
X X V .  é v f o l y a m . 1 1 — 1 2 .  s z á m , 1 9 2 3 .  n o v . — d e c .

r ¥

MAGYAR
A „S1KETNÉMA-INTÉZETI

SIKETNEMA-OKTATAS
TANÁROK O R SZ, EGYESÜLETÉNEK“ HIVATALOS LAPJA,

M e g j e le n ik  h a v o n ta .
Szerkeszti:

SC H U L M A N N  A D O L F
egyesületi titkár.

Előfizetési á ra  egyesületi 
tagoknak a  havi fizetés 1 2°/o-a. 

E kettős jub. lapszám  á ra :  
10.000 K

T A R T A L O M : Ü d v ö zlő  lev é l. (Dr. Huszka Jenő.) — L apunk 2 5 -ik  évford u lójára . —  A  
g y ó g y p e d a g ó g ia i sz a k la p o k  je le n tő sé g e . (Dr. Imre Sándor.) — A  fe lső b b o sz tá ly ú  
b e sz é d ta n ítá s  ü gye. (Borbély Sándor.) — A  g y ó g y p e d a g ó g ia i ta n á rk ép zés  
é s  a sz a k fe lü g y e le t  fe j lő d é se . (Berkes János.) —  A h aza i s ik e tn ém á k  o k ta tá sa  
m ó d sze ré n e k  fe jlő d é se  a váci in téze t a la p ítá sá tó l nap jain kig . (Deschensky 
Ferenc.) —  Ö tven é v e s  év ford u ló . (Herodek Károly.) — A .siketném ák  
differen c iá lt o k ta tá sa . (Nagy Péter) —  A n a g y o th a lló k  ügye h azánk ban . 
(Magyar László.) —  A d atok  a sik e tn ém a  g y erm ek ek  o rv o si v iz sg á la ta ih o z . 
(Dr. Bárczi Gusztáv.) —  A sik e tn ém á k  b e sz é d jé n e k  a sth etik á ja . I. (Michels 
Fiilöp.) — Id őszerű  k érd ések . (Völker József.) —  D e  l ’É p é e : S ik etn ém á k  
o k ta tá sa  ren d sz e re s  je lek  útján. — (Zemkó Péter.) — A z O rszá g o s S ik etn ém a -  
O tthon  to v á b b fe jle sz té se . (Tóth Mihály.) — Stá tu sü gyü n k . (Keményffy Károly.) 
—  S ik etn ém ák  a szép iro d a lo m b a n . (Dr. Herrmann Antal.) —  S z e m le . —  
H iv a ta lo s rész. —  K ü lön félék . — Szerk . ü zen etek .

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek M agyarország feltám adásában!

Ámen.

A „Magyar Siketnéma Oktatás“ jubiláns számának megjelenése 
alkalmából üdvözlöm mindazokat, akik ennek a kitűnő gyógypedagógiai szak
lapnak hasábjain a szakember tudásával és az emberbarát meleg szivével 
vitték előbbre a magyar gyógypedagógiai oktatás ügyét. Üdvözlöm továbbá a 
Siketnéma Tanárok Országos Egyesületének összes tagjait, akiknek nemes és 
önzetlen áldozatkészsége a lap fennállását biztosította.

Huszonöt esztendő a napilapoknál is tisztes kort jelent; annál jelentősebb 
évforduló ez egy szaklap életében, amelynek olvasóközönsége természetszerűleg 
sokkal szűkebb körre van korlátozva. Ez a szép eredmény bizonyára ösztön
zésül fog szolgálni a jövőre és hiszem, hogy a példás kartársi együttérzés, 
amelynek ebben az eredményben jelentős része van, további jubileumok felé 
fogja segíteni a lapot.

Szívemből kívánom, hogy a testi fogyatékosságban szenvedők ügye iránti 
szeretet a jövőben is a régi lánggal égjen és hogy ennek a lángnak a fényénél 
és melegénél enyhülést találjanak mindazok, akiknek számára nehezebb utat 
jelölt-ki az Élet.

Budapest, 1923. dec. 15.
Dr. Huszka Jenő

miniszteri tanácsos.
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Lapunk 25-ik évfordulójára.
A Sikétnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete ez év július 1-én 

tartott közgyűlésén a Vakok intézetebeli tanárokat is maga kebelébe fogadván, 
ehhez képest, megváltoztatta címét — így: „Siketnémák és Vakok Tanárainak 
Orsz, Egyesülete“. Ugyanakkor az eddigi Magyar Siketnéma Oktatás c. lapunk 
homlokára is más nevet határoztunk: „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“.. 
Eddigi szaklapunknak ez év tehát záró köve. Egyrészt ezért az okért, másrészt 
pedig azért, mert a most folyó évvel egy negyed évszázada lesz annak, hogy 
a „Magy. Siketnéma Oktatás“ a szakbeli tanárság munkásságának letétemé
nyese : eszményeinknek és vágyainknak hű tükre, törekvéseinknek és küzdel
meinknek bátor harcosa, időszerű és indokolt, hogy mielőtt levennék homlokáról 
a becsülettel viselt tisztes nevet, egy pár szóval elbúcsúzzunk tőle.

Hogy mi vár reá s hogy állja meg helyét a jövőben, nem tudhatjuk. 
A múltból azonban tudok valamit, mert ott voltam keletkezésénél: 1899 leg
elején. Ezért a szemtanú és krónikás kötelességével és hűségével feljegyzek 
egyet-mást az ifjabb nemzedék számára.

Élűiről kezdem s egyúttal röviden képet adok siketnéma oktatásügyünk 
hírlapirodalmáról is.

Tudott dolog, hogy 1802— 1877-ig egyedül aváczi intézet volt 3—4—5tanár- 
jával a magy. siketnéma-oktatásügy képviselője. Ezek nem érezhették szükségét: 

. egy következetesen megjelenő szakfolyóiratnak. Tárgyilagosan, nézve nem is 
lehetett tőlük várni ily körülmények között elegendő szellemi és anyagi tőkét, 
áldozatot.

Tehát legalább is 75 évig nem volt szaklapunk.
Az izr. intézetnek 1877. évi megnyíltával általánosabbá lett a siketnéma- 

oktatásügy, megnövekedett a hivatásos ügyművelők száma is, de a helyzet még 
mindig nem váltotta ki egy szaklap szükségességének érzetét és fentartási 
lehetőségét. Egyebeken kívül talán az is lehet annak oka, hogy a két országos 
intézet anélkül, hogy ellenséges. érzületű lett volna egymás irányában, az 
elkülönülés és magánakélés hűvös viszonylatával végezte máskülönben az egész 
országra kiterjesztendő dolgát.

De amit nem csináltak meg a mesterek, megkísérelte azt a kezdemé
nyezőknek kijáró dicséret mellett a váczi intézet egyik igen képzett kilépett: 
tanítványa: Atyimovits Péter. Tudtommal ő alapította hazánkban a siketnéma- 
oktatásügy terén az első lapot 1875-ben Siketnémák Lapja címen. A tanult: 
siketnémáknak, főként a Budapesten tartózkodóknak volt ez társadalmi lapjuk. 
Váczott nyomták a „Fekete-Serédy féle“ Siketnémák-iparintézeti könyvnyomdá
jában. Rövid életű volt. De az úttörés érdeme az övé. 1878-ban ismét meg
kísérelte Atyimovits egy hasonló lap megindítását Taubstummen-Post címen. 
Ezúttal ő csak kiadó és tulajdonos volt, a szerkesztője azonban Brill Bernát. 
Ez a lap sem élt sokáig, mert mindössze is még kevesen voltak azok a buda-
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pesti siketnémák, kik iiy szellemi táplálék után nyúltak volna, azt élvezni tudták 
volna; a németül tudók pedig egyre fogytak, mert 1872 ótaaváczi intézetben 
már csak magyarul tanítottak. (Addig 1802-től magyarul és németül.) Másrészt 
nem volt társadalmi szervezettségük sem a siketnémáknak. A felsőbb hatóság 
pedig úgy Ítélte meg a helyzetet, hogy Atyimovitsot elutasította a segély iránti 
kérésével — 1878 IV. 2.—6139.

1892 táján s ennek előtte a tanult siketnémákat élénken foglalkoztatta a 
társasági (egyesületi) életük szervezése. Nem terjeszkedem ki ennek részleteire, 
de tudom, hogy a társadalmi szervezkedés szükségérzete nagyban hozzájárult 
akkor, hogy a már megszűnt Taubst. Post helyébe Oros Kálmán (Atyimovitsnak 
vetélytársa, s viszont), a váczi intézet volt növendéke 1892-ben megindítsa a 
Siketnémák Közlönyét, Három évfolyama után ez is megszűnt elegendő pártolás 
hiányában.

1895-ben újra Atyimovits vette fel a szót Siketnéma Világ című lapjával. 
Egy fél év múlva be kellett ezt is szüntetnie.

1900 őszén egyrészt az előbb megszűnt lapok hiányérzete, másrészt a 
váczi intézet 100 éves jubileumára való készület izgalma három lapot is megindít a 
siketnéma társadalomban. Egyik 1900 X.—XI. hóban indult meg. Krenedits Ferenc 
(min. tisztviselő, néh.' Krenedits Ferenc váczi igazgató fia) és Schoclc Lipót, 
Váczott végzett jeles ifjú szerkesztették Siketnémák Érdeke cím alatt. Csak két 
szám jelent meg. A másik Aba (Atyimovits) Péter negyedik vállalkozása (X. 1.) 
ismét csak Siketnéma Világ címen. Két évig bírta a versenyt, de azután meg
felelő támogatás hiányában megszűnt. A harmadik lap

1900. XII-1-én indult meg ismét Oros Kálmán szerkesztésével Siketnémák 
Közlönye címen. Haláláig (1901. V.) szerk. Oros Kálmán, azután a váczi tanár
testület megbízásából és képviseletében Borbély Sándor az 1918. 2. számig, 
a 3—12 számot Qyörgyfy Ákos, 1919 májusáig szünetelt, májusban (vörös) 
Siketnéma lett a neve. A siketnémák tanácsa szerkesztette. Május, jún., júl. 1-én 
jelent meg. A negyedik szám kefelenyomatban. Ekkor megszűnt. Ettől 1921-ig 
szünetelt. 1921-től mostanáig szerkeszti Szentgyörgyi Gusztáv oly megbízással, 
mint előbb Borbély. lm tehát az Atyimovits kezdetlegessége, az ő meg az Oros 
Kálmán szívós küzdelme alapot adott egy a vörös uralmat is túlélt 23 éves, 
kialakult havi folyóiratnak. De még más is történt eközben. Verseny és versengés 
egymáshoz közelálló, határos szók és fogalmak. Egyik átcsaphat a másikba s 
tehet kárt, de haszon is lehet belőle: fokozottabb őrtállásra késztet.

1911-ben már annyira megszaporodott az írni tudó és olvasni szerető 
budapesti siketnémák száma, hogy némelyek már a felekezeti szempontú tár
sulást is megkísérelni vélhették. így indult meg 1911-ben Rózsa Ede tanár 
szerkesztésében a Siketnémák Lapja, mely főként az izr. siketnémák budapesti 
intézete volt növendékeire alapította jövőjét. Két év után azonban megszűnt, 
beleolvadt a Siketnémák Közlönyébe.

1917-ben újra kísérletet tett ez az irányzat: Breuer Ármin, az izr.-intézet
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volt növendéke és nyomdatulajdonos megindítja ez évben a Siketnémák Érte
sítője c. lapot. Két és fél év után ez is megszűnt.

A felsorolt lapok havi folyóiratok voltak, az intézetből kilépett siketnémák 
számára, jobbára tőlük is szerkesztve.

II.

A tanárok részére szolgáló első szaklap 12 évvel következett a tanítvá
nyoké után. Scherer (Ákos) Istváné az érdem, ki 1887-ben megindította Váczott 
a „Kalauz“-1.

Egyrészt a siketnéma-ügynek hosszas mozdulatlansága, másrészt a 80-as 
évek közepe táján érezhetőbben megindult hullámzása az ügynek s aztán a 
fiatalos, újabb szellemű Scherer István készültségének és készségének bősége
sen kínálkozó sok tennivaló hívta életre az első szaklapot. A megalapításnak 
és az egy évtizednél tovább tartott áldozatos fentartásának nyilvánvaló érdeme 
az ő nevéhez fűződik. A szakbeli cikkeken kívül főként a hazai siketnéma- 
oktatás múltjára vonatkozó történelmi cikkek értékesek a Kalauzban.

1898-ban a Kalauznak hanyatlása idején Roboz József megindította a 
Magyar Gyógypedagógiát, mely a címe szerint egyesítette a siketnémák, vakok, 
gyengeelméjűek s a hibásbeszédűek oktatásügyét. Csak egy évig állott fenn, 
de a megjelent 5 vaskos füzet kitetszőleg tartalmas és színvonalas volt.

1899 januárjában egy lapja sem volt a siketnémák tanárainak. Németh 
László és Váradi Zsigmond budapesti tanárok vették fel az elejtett fonalat, 
kik Borbély Sándor csendes segédkezésével megindították ez év februárjában 
a mai Magyar Siketnéma Oktatás elődjét Gyógypedagógiai Szemle cím alatt. 
1903-ban Váradi kiválván a szerkesztésből, helyébe Ákos István és Borbély 
Sándor léptek. 1904-ben Szemle lett a neve, melyet az előbbi bizottság szer
kesztett 1905.1-ig. Ettől 1905 júl. 1-ig Németh László és Borbély Sándor; júl. 1-től 
egyedül Németh László szerkesztette 1908 közepéig, azután Gönczi Gyula 1911 
februárig, majd Kegler Ferenc 1921 végéig, azután Bárczi Gusztáv 1923 X-ig. 
Legújabban pedig Schulmann Adolf. Lapunk 1906 óta viseli a Magyar Siket
néma Oktatás címét, ugyanez időtől kezdve hivatalos lapja az egyesületnek, 
amelynek tulajdonába átment. A Magyar Siketnéma Oktatásnak e 25 éves 
múltja a nemes törekvésű munkásságnak következetes sorozatát mutatja. 
Akkor keletkezett e lap, mikor a siketnéma oktatásügy el nem vitatható lendü
letnek indult neki, viszont nagy része van e lapnak abban, hogy oktatásügyünk 
országosan ismertté s európai színvonalúvá lett, s a kartársak egyesületi élete 
oly ritkaszép, meleg testvéries viszonylatuvá fejlődött.

Aki átélte egyesületi életünknek s lapunknak e 25 évét, annak lehetetlen 
melegebb érzését nem nyilvánítani ez időszaknak tartozóan.

Ennek a 25 évnek első fele a lelkes munkásság nemes ragályporát hin
tette el a kartársak között. Ez ébresztette öntudatra s hívta ki versenyre az 
ú. n. gyógypedagógia híveit, akik 1909-ben felélesztették az 1898-ban meg
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indult s egy év múlva akkor megszakadt Magyar Gyógypedagógiát. Ez a kor
szak indította meg a siketnéma tanuló ifjúság számára szánt irodalmi mun
kásságot is.

1911-ben indította meg ugyanis e sorok írója Szotfrid József, Wolkóber 
János és Záborszky Árpád támogatásával a tanuló és tanult siketnémák számára 
hazánkban az első képes lapot, amilyen akkor — tudtommal — a külföldön 
sem volt. 8 évi fennállása után a nagy háború nyomása alatt elnémult. De 
hatása alatt több siketnéma-intézet tanára és tanulóifjúsága kapott ösztönzést 
arra, hogy kis területre kiterjedőleg — mintegy házi használatra — önképző- 
köri lapocskákat indítsanak, ami ha nem számít is hírlapirodalmi terméknek, 
de a növendékek képzését hatékonyan előmozdította.

így 1910-ben Budapesten Simon József tanár szerkesztésében és Kolben- 
heyer László VIII. o. tanulójának rajzolásában megjelent az első ifjúsági la p : 
„Siket Mátyás Diák“ címen.

Sorrendben követte ezt 1912-ben Körmöcbányán az Intézeti Újság, melyet 
Adámcsik István tanár irányítása mellett a növendékek állítottak egybe. Ugyan
csak 1912-ben Kecskeméten Góts Ottó tanár „A Mi Újságunk“ címen szer
kesztett hasonló célzattal ily ifjúsági lapot, 1914-ben pedig Bárczi Gusztáv 
tanár Tanulók Lapja címen indított az ifjúság bevonásával egy eleven képes
lapot. 1913-ban Sopronban már a tanulóifjúság Varjú Mariska siketnéma 
növendékkel az élén, egészen maga csinálta a Soproni Siketnémák Lapja intézeti 
újságot. Debrecenben is volt 1914-ben egy ily ifjúsági folyóirat. Váczott Szent- 
györgyi Gusztáv szerkesztésében 1920-ban indult lapnak pedig Nyíló Ajkak 
volt a címe.

Ez ifjúsági irodalom keretében említem meg még azokat a kezdeménye
zéseket is, melyek szintén az ifjúság érdekében íródtak ugyancsak a 25 évnek 
keretén belül. így Breuer Ármin budapesti képzett siketnéma nyomdász 1906-ban 
kiadta az első Siketnéma Zsebnaptárt Budapesten. Ezt követte 1911-ben a 
Szentgyörgyi Gusztáv és Györgyfy Ákos tanárok szerkesztésében megjelent 
Siketnémák Zsebnaptárának 1912., 13., 14., 18. évfolyama. Ez időszakban 
indult meg Borbély Sándor, Szentgyörgyi Gusztáv és Györgyfy Ákos kezde
ményezésével a Siketnémák Könyvtára is, melyből azonban csak az 1., 2. 
kettős füzet jelenhetett meg 1914-ben. Az érdekes és biztató kezdetet csak
hamar megszakította a mindjárt beállott országfelfordulás.

Nem volna teljes a felsorolásom, ha meg nem emlékezném a komoly 
célzatú munkásság mellett a vidám kedély megnyilatkozásáról is. A humornak 
is maradt ideje és akadt módja a megnyilatkozásra — főként az ifjabb tanári 
nemzedék képviselői között. 1902-ben a váczi tanárgyakornokok Bakter címen, 
1922-ben pedig a budapesti tanárjelöltek Zöngések neve alatt tették a humor 
és éle jogán derűssé a helyi és országos szakkomolyságokat. 1921-ben a 
Nyíló Ajkaknak Ajaknyitogatók címen támadt Vácott tréfás ellenpárja.

Ezek a kisebb és nagyobb jelentőségű irodalmi termékek 120 év határán
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belül 1875—1922-ig keletkeztek. Első tekintetre, kevés munka ennyi időre, 
de a tárgyilagos megítélés ne tévessze szem elől, hogy hazánkban 1878-ig 
csak egyetlen egy siketnéma-intézet volt 3—4 tanárral, akiktől ily különleges 
szakban forgó önálló folyóiratéi hírlapirodalmat várni nem lehetett. S vegyük 
hozzá azt is, hogy a s. n.-intézetek száma még 1899-ben is csak 7 volt és 
csak 1900—903-ban kétszereződött meg számuk 14-re, melyek 6—8 évig 
nemcsak létszámukat kellett, hogy növeljék tanárban és tanítványban, de a 
létfentartás, a kenyérkérdés legelső nehéz feladatával is kellett, hogy küz- 
ködjenek. Tehát nem kevés, de élénk hírlapirodalmi munkásság folyt e téren 
a legutóbbi 25 év alatt.

A felsorolt lapoknak legnagyobb része néhány évi küzködés után minden 
buzgóság mellett is megszűnt, mert a kis terület s ebben a tanárok kevés 
száma, a siketnémák szülőinek pedig szegénysége és kevésbbé művelt lelki 
berendezettsége nem bírhatta meg valamennyit.

Ma jelentős évszámú múlttal megvan a tanárok részére a Magyar 
Siketnéma Oktatás 1899 óta, a Magyar Gyógypedagógia (az összes fogyat
kozások ügyének képviseletére) 1909 óta, a képzett siketnémák társadalma 
részére pedig a Siketnémák Közlönye 1900 óta.

E kebelbeli szaklapokon kívül elkelne az ügy érdekében egy oly nép
szerűsítő szaklap is, mely egyrészt ismeretterjesztő, másrészt érdekes célzatával 
a nagyközönség körét volna hivatva jobban megnyerni ügyünknek. Ennek 
egy kis része a szakba- vágó humort és élcet is befogadhatná.

A következő 25 esztendő meg is fogja ezt hozni, mert a fejlődés 
kitermi magából.

A gyógypedagógiai szaklapok jelentősége.
Valamely folyóirat jelentőségét az szabja meg: milyen hatást akar és tud 

kifejteni, miképen alakítja olvasóinak a gondolkodását, azaz miképen elégíti 
ki, mily tárgyakra irányítja érdeklődésöket. Azt lehetne gondolni, hogy a 
határozott célú, elhatárolt területen dolgozó lapoknak e tekintetben nincs is 
választások s így. az imént felállított szempont felesleges. Azonban nyilvánvaló, 
hogy a legszűkebb területnek is vannak különböző pontjai, a legkisebb tárgyat 
is több oldalról lehet szemlélni és ami itt a fő: az arra vonatkozó tennivalókat 
nem mindenki látja, még kevésbbé végzi egyformán. Ezért fontos minden 
folyóiratra nézve a célkitűzés, a munkaterv, az alapgondolat.

A gyógypedagógia — a gyógyítva nevelés intézményeivel, gyakorlati és 
tudományos kérdéseivel foglalkozó gondolatkör — mindjobban feltáruló 
területén minden egyes részletnek megvan a joga ahhoz, hogy a maga külön 
kérdéseit gyökeresen fejtegesse, sőt ez nem is jog, hanem az élettől megkövetelt 
kényszerű tevékenység, ami nélkül sikert elérni nem is lehetne. A rokon
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területek egybefoglalása nem jelentheti sem az egyes részletek elhanyagolását, 
sem a határok elmosódását, még kevésbbé a sajátos célok, különleges eljárási 
módok, a csupán egyik vagy másik ponton észlelhető újabb szükségletek 
fontosságának csökkenését. Sőt épen ellenkezően: minél határozottabban látja 
valaki az érintkezést a különböző gyógypedagógiai ágak között, annál nagyobbnak 
ismeri és hirdeti minden részletnek az értékét, mert azt többé nem szűk, hanem 
nagyobb körben figyeli. Aki pedig a gyógyítvanevelés nagy és sok ágú 
problémáját egészen átfogja gondolatban, az ennek a határán ott látja az ép 
emberek nevelésének még nagyobb és még több ágú problémáit, amint ezek 
amazt körülveszik s arra a zártnak gondolt területre is behatolnak; sőt azt 
látja, hogy a határnak ez az áttörése kölcsönös, hiszen a nem ép, a fogyatékos 
emberek nevelésének számos kérdése átnyúlik az épek nevelésének kérdései 
közé. És pedig átnyúlik a gyakorlatban is, az elméleti munkában is. Nyilvánvaló, 
hogy ez a még egyetemesebb, még nagyobb területet átölelő szemlélet még 
nagyobbnak mutatja az olyan részletek fontosságát, melyek a magok szűkebb 
környezetében középponti szerepűek. S jóllehet sokan nemcsak tovább , nem 
látnak, de eddig sem : mégis bizonyos, hogy az ilyen fontos részletek jelentősége 
még tovább nyúlik, tehát még fokozódik, amint a nevelés (a munka és a 
tudomány) egynek nézett hatalmas kérdését a nemzet életére való hatásában 
vizsgáljuk s nemcsak a módszer apróságai, a nevelésügy részletei, az iskola
szervezet s a neveléselmélet kérdései iránt érdeklődünk, hanem mindezt a 
művelődéspolitika (a művelés útján való nemzeti politika) egyetemes néző
pontjából tudjuk értékelni. Mintha ezerszeres nagyító alá helyeznők az apró 
részletkérdéseket, nyomban megszűnik az aprólékosság és mindennek kitetszik 
az igazi értéke. A siketek, a gyengénlátók, az erkölcsi és értelmi tekintetben 
fogyatékosok nevelésének egyéni apróságai a nemzet erejének, az élet bizton
ságának, mindnyájunk jövőjének nagy kérdéseiként jelennek meg mindazok 
előtt, akik ebben a legtágabb körben széttekintve irányítják figyelmöket azokra 
az egyes részletekre s a megerősödött érdeklődés éberségével észrevesznek 
minden, a nagy kör távlataiba vezető, a nagy érdekekkel egybefűző kapcsolatot.

Az a kérdés: valamely lap, amely puszta létével már vezetésre kötelezte 
magát és valósággal is vezet, miképen fogja fel hivatását? Vájjon mekkora 
az a kör, amelyet olvasói előtt feltár; vájjon csak a maga szűk szobácskájábán 
folytat-e örökös „helyben lépés-járást“ zárt ablakok mögött, avagy ki is tárja 
az ablakot és tesz egy-egy nagyobb útat is? jelentőséget csak az ad mindeniknek, 
ha olvasóiban állandóan ébren tartja a távolba nézés vágyát, fejleszti a 
kapcsolatok észrevételére való képességet és ugyanakkor erősíti a maga 
határozott területén a részletek iránt való érdeklődést s igyekszik javítani a 
napi munkát, azaz: ha fokozza a személyes munka jó teljesítésének a lehetőségét 
a munkások tudatosságának, munkára való készségének és képességének 
tervszerű fejlesztése által. •
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Mióta a Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakult és folyóirata 
megindult, a gyógyítva nevelés szaklapjai részére tisztább a helyzet és 
könnyebbé vált a munka. A tisztulást abban látom, hogy a szorosabban 
tudományos törekvések megtalálják a magok külön helyét s ott többoldalú 
támogatásban, ellenőrzésben részesülnek, a fejlődés tehát gyorsabb üteművé 
és biztosabbá válhátik; a könnyebbséget meg az okozza, hogy ekként a külön- 
külön szaklapok több teret adhatnak a feltétlenül sok helyet kívánó gyakorlati 
részieteknek. A munkamegosztás ideje következett el s egyszersmind a munka 
egyesítésének az ideje is. Megoszlik a munka, mert egyik lapnak csak az 
egyetemesebb vonatkozású tanulmányokkal kell foglalkoznia s így a másiknak 
a külön tekinthető mezőnek a művelése marad; mégis egyesülnek így az erők, 
határozottabban egy mederbe terelődik a munka, mert a kétféle lap, az 
egyetemes gyógypedagógiai folyóirat és a szakszerűen csak egy ággal foglalkozó 
szaklap, nem versenytársa, hanem kiegészítője lesz egymásnak; egyik sem 
előkelőbb vagy alantasabb, mert elvégezni való a munkája mindkettőnek, 
tehát egyaránt szükség van rájok.

És egyaránt tekintettel kell lenniök egymásra. Egyik hordja az anyagot, 
de nem nyersen, hanem amint hordja, már rendezi is; a másik ezt a munkát 
megbecsüli, alapul veszi, az anyagot összeveti másutt talált anyaggal, fel
dolgozza s ezt amaz ismét a saját nézőpontjából tovább viszi. Élénk mozgásnak 
a kifejlődését várom és remélem, csak legyen erre anyagi erő. Bizonyosra 
veszem, hogy az együttműködés nemcsak a közös erőt fokozza és az erő 
tudatát élénkíti, hanem a részletekben, az egyes szakokban is üdvös hatású 
lesz: az összetartozásnak és a feladatok sajátosságának tisztultabb felismerése 
következik; a felismerésnek pedig a munkára is hatása van, mert a tisztán, 
látás kedvet is ad, a sikert is remélhetőbbé teszi.

A gyógypedagógiai szaklapok remélhetően kivívják a figyelő érdeklődést 
a nevelés másutt dolgozó munkásai részéről is és a magok céljának tiszta 
ismeretével, a rokon területek folytonos szemmeltartásával, egymás munkájának 
kölcsönös támogatásával elérik, hogy a magyar közművelődés ügyének ez a 
része mindig jobban-jobban megművelt, mindig többet termő terület legyen.

Dr. Imre Sándor
a Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnöke

A felsőbb osztályú beszédtanítás ügye.
írta: Borbély Sándor.

Egyik legfontosabb kérdésünk ez; tehát méltó lehet ennek tárgyalása 
lapunk ünnepi számában. A szerkesztőnk bizalma engem szólított fel, hogy 
mondjam el idevonatkozó vélekedésemet. Mikor vállaltam a megtisztelő fel
adatot, éreztem, hogy egyszersmind a legnehezebb feladat is, főként annak, 
ki ez eszmekörben nemcsak szólani, de mondani is szeretnék valamit. Mert
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volt már ugyan e témáról is meglehetősen sok eszmecsillámlat szóban is, 
írásban is, de formásabb kialakultság még mindig nincs több, mint amennyit 
a Tanterv-ben és járulékában 1900-ban megírtam.

Vagyis a felsőbb fokú beszédtanításunknak nincs még meg sem a tan
könyve, sem a vezérkönyve. (Örvendenék annak a hírnek, ha valamelyik kol
légámnak szerénysége a fiókjában rejtegetné e könyveknek valamelyikét.)

Hallani vélem kollégáim egyikének-másikának szavát, hogy ezt nekem 
kellett volna eddig megírnom; vagy pedig, ha nem történt meg, hát írjam 
meg most.

De erre nekem is van szavam. Én megírtam a Tantervet és a módszeres 
utasításokat már 1900-ban, Akkor ez tőlem elég volt. Elég volt főleg azért, 
mert 1898—1903 végéig szaktanácsi előadó is voltam. Ez pedig azt jelenti, 
hogy egy nagy intézetnek igazgatása mellett a tanárképző újjászervezése s az 
előadói tisztség betöltése körében a kecskeméti, egri, jolsvai, ungvári, soproni, 
körmöcbányai, debreceni s. n. iskolák létesítésében való közreműködésem leg
alább is két ember munkateljesítményét vette ki belőlem. De meg céltudatosan 
nem is akartam a tanterv folyamányával járó tankönyvek szerkesztésében is 
részt venni. Hadd legyen általános a munka és dicsőség. Megelégedtem avval, 
hogy 1900 tavaszán javasoltam több más között a beszédtanítási tankönyv
pályázatot, ami ki is íratott 1900. VIII. 20-án 1902 III. 1-i határidővel. Nem 
pályázott senki. 1903-ban új pályázat hirdettetett. Ez is hiábavaló volt: senki 
sem nyúlt a babérért. 1904 áprilisában harmadszor hirdette ki — most már 
az új szaktanácsi előadó: Berkes János a pályázatot az az évi XII. 31-re. 
Most már nem feszélyezett szakt. előadói tisztem, helyesebben: ennek meg
szűnte. Én is pályáztam. Ennek á pályázatnak eredményeként bízattam aztán 
meg a mai Vezérkönyv megírásával, amely bizonyos félreértések miatt csak 
1911-ben jelenhetett meg. Azóta sem volt tudtommal több pályázat. Nekem 
épen elég volt a Vezérkönyvem körüli eljárásoknak 1904— 1911-ig tartott kel
lemetlenségeiből. Mások meg, akik nem voltak még sorosak, hogy a pályázati 
eredmény babérlevelének keserű levelét ízleljék mint én, azok a bölcseség 
megülepedett nyugalmával várják még az 5— 10— 15 évvel ezelőtt beadott 
tankönyveiknek megbírálását. így fest a mi tankönyvírásunknak legutóbbi 
23 éves múltja.

E kis kitérés hozzátartozik tankönyvkészítésünk hátterének szükséges 
megvilágításához s a jelen helyzet némi megértéséhez.

De most a dologra.
Mikor 1900 tavaszán az első tankönyv-pályázat ügyét tárgyalás alá 

vittem a szaktanácsban, az egyik szaktanácsi tag néhai Náray-Szabó elnök 
előtt úgy jellemezte a beszédtanítási könyv megszerkesztési feladatának nehéz
ségét, hogy aki azt jól megoldja, az megérdemli egy kis szobornak jelképes 
dicsőségét. Nos hát a nemes jutalom elnyeretlen még. Rajta tehát — korban
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utánam következő — szépreményű ifjabb nemzedék! Az idő és az ügy áhitja 
a nagy tettű embereket.

Tisztelt Szerkesztő barátomnak kívánságára elmondom igénytelen néze
temet, hogy a felsőbb fokú beszédtanításunk ügyét hogyan gondolom jobb 
formába önthetőnek. Mindenekelőtt azt az álláspontot foglalom el, hogy nem 
oly ijesztően rossz a tanítási eredményünk, mint amily lázasan kívánjuk annak 
javítását. Ha nem is jobb, de nem is alábbvaló, mint akármelyik nyugati 
nemzet e nemű taneredménye. De az ideális cél felé törekedni nem szűntünk 
meg. Azért nem volna méltányos dolog ellenünk a jelen hibáját látni, vagy 
keresni, mikor a haladásnak szükségességét hangoztatjuk. Ha többre, jobbra 
törekszünk, ez ne hibául, de érdemül tudassák be számunkra.

A felső foknak legutolsó osztályú taneredményét — mellyel az ifjú kilép 
az életbe — olyannak szeretnők mi szakemberek mindnyájan látni, hogy az 
a hangérthetőség, a mondatalkotás és a közhasznú ismeretek szempontjából 
legalább minket szakembereket elégítsen ki — minden egyes esetben. A szülőket 
e három kivánalomból általában kevesebb is kielégíti, mint minket. A nagy
közönség a közhasznú ismeretek körét elismeréssel jutalmazza, növendékeink 
hiányos mondatalkotását igyekszik jóindulatulag megérteni, a hangmegérthető- 
ség szempontjából azonban sokszor kérdőjeles arculatot mutat.

A -hang megérthetésének ügye nem itt a felső fokon alapszik, itt csak 
mutatkozik a hiba. Ez nemcsak a felső fokra tartozik, hanem az alsóra is. 
E hiányt figyelembe kell ugyan venni a felső fák taneredményeinek vizsgála
tánál is, de annak megjavítása, helyrehozása és tárgyalása ezúttal kapcsoltassák 
ki a felsőbb fok tennivalói közöl.

A felső fokon a másik két feladattal kell inkább számolnunk: a beszéd
képességgel és közhasznú ismeretek körével.

A siketnéma intézetek arra vállalkoztak és ezt ma is tartják, hogy nevelt
jeiket felruházzák a közhasznú elemi ismeretekkel és a mindennapi élet érint
kezési tárgykörében a hangbeszédű kifejezésre is képesítsék őket. Vagyis más 
szóval: pótolják a családi iskola 2—6 évét és a népiskola 1—4, esetleg 1—6 évét.

Nagy feladat ez a siketnéma fogyatékosságának!
Némely vonatkozásban elérjük a családi és népiskola mértékét, némelyekben 

mint pl. a kézügyesség, női kézimunka, rajz, felül is múljuk azt, de némelyekben 
(kiejtés, beszédszerkezet) elmaradunk a népiskolától.

Ezek szerint keli tehát igazodnunk!
Ha jellel tanítanánk, a közhasznú ismeretekben is felülmúlnék a hasonló 

rendeltetésű intézményeket. De mert a beszéd, a hangzó szó s a hangos meg
nyilatkozás a tanítási rendszerünk, ezért maradunk el egyben, másban. Én 
világosan látom a hiányt és látom a tennivalót.

Azért nem adhatunk növendékeinknek az épen elégségesnél több ismeretet, 
mert hiányos az ismeretközlésnek az eszköze: a nyelv, a beszédkészség. Tehát 
a beszédképességet kell fejlesztenünk, hogy egyrészt ez legyen teljesebb,
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érthetőbb, másrészt, hogy e tökéletesebb eszközzel a közhasznú ismeretek körét 
is bővíthessük.

Ezért nem a tárgyismeret, hanem a beszédképesség kell, hogy előtérben 
legyen.

E kettőnek egymáshoz való viszonyát így képzelem el. A mostani isko
láinkban ismertetni szokott közhasznú tárgykörökből semmit sem hagynék el: 
sőt revidiálás alá vevén ezeket, az esetleg hiányzó anyag beillesztésével tel
jesebb rendszerűvé egészíteném ki. Ennek az anyagnak sikeres feldolgozhatása 
végett pedig keresném az eredményesebb beszédtanításnak a módozatját.

A módozatot két irányban fejteném ki: a tananyagnak gondos megszö
vegezésében és a módszeres eljárásnak körülírásában.

Siketnéma iskoláinknak az a tanítási rendszere, hogy tanítványainkat előbb 
hangbeszédre kell megtanítanunk, s aztán az ismeretekre a hangzó beszéddel 
vezetjük őket. Tehát a beszédet előbb célnak, azután eszköznek tekintjük. 
Nagyjából megszoktuk húzni a határvonalat a cél és eszköz ideje között: 
a IV—V. osztály tájékán. De ennek a határvonal-megállapításnak felületes 
értelmezése rósz irányba is terelhet. Mert épen úgy nem szükséges az V. osz
tályig tartózkodnunk a beszédnek eszközül való felhasználásától, mint ahogy 
az V. s következő osztályokban is kell még célnak tekinteni a beszéd szer
kezetének elsajátítását. Ugyanis ha az első osztályos gyermek a kiejtés szem
pontjából jól beidegezte már a beszélőszerveit pl. a jó  stb. könnyebb, gyakoribb 
s hasznavehetőbb hangcsoportokra, akkor a beszédnek e részeit már az első 
osztályban alkalmazhatom s alkalmazom is a tárgyi ismeret megszerzésére 
eszközül. Viszont hiába vontam meg a cél és eszköz határát a IV—V. osztály 
között, ha itt és följebb az eddig elő nem fordulhatott beszédrészleíek alkal
mazására van szükségem és alkalmam; — akkor bizony itt is előbb célnak 
kell kitűznöm a beszédnek a részeit, hogy aztán később gondtalanul és biz
tosan alkalmazhassam azokat eszközként.

Tehát nem mondhatom s nem is mondom, hogy a felsőbb fokon a beszédet 
már csak eszköznek tekintem. Nem! Csak kis részben, legfeljebb felerészben 
lehet eszköz, másik felében, mint elérendő céllal kell vele még vesződnöm 
tovább. Ez az értelmezés nem más, mint amit a tanterv idevágó rendelkezése 
(II. kiadás 47—49 lap) kifejt. Ha van valami, ami a felületes olvasó és értelmező 
szemében félreértést, elcsúszást idézhet elő némelyeknél, az csak a tantervnek 
a 47—49. lapjain kifejtett beszédtanítási utasításnak szelleme, szövege és a 
„leíró szemléleti oktatás“ elnevezés között lehet. A kartársak tudatában ugyanis 
e két fogalom közöl: beszédtanítás és szemléleti oktatás inkább csak az 
utóbbinak fogalma erősödött meg, ennek ismeretgyüjtő, harmadik személyit 
élettelen vonatkozásai domborodnak ki, s eközben elhomályosult a beszédtanítási 
célt szolgáló utasításnak és eljárásnak a mikéntje.

Nem látok én itt szükségesnek semmi újabb, semmi különösebb kezde
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ményezést, vagy feltalálást, csak a tanterv idevágó utasításait kell jól megérte
nünk és végrehajtanunk.

A leíró szemléleti oktatásnak anyagát fentartva s esetleg némely hiányzó 
résszel még bővítve is, hogy az hiánytalan rendszerű legyen: a feldolgozást 
kell olyan mederbe formálni, hogy az ne annyira a leíró elnevezést, mint inkább 
a beszédtanítás fogalmát fedje.

Ezzel nem adtunk fel semmit a „leíró szemléleti oktatás“ tárgyköréből, 
de javítva módosíthatjuk annak belsejét: a beszédet. Szükségesnek vélem tehát, 
hogy a most leíró szemléleti oktatásnak tárgyi anyaga külön-külön címek alatt 
szövegeztessék meg egy tankönyv számára. Mégpedig oly mondatszerkezettel, 
amely a köznapi beszédnek is felhasználható része lehessen. Ezért szakítanék 
az úgynevezett „leíró“ módszerrel, s a legkevesebbre szorítanám a harmadik 
szeméiyű vonatkozásokat; ellenben nagyobb mértékben szerepeltetném a pár
beszédes és a szokratesi módszert. De ezt a szöveget aztán a készségig be is 
gyakoroltatnám tanítványaimmal, mert addig nem jöhet ki szájukból szó és 
mondatszerkezet, míg ilyet előbb be nem gyakoroltak s készenlétben nem tartanak.

Hogy ez a szöveg méltó is lehessen a bevésésre, jól meg kell ám rostálni 
és válogatni mind a szót, mind a mondatot.

A reáltárgyak tankönyvei csak a beszédtanítás könyve után.
Ehhez a gyakorlati részhez esetleg lehetne egy kevés elméleti, módszertani 

feldolgozást és utasítást is csatolni egy külön füzetben a tanárok számára.*

A gyógypedagógiai tanárképzés és a szakfelügyelet fejlődése.
A gyógypedagógiai oktatásügy mai szervezetében az érzéki, értelmi és a 

testi fogyatékosok nevelésével, oktatásával foglalkozik, vagyis azoknak a 
gyermekeknek nevelésével, akik különleges nevelésoktatás nélkül a társadalmi 
környezetbe beilleszkedni nem képesek. Működése körébe tartozik továbbá a 
hibás beszéd javítása is.

A különleges nevelésoktatás az ezzel foglalkozóktól különleges ismereteket 
kíván. Ezeknek megszerzése ma a gyógypedagógiai tanárképzőn történik.

A gyógypedagógiai oktatásügy első művelői autodidakták voltak, önképzés, 
egyes munkákban való búvárkodás útján szerezték meg a különböző fogyatékosok 
oktatásához szükséges ismereteket.

A múlt század 60-as éveinek elején kezdett csak a helyzet némileg derengeni, 
ebben az időben találjuk meg annak a törekvésnek első nyomait, mely a tanerők 
szakszerű kiképzését kívánta meg.

Egyes tanítóképzőintézeti tanárok rendeltettek ki a siketnémák váci

* E témával kapcsolatban 1. még szerzőnek a M. S. O. 1908. évi 1. sz.-nak 4—9. 
lapján „Az óra“ c. tanulmányát, amely e tárgykörben úgy az alsó, mint a felső fok beszéd
anyagát mutatja be. (Szerk.)
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intézetébe, hogy ott a siketnémák oktatásának módját gyakorlatilag elsajátítsák. 
Majd a tanerőknek rövid, nehány héten át tartó tanfolyamokon való kiképzésére 
tétettek kísérletek. Egy-két tanítónak a siketnémák bécsi intézetében való 
hospitálása is a tanerőképzést szolgálta. Ugyancsak ezt szolgálta az 1877. évben 
kiadott az a miniszteri rendelet is, mely a tanítóképző növendékeinek a siket
némák és a vakok tanítási módjával való megismertetését mondotta ki. A 
gyakorlatban ez a terv nem valósult meg.

Átmeneti rendelkezésnek tekinthetjük azt az első utasítást, mely a szak
vizsgálat szabályozására 1879-ben adatott ki. Ez az utasítás már a szakkönyveket 
is megjelöli, melyekből az ifjúságnak a siketnémák oktatására készülni lehet, 
de magával a lényeggel, az ifjúságnak e különleges oktatásügy szellemébe 
való bevezetésével nem foglalkozik, idevonatkozólag még csak általános 
tájékoztatást sem nyújt részükre. *<

Tíz évvel később, tehát 1889-ben jött el az a korszakalkotó fordulat, 
amidőn a siketnémák váci intézetével kapcsolatosan működő tanárképzőre felvett 
ifjúság részére megkezdődött a rendszeres előadások tartása.

Az e tárgyban kiadott rendelet már nemcsak a tantárgyakat sorolja fel 
és az anyagot jelöli meg, hanem a tanárképzőn az előadó-tanárként való működést 
is már bizonyos feltételekhez kötötte. E feltételek voltak a pályán legalább 
öt évi szolgálat, a német nyelvben való jártasság és a megelőző irodalmi működés.

A siketnémák oktatásának általánosabbá tétele szempontjából ugyanezen 
időben a budai pedagógiumban két éves tanfolyam szerveztetett gyakorló
iskolával. Ennek a tanfolyamnak hallgatói az elemi tanítóképző és a polgári 
iskolai tanárképző hallgatói sorából kerültek ki és közülök a tanulmányok 
befejezése után többen a siketnémák intézeteinél helyezkedtek el és egyesek 
még ma is számottévő tagjai a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek.

A vakok, szellemileg fogyatékosak és a hibás beszédűek tanításához 
megkívánt szakbeli ismeretek megszerzése külön-külön tanfolyamokon történt. 
E tanfolyamok kezdő kísérletként üdvöseknek bizonyultak, de azért magát a 
célt megfelelően nem szolgálták. Nem pedig azért, mert csak egyoldalú képzést 
nyújtottak.

De a siketnémák oktatására készült fiatalemberek képzése sem volt mentes 
az egyoldalúságtól.

Ugyanis valamennyi gyógypedagógiai intézetbe felvett növendékek között 
elég nagy százalékban vannak olyanok, akik nemcsak egy, hanem több rend
ellenességgel vannak terhelve.

A siketnéma például lehet vak, vagy rövidlátó, és sok van közöttük 
gyengetehetségű, sőt hülye is. A vak. szintén lehet szellemileg fogyatékos és 
szellemileg fogyatékos lehet rövidlátó, nagyothalló stb.

Szóval a rendellenességek több esetben halmozódva fordulnak elő egy és 
ugyanazon alanynál. E fogyatkozások gyógyító kezelésénél a tanárnak nélkülöz
hetetlenül szüksége van mindazon ismeretekre, melyeket a mai értelemben



vett tanárképző nyújt a hallgatóknak. Szóval a gyógypedagógusnak bizonyos 
mérvben polihisztornak kell lennie, hogy biztosan el tudjon igazodni valamennyi 
fogyatékos élét-lélekbirodalmában és biztosan tájékozódjék azok között a 
módszertani elvek között is, melyek az érzéki és az értelmi fogyatékosok 
oktatásánál irányadók.

Ez a körülmény érlelte meg azt a gondolatot, hogy a tulajdonképen négy 
ágazatú gyógypedagógiánál szükségtelen négyfajta képzőt tartani fenn, hanem 
a négy ágra szakadt képzést egy közös képzőre kell összevonni.

Az 1902. évben a négy irányú tanárképzés valóban egyesíttetett, új 
szabályzat adatott ki részére, mely már két évfolyamúvá szervezte át. Ez az 
1902. év tehát tanárképzőnk életében ismét egy újabb korszakot jelent, az 
egyesülés korszakát, mely valamennyi előbbi korszaknál nagyobb jelentőségű.

Négy év elmúltával, vagyis 1906-ban a szabályzatnak némi módosítása 
vált szükségessé. Ez a módosítás meg is történt. A módosított szabályzat 
részletesen körülírta a képesítő vizsgálatoknál követendő eljárást és az ekként 
megjelent szabályzattal együtt kiadatott a képző tantervé is.

Új fordulóponthoz érkezünk tanárképzőnk életében az 1922. évben, 
amely év egyszersmind a legjelentőségesebb is. Képzőnk három teljes éven át 
szünetelt, ez a szünetelés az akkori nehéz viszonyokban találja meg a magyarázatát.

Az 1922. évben azonban már a tanárhiány előjelei kezdtek mutatkozni, 
ennélfogva kiadatott az a rendelkezés, hogy a tanárképző működésére vonatkozó 
előkészítő munkálatokat meg kell tenni.

A tanári testület ennélfogva ez év május havában a tanárképző működésére 
vonatkozó előkészítő munkálatokat elvégezte, egyszersmind a múltaknál tökéle
tesebb tanárképzés feltételeit is megvitatta, megállapította és javaslatait illetékes 
helyre terjesztette fel.

E szerint a tanárképző három évessé szerveztetett át akként, hogy a három 
évből kettő főképen az elméleti ismeretek megszerzésére, egy év pedig főképen 
a gyakorlati készség elsajátítására fordíttassék.

Ily értelemben dolgoztatott ki és hagyatott jóvá a képző új szabályzata is.
Tanárképzőnk tehát immáron teljesen három évesnek mondható.
A képzőn előadott tárgyak bővültek különösen gyakorlatias irányban. 

Az egyes tárgyak előadásával való megbízatásnál az volt a cél, hogy egy és 
ugyanazon tanár ne legyen túlterhelve munkával és ekként a tárgyát minél 
behatóbb feldolgozásban nyújthassa a képző hallgatóinak.

Az ekként átszervezett képző szakembereket még nem bocsátott ki a maga 
kebeléből, működésének közvetlen hatását tehát még nem ismerhetjük, de 
reméljük, hogy tanárképzőnk a hozzáfűződő várakozásoknak meg fog felelni.

A gyógypedagógiai oktatásügy terén a tanítás eredményének ellenőrzése 
és a szakfelügyelet kérdése is éveken át alakult ki helyes mederbe.

Eleinte úgynevezett évzáró ünnepélyek tartattak és az intézetek a köz
pontból kiküldött hivatalos személy és rendszerint nagyszámú érdeklődő
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közönség jelenlétében számoltak be egy évi munkálkodásukról. A tanítás 
eredményének ellenőrzésére ezek a sablonos évzáró ünnepélyek nem bizonyultak 
alkalmasaknak, azért 1901-ben már akként módosult az ellenőrzés, hogy a tanév 
végén tartott rendes osztályvizsgálatokra küldettek ki az ellenőrző miniszteri 
biztosok, a külön évzáró ünnepélyek azért megtartattak, de ezeket az ünnepélyeket 
az intézetek a saját hatáskörükben rendezték.

Majd szakfelügyelői állás rendszeresíttetett, de ez rövid életű volt. 1899-ben 
szerveztetett meg a szaktanácsi intézmény, széles hatáskörrel. Hatáskörét az 
1899-ben kiadott 81,593. számú rendelet szabta meg és az kiterjedt nemcsak 
az állami, hanem valamennyi községi, felekezeti, magán gyógypedagógiai 
vonatkozású intézetre, iskolára és tanfolyamra is.

A szaktanács elnökből és rendes tagokból állt ez utóbbiak közül egy 
előadói minőségben a szaktanács ügykezelését látta el.

A szakfelügyelői intézmény az 1921. évi 200,234. számú rendelettel újból 
megszerveztetett. Ugyanazon rendelettel adatott ki a szakfelügyelő részére a 
szolgálati utasítás is.

E szerint a szakfelügyelő vette át azt a hatáskört, amelyet eddig a" szak
tanács gyakorolt. A szaktanács azért nem szűnt meg, de hatásköre pusztán 
csak a jelentőségesebb szakbeli kérdésekben adandó véleménynyilvánításra 
korlátoztatok.

Bátran kijelenthetjük, hogy ezzel a szervezettel a magyarországi gyógy- . 
pedagógiai intézmények az európai kulturországokban vezető szerepet töltenek be.

Berkes János.

A hazai siketnémák oktatása módszerének fejlődése a váci 
intézet alapításától napjainkig.

A váczi intézet alapítása óta 121 esztendő pergett le az idők végtelen
ségébe. E hosszú idő alatt több lelkes apostola akadt oktatásügyünknek, kik 
szivük minden melegével, lelkűk minden tudásával munkálkodtak módszerünk 
tökéletesítésén. Az ő működésük ismertetése meg fogja világítani módszerünk 
fokozatos fejlődését.

Első szakférfiúink, Simon Antal, Schwarzer Antal, Kapuváry Sámuel, 
Bécsben ismerkedtek meg a siketnémák oktatása módszerével s így természetes, 
hogy oktatásügyünk kezdetben a bécsi iskola nyomdokain haladt. Az első 
időben tehát az oktatás célja az írott nyelv megtanítása volt. A fogalmak 
magyarázatára a jelnyelv szolgált, mely e célra rendszeresen ki lett építve. 
A hangzó beszédnek csak alárendelt szerep jutott s nem is tanulta azt minden 
növendék. így természetesén szájról-olvasás sem volt. Ezt a kézi abc helyet
tesítette. Az oktatás menetét a nyelvtan szabályai irányították.

E módszer alapja tehát az írott nyelv s pillére a jelnyelv. A hangzó
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beszéd pedig mostoha gyermeke. Fél századnál tovább uralkodott e módszer 
hazánkban, de nem eredeti alakjában. Javításán, tökéletesítésén, módosításán 
kezdettől fogva fáradoztak elődeink.

Simon Antal, az első igazgató, nem hagyott hátra kizárólag a siketnémák 
oktatására vonatkozó módszertani munkát. De fenmaradt „Igaz Mester“-e, 
melyben az írás-olvasás tanítására a régi syllabizáló módszer helyett a ma is 
használatban levő hangoztató módszert ajánlja. E munkájában az egyes hangok 
képzését oly tökéletes fonetikai tudással írja le, hogy meghatározásai legnagyobb
részt még ma is helyt állanak.

Az az „Igaz Mester“, aki oly szeretettel foglalkozott a fonetikával s oly 
mélyen hatolt be a hangok lényegébe, a hangzó beszédnek feltétlenül nagyobb 
teret biztosított intézetében, mint bécsi mesterei. E feltevést igazolják Simon 
következő szavai: „ . . .  az én Siket-Néma Nevendékjeim, két Holnap alatt írni 
és olvasni megtanulnak a feljebb megirt Tanítás Módja szerént,... holott a 
Siket-Némákkal mindegyikkel különösen kell vesződni, Szólóeszközeiket rakos
gatni.“ Nagyon valószínű tehát, hogy Simon Antal kezdeményezése teremtette 
meg áz alapot utódjának ahhoz a nagy munkájához, mely a hangzó beszédet 
kiemelte mostoha sorából és az írott beszéd elé helyezte.

Schwarzer Antal 1827-ben megjelent „Lehrmethode“-jában messze elhagyja 
bécsi tanítóit.

Ő már azt mondja: Odáig kell jutni, hogy a gondolat közvetlen jele a 
' kiejtett szó legyen, mert az írott szó csak közvetett jel.

„A hangzó beszéd ismerete, előfeltétele az írott nyelv használatának, mert 
az írott nyelv csak a hangoknak s így a hallható szavaknak jeleit foglalja 
magában.“

E gondolatok toronymagasságban állanak a bécsi iskola elvei felett. 
De sajnos e genialis ember mégsem tudott teljesen szabadulni a bécsi iskola 
befolyása alól. A jeleket, melyeket ott megismert, ő is szükségeseknek, sőt 
nélkülözhetetleneknek találja.

Igaz, hogy azt mondja: „a hangzó beszéd a siketnémák oktatásánál 
végcélnak tekintendő“, de hozzáfűzi: „a jelnyelv ezen cél elnyerésére szolgáló 
eszköz.“ Azért „a kölcsönös gondolatcsere s az-összes tantárgyak magyarázata, 
melyet a tanítónak nyújtania kell, a jelnyelv útján történik.“ Oly fontos tényező
nek tartja a jelnyelvet, hogy szerinte „minden, amit a tanító az iskolában írott 
szavakkal vagy egész mondatokkal körülírni akar, csak a jelnyelv által szem
léltethető.“

Ebből az következnék, hogy leírván e szavakat, nap, hét, hó, év, csak 
úgy nyújthatok róluk helyes szemléletet, ha a t (Tag), w (Woche), m (Monat), 
j (Jahr) kézi betűjével egy-egy kört írok le arcom előtt, ami az illető 
szavaknak a jele.

Messze vezetne a jelnyelv lényegébe részletesebben behatolni, csak 
annyit jegyzek meg, hogy dacára annak, hogy nagy fáradtsággal alkottatott
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meg, még sem elég logikus. Pld. a „holnap“-ot (egy nappal előre), úgy 
jelölik, hogy a hüvelykujj a váltói előre vettetik; a „holnapután“-t a hüvelyk
és mutatóújj, tehát két újjnak az előre vetése mutatja. Ezzel analóg lenne, 
ha a „tegnap“-ot és „tegnapelőtt“-öt egy, illetve két újjnak a hátravetésével 
jelölnék. Ez a két jel azonban (egy és két újjnak hátravetése) múlt időt és 
régmúlt időt jelent, míg a „tegnap“-ot a „g“ (gestern) kézijeiének hátravetésével, 
a „tegnapelőtt“-öt pedig a „g“ jel hátravetésével és a „v“ (vor) jelnek a mell 
felé való közelítésével jelölik. E hiányokat Schwarzer is érzi, mert kívánatosnak 
tartja a jelnyelv „magasabb kiképzését“. Megtanulásának nehézségét is látja, 
mert azt mondja, hogy a jelnyelv alapos megismerése hosszú időt igényel. 
Ennek elérése képezi módszerének egyik részét, a másik rész a hangzó beszéd 
alapos megismerése.

A hangok kifejlesztése mindjárt a tanítás elején kezdődik. Azt mondja 
Sch: „A tanítás kezdete az írás és olvasás. Az egyes artikulációk és egész 
szavak kiejtése az írással egyidejűleg veendő elő“. Különös gondot fordít a 
természetes alapzönge (Sprachton) kifejlesztésére és sok gyakorlást követel, 
hogy a beszédszervek hajlékonyakká legyenek. A „Lehrmethode“-ban az egyes 
hangok képzését részletesen leírja s azt kívánja, hogy előbb a magánhangzók, 
azután a mássalhangzók fejlesztessenek ki. A hangok kifejlesztési sorrendje 
a következő: á, é, á, i, j, y, o, u, ö, ü, 1, r, v, m, n, z, sz, s, eh, f, h, g, 
k, d, t, b, p, q, x, c. (E német nyelvű hangsorból természetesen hiányzik a 
magyar a, e, zs, cs, ty, gy, ny és ly).

A beszédoktatás három fokozatra oszlik!
I. fokozat. (I—II. oszt.) „Elemi mondatok alkotása“. Anyaga a tárgyak 

és személyek megnevezése, azok tulajdonságai s a velük vagy általuk történhető 
cselekvések. Tehát főnevek, melléknevek s igék, azonkívül a névelők és 
számnevek. Pl. A tábla fekete, kemény, széles, magas, szegletes — áll, esik, 
fekszik, törik. Ily szavakból s az általuk alkotható „elemi mondatokból“ igen 
terjedelmes gyűjteményt szereznek a tanulók. ■

II. fokozat. (III—IV. oszt.) „A mondatok bővítése“. Ezen a fokon a 
legfontosabb rész az igeragozás. Az összes eddig tanult mondatok ragoztatnak 
a jelentő- és parancsoló mód minden idejében és személyében. Megismertetnek 
a cselekvő- szenvedő- műveltető- visszaható igék, az igevonzat. Ezenkívül a 
melléknevek fokozása, a névmások s azok ragozása, névutók, névragozás, 
szóképzés, igekötők.

III. fokozat. (V—VI. oszt.) „A mondatok összekapcsolása“. Anyaga: 
Szóösszetétel, a beszédrészek sorrendje a mondatban, mellé- és alárendelt 
mondatok a megfelelő kötőszókkal, igeragozás a kötőmód minden idejében, 
rokon értelmű szavak és elvont fogalmak magyarázata. A beszédtanítás végső 
fokát képezi a kérdő névmások megismerése és azok segítségével kérdő 
mondatok alkotása.' Mert, csak, ha az összes beszéd- és mondatrészeket
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ismerjük és saját gondolatainkat ki tudjuk fejezni, akkor vagyunk képesek 
mások gondolatait kutatni és megértenf.

A beszédtanítást két tankönyv szolgálja: a “Nyelvtanítókönyv“ és az 
„Első esméretek“.

A „Nyelvtanítókönyv“ célja, hogy a növendék tanuljon mondatokat 
képezni s ezekkel saját gondolatait közölni. Az előbb ismertetett 3 fokozatnak 
megfelelő három részre oszlik. Minden részben megtalálja a növendék a 
megtanulandó szavakat, ragozásokat, ejtegetéseket, valamint a különböző 
mintamondatokat.

Az „Első esméretek“ célja, hogy a növendék tanulja meg másoknak 
mondatokban kifejezett gondolatait megismerni. Két részből áll. Az első rész,, 
a Nyelvtanítókönyv 3 fokozatának megfelelő csoportosításban, általános tudni
valókat nyújt a közhasznú ismeretek minden ágából. A második rész az 
elsőnek anyagát kérdések alakjában dolgozza fel. Célja egyrészt a tanult 
közhasznú ismeretek összefoglalása és ismétlése, másrészt a tanult nyelv
alakok begyakorlása.

A szájról olvasást Schwarzer nagyon bizonytalannak, sőt alig lehetségesnek 
tartja, mert szerinte ugyanazon szájállással többféle hang ejthető, melyek 
különbsége csak a fül által vehető észre.

Az egyes nyelvtani formák szemléltetéséhez a Lehrmethode igen ügyes 
módszertani utasításokat nyújt. Nagyon meglátszik belőlük, hogy a szerző 
alaposan tanulmányozta nemcsak a nyelvtant, hanem a siketnémák lelki világát 
is. igazán nagy veszteség ügyünkre, hogy e nagytudású férfiú gondolkodása 
nem a német módszer irányába terelődött.

Röviden összefoglalva láttuk tehát azt az utat, amelyen Schwarzer Antal 
növendékeit megtanította „beszélve gondolkodni“. Az ő módszere messze túl
szárnyalja a bécsi módszert. De amennyivel előtte van a bécsi módszernek, 
annyival hátra maradt a német módszertől.

Nagy út van még odáig s ezt az utat Schwarzer közvetlen utódjai nem 
tudják megtenni, mert az ő hatalmas szelleme lenyűgözve tartja őket. Az utódok 
tehát Schwarzer szellemi hagyatékából táplálkoztak. De lassanként elmorzsolódott 
a hagyaték szelleme: a Lehrmethode és megmaradt a hagyaték: az Első 
esméretek.

Végre jött a fiú, ki túlszárnyalta az apát!
Fekete Károly (Schwarzer Antal fia) működésével új fejezet kezdődik 

oktatásügyünk történetében. Ő teljesen szakított a vegyes módszerrel, száműzte 
a jeleket és a német módszert honosította meg hazánkban. Hill volt a minta
képe, kivel Bécsben személyesen is találkozott.

Fekete beszédtanitása két párhuzamosan haladó s egymást kiegészítő 
részből áll: a társalgási beszédgyakorlatokból és az alaki nyelvgyakorlatokból.

A társalgási nyelvgyakorlatok minden osztályban pontosan, tervszerűen 
meghatározott beszédkörökben folytak le. Fekete e beszédköröket, melyek beszéd
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tanításának gerincét képezték, különös gonddal válogatta össze, többször 
módosította s javította.

Végleges formájuk a következő:
I. oszt.: A legszükségesebb egyszerű s rövid szólásmódok, melyeket az osztályvezető a 

tanítás folyamában, vagy azonkívül, alkalmilag a növendékhez intéz, ezeknek pedig viszont 
vele szemben, vagy egymás közt való használata — s leginkább kérdések, — kérelmek, — 
figyelmeztetések, — vagy feddésekből állanak, továbbá a tanulótársak megnevezésére, 
parancsolatokra, vagy egyébb cselekedetekre terjesztetnek ki.

II. oszt.: Az I. osztályban tanultak fokonkinti kibővítése. A tanodái különféle részek hasz
nálati céljainak, valamint az itt foglalkozó személyek feladatának és cselekedeteinek, úgy
szintén az itteni események rövid megbeszélése. A nap idejének beosztása az illető meg
nevezésekkel s egyes részeiben az intézeti életkö.ben előforduló alkalmak-, vagy foglal
kozásoknál szükséges szólásmódok begyakorlása. A növendékek személyére, családtagjaikra 
s viszonyaira vonatkozó kérdések, ezekre szolgáló feleletekkel.

III. oszt.: Az előbbi két osztályban kijelölt gyakorlatok terjedelmesebb megbeszélése. 
Az intézet egyes részeinek ismertetése, tekintettel használati céljaikra s az ott foglalkozó 
személyek működési körére. Az idő tüzetesebb beosztása, kibővítve az egyes részekben 
való foglalkozásra, melyeknél begyakorlandók az illető társalgási szólásmódok.

IV. oszt.: Az intézet környezetéből kiindulva a város és részeinek, valamint határának meg
beszélése, tekintettel a szembetűnő részekre, úgyszintén a kijelölt körben élő s foglalkozó 
személyekre. Az idő megbeszélése egész terjedelmében, magába foglalván az óra, nap, hét, 
hónap és év beosztását, nemkülönben az ezek keretében megfigyelendő foglalkozásokat, 
amennyiben még az előbbi osztályokban nem t 'rgyaitattak. A naptár megismertetése is ide 
tartozik, különös figyelemmel az évszakokra s az ezekben előforduló ünnepek, valamint 
nevezetes napokra, melyek bizonyos események, — vagy kiváló személyekre vonatkoznak.

V. oszt.: Hazánk megismertetése egyes alkatrészekben, melyek bizonyos csoportokban meg- 
beszélendők. Közlekedési módok: tengelyen, vízen, vasúton. Az időjárás s az éghajlat 
viszonyai. .

VI. oszt.: Az ember, testének részei, rendeltetése, különféle fajai. Az emberek lakásai 
ruházatuk és szokásaik, éz egészség ápolása. Betegségek s minden idetartozó fogalmak, 
kiterjedve az orvosra, koródára és gyógyszertárra.

Vil. oszt.: Művészet, festészet, szobrászat, ének, zene, színészet stb. Szórakozás, 
mulatságok, kártya, biliárd, röppálya, labdázás, különféle gyermekjátékok, tánc, majális, 
cigány, népünnep, búcsú, disznótor, vadászat, halászat, madarászat, fürdés, úszás, csóna
kázás, utazás, végül: magyar közmondások és példabeszédek.

Vili. oszt.: A napi események és újdonságok. Az ember lelki és szellemi tulajdonságai. 
Az Isten.

Ezen beszédkörök teljesen Hill szellemében vannak alkotva. A beszéd
oktatás menetét nem a nyelvtani szabályok irányítják, hanem koncentrikusan 
táguló körökben történő közvetlen szemléletek nyújtják a beszédanyagot.

A társalgási beszédgyakorlatokat kiegészítették még az I—IV. osztályban 
a népiskoláihoz hasonló beszéd- és értelemgyakorlatok, melyeket szintén Hill 
ajánlott.

A beszédtanítás szolgálatában állott még a fogalmazás és az olvasmány
tárgyalás is. Különösen figyelemreméltó, hogy Fekete naplóírást is kíván.

A nyelvtan szabályai külön tárgyaltattak. Az alaki nyelvgyakorlatok felölelik 
az összes szó- és mondattani ismereteket.
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Példának álljon itt az V. oszt. anyaga: A tőmondat, alany és állítmány, pont, nagy
betű és kisbetű, rövid és hosszú magánhangzó, egyszerű és összetett mássalhangzó, kettő
zött betű, szótag és szóelválasztás, választójel, főnév birtokragozva, tulajdonnév, névelő, a 
személyes névmásnak a bel- és helyviszonyragokkal való ragozása, birtokos-, mutató-, s 
kérdőnévmás, az ige ikes és iktelen ragozása a jelentőmód jelen-, múlt- és jövő idejében, 
a haíá tálán és parancsoló módban; az igekötő s annak elhelyezését s helyes írását fel
tüntető gyakorlatok, a melléknév; a mondatok jelentményökre nézve: jelentő-, parancsoló-, 
kérdő-, s kércmondatok megkülönböztetése s ezzel kapcsolatban még a vessző, kérdőjel 
s felkiáltójel; egyes és többesszám (többes ragok.)

Fekete a hangfejlesztésre is nagy gondot fordított. Egyik értesítőben 
nagyon értékes tanulmányt irt a kiejtési oktatásról. Ő a hangokat a következő 
sorrendben fejleszti ki: h, b, p, a, á, f, v, d, t, gy, ty, o, ó, u, ú, sz, s, c, 
cs, ds, z, zs, 1, !y, e, é, é, i, í, j, g, k, m, n, ng, nk,' ö, ő, ü, ű, r.

A kifejlesztett hangok kellő begyakorlására igen nagy gondot fordít. 
A hangokat különböző erősségben s különböző időtartamban mondatja. Gondos
kodik róla, hogy minden hang részint értelem nélküli hangcsoportokban, de 
lehetőleg értelmes szavakban is, a szó elején, közepén és végén gyakoroltassék. 
A mássalhangzókat minden magánhangzó szájálíasával gyakorolja a magán
hangzó előtt és után. Különös gondot fordít továbbá a hangtorlódásokra és a 
hangsúlyra, melyről külön tanulmányt is írt.

A taneredményt nagyon fokozta még Feketének azon intézkedése, hogy 
az addig magyar-német nyelvű oktatásról a tiszta magyar nyelvű oktatásra 
tértek át.

Fekete Károly módszere már megjelölte a helyes utai, amelyen oktatás
ügyünknek haladnia kell. jól mondotta Krenedics búcsúztatójában: „nem hagyott 
ugyan részünkre Írott könyveket, eszmetöredékei csak néhány értesítőben maradtak 
reánk, de ismerjük eszményeit és visszhangzik lelkűnkben buzdító szózata, 
melyet követve, folytatjuk a m unkát...“

A munka tehát Fekete halála után tovább folyt, de a „visszhang“ lassanként 
elmosódott és nemsokára meglátszott az „írott könyv“ hiánya. A beszédoktatás 
egyes részei között lassanként felbomlott az egyensúly s hol az egyik, hol a 
másik kerekedett felül.

Előbb az alaki nyelvoktatás kezdett dominálni s a grammatizálás uralkodott 
a társalgás felett. Később az olvasókönyv vette át az uralmat s a beszédtanítás 
már a II. osztálytól kezdve olvasmányok alapján történt. Talán az írás uralmára 
is rákerült volna a sor, ha Borbély Sándor 1900-ban megjelent tanterve nem 
vetett volna véget e tévelygéseknek.

Borbély Sándor a közvetlen beszélgetési formát viszi be a tanításba. 
A tanítás középpontja a gyermek. „Az ő érzés- és gondolatvilága, mely kifejezésre 
akar jutni“ irányítja a tanítás menetét. A közvetlen szemléleten alapuló s a 
gyermek lelkében összegyűlemlett beszédanyag jut elsősorban kifejezésre s 
azért a tanterv az alsó fokon nem ismer külön szemléltető oktatást, olvasmány
tárgyalást, beszéd- és értelemgyakorlatot, vagy fogalmazást, — csak beszéd



11—12. sz. MAGYAR SÍK ETNÉMA-OKTATÁS 21

tanítást ismer. Ez „a legelső és legfontosabb tárgya a siketnéma-iskolának“
Célja, hogy előbb „a hat éves halló kisded beszédbeli készségének megfelelő 

szókincset adjoma siketnémának“, azután pedig az elszórt ismeretek „egy tárgy, 
vagy eszme köré“ való csoportosításával értelmét „népiskolai színvonalra emelje“.

Nyelvtan itt is van! De ez a nyelvtan a tanár lelkében él és ott irányítja 
a növendékeknek nyújtandó kifejezési formákat. A gyermek a közvetlen szemlélet 
alapján szerzett elemi nyelvkészletéből majd később fogja levonni a nyelv 
szabályait.

A kiejtésre Borbély igen nagy gondot fordít. Kívánja a hangoknak „minél 
természetesebb, könnyedébb, folyékonyabb, olvadékonyabb“ kiejtését. Az e célt 
szolgáló utasításait a tantervben 15 pontban foglalja össze. Ezeket nem részletezem 
itt bővebben, csak összehasonlíthatás céljából ide iktatom Borbély Sándornak 
a tantervnél későbben megjelent hangsorát: p, á, f, a, t, ó, o, v, b, d, k, ú, 
u, 1, e, m, n, g, sz, ő, ö, z, í, i, j, r,. é, ty, gy, ű, ii, ny, h, c, s, zs, cs, ly.

Sokat. mondhatnék még tantervűnkről, és pedig nemcsak a beszédtaní
tásra, de a reáliákra vonatkozó kiváló elveiről is. De szükségtelennek tartom, 
mert közkézen forog, s mert, akik nem ismerik, néhány mondatból nem fogják 
kellőképen megítélhetni e drágakő nagy értékét, akik pedig ismerjük, tudjuk, 
hogy a benne lefektetett elvek sziklaszilárd fundamentumot képeznek s a rajta 
emelt épület biztos vára oktatásügyünknek.

A tanterv megjelenése oktatásügyünket hatalmas lendülettel előbbre 
vitte. Az utóbbi években azonban mint hogyha megállást lehetne észlelni. Lehet, 
hogy ennek a háború s a trianoni állapotok az okai. De lehet, hogy azért 
állottunk meg nyugodtan, mert tudjuk, hogy úgyis biztos alapon állunk. Ha így 
van, rosszul van! Tény, hogy tantervűnk megingathatatlan sziklán épült. De 
épen ezért akár egy emeletet is elbír még. (Pld : előképzés, továbbképzés, polgári 
iskola, földműves iskola stb. kérdése.) De ha nincs elég erőnk egy emelet 
építéséhez, akkor legalább próbáljunk egy-egy új ablakot nyitni, hogy az azon 
behatoló több fény jobban megvilágítsa a tanterv falain belül végzendő mun
kánkat.

Itt van pld. az írás. Egyes külföldi szakemberek (pld. Schneider) újabban 
erősen propagálják az írásból való kiindulást. Mi ezen mosolygunk, mert Vénus 
Mihályt már régen elhagytuk. Azonban az írásnak mint segédeszköznek a szere
pét tisztáznunk lehetne. Vatter teljesen száműzte az írást. Még a letanított 
anyagot sem íratta le mindig. 0 , kiváló tudásával, csekély számú válogatott 
növendékével s reggeltől estig ott dolgozó segítő társaival ezt megtehette. 
Vájjon mi is nélkülözhetjük-e az írás segítségét ? S ha esetleg nem nélkülöz
hetjük, mily mértékben s mily formában alkalmazzuk, hogy a beszéd s a leolvasás 
kárt ne szenvedjen, sőt hasznot lásson.

Milyen szerepe legyen továbbá a rajznak s a természetes jelnek a fogalmak 
szemléltetésénél ?
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A gyengetehetségűek különválasztása s részükre redukált tananyag meg
állapítása is megoldásra vár.

Most a földreform idejében a szabadban való tanítás kérdéséről s ennek 
megoldhatásáról is lehetne gondolkodnunk.

Itt van a szájról olvasás. Sokszor tizszeri elmondás után is téved a 
gyermek. Szabad-e itt az írással könnyítenünk ? Helyes-e ha a tanár oda mutat 
az orrára, hogy a hibásan leolvasott „szem“-ből „nem“ legyen? Forchhammer 
pld. azt mondja, hogy ez helyes. Sőt az ilyen tévedések elkerülése céljából 
rendszeres jeleket (Mundhandalphabet) szerkesztett. Ő azt mondja, hogy ezzel 
nem szenved a leolvasási készség, sőt javul. Ez ugyan nem valószínű, de azért 
lehetne felette gondolkodni — tanulmányozni.

Tény, hogy a beszédtanításnál lassan haladunk. Alig végzünk óránként 
néhány mondatot. Igaz, hogy e mondatok a gyermek leikéből fakadnak, de 
csekély számuk nem nyújt elég gyakorlatot a beszéd tökéletes elsajátításához. 
Kevesebb növendékkel sokkal gyorsabban lehetne haladni s hamarább lehetne 
oktatásunkat befejezni. Ezt talán el lehetne érni, ha szakítanánk a hallók isko
láitól átvett éves osztályrendszerrel. Kevesebb növendékkel rövidebb idő alatt 
lehetne elvégezni egy-egy osztályra szabott anyagot s e rövidebb idő alatt a 
gyermek többet beszélne, többet gyakorolna. A tanterv nem változnék, de a 
taneredmény talán fokozódnék.

E kérdések felvetésével csak rá akartam mutatni, hogy a tanterv keretén 
belül még sok megvitatható kérdés akad. Vegyük elő őket s vitassuk meg. 
Ha jók, illesszük be megfelelő helyükre, ha rosszak, vessük el.

Dolgozzunk! Ne álljunk meg tétlenül, mert a megállás visszaesést jelent.
Csiszoljuk drágakövünket, mert ha nem csiszoljuk, elhomályosul.

Deschensky Ferenc.

Ötven éves évforduló.
A Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézete államosításának 50 éves évfordulóját 

ünnepeli. 50 év egy nevelő- és tanintézet fennállásában és működésében jelentős 
dátum, amelynél érdemes egy pillanatra megállani és visszatekinteni a lefolyt 
időben felmerült jelentősebb, az intézmény működését és fejlődését jelző 
tevékenységre.

Az intézet alapítója a boldog emlékezetű József nádor volt, aki Magyar
országon az első vakintézetet 1825-ben Pozsonyban létesítette. Ezt az intézményt 
helyezte át a humanisztikus gondolkozásé! nádor 1826-ban Budapestre. Lelkében 
már akkor kialakult annak a gondolata, hogy az intézmény fennállását és 
fejlődését csak akkép lehet biztosítani, ha az állam veszi át. A lelkében kialakult 
és több fontos iratában pregnánsul kifejezett gondolatot és tervezetet nem
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vihette keresztül, de az elvetett eszme időszakonként felújulván, végre is eljutot 
a sokak által annyira óhajtott révpartra.

Az intézet történetével több ízben és többen foglalkoztak; megíratott 
annak históriája úgy az országosítás előtti, mint az azt követő időszakról, miért 
is a históriai események felsorakoztatása helyett egy olyan dokumentumot 
hozunk nyilvánosságra, amelyet eddig kevesen ismertek és amellyel, azt hisszük, 
igen karakterisztikusan mutatjuk be az országosítás, illetőleg államosítás tényét,

Trefort Ágoston kultuszminiszter nevéhez fűződik az országosítás tárgyában 
készített és a törvényhozáshoz benyújtott törvényjavaslat ténye. E törvényjavaslat 
indokolásával együtt szó szerinti szövegezésben a következőképen szól:

Törvényjavaslat a pesti „Vakok Intézetének“ országosítása tárgyában.

1. §•
A Pesti „Vakok Intézete“ az alapítókkal e tekintetben 1873. évi március 

11-én kötött szerződés értelmében ezennel országos intézetnek nyilváníttatik 
s mint a tanrendszer, mint az intézet vagyonát illetőleg a magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium ügykezelési körébe osztatik be.

2- §•
Az intézet összes ingó és ingatlan vagyona jelen törvény életbelépteté

sétől kezdve mint államvagyon az erre hivatott államhatóságok által kezeltetik.

3. §.

Az intézet alapító tagjai és jogutódainak az általuk vagy elődeik által 
tett alapítványokra nézve szerződésileg fentartott növendék-bemutatási joguk 
ezennel törvényileg is biztosíttatik.

4. §■
Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

bízatik meg.
- Indokolás.

A világtalan gyermekek nevelési és oktatási szükségérőli gondoskodást 
az 1825. évi pozsonyi országgyűlés folyama alatt boldog emlékezetű József 
nádor kezdeményezte, e célra alap gyűjtésére híván fel az ország minden rangú 
és rendű lakosait.

Az intézet a befolyt adakozásokból megalakulván, az alapító nádor annak 
vezetését egy kormányzó-bizottságra ruházta, melyet Pest megye alispánjának 
elnöklete alatt, a város elüljárói és befolyásosabb polgárai közül állított össze.

E bizottmány önállóan működött; az intézeti tanítókat és hivatalnokokat 
ő nevezte ki s magát, ahányszor ennek szüksége felmerült, új tagok felvétele 
által kiegészítette; az intézet költségeit pedig a befolyt magánadakozások,
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illetőleg a tőkék kamataiból fedezte; szóval az intézet tisztán magánjellegű volt..
De miután az intézet állandóságát és felvirágzását csak úgy lehet remény

leni, ha az országos kezelés alá vétetik: annál fogva az intézet kormányzó
bizottsága már 1870. évben ez irányban a kezdeményezést megindította s 
miután az intézet 479,155 forint 52 krajcár értékre leltározott vagyonnal bír,, 
következőleg annak legszükségesebb kiadásai az intézet alapvagyona által 
fedezvén: annál fogva mái’ boldogult elődöm az intézet országosítását elvileg 
elfogadta. Ennek következtében a kormányzó-bizottsággal folytatott tanácskozá
sok által az intézet alapvagyona tisztába hozatván és az országosítás feltételei 
megállapíttatván, folyó évi március hó 11-én a végleges szerződés megköttetett, 
melynek főbb pontjai szerint a vakok intézetének kormányzó-bizottsága az: 
intézet összes ingó és ingatlan vagyonát az államnak átadja; az alapítók és 
jogutódaik növendék-bemutatási joga fentartatik; az állam kötelezi magát 
legalább is 70 növendéket tartani és neveltetni; de szabadságában álland e 
számot az országos költségvetés rovására emelni is. Az állam a neki adott 
vagyont csakis a vakok érdekében használhatja és azt semmi más célra nem 
fordíthatja; — és ha idővel az állam a vakok intézetét ismét magán.kezelés 
alá kívánná bocsájtani: akkor az átvett vagyont az alapítók, illetőleg jogutódaik 
rendelkezésére tartozik bocsájtani, kik azonban az ekkép visszakerült vagyont 
ismét csak a mondott célra használhatják fel. Az állam nincs kötelezve a 
mostani tanári, kezelői és gazdai személyzet átvételére. A vagyon tettleges átadása 
az országosítás becikkelyezése után történendik meg.

A fennebbi feltételek mellett az intézetet országosítandónak vélem, mert 
az intézet felvirágzása csak az országos kezelés mellett remélhető; ezt maga 
a kormányzó-bizottság is beismervén és mert az intézetnek az ország általi 
át nem vállalása esetén annak, hanyatlásától lehet tartani, amit a szerencsétlen 
világtalanok érdekében mellőzni kell.

Miután az intézet tekintélyes vagyonnal bír, melynek jövedelméből a 
szerződésileg kikötött növendékszám legfőbb neveltetési szükségletei fedezhetők,, 
az állam pedig a növendékek számának szaporítására csak a körülmények 
szerint, amennyiben tudniillik az errei költség megszavaztatnék, van kötelezve: 
az átvállalás által az államra csak az intézet célszerűbb szervezésének költségei 
háramlanak, melyeket pedig elvállalni az állam erkölcsi kötelességében fekszik, 
annál is inkább, mert ily intézet eddigi hiánya igen érezhető volt.

Az alapítók és jogutódaik növendék-bemutatási jogának további fen- 
tartása az államra nem sérelmes: sőt az illetők jogának beismerését foglalja 
csak magában, amennyiben a kegyes alapítók jótékonycélú alapítványaikra 
ily mérvű befolyás gyakorlásától alaposan meg nem foszthatok és mert az 
államnak nem az fekszik érdekében, hogy ki, hanem hogy mikép neveltetik 
a haza hasznos polgárává; az állam ezen joga pedig a szerződés és törvény
javaslat első paragrafusa által teljesen biztosítva van.

A vakok intézete tan- és nevelőintézet lévén, mint ilyen a vallás- és
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közoktatásügyi minisztérium hatásköre alá esik, annálfogva is, hogy ezen 
intézetben a tanmódszer az általános oktatás és nevelési elvekkel összhangzatba 
hozatnék, minek elegendő biztosítékául szolgál azon szerződési kikötés, hogy 
az állam az intézeti eddigi tanerőket nem köteles átvenni, miáltal az intézetnek 
az előhaladottabb tanigényeknek megfelelő berendezhetése lehetségessé van 
téve. Az intézet vagyonának mikénti átvétele iránt a szerződés a szükségesnek 
mutatkozó jogi óvadékot magában foglalja s így az állam érdekei ez irányban 
is megóvatni fognak. Tre/orf Ágoston, s. k.

Ezen törvényjavaslat a képviselőház központi bizottságának tárgyalás és 
a plénum elé való nyújtás végett kiadatván, azt azzal a módosítással fogadta 
el, hogy az I. §-ba pótlólag bevenni javasolta egyrészt a közalapítványi kir. 
ügyigazgatóság, mint a kultuszkormányt képviselő faktor, másrészt az intézet 
kormányzó-bizottsága által mandátummal megbízottak között létrejött szer
ződést. Egyébként a központi bizottság jelentésének vonatkozó szakasza a 
következőképen szól:

Az osztályok előadóiból alakult központi bizottság Molnár Antal előad- 
mányában tárgyalás alá vevén a pesti „Vakok Intézetének“ országosítására 
vonatkozó törvényjavaslatot, azt általánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadta és elfogadás végett a t. képviselőháznak is ajánlja. Szükségesnek 
tartá azonban a központi bizottság, hogy becikkelyeztessék maga a vakok 
intézetének országosítása iránt kötött Szerződés is, amelyre a törvényjavaslat 
I. §-ában hivatkozás történik.

A képviselőház, illetőleg az országgyűlés a központi bizottság jelentése 
alapján tárgyalás alá vette a javaslatot és azt egész terjedelmében elfogadta. 
Minden esetre nagyon helyénvaló volna a törvénycikket egész terjedelmében 
megismerni, de minthogy a Szerződés rendkívül terjedelmes s e lapok keretei 
csupán korlátolt mérvben állanak rendelkezésre, közlésétől eltekintünk annyival 
is inkább, mert az a Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézete 1913— 14. iskolai 
évről kiadott értesítőjében egész terjedelmében megtalálható. A törvénycikk 
egyébként szószerinti szövegében megegyezik a benyújtott javaslattal. Ami 
eltérés van, azt az alábbiakban ismertetjük.

1873. XXXI. törvénycikk a vakok budapesti intézetéről. Szentesítést nyert 
1873. évi június hó 27-én, kihirdettetett: a képviselőházban 1873. évi június 
hó 28-án, a főrendek házában 1873. évi július hó 1-én.

1638/1873. M. E. Mi, I. Ferenc József, Isten kegyelméből ausztriai 
császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya.

Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendéi és képviselői közös 
egyetértéssel a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett felségünk 
elé. Következik a négy paragrafus, amely a fentiek szerint ismeretes és a 
törvény a következő szakasszal fejeződik be:

Mi e törvénycikket és mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és



26 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 11—12.SZ.

egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi 
hatalmunknál fogva helyben hagyjuk, megerősítjük és szentesítjük s mint 
Magunk megtartjuk, mint más híveink által megtartatjuk.

Kelt Bécsben, az ezernyolcszázhetvenharmadik évi június hó huszon- 
hetedikén. Ferenc József s. k. P. H. Szlávy József s. k.

Az intézet országosítása tényleg, miként azt Trefort Ágoston is indokolásá
ban kifejezésre juttatja, tanügyi tekintetben javára szolgált az intézménynek. 
Az egykorú iratokból megállapítható, a miniszter mindjárt kezdetben elren
delte az intézet tantervének elkészítését, továbbá szabályzatilag írta elő azokat 
a szempontokat, amelyek figyelembe vételével a növendékek az intézetbe 
felvehetők. Gondoskodni kívánt a miniszter arról is, hogy az intézetből kikerült 
növendékek az életben felkarolást találjanak s e célra szintén egy szabályzatot 
dolgoztatott ki az igazgatóval.

Az országosítás gondolatát nagy búzgósággal támogatta dr. Mihályik 
Szidor, az intézet igazgatója, aki a Vakokról című munkáját is ezen eszmének 
propagálása szempontjából írta meg és adta ki.

Az intézet pedagógiai és tanügyi színvonalának emelése szempontjából 
igen jelentős lépés volt az, amidőn 1895-ben Pivár Ignác, a siketnémák 
váci orsz. intézetének igazgatója, bízatott meg az igazgatói teendők ellátásával. 
Pivár Ignác jobb értelemben véve valóságos forradalmat csinált az intézeti 
életben, mert hiszen senkit sem akarunk váddal illetni, nem volt meg az 
egészséges fejlődés lehetősége. Egy olyan álló vízhez hasonlított, amelyet 
ellepnek a különféle vizi moszatok, ahol a természetes és normális élet helyett 
bizonyos elposványosodás tapasztalható. A tisztító munka a szakavatott Pivár 
kezére várt és ő azt alaposan el is végezte. Azután következett az alkotás. 
És itt maradandó nyomok jelzik Pivár Ignác tevékenységét. Egy monumentális 
dolgot kívánunk csak kiemelni, ugyanis azt, hogy az ő idejében történt a 
Király-utcai épületnek eladása, amely 1842-től szolgált az intézetnek otthonul. 
1901-ben ő lakoltatja át az intézetet az új palotába, amelyet ezidő szerint is 
birtokol. Mindez rendkívül sok munkával, energia-felhasználással és kevés 
elismeréssel jár. Tanügyi téren a helyes és céltudatos nevelési rendszert 
valósította meg, a vak gyermekek nevelését a fiatal pedagógus-generációra 
bízta. Az intézetben egy nagy családot akart alkotni, ahol a szeretet, az 
egyetértés honol és a munka folyik. Maga a gyermekek között étkezett és 
velük aludt, szabad ideje sohasem volt s ha az irodai teendők alól szabadult, 
ének- és zeneoktatással vagy pedig a kert szépítésével foglalkozott. Ezt a 
derék embert nagyon kevesen értették meg és talán egy igazgatónak sem 
volt annyi nehézsége, mint épen neki. És, oh sors, az elismerésből a leg
derekabb embernek, a legfáradhatatlanabb munkásnak, a legnagyobb szívű 
emberbarátnak mi sem jutott osztályrészül. De igen, az utókor nem feledkezhetik 
meg róla, az ő egyénisége, puritán jelleme és nagy szíve minden időkben 
uralni fogja intézetünk életét. Munkatársa és megértő barátja, dr. Náray-
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Szabó Sándor, kultuszminiszteri államtitkár volt. Ő megértette Pivárt s azért 
támogatta és szerette, nélküle intézetünk nem virágozhatott volna fel. 
Az intézeti életben jelentős lépés volt a Pauli szent Vincéről nevezett irgalmas 
nővérek alkalmazása a gazdasági teendők végzése és a növendékek felügyelete 
körül.

A legújabb időknek szintén megvan a maguk történeti jelentősége. 
1905-ben használatba lép és kinyomatás alá kerül a Tanterv, ezt két év után 
követi a Zeneoktatás tanterve. 1907-ben megvetettük a Vakok központi braille 
könyvtárának alapját, amelyet úgyszólván semmiből létesítettünk, ezidő szerint 
köteteinek száma megközelíti a hatezret s most egyik jelentős kulturális 
intézményét képezi a braille könyvtár a vakoknak. Sorra készültek a különféle 
tankönyvek, amellyel a tanítás nívóját emeltük, s a háborús évek előtt az 
intézet tanítási eredmény szempontjából olyan magas színvonalon állott, amelyre 
büszkeséggel tekinthettünk. Céltudatos irányban haladt a nevelés, az oktatás, 
a gazdasági és ipari ügyek vezetése. A rendelkezésünkre bocsájtott javadalomból 
okszerű takarékoskodással mindig tudtunk beruházásokat pótolni és eszközölni.
1912- ben a hidaskürti Nagy Sándor-féle 100,000 koronás alapítványból az 
óvós vak gyermekek részére egy igen szép és a modern berendezkedés 
szükségleteit kielégítő épületet emeltünk, s azt a célnak megfelelően berendeztük.
1913—  14. iskolai évben a növendékek létszáma 244 volt. Ez a létszám az 
utóbbi időben ismert okokból csökkent ugyan, de még mindig meghaladja 
a 200-at.

Trefort Ágoston a fent ismertetett indokolásban egyebek között kijelenti, 
hogy „az intézetnek az országosítás folytán az elöhaladottabb tanigényeknek 
megfelelő berendezkedése lehetségessé van téve“. Valóban ezt a célt szolgálta 
az intézet a legutóbbi évtizedekben, úgy hogy ma is intézetünk a hasonló 
rendeltetésű intézmények között még mindig vezérszerepet játszik. Hogy ez 
így van, nem mi mondjuk, hanem a „Magyar Siketnéma-oktatás“ 1923. évi 
1—9. számában Michels Fiilöp, aki Johann Berquist lundi siketnéma-intézeti 
igazgató látogatása alkalmából a következőket írja: „Az intézet épülete és 
annak berendezése: a múzeuma, az érzékeltető oktatásra vonatkozó berende
zettsége, tantermei, azok gazdag domború-térkép-felszereltsége, a hangszer
kincse, a tornaterem és tanszertár felszerelései, a hálótermek, nappali tartózkodók, 
a gazdag braille könyvtár és könyvnyomda, az előkészítő oktatásról és a 
siketnema-vakokról való gondoskodás elragadtatta a látogatót. Ezt az intézetet 
ismertetni fogja hazájában, mert sok újat és követésre méltót talált.“

A jelenben az intézet nivóntartása érdekében igen erőteljes munkát fejtünk 
ki, pedig a súlyos gazdasági viszonyok folytán erőnk már-már lankadozni 
kezd. De bízunk a Gondviselésben, hogy a iegsorssújiottabb gyermekek 
érdekében kifejtett tevékenységünkben nem fog bennünket elhagyni. Úgy legyen!

Herodek Károly.
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A siketnémák differentiált oktatása.
Lapunk 1922. évi 11 —12. számában már foglalkoztam e tárggyal. Ott-a 

kérdés sürgőssége mellett csak úgy nagy általánosságban mutattam rá a meg
oldás egynémely lehetőségére s célom inkább az volt vele, hogy a közfigyelmet 
újból e szerintem legégetőbb problémánkra ráirányítsam. Ez alkalommal 
részletesebben kívánok foglalkozni e kérdéssel s a jelenlegi állapotok számba
vétele mellett, ismertetni fogom azokat az intézkedéseket, amelyek ezt illetőleg 
úgy hazánkban, mint a külföldön történtek, majd megfelelő indokolással elő
terjesztem idevonatkozó javaslataimat.

Egységes szervezeti szabályzatunk értelmében intézeteinkben csak oly 
7—10 éves siketnéma gyermekek nyerhetnek fölvételt, akiknek a siketségen és az 
ennek következményéül tekinthető némaságon kívül más testi, avagy lelki fogyat
kozásuk nincsen, s hacsak a fölvétel után tűnnék ki, hogy egyik-másik gyermek 
mégis hülyeségben, gyengeelméjűségben, nehéz kórságban stb. szenved, azt az. 
intézetből azonnal eltávolítják.

Ezzel kapcsolatban rá akarok mutatni olyan körülményre, melyet eddigi 
megállapításainknál jórészt figyelmen kívül hagytunk s melynek következtében a 
legtöbb gyengetehetségű siketnéma gyermek a fentiekhez hasonló sorsra jutott. 
A veleszületett, vagy korán beállott teljes siketség ugyanis nagy befolyással 
van a gyermek mindennemű testi-lelki fejlődésére, különösen akkor, ha az 
még bizonyos fokú lelki defektussal is jár. Ez a körülmény rendszerint akkora 
testi-lelki visszamaradottságot idéz elő a gyermekben, amely még az óvatos 
szakértőt is könnyen megtéveszti s arra bírja, hogy a különben gyengetehetségű 
siketnémát is hülyének, gyengeelméjűnek minősítse. Innen van az, hogy növen
dékeink közt aránylag kevés a gyengetehetségű gyermek.

Ha már most ez a megállapításom helyes, akkor növendékeink közt csak 
jó-, közepes- és gyengébb tehetségű siketnéma gyermekeket fogunk megkülön
böztethetni. A kiváló tehetségű siketnéma gyermek oly ritka, hogy 'elkülönített 
oktatásukról szó sem lehet. Mi ezeket ebből a szempontból egyszerűen a jó 
tehetségűekhez fogjuk számítani.

A további vizsgálatok során aztán arról fogunk meggyőződni, hogy növen
dékeink nem mind egyformán némák és nem mind egyformán süketek. El
tekintve a „pad-lóca“ anekdótaszerű tréfás valóságtól, teljes határozottsággal 
megállapítható, hogy vannak köztük több-kevesebb beszéd-, illetve hallási 
maradvánnyal bíró gyermekek is. A beszédmaradványos növendékek 5— 10 
éves korukban, vagy még később siketültek meg. Ezek a megsiketülésük előtt 
már jól beszéltek s ez a beszéd, ha a be nem avatkozás folytán idővel el is 
homályosuk, rendes és okszerű tanítás mellett, csakhamar újraéledt.

Egy 1913-ban végzett ily irányú vizsgálat a beszélő süketek számát a 
birtokunkban maradt 8 intézetben 65-re, vagyis a 869 összlétszámnak 7-480/°-ára 
teszi. Ugyanez a vizsgálat, a fenti értelemben vett gyengetehetségű és fejletlen
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növendékeknek a számát 74-ben, azaz. az összlétszámnak S'52n/"-ában álla
pította meg. Amint látjuk mindkét 0/° szám elég nagy. Azonban még tekintélyesebb 
nercentuális számokat tüntetnek fel az idevonatkozó hallási vizsgálatok.

Dr. Urbantschitsch Viktor, bécsi egyetemi orvos-professzor a wien-mödlingi 
skn. intézet növendékeit vizsgálta meg és 144 esetben 141-nél talált még bizonyos 
fokú hallási maradványt. Mindkét fülére csak 3 volt teljesen süket, Dr. Bezold 
müncheni egyetemi tanár idevonatkozó vizsgálatainak az eredménye már nem 
oly kedvező, de azért a hallási maradvánnyal bíró növendékeknek a percentuális 
száma nála is még mindig elég nagy. Ő a müncheni siketnéma intézet 165 
növendékét tette vizsgálatának tárgyává és 100 gyermek közül már csak 71-et 
talált olyannak, mint akiknek még valamelyes részleges hallásuk volt. A föld
süketeknek a száma nála már 29'09o/0-ra emelkedett.

Nem lehet célom az érintett hallásvizsgálatok tudományos módszereit és 
eszközeit itt külön-külön és részletesen ismertetni, hisz ez tárgyam keretein 
jóval túl esik, annyit azonban mégis meg kell jegyeznem, hogy dr. Urbantschitsch 
e vizsgálatoknál egyéb hangotadó eszközön kívül főleg egy általa konstruált 
húzós harmonikát alkalmazott, melynek hangterjedelme a coníra F-től, a négy 
vonalas f-ig, tehát 6 teljes oktávra nyúlott s azt állította, hogy a siketnémáknál 
föllelhető hallási maradványok fizikai értelemben is fokozhatok. Dr. Bezold 
ezzel szemben néhány Galton síp mellett több folytatólagos hangvillát használt, 
melyeknek folytatólagos hangsora (Kontinuirliche Tonreihe) a másodpercenkénti 
16 rezgéses subcontra C-től az emberi hallás legfelsőbb határáig, a másod
percenkénti 16,000 rezgésen felüli hét vonalas c-ig terjedt. Ő a beszédtanítás 
szempontjából csak azokat a hallási maradványokat tartotta értékesíthetőknek, 
amelyek a „c-g” között terülnek el s a bekövetkezhető javulást inkább psychikai 
természetűnek tartotta. Azóta természetesen mindkét irányban tovább folytatódtak 
a vizsgálatok s ha nem is akarjuk a fizikai hallásjavulást tagadásba venni, 
annyit mégis meg kell állapítani, hogy az kisebb mértékben legfeljebb külön, 
egyénenkénti orvos-pedagógiai kezelés mellett érhető el.

De bármily érdekesek és értékesek is e tudományos megállapítások, mi 
ezeket mai tárgyunk megalapozásánál föl nem használhatjuk. Nekünk a tömeg
tanítást kell szem előtt tartanunk s a vizsgálati eszközöket és módszereket is 
ennek megfelelőleg kell megállapítanunk és alkalmaznunk. Ebből a szempontból 
legmegfelelőbbnek tartjuk, ha magát a beszédet tesszük vizsgálati eszközzé és 
a szerint, amint a gyermekek a rendes folyékony beszédet csak bizonyos 
távolságról hallják, vagy amint csak egyes, kiszakított és erősen hangoztatott 
mondatokat, szókat, vagy vokálisokat hallanak meg, megkülönböztetünk nagyot
hallókat, majd mondat-, szó- és vokális-hallókat. A zörejhallókat, mi ebből a 
szempontból, egyszerűen a totál siketekhez számítjuk.

A már említett ily irányú vizsgálat a mondathallókat úgylátszik a 
nagyothallókhoz, a szóhallókat pedig a vokális-hallókhoz számítja, mert a 
kimutatásban csak ezekről van szó, az úgynevezett hallók mellett és mert
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ezeknek a száma is meglehetősen nagy. így a vokális-hallók az összlétszámnak 
(869) 13‘5%-át, a nagyothallók az úgynevezett hallókkal együtt pedig annak 
7'33° o-át teszik.

Amint tehát látjuk, növendékeink serege a legkülönbözőbb elemekből áll. 
A legváltozatosabb tehetségek mellett, vannak köztük jelentékeny számmal 
beszélősiketek, nagyothallók, különféle részleges hallási maradvánnyal bíró 
siketnémák és totál siketek.

Hogy e különböző kvalitású növendékek erőiknek teljes kihasználásával 
azonos módszer mellett, megfelelő eredménnyel együtt nem taníthatók, régóta 
tudott dolog. Schleswiegben már 1829-ben foglalkoztak a növendékek tehetség
szerinti elkülönítésével. (Itt a tankötelezettséget is már 1805-ben mondották ki.) 
Azóta állandóan felszínen maradt e kérdés mindenütt, ahol siketnémák oktatásával 
rendszeresen foglalkoztak. A gyakorlati megvalósítása azonban még soká késett. 
Az első nyomot Svédországban találjuk, ahol 1862-ben már három intézetben 
tanították külön a gyengetehetségűeket. Ugyancsak a múlt század 60-as éveiben 
létesült Dániában a nem tulajdonképeni siketnémák intézete mellett a gyenge
tehetségű siketnémák részére az úgynevezett Heller-féle intézet.

Németországban a gmündeni siketnéma-intézeíben állították fel az első
kisegítőosztályt gyengetehetségű siketnémák részére 1866-ban. Azóta állandóan 
napirenden tartják ezt a kérdést és hol külön osztályokban, hol meg külön e 
célra felállított intézetekben próbálgatják a legkülönbözőbb szempontok szerinti 
elkülönített oktatást megoldani. Hogy csak egy néhányat említsek: A nagyot
hallók oktatása egész Németországra kiterjedőleg már olyan előrehaladott 
stádiumban van, hogy nemsokára véglegesen megoldottnak lehet mondani. 
Ott a jövőben nem igen fogunk nagyothalló növendékeket a siketnémák 
intézeteiben találni. A müncheni siketnémák intézetében még a számottevő 
hallási maradvánnyal bíró növendékeket is külön választják s az úgynevezett 
„Hörklasse“-kben külön tanterv és külön módszer alapján külön tanítják őket. 
Drezdában annak idején az összes növendékeket A), B) és C) csoportba 
sorozták. A C) csoportba osztották be a gyengetehetségűeket, az A) csoportba 
kerültek a jók, a B) csoportba pedig a közepesek. Pommernben a stettini és 
cösiini A) intézetek veszik fel az ujjonc-növendékeket és mindkettő a második 
iskolai év végén átküldi a gyengetehetségűeket a külön e célra létesített straisundi 
B) intézetbe. A hét rajnai intézet valamennyi gyengetehetségű siketnéma 
növendékét az essen-huítropi öt osztályú s a neuwiedeni három osztályú 
kisegítőiskolába utalja át, két évi oktatás után. Svájcban 1848-ban a siketnéma- 
intézeti tanítók zofingeni gyűlésén foglalkoztak először e gondolattal, de testet 
ölteni csak 1877-ben tudott, amikor a Basel melletti bettingeni intézetet állították 
föl, a kizárólag gyengetehetségű siketnémák részére. Ezt követte 1905-ben a 
turbenthali gyengetehetségűek intézete, mely az előbb említett intézettel együtt 
Svájc valamennyi gyengetehetségü siketnémáját képes befogadni. Svájcban tehát 
a gyengetehetségűek oktatása külön intézetekben nyert megoldást. Olaszországban
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a milánói- és római siketnéma-intézetek mellett külön fiókintézeteket létesítettek 
a gyengetehetségü siketnémák számára. Franciaországról nincsenek pozitív 
adataim. Csak annyit tudok, hogy ott is már a múlt század vége óta foglalkoznak 
az — elkülönített oktatás gondolatával s hogy ott is már több helyen, a 
gyakorlatban is megvalósították azt.

Az eddigiektől sokban eltérőleg oldották meg e kérdést Dániában, Norvé
giában, Svédországban s az Északamerikai Egyesült-Államokban. Dániának 
három siketnéma intézete van. Ezek közt legrégibb afredericai. Ez az úgynevezett 
anyaintézet. Ebbe veszik fel Dániának összes ujjoncnövendékeit, akiket már az 
iskolai év első felében is különválasztanak tulajdonképeni- és nem tulajdonképeni 
siketnémákra. A nem tulajdonképeni siketnémákhoz számítják a beszédmarad- 
ványosokat és a nagyothallókat, illetve a számottevő részleges hallási maradvánnyal 
bíró növendékeket. Miután úgy a tényleges-, mint a nem tényleges siketnémák 
csoportjából a gyengetehetségüeket előzőleg már kiválasztották és külön 
csoportosították, a megmaradottakat tehetség szerint ismét két csoportba osztják. 
Az egyikbe jönnek a tehetségesek, a másikba a közepesek. Ilyenformán a 
fredericai intézetben az első iskolai év második felében már öt külön csoportban 
tanulnák a növendékek. Az első osztály elvégzése után átküldik a nem tényleges 
siketnémák mindkét csoportját a nyborgi-, a gyengetehetségüeket pedig a 
koppenhágai intézetbe, ahol aztán mindvégig ott maradnak és külön tanterv és 
külön módszer alapján nyerik kiképeztetésüket. A tulajdonképeni siketnémák 
mindkét csoportja még egy évig itt marad és csak a második iskolai év végén 
osztatnak be véglegesen a felvevő anyai-intézet kebelében fennálló külön A) 
és B) iskolába. És pedig az A-ba kerülnek a tehetségesebbek, a B-be pedig 
a gyengébbek. Némileg komplikált, de eléggé kimerítő ez a rendszer.

Norvégiában két felvevőintézet van, a krisztiániai és a drontheimi. 
Mindkét intézetben tehetség szerint három felé osztottan végzik a növendékek 
az I. osztályt. A II. osztályba csak a tehetségesek csoportját, áz A) osztályt 
tartják vissza a felvevőintézetekben. A B) osztálybeliek Krisztiániából a 
holmestrandi-, Drontheimből pedig a glöshaugeni intézetbe kerülnek. Úgy a 
krisztiániai intézet, mint a drontheimi intézet C) tanulóit, akikhez a gyenge
tehetségü- és gyengeelméjű siketnémák tartoznak, a kamari intézetben helyezik 
el, ahol ugyan együtt laknak, de azért külön-külön nekik megfelelő oktatásban 
részesülnek. Dániában és Norvégiában tehát a szakintézeti rendszerrel oldották 
meg e kérdést.

Svédországban nem külön intézetekben, hanem az egyes intézetek keretein 
belül felállított külön szakcsoportokban, illetve osztályokban tanítják a hallás-, 
beszédmaradvány- és tehetség szerint elkülönített növendékeket. Svédországnak 
az 1912— 13. tanévben 11 intézete volt s e 11 intézet 817 növendékét 115 
különböző csoportban, illetve osztályban' tanították, részben a hangbeszédre, 
részben pedig az írott-, vagy jelnyelvre, illetve ezek útján a közhasznú ismeretekre. 
Lássuk ezt a különös berendezkedést például a Stockholm melletti manillai
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intézetben. Közelebbről ez intézetnek az 1913, tanévben 321 növendéke volt, 
akik 20 különböző csoportban, illetve osztályban nyertek oktatást. Közülök 
79-et a hangbeszédre, illetve .hangbeszéddel tanították. Ide tartoztak a tényleges 
tehetséges, valamint a nem tényleges siketnémák tehetség szerint csoportosítva. 
A 28 gyengetehetségűt az írott-, 14 gyengeelméjűt pedig a jelnyelvvel képezték 
ki képességeiknek megfeielőleg. Még a vak-siketnémák külön csoportjának hat 
növendéke közül is kettőt a hangzóbeszéddel, kettőt az írott- és kettőt a jel
nyelvvel tanítottak. Svédországban tehát a szakcsoportrendszer dívik.

Az Északamerikai Egyesült-Államokban nem elkülönített osztályokban, 
hanem az osztályok keretein belül felállított külön csoportokban tanítják a 
növendékeket a legkülönbözőbb szempontok szerint csoportosítva. A szakcsoport
rendszerrel szemben ezt szakosztályrendszernek nevezhetjük. Ott tehát a 
szakosztályrendszert tették a nálunk dívó vegyes osztályrendszer helyébe. Az 
Északamerikai Egyesült-Államok nagyobb intézetei előbb gyermekkertekben 
nevelik a kisded siketnémákat. Ha azokban a növendékeket a rendszeres 
oktatásra már kellőleg előkészítették, akkor osztják be őket tehetség szerint 
külön A), B) és C) osztályokba. Majd ezeken belül hajtják végre a beszéd- 
és hallási maradványok szerinti külön csoportosítást. A D) jelzésű osztályokban 
a gyengetehetségű növendékek az írott- és jelnyelv útján részesülnek külön 
oktatásban. .

Az Északamerikai Egyesült-Államokban különben a csoportosított oktatást 
nemcsak a rendszeres elemi oktatás keretein belül, hanem azon túl is különféle 
iskolatípusok felállításával hajtották végre. Erről Csak akkor fogunk tiszta és 
tökéletes képet nyerhetni, ha egy-egy évnek idevonatkozó statisztikai adatait 
tekintjük meg közelebbről. Az 1910—11. iskolai évben pld. az 57 áll. intézetben 
10,740 siketnéma tanult. Ezek közül 1,064 gyermekkertekben nevelődött. 
4,176 az elemi I—-IV. osztályát, 2,851 pedig az elemi V—VIII. osztályátjárta. 
456 a „high-schoöl“ (megfelel a mi középiskolánk felsőfokának) megfelelő osztá
lyaiban tanult, sőt a siketnémák számára 1864-ben létesített Gallaudet-kollegium 
48 fiú- és 32 leánynövendéke főiskolai tanulmányokat is folytatott ez évben.

E grandiózus kép után szinte aggódva térek rá a hazai állapotok ismer
tetésére. Mert nálunk is történtek kísérletek ezt illetőleg, úgyszólván minden 
irányban. E kísérletek azonban sajnos csak kísérletek maradtak. A megfelelő 
tanulságokat azonban úgy is levonhatjuk belőlük.

Az 1898—99. tanév elején nagy gaudiummal bevezették a siketnémák 
váci intézetében az Urbantschitsch-féíe hallási gyakorlatokat, de már két évre 
rá megszüntették azokat, anélkül, hogy valami különösebb nyomot hagytak 
volna maguk után. Mert azzal, hogy ezentúl az osztályfőnököknek tették köteles
ségévé, miszerint az arra alkalmas tanulókkal a rendes tanórákon belül hallási 
gyakorlatokat folytassanak, voltaképen semmisem történt. A lehetetlent egyszerűen 
nem hajtották végre s minden a régiben maradt. Pedig ha akkor csak egy 
kicsit is körülnéznek s a 25, illetve 34 részleges halló közül 10— 12-t külön
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választanak a beszédmaradványosokkal együtt, milyen nagyszerű külön osztályt, 
illetve külön osztályokat lehetett volna létesíteni.

Ugyancsak a siketnémák váci intézetében tettek először kísérletet a 
gyengetehetségű siketnémák elkülönített oktatásával is. Azonban az is már a 
kezdet-kezdetén dugába dőlt. Többször történt erre már hivatkozás, miért is 
ezzel némileg részletesebben kell foglalkoznunk. A szétválasztást — információim 
szerint — mindjárt az első iskolai év elején hajtották végre s ezen nem 
változtattak még az iskolai év végén sem. Már pedig minden szakember, aki 
valaha első osztályt tanított tudja, hogy mennyi csalódáson ment keresztül a 
növendékek tehetségeit illetőleg az első tanítási naptól az iskolai év bezártáig. 
Sokszor megtörtént, hogy olyan növendékünk, aki az iskolai év elején félénknek, 
bátortalannak; ügyetlennek mutatkozott s azért képességeit kevésre értékeltük, 
a róla előre alkotott hibás véleményünket azzal csúfolta meg, hogy év végéig 
az első tanulók közé küzdötte fel magát. Viszont egy másikról, aki mindig 
élénken izgett-mozgott és mindenütt mindjárt jelen volt, kitűnt, hogy ez az 
élénkség csak szellemi korlátoltságának egyik különös tünete volt. Volt már 
olyan növendékem is, aki hónapokig nem adott hangot s amikor a jég meg 
volt törve, gyors ütemben haladt előre a kiejtési oktatás során. Folytathatnám 
e legkülönbözőbb esetek felsorolásával, de azt hiszem ennyi is elég annak 
illusztrálására, hogy mennyire bizonytalan s így egyúttal helytelen a növendékek 
szétválasztását már az első iskolai év elején megejteni.

A váci kartársak — információim szerint — hasonlóképen csalódtak. 
Az iskolai év végén kitűnt, hogy voltaképen mindkét első osztályban voltak 
jó-, közepes- és gyengetehetségű tanulók. Ha már az első iskolai év folyamán 
semmiféle átcsoportosítást nem eszközöltek, legalább a második iskolai év elején 
kellett volna azokat újra tehetség szerint osztályozni. Ez azonban nem történt 
meg s így ez a kísérlet óhajnál egyéb nem is volt.

A kérdés azonban fel volt vetve s intéző köreink sem zárkózhattak el 
többé, hogy e kérdéssel behatóbban foglalkozzanak. A gyógypedagógiai intézetek 
orsz. szaktanácsa az 1907. év tavaszán javaslattételre szólította föl az összes 
hazai siketnéma-intézetek tanártestületeit a növendékek szétválasztását és elkülö
nített oktatását illetőleg. A mindenünnen befolyt javaslatok tartalmát nem ismerem. 
Közhírré nem tétettek s így nem is szólhatok hozzá. Azonban úgylátszik egyik 
javaslat sem elégítette ki akkori ügyosztály-főnökünk várakozását, mert nemsokára 
a wieni „Eos“ című szaklapban a külföld szakférfiaihoz fordult véleményért.* 
E felhívásban egyúttal a saját nézeteinek is adott kifejezést, melyek abban 
nyilvánultak, hogy a siketnémák a IV. iskolai év végéig tanuljanak együtt, s 
akikről addig kitűnik, hogy a hangbeszéd megtanulására képtelenek, azokat 
válasszák külön s intenzív ipari képzés mellett, csupán az írás és jel útján 
tanítsák tovább a legszükségesebb közhasznú ismeretekre. Á többiek természetesen 
a rendes tanterv alapján folytatták volna tanulmányaikat.

* Eos, 1908. évf. 2. sz.
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E fölhívás alapján az „Eos“ a külföld legnevesebb szakférfiait szólaltatta 
meg. Valamennyien ama nézetüknek adtak kifejezést, hogy a növendékek külön
választását a hangbeszéd elsajátíthatásától függővé tenni nem lehet. Az egyedüli 
helyes és célszerű eljárás az, melynél az elkülönítés a növendékek szellemi 
képességei alapján történik. És amíg Dr. Schumann, Druschba és Baldrián a 
különválasztást már az első iskolai év végén tartják lehetségesnek, illetve szük
ségesnek, addig Ferreri azt csak a 3—4 isk. év elvégzése után találja indokoltnak. 
És amíg Ferreri szükségből egyelőre a külön osztályokkal is megelégedett, 
addig a többiek mind a gyengetehetségű siketnémák részére külön intézeteket 
követeltek. Hazai részről Hercsuth Kálmán szólott e tárgyhoz. Véleménye nagy
jában megegyezett a külföldi kartársak nézeteivel, csak abban tért el, hogy a 
szétválasztást kifejezetten a III. isk. év végére tette. A szépen megindult és 
sok reményre jogosított nyilvános eszmecsere azonban hirtelen megszakadt s a 
hivatalos intézkedések is elmaradtak.

Még egyszer fölvetette az eszmét a „Siketnéma Intézeti Tanárok Orsz. 
Egyesülete“ kebelében megalakult „reform-bizottság“ 1913-ban. Kívánalmait a 
következőkben foglalhatom össze: A végleges megoldást, átmeneti intézkedések 
kell, hogy bevezessék. Az átmeneti időben aztán a svédekhez hasonlóan az úgy
nevezett szakcsoport rendszert kívánta életbe léptetni azzal a különbséggel, hogy 
a gyengetehetségűeknéí is az írott- és jelnyelvvel való kísérletezést egyelőre 
mellőzendőnek tartotta.

A végleges megoldás a norvégekéhez lett hasonló. Az egyes csoportok 
részére külön intézetek fölállítását követelte, de az űjoncfölvételt, valamint a 
növendékek csoportosítását nem központi intézetek, hanem az egyes vidéki 
intézetek maguk eszközölték volna, s innen kerültek volna a kiválasztott 
csoportok a nekik megfelelő intézetekbe. Közbe jött aztán a háború, mely sok 
más tárgy mellett ezt is levétette a napirendről.

Az elejtett fonalat aztán ismét csak a siketnéma intézeti tanárok orsz. 
egyesülete vette a kezébe s az 1923. évi július hó 1-én tartott közgyűlésén 
kimondotta, hogy a kérdés megoldását szükségesnek és sürgősnek tartja. Ide 
vonatkozó felterjesztésében aztán arra kérte a miniszter úr Ő-Excellentiáját, hogy 
kísérletképen, egyelőre csak a skn. budapesti áll. és váci kir. intézetében ren
delje el az elkülönített oktatást a nem tényleges- s a gyengetehetségű siket
néma növendékekre nézve. A nevezett intézetek igazgatóságai hasonló értelemben 
külön felterjesztéssel is éltek. Az ezekre vonatkozó egyöntetű válasz valóban 
nagyjelentőségűnek mondható. A „gyengébb szellemi képességű“ növendékeken 
az ú. n. előkészítő osztály felállításával kíván segíteni, melyeknek létesítéséhez 
már is hozzájárult.* A nem tényleges snk. elkülönített oktatásától sem zárkózik 
el, a végleges döntést azonban az intézeti szakorvos erre vonatkozó vizsgála
tának eredményétől teszi függővé.

*) A siketnémák váci intézetében a gyengetehetségűek osztályát máris beállították. 
Működése iránt fokozottabb érdeklődéssel viseltetünk s eredményét bizalommal várjuk.
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Ezzel kitűzött célom 2. pontjának is a végére értem. Nem fog ártani, ha 
ennek tanulságait néhány pontban röviden leszögezzük. Végig menve az elmé
letileg megállapított s a gyakorlatban megvalósított összes megoldási módoza
tokon, eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze :

1. A növ. különböző szempontok szerinti szétválasztásának és elkülönített 
oktatásának a problémája már meglehetős régi és szükségességét ma már min
denütt hirdetik és vallják.

, 2. A megoldást mindenütt az ország különleges viszonyainak megfeíelőleg 
hajtották végre s azért a megoldási módozatok között a legkülönbözőbb rend
szereket találjuk.

így láttunk intézeteket és országokat, ahol csak egy vagy más szem
pontból, de legtöbbször tehetség szerint különítették el a ; gyermekeket és hol 
külön osztályokban, hol meg külön intézetekben helyezték el azokat. Ezt a 
rendszert igen találóan „Tehermentesítő rendszerinek nevezték el, mely „mint 
a léghajós a homokot szórja, ha emelkedni akar, úgy ez a rendszer is az elő
menetel akadályozóit, a gyengetehetségű növendékeket távolítja el az osztályokból, 
intézetekből“.

Találkoztunk aztán olyan intézetekkel és országokkal, ahol a növendékek 
kiválasztásánál a legkülönbözőbb szempontok szerint jártak el s a kiválasztot
takat vagy ugyanabban az intézetben, de külön csoportban (szakcsoport
rendszer), vagy az egyes osztályok keretein belül csoportosítva (szakosztály
rendszer), vagy egészen külön intézetekben (szakintézeti, rendszer) nevelik és 
oktatják.

íme, a megoldási módoknak egész skálája fekszik előttünk. A legegyszerűbb 
tehermentesítő módtól, a legbonyolultabb csoportosító rendszerig válogathatunk, 
ha egyáltalán válogathatnánk. Törekvéseinknek ma mindenütt erősen határt 
szabnak az ország szomorú gazdasági viszonyai.

Azért fontos nálunk előbb annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a mai 
viszonyok mellett mennyire terjeszkedhetünk a különválasztásban s hogy ennek 
megfeíelőleg az egyes csoportok elkülönített oktatását miképen oldhatjuk meg 
a legsikeresebben? Hogy a mai helyzetben csak igen szerény keretek közt 
mozoghatunk magától értetődik. A megoldásnak azonban mégis olyannak kell 
lennie, hogy annak jótékony hatása minden irányban érezhető legyen. Hogy 
azt most egyszerre, az egész vonalra kiterjedőleg végrehajtani nem lehet, 
ugyancsak bővebb magyarázatra nem szorul. Tehát átmeneti intézkedésekre 
fogunk szorulni. Olyanokra, amelyek e probléma végleges megoldásához 
fokozatosan fognak hozzájárulni. Azonban lássuk a dolgot közelebbről!

Növendékeink gyermekserege, mint láttuk a legkülönbözőbb elemekből 
van összetéve. Vannak köztük tényleges és nem tényleges siketnémák s ezek 
keretein belül mégkülönböztethetjük aztán úgy a hallási- és beszédmaradványi 
fokok, valamint a tehetségi fokok szerint a legkülönbözőbb csoportokat. Hogy 
valamennyi csoport érdekeit külön nem istápolhatjuk magától értetődik. Azt
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azonban megtehetjük, sőt kötelességünk is megtenni, hogy a rokontipusúakat 
egybefoglalva, a külön való taníttatásukat lehetővé tegyük. Ilyen szempontból 
kikapcsolhatjuk először is a nagy összességből a nem tényleges (nagyothallók 
és beszédmaradványos siketek), de normális tehetségű gyermekeket.

A nagyothallók és beszédmaradványos siketek közt a kapcsot a majdnem 
egy színvonalon álló beszédképesség és lelki tehetség adja meg. A külön való 
taníttatásukat pedig az teszi indokolttá, hogy a nekik megfelelő eljárás mellett 
sokkal eredményesebben oktathatók, mint a mai rendszer mellett s ami a fő, 
ezt a jobb eredményt is sokkal rövidebb idő alatt érik el. A didaktikai okok 
mellett tehát gazdasági érdekek is kívánják ezeknek elkülönített oktatását. 
Még jobban kitűnik ennek szükségessége akkor, ha azt a gyermekek szem
pontjából vizsgáljuk meg. Ma úgy áll a helyzet, hogy a nagyothallók és 
beszélő siketek a siketnémák közt élve, csakhamar megtanulnak jelelni s igen 
rövid idő alatt hozzászoknak a siketnémák gondolkodásához és aforisztikus 
beszédmodorához. Egyik-másik, főleg a gyengébb tehetségűek közül, valósággal 
siketnémává válik. És most gondoljuk meg, mi lesz majd akkor, ha ezek egyszer 
tudatára ébrednek annak, hogy ők bizony sokkal különbül is megállhatnák a 
helyüket az életben, ha mi az idők jeleit megértve, tökéletesebb kiképeztetésükről 
idejében gondoskodtunk volna. Nem jogos lesz-e a vád, amellyel minket ezért 
valaha illetni fognak?!

A többi tényleges és nem tényleges siketnémákat már csak tehetség 
szerint fogjuk osztályozni s ebből a szempontból is csak csoportot különböztetünk 
meg. Az egyik csoportba jönnek a jó, jobb és közepes tehetségűek, a másik 
csoportba pedig a gyengetehetségűek. Megállapított tény, hogy a gyenge
tehetségű siketnémák normális tehetségű társaikkal együtt nem haladhatnak. A 
mellett, hogy azok jobb tehetségű társaikat előmenetelükben állandóan hátráltatják 
s teljes kiképeztetésüket úgyszólván mindenkor problematikussá teszik, maguk is 
elmaradnak s az eiért eredmény sehogy sincs arányban az arra fordított idő és pénz
áldozattal. A dolog ugyanis úgy áll, hogy a tanár, hacsak a siketnéma-oktatás 
nimbuszát nem akarja lerontani teljesen, a tanításban sohasem haladhat olyan 
lassan, hogy azt gyengébb tehetségű tanítványai is haszonnal követhetnék. 
Következéskép azok mindinkább elmaradnak s a végén már minden tanítás 
rájuk nézve úgyszólván falra hányt borsó. A buktatás itt mit sem használ. 
Első tekintetre is be kell látni, hogy gyengetehetségű gyermekeket normálisokra 
szabott tantervvel és módszerrel, megfelelő eredményekkel oktatni nem lehet, 
pláne ha azok siketnémák is egyúttal. És amennyiben a gyakori ismétlés az 
amúgy is drága siketnéma-oktatást még költségesebbé teszi, a mostani állapot 
föntartása kétszeresen is meggondolandó.

Hogy a tanítás ma a legtöbb esetben „nélkülözi az egyöntetűséget“, 
hogy növendékeink beszéde úgy technikai, mint alaki és tartalmi szempontból 
sok kívánni valót hagy hátra, hogy nem tudjuk tantervűnk ideális céljait 
mindenben megvalósítani, az a sok egyéb gátló körülmény mellett elsősorban
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annak tudható be, hogy kénytelenek vagyunk a legkülönbözőbb korú, tehetségű 
és képzettségű gyermeket együtt tanítani. El tehát a ma érvényben levő ú. n. 
vegyes osztályrendszerre! s léptessük életbe a siketnémák elkülönített oktatását 
a már érintett következő csoportosítás szerint: 1. a normális tehetségű tényleges 
és nem tényleges siketnémák csoportja; 2. a normális tehetségű siketnémák 
és 3. a gyengetehetségű tényleges és nem tényleges siketnémák csoportja.

Már most az a kérdés, hogy az egyes csoportok hol és miként helyez
tessenek el. A legmegfelelőbb eljárás természetesen az volna, ha minden egyes 
csoportot külön intézetben helyezhetnők el. Azonban újabb intézetek felállítására 
ma még csak nem is gondolhatunk. A régieknek ilyen kizárólagos célra való 
lefoglalása pedig ellenkezik az intézetek szervezetével és.helyi érdekeivel. Nem 
marad tehát hátra más, mint egyéb megoldás után nézni.

A már említett statisztikai adatok szerint minden intézetből kikerül 
úgyszólván 1 — 1 osztályra való nagyothalló, illetve beszélő siket gyermek. 
Azonban ezek oly különböző életkornak s az előképzettségük oly különböző, 
hogy együttes taníttatás sok bajjal, nehézséggel és főleg kockázattal jár. De, 
mint tudjuk, intézeteink mind nagyobb városokban vannak elhelyezve-s ezeknek 
elemi iskoláiban — az idevonatkozó statisztikai adatok szerint — mindenütt 
nagyobb számú nagyothalló gyermeket lehet találni. Ezeknek a tanulása ott 
valóságos kálváriajárás. A legnagyobb jótétemény volna rájuk nézve őket 
onnan kiemelni s a mieinkkel együtt külön, ú. n. nagyothallók osztályaiban, 
iskoláiban tanítani. Állam, város és magánérdek ezt a kevés költséggel járó, de 
nagy hiányt pótló intézményt könnyű szerrel megvalósíthatják. A kezdeményezés 
itt a siketnéma-intézet igazgatójára hárul. Kitűnő példát mutatott erre a 
székesfőváros tanácsa, amely dr. Török Béla egyetemi magán tanár hathatós 
támogatásával már tavaly a székesfőváros különböző pontjain egyszerre 3 
ilyen intézményt létesített, melyek Bárczi Gusztáv dr. vezetése mellett a legszebb 
jövőnek néznek elébe. -

A gyengetehetségű skn. gyermekek elhelyezése már problematikusabb 
Számuk a múltban, a már többször érintett statisztikai adatok szerint a meg
maradt 8 intézetünkben alig 65—70-re volt tehető. A háború nyomai azonban 
itt is mutatkoznak. Az újabb felvételeknél aránytalanul sok a gyengetehetségű 
gyermek. Ez a szomorú valóság amíg egyrészt a gyermekek elkülönített 
oktatását fogja szorgalmazni, addig másrészt a gyengetehetségű növendékek 
fölszaporodásával lehetővé teszi majd azt, hogy mindenik intézet egymaga is 
képes lesz azok elkülönített oktatásáról az ú. n. tehermentesítő rendszer szerint 
gondoskodni. Ezt a megoldást azonban csak ideiglenesnek szabad tekinteni. 
A végleges rendezést csakis egy számukra felállítandó külön intézettel lehet 
keresztül vinni. A már említett okoknál fogva egyik vidéki intézetet sem lehet 
erre a célra lefoglalni. Leghelyesebb volna tehát őket a székesfővárosban, 
egy erre a célra alkalmas épületben (a menekültek által lefoglalt, de nemsokára
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fölszabadulandó iskola-épületben, vagy kaszárnyában) elhelyezni. Indokolttá 
teszi ezt még ama körülmény, hogy ez a külön intézet itt a tanárképző 
főiskolának gyakorló-iskolául is szolgálhat. Nagy Péter.

A nagyothallók ügye hazánkban.
Immár három év múlt el azóta, hogy hazánkban a nagyothallók érdekében 

az első korszakalkotó lépés megtörtént. 1920 tavaszán dr. Török Béla egyetemi 
m. tanár az Új Szt. János-kórház fülészeti osztályán kezelt nagyothallók és 
később megsiketültek részére bevezette a szájról való leolvasást, s ennek okta
tásával dr. Bárczi Gusztáv orvos, siketnéma intézeti tanárt bízta meg.

Az 1920-ik év nyarán dr. Bárczi — saját költségén — Németországban 
tanulmányozta a nagyothallók oktatását és iskoláinak szervezését. Tanulmány- 
útjáról hazatérve, jelentést tett illetékes helyen tapasztalatairól. Dr. Török Béla 
professzor az ügy mély átérzésével és lelkes agilitással felkarolta az eszmét 
és gyors egymásutánban életre keltette siket- és nagyothalló embertársaink 
javára hazánkban az első ilynemű intézményt.

Az első tanfolyam felnőtt nagyothallók és később megsiketültek részére 
1920. május 1-én nyílott meg az Új Szt. János-kórház fülészeti osztályán, dr. 
Török Béla egyetemi m. tanár vezetése alatt dr. Bárczi Gusztáv közreműködé
sével. A kórház betegállományából 14-en tanulták a szájról való leolvasást, 
együtt, napi 1 órában 2 hónapon át. 1920. július 1-től újabb 14 felnőtt 2 
hónapon át, naponta 20 percig kettesével. 1920. szept. 1 -tői 10 felnőtt 4 hónapon 
át, naponta 20 percig kettesével. 1921. januártól 15 felnőtt 4 hónapon át 20 
percig kettesével.

A speciális tanítási eljárás és annak eredménye az említett kezeiteken, 
az Orvos Egyesület fülészeti szakosztályán 3921. június 17-én lett bemutatva. 
E bemutatással kapcsolatban a fülészeti szakosztály memorandummal fordult 
a Kultuszminiszter Úrhoz és Budapest székesfőváros tanácsához, hogy létesít
senek a felnőttek részére szájról való leolvasási tanfolyamokat és a gyermekek 
számára állítsanak fel állandó osztályokat, illetve iskolát. — Úgy a kultusz
minisztériumban dr. Radnay Rezső miniszteri tanácsos, mint a fővárosnál 
dr. Zilahi Kiss Jenő tanügyi tanácsnok részéről megértő, lelkes pártolásra talált 
az eszme, melynek eredményeként testet öltött a dr. Török Béla professzor által 
elvetett gondolat: a nagyothallók iskolája.

1923 szeptemberben a főváros tanácsa elrendelte az összes fővárosi 
el. iskolák növendékanyagának felülvizsgáltatását. Ez alkalommal 1400 gyermek 
lett felülvizsgálva s ezekből választották ki a nagyothallók iskolájába utalandó 
tanulókat. Az iskola ünnepélyes megnyitása 1921. októberben volt. A megnyitáson, 
a kezdeményező dr. Török Béla egyetemi m. tanáron és a szervező dr. Bárczi Gusz
távon kívül résztvett a kultuszminisztérium részéről dr. Radnay Rezső min. tanácsos, 
a gyógypedagógiai ügyosztály akkori vezetője, a főváros részéről dr. Zilahi Kiss
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Jenő v. tanügyi tanácsnok, a szakférfiak közül Berkes János a gyógypedagógiai 
intézetek orsz. szakfelügyelője, Borbély Sándor váci kir. orsz. és Klis Lajos 
budapesti áll. siketnéma-intézeti igazgatók. 1921. dec. 1-én 2 osztály, 1922. 
szept. 1-én még egy újabb osztály nyílott meg a nagyothalló tanulók részére. 
Jelenleg a főváros területén 3 decentralizált nagyothalló-osztály van: az I. 
Krisztina-téri iskolában, a VI. Érsek-utcai iskolában és a IX. Szvetenay-utcai 
iskolában, összesen 45 tanulóval. Dr. Bárczi igazgatón kívül az iskolánál még 
3 oki. sn. intézeti tanár működik. 1922-ben 1300, majd 1923-ban 1800 
gyermek lett felülvizsgálva és ezekből sorozódott a fenti növendékanyag.

A nagyothallók iskolája nemcsak nagyothalló, de beszédmaradványos 
gyermekeket is vesz fel. A növendékek legnagyobb része fővárosi szülők gyer
mekei, kik a szülői házból járnak be, de vannak eltartásba helyezett tanulói is.

Az iskolát az állam és a főváros együttesen tartják fenn. A személyi 
járandóságokat az állam fedezi, míg a dologi szükségletekről a főváros gon
doskodik.

A nagyothalló gyermekek oktatásával párhuzamosan a felnőttekről sem 
feledkeztek meg. 1921. szeptemberben már 2 tanfolyam volt: az egyik a VIII. 
Mária Terézia-téri iskolában, a másik az Új Szt, János-kórházban, 24 taggal. 
1922. januárban 2 tanfolyam a fentebbi helyeken 14 taggal. 1922. szeptemberben 
5 tanfolyam tartatott: 4 az Érsek-utcai iskolában, s 1 az Új Szt. János-kórház
ban, 45 taggal. 1923. januárban a tanfolyamok Egyesületté alakultak, s egyben 
csatlakoztak a már 20 éve fennálló német nagyothallók Egyesületéhez. Hiva
talos lapjuk a német „Hephata“. A kezdő tanfolyam hetenként háromszor, 
a haladó kurzus pedig hetenként egyszer tart összejövetelt az Egyesület helyi
ségében: az Érsek-utcai iskolában. Az egyesület elnöke dr. Bárczi Gusztáv, 
alel nőké dr. Puky Gyula kir. kúriai bíró.

Úgy a gyermekeknél, mint a felnőtteknél a dr. Bárczi által összeállított 
fonetikus írást és olvasást tanítják.

Erősen hisszük, hogy a magyar siketnéma-oktatásügynek ezt a legfiatalabb 
hajtását, megteremtőinek és jó barátjainak nemes pártolása, valamint a szak
tanárok ügybuzgó munkássága a méltó nivóra emeli. Az egészséges alapépít
mény várja az áldásthozó emeletek ráépítését, nagyothalló és siket embertársaink

íavara' Magyar László.

Adatok a siketnéma gyermekek orvosi vizsgálataihoz.
Közlemény a budapesti állami intézetből.

Igazgató: Klis Lajos. Közli: dr. Bárczi Gusztáv szakorvos.

A siketnéma-intézetek növendékanyagának orvosi vizsgálata ma nem 
csak nálunk, de a külföldön is a kezdet nehézségeivel küzd. Nem mintha máig 
nem történtek volna ez intézetekben orvosi vizsgálatok, de azért, mert e vizs-
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gálatok inkább egyéni ambíciókat elégítettek ki, s nem szolgáltak egy egységes 
célt, egységes adatgyűjtést. Az újabb kor systematizáló organizálása magával 
hozta azt a kívánalmat, hogy a siketnéma-intézetek igen tekintélyes fülbeteg 
és beszédzavaros növendéktömege is belekapcsolódjék abba a rendszeres 
kutatómunkába, mely hivatva lesz oly anyag összehordására, melyből a gya
korlat az embermentés jobb eszközeit lesz hivatva megállapítani.

Ezek szem előtt tartásával egymásután olvashatjuk a külföldi orvosi 
szaklapokban a nagyobb intézetek szakorvosainak vizsgálatai eredményeit, s 
így jutottam én is abba a szerencsés helyzetbe, hogy a fentjelzett intézet 
növendékanyagát mint szakorvos átvizsgálhattam és folyton vizsgálat alatt 
tarthatom, s hozzájárulhatok ahhoz az adatgyűjtéshez, melyből majd egyszer 
a gyakorlat saját számára levonhatja a szükséges konzekvenciákat.

Átvizsgáltatott 100 növendék.

Ebből: száraz a két f ü l ................................................................ 55
száraz az e g y ik .................................................................12
gennyes a két f ü l .............................................. ....  . 9
gennyes az egyik fül . . .  : ..................................... 20

Fertőző bajok által előidézett siketség .........................................45
Fejlődési rendellenesség által előidézett siketség...................... 35
Beszédmaradványos..................................................................... 20

5 éves koron túl megsiketült.......................................................20
5 éves koron alul m eg sik e tü lt.................................................. 45
Születésétől s ik e t ..........................................................................35

Ép az egyik dobhártya.................................................................12
Ép a két dobhártya . . . . . . . . . . . . . . .  55
Roncsolt a két dobhártya ..................................... 33
Adenoid vegetatio..........................................................................24
Hypertroph, tonsill............................................................................8
Nagyfokú tuba catharus................................................................ 40
Hallás van (élettani szem pontból)..............................................67
Hallás n in c s ...................................................................................33
Idegen test a fü lb en .................................................................18

Az adatok megvilágítását a legközelebbi számban közlöm, mivel minden 
adatot külön-küiön kell feldolgozni.
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A siketnémák beszédjének asthetikája.
A siketnémák pedagógiájának speciális célja: a siketnémákat a hangbeszéd 

megértésére és használatára képesíteni. Van általános célja is, mely minden 
pedagógiai tevékenységnek az irányítója és az: a növendékeket testi-, szellemi-, 
technikai-, művészi-, és vallás-erkölcsi szempontból önálló tevékenységekre 
képesíteni.
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A speciális célhoz térünk vissza, a hangbeszédhez, hogy először a maga 
mivoltában, majd a siketnémák pedagógiája szempontjából megvizsgáljuk.

1.

A beszédtevékenység eredménye, mely látható, hallható, érezhető, egy
szóval érzékelhető mozgásokban nyilvánul. A hangbeszédben érzékelhető 
tevékenység a mi bensőnk — lelkünk tevékenysége, lelki történésünknek 
egyik külső megnyilatkozási formája. Ha tehát a hangbeszédet akarjuk meg
vizsgálni, akkor először annak lelki folyamatát kel! vizsgálatunk tárgyává tenni, 
csak azután vizsgálhatjuk, mint lelkünk érzékelhető megnyilatkozási formáját.

Lelkünk tartalmai folyton változnak; ez a változás egységes tevékenységben 
megy végbe. Ennek az egységes tevékenységnek két oldalát különböztethetjük 
meg. Az egyik oldalon képzeteknek és képzetösszeköttetéseknek, a fogalmaknak 
és gondolatoknak a változását: értelmi életünknek a változását látjuk; a másik 
oldalon pedig értelmi életünk változásának lelkünkre gyakorolt hatását figyelhetjük 
meg. Képzeteink, fogalmaink és azok összeköttetései hatást váltanak ki lelkűnkben, 
lefolyásukkal párhuzamosan. Hatásaiknak eredményei érzéseink, azok változásai 
és összeköttetései. Ezek lefolyását érzelmi folyamatnak nevezzük.

A lelki tevékenység, mint egységes egész, kétirányú változásban, kétféle, 
egymással párhuzamosan haladó, egymástól függő mozgásban nyilvánul meg, 
és pedig az értelmi- és az érzelmi folyamatban.

A lelki tevékenységet alkotó ezen két folyamat közül az érzések folyamata 
tölti be a fontosabb szerepet. Az érzések folyamata ad irányt a lelki tevékeny
ségnek, azzal hogy a kellemesebb érzéshatással bíró benyomások felé 
törekszik állandóan.

A lelki tevékenység, mint két egymáshoz kötött folyamatból álló egység, 
nemcsak bensőnkben, lelkűnkben lefolyó valami, hanem külsőleg is, izmaink 
útján is, kifejezésre jutni törekszik. Az érzések belső mozgása az izmokra 
is átterjed, áttevődik, és egyidejűleg külső érzékelhető tevékenységben is 
megnyilvánul.

Amint a belső tevékenységnek az érzések a megindítói, úgy a külső, 
érzékelhető tevékenységeket is az érzelmek folyamata irányítja és működteti.

A külsőleg érzékelhető emberi tevékenységek mindenkor csak a lelki 
tevékenység, vagy lelki élet megnyilvánulásainak a jelei. E külső tevékenységekből 
meg tudjuk ítélni, hogy mi megy végbe a lélekben.

A lelki tevékenység törekvése kifejezésre jutni, minél tökéletesebben 
külsőleg is megnyilvánulni. E törekvés kielégítésére fejlődött ki az embernél a 
beszédszervekkel a beszéd készsége, valamint más kifejezési forma is, mint 
amilyen az ének, a zene, a rajz és a képzőművészet különböző faja. Bennünket 
itt csak a hangbeszéd érdekel.

Amint az emberiség, beszédszerveinek kifejlődése kapcsán hangbeszédet 
teremtett magának, belső életének minél tökéletesebb visszaadhatására, épúgy
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a fejlődő kisded gagyogásaival, beszédgyakorlataival előbb kifejleszti beszéd
szerveit, hogy környezete hangbeszédjének finom, pontos izommozgásait 
utánozhassa. A kisded kedélymozgásai és indulatai együttmozgásba hozzák a 
beszédszerveit és ennek eredménye a hang, saját hangja. De a csecsemő 
környezetében is hall hangokat, melyek az övéivel vagy megegyeznek, vagy 
azoktól különböznek. A megegyezésre való törekvés, mely minden egyén 
őstermészetéhez tartozik, ezen hangok utánzására készteti. Beszédszervei 
gyakorlatra tesznek szert.

A hallott hangokat és hangcsoportokat egyéb érzéki észrevevéseivel 
vagy lelki változásaival is összeköti, azokkal, melyekkel kialakult tapasztalata 
szerint mindenkor járnak és utánozza mindaddig, míg a megegyezés érzését 
meg nem szerezte. És ekkor már megtanulta az egyes szavak, kifejezések 
kiejtését azok jelentésével együtt. Ily módon tanul meg beszélni az épérzékű.

A beszédtanulásnál a tárgy, vagy a helyzet tényleges belső felfogásához, 
a lelki tevékenységhez kötötten fogjuk fel a szavakat és mondatokat. A lelki
tevékenység és hangbeszédbeli kifejeződése egy egységes élménnyé olvad össze. 
A szóban és a mondatban közvetlenül a bensőt élem át a beszélővel; hangbeszé
demmel környezetem közvetlenül bensőm hatása alatt áll. A hangbeszéd így a 
lelkiélet egyik külső jele, symboluma. Az írás is symboluma a benső törté
nésnek, bár korántsem fejezi a lelki életet oly tökéletesen, mint a hangbeszéd.

A lelki élet, a benső tevékenység az eredeti, a szó, a hangbeszéd annak 
csak kifejező eszköze. A hangbeszédbeli tevékenység és a megfelelő belső 
tevékenység egy egységes lelki élményt képez a beszélőben és egy egységes 
lelki élményt idéz fel a hallgatóban.

A hangbeszéd szerepe, hogy a lelki élményeket közvetlenül és tökéletesen 
kifejezze és felidézze, Hogy ezt a szerepét betölthesse, tökéletes harmóniában 
kell lennie a belső tevékenységgel, az -egymáshoz kötött, egymással párhuza
mosan haladó értelmi és érzelmi folyamatokkal.

A hangbeszéd szavakból alkotott mondatok egysége. A szavak és mon
datok, különösen ha írott formájukat tekintjük, képzeteket és képzetösszekötte
téseket, gondolatokat és ítéleteket juttatnak kifejezésre. Ezek az értelmi folya
matot adják. A beszéd írott alakja így csak az értelmi folyamatoknak közvetlen 
symboluma, az érzelmi folyamatoknak csak közvetve lehet symboluma, annyi
ban, amennyiben az értelmi folyamatok a maguk érzelmi folyamatai nélkül 
sohasem járnak. A köznapi gondolkozás nem is ad már szerepet az írásnak, 
minthogy a gondolatokat kifejezzük vele. De az élő beszédnek sem ad más 
szerepet a közhit; mint a gondolatok kifejezésének szerepét. Ezzel azonban a 
beszéd szerepe nincs kimerítve. A hangbeszéd az érzelmi folyamatokkal is 
közvetlen viszonyban van, azoknak is symboluma ép úgy, mint az értelmi 
folyamatoknak.

Érzelmi folyamatunk igen bonyolult természetű és csak analysálás segé
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lyével ismerhetjük meg összetevő elemeit. Wundt* kedv-kedvetlenségi, feszült
ségmegoldási, várakozás-megnyugvási érzéselemeket különböztet meg. Három 
pár ellentétes érzésminőséget állapít meg és foglal össze egy három dimensios 
rendszerben. Egy-egy dimensio végtagjaira az egymással ellentétes érzésminő
ségeket helyezi, melyek fokozatosan ellentétes érzésminőséggé változhatnak át. 
Az érzéselemek nemcsak minőségüket változtatják át az érzelmi folyamaton 
belül, hanem intensitásukat, erősségüket is megváltoztatják. A legnagyobb fokú 
kedvetlenség legnagyobb erősségében fokozatosan enyhülhet, megszűnhet és 
a legnagyobb fokú kedvérzés válthatja fel az érzelmi folyamatban. Ugyanezt 
mondhatjuk a feszültség-megoldás és a várakozás-megnyugvás érzésminőségű 
ellentétekre is. Egy-egy érzésminőség úgy minőségét, mint erősségét megvál
toztathatja. Az érzésminőségek azonban ritkán teszik ki önmagukban az érzelmi 
folyamatot, az rendszerint több érzésminőségből tevődik össze.

Érzelmi folyamatunkban az összetevő érzéselemek minőségei és erősségei 
folyton váltakoznak és változásuk időbeli egymásutánjukban a fel- és leszálló, 
hullámzó, rhythmikus mozgás jellegét veszik fel. Érzelmi életünk így állandóan 
rhythmikus mozgásban folyik le és ezzel egész lelki életünk lefolyásának a 
rhythmikus mozgást teszi alaptermészetévé.

Egész psychophysikai szervezetünk: testmozgásaink, lélegzési- és szív- 
dobogási mozgásaink beidegzését intéző vagy gátló mechanismusunk a rhythmikus 
mozgásra van berendezve.

Az érzékszerveinkre egyenlő időközökben ható egyenlő erősségű kül- 
benyomásokat egységekké összefogva, azaz rhythmikusan fogjuk fel. Az óra
inga egyenlő időközi és erősségű ütései közül az egyik nagyobb érzéshatást 
vált ki és hosszabb időtartamúnak tűnik fel, mint a másik. Nincs a benyomá
soknak az az egymásutánja, melyet valamikép össze ne vonnánk és ezzel 
rhythmikusan ne fognánk fel.

Tevékenységeink is a rhythmizáltság jellemvonásával bírnak. Lépéseink 
közül, mintha az egyik hosszabb időt venne igénybe és több erő kifejtésével 
járna, mint a másik,

Lipps** szerint felfogásunk is rhythmikusan végbemenő folyamat. A felfogást 
közvetítő figyelmet a feszültségi érzések irányítják. A feszültség! és megoldási 
érzések és azok különféle erősségeinek hullámzó változása a figyelem tevé
kenységére is a rhythmikus mozgás bélyegét nyomja. Az érzékelési folyamatok 
két egymást követő eleme közül a figyelem megfeszülve kiemeli az egyiket, 
annak belsőleg nagyobb nyomatékot, hangsúlyt ad, mint a másiknak, és erősebb 
érzéshatások mellett fogja fel. Az egyik benyomás kiemelésével a figyelem a 
másikat a kiemeltnek alárendeli és a kettőt egy rhythmikus egységbe foglaltan 
fogja fel. Figyelmünk a benyomásokat egymásutánjukban a felfogás számára 
ilyen rhythmikus egységekre tagolja, illetőleg összefogja. Ezzel a felfogást meg

* Wundt: Grundzüge der Physiologischen Psychologie. II. k.
** Lipps: Grundlegung der Ästhetik. 1. k.
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könnyíti, meggyorsítja. A felfogás megkönnyítésének bennünk rejlő tendentiája 
az egymást követő rhythmikus egységeket ismét magasabb fokú egységekké 
alakítja át és az összevont rhythmikus egységek egyikének a többiek fölött 
uralkodó, domináló szerepet juttat. így kapjuk a rhythmikus mozgási egységeket. 
A rhythmikus mozgási egységek ismét magasabb egységgé tömörülnek egy kép
viselő, a többiek főié kiemelt mozgási egység uralma alatt és létrejön a 
rhythmikus egész. Gondoljunk egy zenedarabra. A rhythmikus egységek rhythmikus 
mozgási egységekké, ezek a zenedarab rhythmikus egészévé tömörülnek; mint 
egységet fogjuk fel.

Minél rövidebb időbeli egymásutánban követik egymást az elemek és 
rhythmikus egységek, és minél erősebben hullámzó a mozgásuk, annál erősebb 
összefogásuknak a tendentiája, mert annál inkább felelnek meg érzelmi életünk 
bonyolultságának és lefolyásuk időtartamának. A rhythmikus bonyolult, de szabá
lyozott mozgás és mint ilyen az érzelmek lefolyásának hű tükörképe. Az ének,, 
de különösen a zene egyedüli szerepe, érzelmi életünket kifejezni és rhythmikus 
lefolyásával a kifejezetthez hasonló érzelmi lefolyásokat felkelteni a hallgatók 
lelkében. Minél hűebben fejezi ki a zene rhythmikus lefolyása érzelmi életünket, 
vagy minél megfelelőbben képes azt felkelteni, annál erősebb kedvérzést vált 
ki bennünk, annál értékesebb az reánk, érzelmi életünkre nézve. A síró csecsemőt 
a bölcső rhythmikus mozgása megnyugtatja, jóleső érzéseink támadnak, vala
hányszor rhythmikus benyomások hatnak reánk. Szomorú dalra jóiesően el
szomorodunk és a víg zenére napsugár kerül lelkűnkbe. Minél bonyolultabb a 
rhythmus, annál kellemesebb érzéshatású. Az érzéki benyomások csak akkor 
hatnak ránk kellemetlenül, ha rhythmikus lefolyásuk meg van zavarva, vagy 
ha oly lassú egymásutánjukban követik egymást, hogy figyelmünk már nem 
tudja egységekké összefogni. Az ilyen benyomások tagolatlanságukkal, egyhangú
ságukkal és lefolyásuk hosszú időtartamával átlépik felfogásunk területét, és 
kellemetlen érzéshatásúak.

Megismerve az érzelmek lefolyásának rhythmikus természetét, vissza
térhetünk a beszédhez. Megismerhetjük, hogy a beszéd miképen juttatja kife
jezésre érzelmeinket.

A hangbeszéd folyamata időben folyó mozgás, a hangokban, a szótagokban,, 
a szavakban és mondatokban megvalósuló mozgás. Ez a mozgás fel-leszáll, 
erősödik vagy gyengül, gyorsul vagy lassúbb menetűvé válik, időnként meg
szakad a hozzájuk kötött érzelmi folyamatok rhythmikus lefolyásának meg
felelően. A. hangbeszéd ép oly bonyolult rhythmikus jelenség, mint a zene, 
mint az érzelmi életünk és ezért az érzelmi folyamatainknak is közvetlen és 
megfelelő kifejezési eszköze, mint amije az értelmi folyamatoknak is.

A beszéd ameieít, hogy az értelmi folyamatok symboluma, egyszersmind 
az érzelmi folyamatoknak is rhythmikus megnyilatkozási formája. A beszéd e 
kettős szerepében közvetlen és megfelelő kifejezési eszköze lelkem értelmi és 
érzelmi folyamatainak, belső mozgásomnak és ahhoz kötötten, azzá egyesülve
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egy egységet, egy egységes lefolyást képvisel. A beszéd és a belső mozgás 
egymáshoz tartoznak, egymásnak a felidézői, egyik a másiké. A szavak és a 
mondatok a hozzájuk kötött értelmi és érzelmi folyamatokat keltik fel a hall
gató lelkében, azokat, amelyeknek a kifejezői. A lelki lefolyások egy-egy egy
ségének egy-egy hangbeszédbeii egység felel meg. Minden belső tartalomnak 
megvan a maga külső hangbeszédbeii kifejezése, mely rhythmikus lefolyásával 
a belső tartalom érzéshatását is kifejezésre juttatja.

A hangbeszéd érzelemkifejező szerepét még közelebbről kell megvizsgálnunk.
A beszéd legegyszerűbb elemei a hangok. A beszédhangok különböző 

hangzási természetüknél és különböző időtartamuknál fogva egy nagyszámú 
elemekből álló különbözőséget képviselnek, ha önmagukban, mint tömeget 
tekintjük. Érzelmi életünk, figyelmünk és felfogásunk számára a hangbeszédben, 
mint ismert elemek szabályszerű váltakozásában és ismétlésében nyilvánulnak 
meg. Az ismert benyomások szabályszerű váltakozása és megismétlődése érzelmi 
életünknek kedves, mert a figyelem kevés energiával képes azokat a felfogás 
számára egységekké összefogni.

A hangokból képzett legelemibb egységek a szófagok. A szótagok egyes 
hangjai közül az egyiket, leginkább a magánhangzót, figyelmünk kiemeli és 
a szomszédhangok fölött uralkodó szereppel ruházza fel. Az alárendelt elemek 
jellegüket azonban nem veszítik el, megtartják azt, csak önállóságuktól fosz
tatnak meg. Egy-egy szótag már időben folyó mozgást, életet képvisel, mely 
a szótag elemein mozog tovább. Minden szótagnak megvan a maga ilyen 
mozgási jellege, melyet a figyelem számon tart. Csak egy elemnek, egy hang
nak a kiesésével is, ez a mozgás már meg volna zavarva és ezzel a figyelem 
munkája is. Ez a zavar kedveflenségi érzést váltana ki. A szótagok elemeinek 
jellege fölött a figyelem éberen őrködik, munkájának megkönnyítése szem
pontjából. -

A szótagok már nagyobbszámú különbözőséget képviselnek, mint a han
gok. Számuk szinte megszámlálhatatlan és mindig más és másfajta életet 
tárnak elénk, melyet bennük átélünk, átérzünk. Az egyes szótagok sem érvé
nyesülhetnek önállóságunkban a figyelem szempontjából. A figyelem rhythmikus 
egységekké, szavakká foglalja össze, amikor egyéni sajátságánál fogva az egyik 
szótagot az őt környezők fölé emeli és azok képviseletének szerepével fel
ruházza. Ez a kiemelés úgy történik, hogy az illető szótag uralkodó eleme 
nagyobb erősséggel, vagy hosszabb időtartamban, vagy nagyobb hangmagas
ságban jut kifejezésre, mint környezete szótagjainak uralkodó elemei. A kieme
lésnek az előbbiek szerint tehát három módja van. A rhythmikus egységek 
uralkodó elemeinek kiemelésével jutnak mindig magasabb szerephez.

A szóban a kiemelt szótag az alája rendeltekkel együtt egy fel-leszálló 
erősségében és időtartamában változó, hullámzó rhythmikus mozgást, rhythmikus 
mozgási egységet képez. Minden szónak megvan a maga rhythmikus mozgás
jellege.
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A szavak egymásutánjukban eg'y még magasabb rhythmikus egységbe, 
rhythmikus mozgási egységbe lépnek és a mondatok egységében kerülnek a 
tudatba. A mondat már sokkal bonyolultabb mozgást fejez ki, amely mozgás 
a szótagjában kiemelt uralkodóvá tett egyik szava körül, mint fordulópont 
körül folyik le. A mondat szavaival értelmi folyamatukat, rhythmikus mozgá
sával pedig az érzelmek lefolyását fejezem ki megfelelően.

A mondatok a felfogás megkönnyítése szempontjából ismét magasabb- 
rendü összeköttetésbe lépnek és egységes lelki tartalmak kifejezésére egységgé 
tömörülnek. Bennük foglalom össze egy tárgy vagy helyzet körül kialakult 
gondolataimat és azok érzéshatásait. Rhythmikus egészek ezek, melyek az én 
belső egységes tevékenységének a kifejezői. A beszéd mint benső tevékeny
ségem, az én tevékenységem és azért örömöm esik benne. A hangbeszédnek 
ez örömteli érzéshatása sok egyénnél annyira fokozott, hogy beszédmámorban, 
a beszédkedv túlságos kifejezettségében jut kifejezésre. A hangbeszédben, mint 
rhythmikus tevékenységemben élem ki magamat, lelki életem feszültségének 
és feloldásának, gyorsított és lassított lefolyásának, ingerültségének és meg
nyugvásának kellemes és bonyolult váltakozásban.

A hangbeszéd útján belehelyezem magamat a beszélő lelki állapotába és 
vele azt közvetlenül átélem. Benne élem át a beszélő lelki tartalmait: képzeteit, 
képzetösszeköttetéseit, felfogását és Ítéleteit, ezekhez kötött érzelmi folyamatait 
és akarását.

A hangbeszéd tehát bonyolult és változatos, de lefolyásában szabályozott 
benső életet közvetít, melyet felfogásom értékelni tud, mivel működésének ter
mészete szerint való. A hangbeszéd érzéseim és felfogásom számára értéket 
jelent. Mindaz, ami érzéseim és felfogásom számára értékkel bír és ezzel kedv
érzést vált ki bennem, az reám nézve ásthetikai hatású. A beszéd ásthetikai 
hatására mindenki érzékeny. A kis gyermek a mese rhythmikus, kedves hatá
sára nyugszik meg és alszik e l ; a szépen folyó, tartalmában egységesen ren
dezett szónoklatban mindenki gyönyörködik.

(Folytatása következik.)

Időszerű kérdések.
Nagy veszteségeink voltak anyagiakban, erkölcsiekben egyaránt. A háború 

és az azt követő szomorú idők elvitték 8 intézetünket. Sok jó barátunk, ügyünk 
mindannyi lelkes munkása szakadt el tőlünk. Megismertük az álarcot viselőket 
is. Azokat, akik érzésben, lélekben távol voltak tőlünk, akik megtagadtak ben
nünket és közösséget vállábák az ellenséggel. Alacsony szolgalelkűségből most 
ők is piszkot szórnak felénk. Azt hiszik a boldogtalanok, hogy magatartásuk 
undornál egyebet is ki tud váltani. Voltak, akik kikezdték az összetartozandó- 
ság jegyében nemes hivatást betöltő egyesületünket és némaságra kárhoztatták,



amikor a legnagyobb szükség lett volna irányító, utatjelző munkálkodására. 
Ernyedt idegekkel állottunk a romokon. Sajgó szívvel sírtuk vissza a múltat, 
amelyet botor módon a nemzet fiai iparkodtak eltemetni, hogy megszentelt 
hagyományaival soha többé vissza ne térhessen. Zsibvásári lárma verte fel a 
közélet berkeit. A munka műhelyében azonban csend honolt. Az igazak, a 
jók, a rajongók fázós reménytelenséggel néztek a vigasztalan éjszakába. . .

És mégis csak virradni kezdett. Szent áhítattal köszöntöttük az első 
napsugárt. Éreztük, mint tér vissza elalélt tagjainkba az élet. Megtisztult 
lélekkel, cselekvésre kész elszántsággal fogadkoztunk akkor, hogy szebbé, 
jobbá varázsoljuk a jövőt. Hittünk magunkban, hittünk kultúránk mélységében, 
feszítő erejében. Hittük, hogy szétmorzsoijuk a láncokat, eltűnnek a szurony
erdők. Keblére ölelheti majd újra testvér a testvért és mindenki visszasiethet 
oda, ahol munkája fonala elszakadt. Vártuk a nagy rianást, mely Szt. István 
birodalmának halotti csendjét felveri. Vártuk, hogy megindulnak a társzekerek, 
a dübörgő vonatok és megy, siet mindenki oda, ahova szíve húzza, ahova a 
gyermekkor szivárványos álmai, a férfikor drága emlékei kiolthatatlan vággyal, 
szent szerelemmel odavonzza.. . Múltak, egyre múltak az évek. Az álmok 
immár a távol ködébe burkolódznak. A remények foszladoznak. A kétség 
ólomsúlya nehezedik lelkünkre. A szalmaláng kialvóban. A munka hevületét 
felváltja a csüggedés . . .

Háborútvesztett nemzet vagyunk. Talpraállásunkat csak az akadályt, 
megállást, meghátrálást nem ismerő szívós munkától várhatjuk. A sokat han
goztatott kulturfölényt csak úgy tudjuk elérni, valósággá kikristályosítani, meg
tartani, ha a szellemi munkában soha pihenő, szünet nem áll be. Mindenkit 
az a gondolat vezéreljen, az az elhatározás fűtsön, hogy elhivatottsága őrhelyén 
jobban megálljon, többet alkosson, mint azt más nemzet fia tenné. A munkára 
való készség, eltökéltség, felkészültség érlelheti meg szűkebb vonatkozásban 
a mi vetésünk kalászát. A kommunizmus letörése óta oktatásügyünk, intéz
ményeink még nem tudták kiheverni a veszteségeket. Nem indult meg teljesen 
az egészséges vérkeringés. A tennivalók sok útját belepte a gyep.

A siketnémák oktatásának szociális, kulturális jelentősége ma már eléggé 
átment a köztudatba. Mégis azt kell tapasztalnunk, hogy a gyermekek beisko
lázása érdekében valóságos hajtóvadászatot kell tartanunk. Minden mesterke
désünk, írásunk, megkeresésünk ellenére nincs biztos adatunk a még be nem 
iskolázott siketnémákról. Sokszor azonban a nyilvántartott gyermekeket sem 
tudjuk beédesgetni. A soproni intézet pl. a folyó iskolai évre 82 tanulót hívott 
be, hosszas huzavona után azonban csak 58 jelentkezett belőlük. Azt hiszem, 
joggal állapítható meg, hogy a szülők érzéketlenségével, nemtörődömségével 
szemben az általános tankötelezettségről szóló 1921: évi XXX. te. nem mutat
kozik eléggé hatásos eszköznek. A közigazgatási hatóságoknak igénybevétele, 
— saját tapasztalatomra hivatkozom — egyrészt a lassú intézkedés, másrészt 
meg a törvénynek különféleképen való magyarázata, vagy az intézkedés teljes
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elmaradása miatt szintén nem sokat lendít a beiskolázás ügyén. Németország
ban 1912-ben alkották meg a siketnémák tankötelezettségéről szóló törvényt. 
Ott is azért kellett megalkotni, mert a hatóságok számos szülőt még akkor 
sem tudtak rávenni gyermekének iskolába adására, ha az illető intézet vállalta 
az eltartás gondját. Megítélésem szerint maradékországunk 8 intézete teljesen 
meg tudná oldani az oktatás kérdését, ha mindegyik befogadóképességéhez 
mérten lenne benépesítve. Ezt azonban csak úgy gondolnám elérni, ha külön 
törvény intézkednék a siketnémák tankötelezettségéről és nyilvántartásáról. 
A siketnémák esetében a társadalmilag leggyengébbek megmentéséről van 
szó. Ki kell küszöbölni minden akadályt az útból, mely e nemesen emberi 
gondolat elé tornyosul. A törvénynek kellő szigorúsággal kell hangsúlyoznia, 
hogy a szülőnek nincs joga az iskoláztatás elmulasztásával szegény boldog
talan gyermekét az örökös nyomorúsággal eljegyezni. Igaz, a gazdasági viszo
nyok egyre romlanak Szinte szédítő arányokat ölt a drágaság és a szegény 
ember nagyon nehéz helyzetben van. Nem lehet csodálkozni, ha az esetleg 
reáháramló terhektől való félelmében nem iskoláztatja gyermekét. Látjuk azon
ban, hogy a jómódúak, a gazdagok is iparkodnak mindenképen kibújni. Nem 
és nem akarnak a szegény ügyefogyottakra áldozni. E jelenséggel szemben, 
hogy az intézetek benépesítését, nyugodt, biztos fejlődését, mindenkor lehetőleg 
azonos korban levő gyermekeknek egy-egy osztályba való felvételét biztosítsuk, 
kötelességünk a jelenlegi tarthatatlan állapotra rámutatni. Annak tudatában 
azonban, hogy az oktatásnak csak úgy van igazi kulturális és nemzetgazda
sági jelentősége, ha minden lekötött erőt, minden siketnémát felszabadítunk, 
elsőrendű kötelességünk a tankötelezettség -kimondását sürgetni. A törvény 
meghozásával kapcsolatban ám köteleztessék a tehetős, a vagyonos gyermeke 
szociális helyzetének megjavítása, emelése érdekében az anyagi támogatásra, 
de ugyanakkor gondoskodjék a szegényről is és tegye lehetővé, hogy az is 
kifejleszthesse a saját és a köz javára szellemi és testi erőit.

Intézeteink jelentékeny része szervezeténél fogva a múltban, de most is 
a fentartásban, a növendékek ellátásának biztosításában, összes dologi szük
ségleteinek fedezésében, sőt még az épület emelésében is a társadalomra, a 
gyűjtésekre volt utalva. A gyéren befolyó adományok arra kényszerítettek, 
hogy a legegyszerűbben oldjuk meg a felszerelés és az ellátás kérdését. Innét 
van az, hogy intézeteink legtöbbje szegény bútorzatban, tanszerekben, szegé
nyes mindenben. Innét van, hogy az externátusos rendszer mellett kellett dön
tenie. Az externátusnak, amellett, hogy a növendékek eltartásának költségei 
lényegesen kevesebbek voltak, mint az internátusos intézetekben, voltak kétség
telen előnyei is. Ámde ezen előnyök az utóbbi években hova-tovább csökken
tek, mondhatnám a korona romlásának arányában devalválódtak. A háború 
és a reá következő idők ember-ember ellen való harca szomorúan eldurvította 
a közerkölcsöket. Az eltartót ma már nem lehet a szülő helyettesének tekin
teni. Legfeljebb olyan valakinek, akinek nincs egy jó szava a gyermekhez,



aki örül, ha nem iátja háza tájékán, vele soha szót nem vált, ruháját nem 
tisztítja, nem foltozza, de azért minden lehető-lehetetlen alkalmat felhasznál, 
hogy a szülőtől, iskolától irgalmatlanul kicsikarjon, amit csak lehet. Ezt a 
rendszert továbbra is fenntartani, ha az intézeteket át akarjuk menteni a jövőbe 
és ha eredményt akarunk elérni a nevelésben, nem szabad. A növendékek 
erkölcsi érdeke, fejiődésben levő szervezete megkívánja, hogy hozzáértő, a 
célt szem előtt tartó irányítás alá kerüljenek és hogy megfelelő gondozásban, 
ellátásban részesüljenek. Ezt csak internátusbán érhetjük el és azért nem 
szabad semmi áldozattól visszariadnunk, hogy azt megvalósítsuk. Ha még oly 
kezdetleges is az internátus felszerelése, a szülők szívesebben adják be oda 
gyermeküket, mert nem kell tartaniok az állandó zaklatástól, zsarolástól és 
tudják, hogy ott felügyelet, ellenőrzés alatt állanak és rendszeresen vannak 
foglalkoztatva.

Intézeteink eddigvaló szegénységéből következett be az is, hogy nem 
tudtuk kellőképen felszerelni. Nagy hiányok vannak bútorzatban, de különösen 
tanszerekben. Ha valahol, úgy bizonyára a siketnémák intézeteiben van a leg
nagyobb szükség szemléltető eszközökre, képekre, mindenirányú gyűjteményekre. 
Az osztályok, a termek, a folyosók falainak telve kellene lenniök a helyes 
szemléletet, meglátást, tudást istápoló képekkel. De ha valahol, úgy a siket
némák intézeteiben látunk ezekből a legkevesebbet. Az oktatás sikere, intenzitása 
érdekében ezt a hiányt pótolni kell. De segíteni kell a tankönyvhiányon is. 
Az oktatás komoly és verejtékes munkájában talán ez a legnagyobb tehertétel. 
Különösen a felsőbb osztályokban érezzük meg ennek hátrányát. Az örökös 
iratás miatt alig jut idő az anyag alapos feldolgozására és a számonkérésre. 
Pedig nekünk a tanításban a tárgyi ismeretek közlésén kívül arra is kell 
törekednünk, hogy a megnyilatkozás formáját, alaki részét érzékeltessük, a 
technikai nehézséget legyőzzük, elhárítsuk és a beszédkészséget fejlesszük. 
A számonkérés sem folyhat le a bemagolt lecke elrecitálása medrében. A lecke 
felmondása próbaköve a tudásnak, a gyermek tájékozódoitságának. Ezért 
értékesebbnek tartom, ha ilyen alkalmakkor arra törekszem, hogy a tanuló a 
megértett, megismert anyaggal való foglalkozása közben keletkezett egyéni 
érzésének, gondolatainak is igyekezzék kifejezést adni. Az eljárás így kétség
telenül nehezebb, több időt is igényel, de értékesebb. A számonkérést olyan 
társalgásnak képzelem, úgy akarom megvalósítani, hogy a gyermek legyen a 
kérdező fél. Ezt az értékesebb munkát szeretném és tudnám elvégezni az íratás 
ideje alatt. Az írás előnyeit az alsó négy osztályban, továbbá a felső osztályokban 
a leíró szemléltetőoktatás kapcsán teljesen kiaknázhatjuk és azért a gyakorlati 
tárgyak tanításában bátran száműzhetjük a fontosabb cél érdekében. A jól 
megszerkesztett, a siketnéma felfogásához, nyelvismeretéhez alkalmazkodó, 
egyszerűen, világosan megírt tankönyv, olvasókönyv, — miután bővebben, 
alaposabban tárgyalhatja az anyagot, mint amennyit mi 10—20 perc alatt 
írathatunk — nagyot lendítene a tanítás menetén, eredményén. Tankönyvekkel,
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amelyeket a siketnéma megért, lassanként megkedveltetjük az önművelésnek 
leghathatósabb eszközét, az olvasást. Az iratásnál a tanított anyag, annak 
mennyiségét, kifejezési módját, alakját tekintve, egyéni és azért nem is biztosíthatja 
az intézeteket összehasonlítva, az egy színvonalon álló, egységesnek mondható 
eredményt. A magyar siketnémaoktatás a magyar kulturtörekvéseknek a sok 
közül egyik tényezője. Ebből a szempontból kívánatos, hogy a siketnéma alapos 
képzésben részesüljön és hogy kellő műveltség és tudás birtokában illeszkedjék 
bele az ország dolgozó társadalmába. Felismervén a tankönyvek értékét, 
szorgalmaznunk kell azok mielőbbi bevezetését, előállítását. Ha egyesek, vagy 
akár testületek megbízást kapnának egy-egy tankönyv megírására, hiszem, hogy 
akadna e munkák között használható is. Vagy ha másképen nem megy, az 
összesség, a testületek munkáiból, feldolgozott anyagából lehetne megfelelő 
könyveket összeállítani. A haladást, fejlődést szolgálná e lépés. A megvalósítás 
elől való kitérés, a további halogatás kárára volna az ügynek.

Az olvasás, a teremtő-elmék írásműveibe való elmerülés, szakirányú 
könyvek tanulmányozása mélyíti tudásunkat, tágítja látókörünket, fogékonyabbá 
tesz a hivatásunk gyakorlása közben fellépő problémák iránt és növeli kész
ségünket azok megoldására. A jó könyv útmutatónk, tanácsadónk lehet nevelői 
és oktatói teendők elvégzésében. A tanító, a tanár hivatásánál fogva a szellemi 
élet fáklyatartója. Neki kell elhintenie a tudás magvait. Arra kell törekednie, 
hogy e magvak a gyermeki elme sejtjeiben gyökeret verjenek és megbokrosodjanak. 
Erkölcsökben, műveltségben, hasznos ismeretekben kifogástalan nemzedéket 
akarunk kitermelni, hogy az élet nehéz harcában megállhassa helyét és gyarapítsa 
azt az értéktőkét, amelyet nemzetünk a többi népek között képvisel. Fontos 
hivatás az, ami reánk hárul. Betöltéséhez képzett, lelkes emberek szükségesek. 
Munkánk folytonos kutatás, nyomozás a lélek rejtekeiben. Hogy igazi értékeket 
hozhassunk felszínre, teljes szellemi felfegyverzettséggel kell hozzáfognunk. 
Lépést kell tartanunk a korral, ismernünk kell a lélekművelés művészetének 
újabb és újabb vívmányait. Ezek kisugárzását be kell fogadnunk, termékenyítő 
erejüket saját erőnkkel egyesíteni és a gyakorlatban érvényesíteni. A tanár, 
aki nem képzi magát, aki nem tanul folyton, hanem az annakidején végzett 
tanulmányai mindinkább halványuló mécsese világára bízza magát a tanitás, 
nevelés munkájában, az hamar tévutakra tévedhet, vagy a látszólagos, a fél
eredményt is eredménynek tekinti. A mi oktatásunk mezeje még sok tekintetben 
töretlen ugar. Megműveléséhez komoly felkészültséggel kell hozzálátnunk. 
Ebben hü támogatóink lehetnek a jó szakmunkák. Ámde ép ezeknek vagyunk 
szűkében. Nem jutunk hozzájuk, mert egy—két intézet kivételével a többinek 
nincs az igényeket kielégítő könyvtára. Nem is csoda. A könyvtárra nem volt 
soha sem pénz. Ajándékba kapott, innen-onnan összeszedett művekből, nehány 
bekötött szaklapból áll az egész könyvtár. Ha az intézetek tanárainak módot 
kívánunk adni, hogy képezzék magukat, hogy szélesen ágyazott tudás, ismeretek 
birtokában szárnyat bonthassanak és esetleg termékenyítőleg hassanak az
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elmélet és a gyakorlat fejlődésére, akkor a mostani állapotot meg kell változtatni 
és akár központi intézkedéssel is lehetővé tenni, hogy minden iskola a köve
telményeknek megfelelő könyvtárhoz jusson.

Sok szó esik mostanában a szakirodalom pangásáról. Érthető. Senkisem 
tud annyit áldozni, hogy könyvet adhasson ki. Kicsiny számunknál fogva 
kilátása sem lehetne rá, hogy költségei megtérüljenek. Szaklapunk is olyan 
helyzetben volt, hogy majd egy évtizede alig félévenként és akkor is csak 
nagyon kis terjedelemben jelenhetett meg. Terjedelmesebb, nagyobb igényű 
szakdolgozatokat nem közölhetett. Még az egyesület iparkodott buzdítani, 
a tüzet éleszteni és az utóbbi évek közgyűlésein mélyreható kérdések tárgyalásait 
hallhattuk. Ámde ezek szűk körben hangzottak el. Nem kerülhettek a nagy 
nyilvánosság mérlegelő, boncolgató bírálata alá. Sok megvalósításra érdemes, 
életrevaló eszme, terv, javaslat merül el ilyenformán nyomtalanul a feledés 
tengerében. Eleven, lüktető mozgás, elvek harca nélkül nincsen fejlődés. Érezzük 
ezt mindnyájan. A küzdelmek eszközének, a haladást szolgáló, sürgető orgánumnak 
mindig rendelkezésünkre kell állania. Égetően fontos, hogy havonként is elég 
nagy terjedelemben jelenjék még lapunk. Mi meghozzuk a tölünk telhető áldozatot. 
Az ország kultúrájának emelése, a sikeínémák boldogítása érdekében való 
munkánk azonban megérdemli, hogy az állam is teljes erejével támogassa azt 
a lapot, mely 25 éven át önzetlenül, kitartással, lelkesültséggel szolgálta ügyünket.

Csak nehány kérdést érintettem, Olyanokat, amelyeknek megoldása a 
közeljövő feladata. Avval az érzéssel köszöntőm 25 éves lapunkat, hogy a 
megvalósításért folyó eszmei küzdelemben a jövőben is mindig elől fog járni.

Völker József

De l’Épée: Siketnémák oktatása rendszeres jelek útján.
A magyar nemzeti kultúra egyik kicsiny, de nyugati tudás és ízlés szerint 

megmívelt 'kertjében ünnep van. Apostoli missziojú mívelői e kertecskének 
helikoni örömökre vágyva szellemi értékeik kedvelt orgánumát a Magyar Siket
néma Oktatást ünnepi köntösbe öltöztetik 25 éves fennállásának örömére. 
Stilszerűnek és példát mutatónak látom azt az ötletet, hogy az ünnepelt ünnepelve 
emlékezik meg a siketnéma-oktatásnak arról a nagyjárói — abbé De l’Épéeről — 
aki foglalkozása után korának leghíresebb embere volt. Egyik neves munkája: 
Siketnémák oktatása rendszeres jelek útján — a jubileumi év magyar fordítású 
ajándéka* Ez a jól kigondolt lelki bók nemcsak szakszerű, de értékes meg
becsülése az ízlés és a lelki finomságok nemzetéből való kiváló előd emlékének.

A szakemberek között tudva van, hogy Európa újabbkori civilizációjának 
empóriumában — Párisban — alapíttatott az első zártkörű intézet siketnémák

*) Fordította Szabó Imre sn. int. hittanár. Kiadta a S. I. T. O. E. Budapest, 1923.
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rendszeres oktatására. Alapítója abbé De i’Épée a legmelegebb szívű philanthrop, 
a francia gióriás nagyok között az akkori kor szerint is a legünnepeltebb 
nagyság. Az emberszeretet koronázatlan fejedelme. . .  Ez az alázatos szívű pap 
volt az első, aki maga köré gyűjtötte a szegénysorsú siketnémákat, hogy az 
addigi szórványos tanitási kísérletezésekkel szemben rendszeres zártkörű intézeti 
oktatásban részesítve őket kipallérozott lélekkel és hasznos készségekkel fel
ruházottan kiemelje e mostoha sorsú embertársainkat megvetett és szégyenteljes 
helyzetükből. ■

Tudva van az is, hogy a siketnémaság a régieknél — úgy a népies, 
mint a felsőbb rétegek felfogásában — valóságos csapás és szégyen volt a 
családra és e balhit miatt a sikeínémák szinte antiszociálisán élték le szomorú 
életüket legtöbbször a társadalom leghomályosabb régióiban. Bizony pár száz 
évvel ezelőtt sok siketnémának nem terítettek az élet asztalánál! . . .  A francia 
géniusz napja volt az, amely másfél évszázzal ezelőtt is — miként ma — 
Európa homlokán tündökölve világosságot és meleget árasztott az élet azon 
sötét és hideg területeire, ahol a természet megvetett árvái élték bánatosan 
egyhangú életüket. A nagy mentő gondolat, hogy ezeket az embertársainkat 
rendszeresen oktassuk, mert oktathatók és hogy társádalmasítsuk, mert társa- 
dalmasífhatók, De l’Épée gondolata. Továbbá ő volt az, aki nyughatatlan, örökös 
aktivitásban, lévő szellemével tudósok, papok és filozófusok között tudományos 
vitákat provokált a siketnémák oktathatóságáról. Ezzel a francia akadémia, 
a francia törvényhozás és közvélemény, sőt a külföldi fejedelmek és állam
férfiak figyelmét is felhívta a siketnémák ügyére. Propagálta és népszerűsítette 

. a leikéhez forrt nagy ügyet. Pedig évszázas balgaságok, beidegzett tudományos 
tévedések, a Bacon-féle idóla specusok „barlangba zárt eszmék“, a maradi- 
ságok e hatalmas szellemi bástyái ellen kellett nehéz harcot vívnia. Neki a 
papnak, aki a Vanin atya által tanított siketnéma ikernővér tanítását elsősorban 
azért vállalta és folytatta, hogy szent hite és vallása igazságaira és az istennek 
tetsző életre képesítse a némákat és siketeket. Mily fanatizmus és lelki magasság 
kellett ahhoz, hogy az isten szolgája kora felfogása szerint hivatásával nem 
egyező és bizony sokak által erősen kifogásolt, sőt meddőnek mondott mun
kásságra szentelje életét. De ő hajthatatlan meggyőződéssel állott a „nagy ügy“ 
szolgálatában. Agitál, vitatkozik, szónokol és ünnepélyes vizsgákat rendez. 
Egyik kiváló tanítványa az 1774-ben tartott vizsgálaton „díszes hallgatóság“ 
előtt latin szónoklatot tart, mely szerint: „A bölcseség megnyitotta a némák 
száját és a gyermekek nyelvét ékesen szólókká tette“. — Még az egyház meg
fellebbezhetetlen tekintélyével is felveszi a toliharcot. Ő ■— a pap! Az egyházi 
atyák ama tanítását, hogy fides ex auditu — a hit hallásból vagyon — kény
telen kibővíteni. Mai szóval átértékelni. Hirdeti és magyarázza tehát, hogy a 
szent evangéliumokat azért „írták“, hogy azokat olvasván, elhigyjük azon szent 
igazságokat, amelyeket tartalmaznak. írás útján is életre kelthető tehát az emberi 
lélekben a hit és így a siketnémák is részesülhetnek a hit áldásaiban és malaszt-
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jában. Pedig Szent Ágostonnak is az a véleménye, hogy a született siketnémák 
állapota már magában elháríthatatlan akadályát képezi a hit befogadásának. 
Ő azonban „a gondolkodás legmélyebb értelmű szabályai és az elvont böl
cselkedés legszigorúbb alapelveinek felhasználásával“ iparkodik — e nagy 
tekintély ellen is — bebizonyítani, hogy a siketnémák taníthatók és társadal- 
mosíthatók. Sőt, akik az ő tanítási eljárásmódját megismerték, ha eleven képzelő
tehetséggel, igazi rendező szellemmel és jó adag türelemmel rendelkeznek, 
maguk is nehézség nélkül taníthatnak siketnémákat. Hiszen amiként De l’Épée 
bevallja, ő sem látta első leckéin módszerének végső eredményeit, mert „talá
lomra hajókázva evezett és vitorlák nélkül hosszú utat téve igen keveset haladt“. 
De a szükség ügyessé tette és minthogy az minden lépésnél jelentkezett állan
dóan sarkalta a képzelőtehetségét, hogy a legjobb módszert ragadja meg a siker 
érdekében. Igen — a nagy kezdeményezők fanatizmusa és nála még a kom
binativ elme és képzelőtehetség alkotó ereje átsegítette minden akadályon. Fel 
is virágoztatja és nemcsak a nemzeti érdeklődés, hanem az egész világ érdek
lődésének középpontjába állítja intézetét. Nemzete és királya hálás is a nagy 
mű sikeres megteremtéséért. Arisztokraták, papok és akadémikusok és előkelő 
hölgyek látogatják meg igen gyakran híressé vált intézetét. Külföldi fejedelmek 
és államférfiak is felkeresik és De l’Épée buzdítása nyomán saját országaikban 
hasonló intézetek alapítására határozzák el magukat. Történelmi tény, hogy 
De l’Épée emeli ki elszigeteltségéből a siketnémák ügyét. A nyilvános és intéz
ményesen megszervezett siketnéma-oktaíásnak ő a megalapítója és az ő műkö
dése nyomán keletkeznek a többi országokban a nyilvános siketnéma-intézetek. 
A szaktörténelem a hozzá értő kritika megállapítása szerint az eddig felsorolt 
tényekben találja De l’Épée nagyságának legfőbb értékeit, kora pedig csuda 
számba menő, csudának vett munkája után gloriíikálta. Értékeljük bármiként, 
annyi bizonyos, hogy a jelzett két vonatkozásban nagyot alkotott, amiért a 
szaktörténelem epochális munkásságának a siketnémák tanításügyét átalakító 
hatásait méltatja megfelelő értékeléssel, míg a siketnémák társadalma a provi- 
denciális jóltevőnek, mint a nyilvános siketnéma-oktatás lánglelkű bajnokának 
és megalapítójának tartozik soha le nem róható hálával.

Szakpedagógiai működésének útjait több neves munka jelzi. Fő müve: 
A siketnémák oktatása rendszeres jelek útján; amely mű magában foglalja egy 
általános nyelvnek tervezetét rendszerbe foglalt természetes jelek használata 
által. — E mű pár excellence módszertani munka. Tudományos megalapozása 
és első írásos igazolása annak a módszernek, amit a szakpedagógia francia 
vagy jelbeszéd-módszernek nevez. Egyben levezetője és központi éltető magja 
e híres munka annak a heves, több mint 100 évig tartó módszertani tollharc- 
nak, melyet a francia-módszer követői a német-módszer (hangbeszéd-módszer) 
követői ellen folytattak. Tehát nemcsak alapvető és úttörő vonatkozásaiban, 
hanem egyéb hatásaiban is nevezetes mozgalmak hordozója e kiváló 
könyv.
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Sokan csupán mívelődéstöríénelmi értéknek tekintik e híres elme-müvet, 
miután szerintük tanításiam és különösként módszere és módszertani megálla
pításai ma már anakronizmusok, amelyek fölött a szakvélemény régen napi
rendre tért. Igaz, hogy e kritikai megállapítás a győzedelmes hangbeszéd- 
módszernek a mai kor modern pedagógiájának tudományos vívmányai által 
támogatott és szinte ellenvetés nélküli álláspontja, én mégis nagy óvatossággal 
fogadom ezt a-megállapítást. Nem tartom teljes érvényűnek, mert egyoldalú 
és csak a felületet érintő elemzés féligazsága. Hiszen az bizonyos, hogy 
De l’Épée-ben ma már sok az anakronizmus. Ez természetes, mert a folyton 
evolváló élet a 150 év előtti állapotokat messze maga mögött hagyta. Az 
akkori társadalmi és nevelési ideál is azóta többször módosult és az régiesen 
hat a mai kor emberére. Az ő nevével összeforrt jelbeszéd-módszert is legyőzi 
és felváltja a hangbeszéd-módszer, de viszont nem lehet elvitatni, hogy aki a 
siketnémák lelki problémáit és a siketnémák leikéhez vezető eszközt, a jel
beszédet tanulmányozza, bizony megbecsülhetetlen anyagot és elmés útmuta
tásokat talál De l’Épéenek kiváló elme-éllel, nagy psichológiai tudással és 
csudálatos megfigyelőképességgel megírt munkájában. Az ő grandiózus jelbeszéd- 
rendszere, amely a primitív jeleken át a nyelvtani kategóriák művészi és a 
többi érzékelhető és érzékfeletti fogalmak szellemes magyarázatát és megér
tetésének módozatait adja, oly utakat nyit meg a kutató előtt, amelyekre csakis 
a legtermékenyebb pillanatok mélységes intuíciói vezetik a búvárt. Gondoljunk 
csak az „isten“ vagy a „hiszek“ érzékfeletti fogalmak csudálatosán művészi 
magyarázatára és szellemesen könnyű megértésére. — A fogalom magyarázat
nak az a módja is anakronizmus-e a siketném.áknál?. . . Vagy van-e jobb, 
könnyebb és biztosabb módszere a hangbeszéd-módszernek az elvont fogalmak 
megértésére?. . . Tudjuk, hogy nincs. Tudjuk, hogy a problematikusságok egész 
tömegével találkozik a tanár, amikor az elvont fogalmak ismertetésénél idem 
per idem kénytelen magyarázni. Mert amikor hasonlót hasonlóval magyaráz, 
legtöbbször ismeretlent ismertet — ismeretlennel. Hiszen a jelentésárnyalatbeli 
rokonságok és külömbségek a fogalmak tartalmi részében oly grammatikai 
finomságok és elvontságok, amelyeknek megértése és szabatos használata 
nemcsak nagy nyelvtani tudást, hanem kiváló nyelvérzéket is feltételeznek. Az 
írásművészet szépségei és művészi feltételei is itt keresendők. Már pedig a 
nyelv művészi és szabatos eltanulásáról 'a siketnémáknál ma még nem beszél
hetünk, amikor a képzési idő rövidsége és a módszerbeli problematikusságok 
miatt a hétköznapi társalgási nyelvet is folytonos botlások között használják. 
És a hangbeszéd-módszernek eme nehéz problémáján — az elvont fogalmak 
tautoiogikus magyarázatán — a legkiválóbb szakemberek véleménye szerint 
is a leghelyesebben a jel, a mimikái mozdulatok, a szem és a belső tükrözések 
külképi jeleinek módszeres felhasználásával segíthetünk. A jelbeszéd tudományos 
és szakszerű kutatóira pedig De l’Épée szóban levő munkája forrásmunka és 
nagy értéke még ma sem vitatható el.
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Egyébként nem annyira különös, mint inkább termékenyítő véletlennek 
találom azt a körülményt, hogy e munka épen most jelent meg nálunk. Most, 
amikor a növendékek tehetségszerinti szétválasztásának kérdésével kapcsolatosan 
a jel a szaktudományos érdeklődés középpontjába jutott. A tanárképző főiskola 
is intenziven, széles mederben tárgyalja és komoly híradások szerint Ameriká
ban újabban valamennyi intézetben alkalmazzák a jelbeszéd-módszert is. Szóval 
az élet örök lényege itt is jelentkezik. Változás, átalakulás, módosulás, — 
evolúció . . .  Semmi sem örök érvényű . . .  Minden folyik, változik — miként 
Herakleitos mondja — és semmi sem áll, miként Lenó gondolta.

Még csak a fordításról mondok el egy pár szót. Ezt a munkát a magyar 
siketnémaügyi irodalom kiváló fordítója Szabó Imre a siketnémák budapesti 
intézetének volt hittan tanára végezte gondos hozzáértéssel. Nagy nyelvtudása, 
kitűnő irodalmi tájékozódottsága párosulva a siketnéma-oktatás terén szerzett 
gazdag gyakorlati ismereteivel ismételten nagybecsű értékeket hozott és adott 
a magyar siketnémaügynek. De l’Épée művének nemcsak nyelvbeli szépségeit, 
hanem szakbeli finomságait és különösségeit is átmenti a magyar fordításban. 
Ahol pedig értékvesztés állna elő a fordítás nyomán, inkább eredetiben közli, 
csakhogy a mű szellemén és eredeti zamatján sérelem ne essék, fordítói önkény 
ne legyen kimutatható. — A mű szakbeli értékét a fordítás szépségei is nagy
ban emelik. „  , ,Zernko Peter,

Az Országos Siketnéma-Otthon továbbfejlesztése.
írta: Tóth Mihály a „Cházár-Otthon“ titkára.

Ünnepi sorokat kívánok írni, meleg, szívDől jövő üdvözletei a „Magyar 
Siketnéma-Oktatás“-hoz! Üdvözlöm e szép múltú lapot jubileumán és ez üdvözlet 
érintse az ünneplő lap harcosait: munkatársait, íróit, kik mostoha viszonyok 
között szent lelkesedéssel óvták, fenntartották, értékét, tekintélyét folyton növelték 
e lapnak 25 nehéz éven át!

Azok nevében küldöm üdvözletem, kikhez a sors rendeléséből tartozom: 
a magyar siketnémák nevében. Mi művelt siketnémák tudjuk csak méltányolni 
igazán a siketnémák oktatóinak nehéz hivatását, fáradságos munkáját. És mi 
hajolunk meg a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ szerkesztői, írói előtt, elismerve 
az igaz érdemeket, elismerve, hogy e lap 25 éves fennállása alatt fejlődött, 
haladt, ért el mai magas színvonalára a magyar siketnéma-oktatásügy.

Midőn ezúttal először szól a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ lapjairól tanférfiú 
helyett tanítvány, óhajtanám e szép alkalmat megragadva, szerény gondolataimat 
közzé tenni, remélve azt, hogy gondolataim, melyeket sok év tapasztalata, 
küzdelme érlelt meg bennem, felkelthetik e lap olvasóinak érdeklődését s 
megvitatva, esetleg a magyar siketnéma-oktatásügy is némi hasznát láthatná.
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Azt a tudott tényt óhajtom mindenekelőtt ismételni, hogy mindenhez 
gyakorlat szükséges. A siketnémák az intézetekben bármily jól is tanuljanak meg 
beszélni, az évek múltával beszédkészségük egyre inkább csökken, sok esetben 
teljesen visszafejlődik és a hajdani siketnéma ismét némává lesz. A megszerzett 
műveltség is így enyészik el gyakorlat híján rövidebb-hosszabb idő múltán. 
Az épérzékűekre ne gondoljunk, ők a társas érintkezés által folyton gyakorolhatják 
képességeiket. Gondoljunk azon, több ezer siketnémára, kik az épérzékű 
társadalomban szétszórva magukban élnek s élik le a siketnémák kevés örömöt 
nyújtó bús életét.

Tudom, a tanárok szíve is fájhat, ha egykori tanítványaikkal találkozva 
észlelhetik a hanyatlás jeleit, de épen ezért módot kell keresni ezen állapotok 
megváltoztatására. Oly intézmény szervezése szükséges, hol a művelt siketnémák 
összegyűjtve lennének s hol alkalmuk lenne intézetben szerzett beszédkészségüket,, 
tudásukat a hanyatlástól megőrizni, esetleg fejleszteni is.

De ne gondoljunk új intézményre! Itt van a Cházár Andrásról elnevezett 
Országos Siketnéma-Otthon. Ezt kell felhasználni, fejleszteni, fentemlített fel
adatok betöltésére képessé tenni! Szép és nemes célok kitűzésével alakult az 
Otthon. Szép és magasztos missziót végzett eddig is! Azonban az Otthonban 
már az eddigi feladatok elvégzése is megfeszített munkát követelt. Újabb 
megterhelést a jelenlegi munkaerő el nem bír.

Pedig a továbbképzés feladatának megoldása mellett még mennyi életbe
vágóan fontos kérdés vár megvalósulására! Hogy csak a legsürgősebbeket 
említsük: az Otthon kiépítése annyira, hogy valóságos „Otthonná“ váljék; a 
munkaközvetítés megszervezése; a rokkantszabályzat; eredményes küzdelem 
a siketnéma munkanélküliség ellen, hasznosító ipari üzemek, műhelyek fel
állításával, — mindezek már jelentőségüknél s még inkább e feladatokkal járó 
hatalmas munkálatok méreteinél és természeténél fogva, egész embert kívánnak. 
Szakembert, ki ez ideális feladatok megoldásának szentelheti idejét.

Ezért ha megvalósíthatónak vélnék az érdekelt tényezők az intézetet végzett 
siketnémák továbbképzésének s az Otthon szervezeti kiépítésének eszméjét s azt, 
hogy e feladatok a Siketnéma-Otthon 17 év munkájával megalapozott s bevált 
keretei között valósíttasanak meg: úgy felette üdvösnek, kívánatosnak gondolom 
azt, hogy a kultuszminisztérium — úgy mint a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesületnél tette, — az Országos Siketnéma-Otthonba is ideiglenesen rendeljen 
ki egy szaktanárt, ki a közérdekű ügyeket ott vezesse, s idejét, munkaerejét 
a fent vázolt feladatok megoldására fordíthassa.

A második 25 év küszöbén a tanult siketnémák továbbképzésének s ügyük 
fejlesztésének dolgát is tegye a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ a magáévá, ezt 
is írja fel lengő zászlajára.
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Új rangsorolást!
Oly érzések között foglalkozom lapunkban e kérdéssel, hogy senki sem 

tekinti ezt — a M. S. O. 25. éves jubileumán — kegyeletsértésnek. . .  De 
amennyiben tükröt akarunk bemutatni huszonöt év szellemi arculatáról, nem 
szégyenkezhetünk megvilágítani az abban mutatkozó sötét árnyékokat sem, 
— annyival is inkább, mert végeredményében minden szellemi produkálás 
lehetősége anyagi bázisokon nyugszik. Ha ez a bázis a viharverések ereje alatt 
meglazul, szétmállik : az a bizonyos tükör is kezd megvakulni, mert fokozatosan 
apad a szellemi teljesítőképesség, lankad a küzdő kitartás és lelkesedés — 
úgyannyira, hogy végre már csak pusztuló fizikumok, kifosztott, rokkant roncsai 
verődnek vissza a hajdan fényes kép hátteréből. . .

Ha a „M. S. Oktatás“ nyomán párhuzamot vonok 25 év munka-garmada 
és ugyanezen idő alatti ellátásbeli lemaradásunk fájdalmas ténye között: kézen
fekvő és immár minden kartársunkat mélyen érdeklőén kirívó az a meg nem 
érdemelt ellentét, mely munkálkodásunk fajsúlya és annak értékelése között 
mutatkozik. Az utolsó 9 év ily szemszögű képe meg egyenesen döbbenetes! 
Mióta az első virágos katonavonatok kiindultak az ország szívéből, a mi anyagi 
ellátásunk szerelvénye holtvágányra került. S a mi sínpárunkon közel egy 
évtizede áll, vesztegel a gőzös . . .  a vonat fele leszakadt, ső t: az utolsó kocsik 
ellenlökést kaptak s most gurulnak visszafelé, gyorsuló irammal, a csuszamlós 
pályán! A percentuáiis státusrendszer hibás váltóállítása következtében az egész 
szerkezet felmondta a szolgálatot, nem működik.

Pedig hány más vonat elment mellettünk már azóta!' A Károlyi Mihály 
forradalom-fűtötté masinája számtalan kategóriát repített túl állomásunkon. Alig
hogy ezt észrevettük, már vörös mozdonyok dübörögtek életünkbe. ígéreteket 
ugyan azok is hoztak eleget, de -— egyébként — szerencsére: nem sokáig 
bírták gőzzel. S ha bírták volna, nekünk az sem jelentett volna semmi jót. 
S jött a konszolidáció. A tisztviselői pálya felszakgatott testét kezdték rendbe
hozni, a szerelvényeket tatarozni. .. Hány más vonat elment azóta! Legelső 
volt a katonáké. Azután a rendőrség, vasutasság, postásság különvonatai; a 
bírák, ügyészek Pullmann szakaszai. S szinte rég volt már az, mikor a taní
tóság s óvónők illetményeinek tehervaggonjai is meggyorsított irammal fütyültek 
el árva állomásunk mellett. . .

A mi vesztegetésünk s a haladó időhöz és élethez viszonyított elmara
dásunk háromszoros. Elsősorban lemaradtunk, mint magyar köztisztviselők. 
Ezt még csak valahogy próbáljuk magyarázni s igyekszünk megérteni. De hogy 
másodsorban : a tanárság is lemaradt a tisztviselőktől, és hogy harmadszor: a 
tanárság között is annyira visszavettettünk, hogy ma már — könnyen kimutat- 
hatólag — az áll. tanítóság (!) és részben az óvónők is (!!) kedvezőbb helyzetben 
vannak nálunknál — ezt sem meg nem érthetjük, sem sokáig el nem visel
hetjük! Hogyan fejlődhettek természetellenesen, ennyire visszafelé a dolgok?
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Érdeke volna ez valaminek, hibája valakinek? Talán a csonkaország kíván 
tőlünk, más hasonlókénál súlyosabb áldozatokat ? Vagy a világ erkölcsi rend
jének felfogásában állott volna be olyan változás, hogy ennek következtében 
a nagyobb tanultság és nehezebb — legnehezebb — munkateljesítmény for
dított arányba került volna annak anyagi ellenszolgáltatásával ? Nem — nem ! 
A baj egészen logikus folyománya eddigi státusrendszerünk természetének, 
amely valamikor megfelelhetett az össztanárság érdekeinek, de rajta a háború 
súlyos, gyógyíthatatlan sebet ejtett s ma már jól láthatja mindenki, hogy 9 éves 
haldoklás után státusunk agóniája bekövetkezett !

A haldokló felett a lélekharangot volt szerencsém már másfélév előtt a 
tanáregyesületben s lapunkban megkondítani. Ezen idő óta a státusbeli helyzet 
érzékenyen súlyos és folytonos anyagi áldozatába kerül nemcsak tanárságunk 
derekának és fiatalabbjainak, de az összeség 90u/0-ának. Akkor a harangszó
— ha tán itt, ott meg is rezgette a lelkeket, — nemsokára elhalt; volt, aki 
meg azt gondolta, hogy: siet a harangozó. . .  Ám a kérdéssel való foglalkozás^
— ha nem is határozott irányban, de napirenden forgott; a megtartott értekez
leteken érezte mindenki, hogy csinálni kellene valamit, ha nem akarunk az 
anyagiak mérhetetlen mélységeibe lezuhanva, menthetetlenül elpusztulni.

Végre a gyógypedagógiai tanárság november 23-án tartott státus-értekez
letén a lényegben és részletkérdésekben is egymásra találtak a lelkek. Ez 
volt a százalékos, kiérdemült státus beosztás búcsúztatója... Felette elhangzott 
kilenc év sanyargattatásának minden panasza. Hogy: ezen idő alatt mindössze 
8—9 kinevezés volt; hogy: sokan elmentek a pályáról, meg is haltak, stb.; az 
így támadó réseket menekült kartársainkkal egyelőre ugyan pótolták, de az 
üres állások tovább ásítanak. A képzés évekig szünetelt, maholnap nincs 
fiatal generáció, nincs lendület, nincs aki emelje a felette levőket s mivel a 
háború csinálta fent vázolt körülmények a státus fő ütőerét: a természetes 
gyarapodást vágták el, a felfelé ható erők hiánya kilátástalanná tesz ezzel a 
mai státussal történő minden toldozó-foldozó munkát s így kimondották 
szankcióként, hogy egyedül a státussérelmeket megszüntető, szolgálati időn 
alapuló újra- rangsorolás lehet az a mód, amely kielégítheti a mi tanárságunkat,
— még abban az esetben is, ha közben megtörténnék a tisztviselők általános 
fizetésrendezése.

A S. T. O. E. is — dec. 8-iki választmányi gyűlésén — Puha László 
kartársunk előadásában, hasonló szellemben foglalkozott e kérdéssel. A helyzet 
tényleg nagyon komoly s hova-tovább minden más ügyet leszorít az érdeklődés 
előteréről. S most már legalább magunk között tisztázva van, hogy mit 
kívánunk? Új rangsorolást, természetesen automatikus előlépéssel! Rangsorolást, 
mely az egyedül igazságos szolgálati időn épül fel s így megszüntet évtizedes 
egyéb sérelmeket. Hogy hány évvel jutunk így előre az új rangsorban, az 
már részletkérdés. Nyilvánvalóan jobb kell, hogy legyen az állami tanítókénál. 
S ezzel is már mennyit nyertünk. A többi a jövő dolga. De magához az
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alaphoz: a új rangsoroláshoz ragaszkodnunk kell, minden gondunkat, tettünket 
e köré kell koncentrálnunk; ezzel kell feletteseink elé járulnunk, akiknél a 
szükséges megértés nem hiányzik. Nincs értelme más tanári kategóriák kópiájaként 
tovább tévelyegnünk a bizonytalanságban! Ez a magunk útja s csak magunkra 
számíthatunk! •

Új rangsorolást! Mert ma még bírjuk állani a szétmálló alapzaton is 
a megfeszített tanári munkát, — ma is nagyon, nagyon erős minálunk az 
eszményeinkhez való ragaszkodás, a tiszta ideálizmus. De meddig — ki tudja? 
Mi lesz holnap? Félreeső kis állomásunkon vesztegelve, próbáljuk a szolgálati 
idős új rangsorolással leállítani a „tiJos“-ról státusunk elromlott szemaforját.*

Keményffy Károly.

Szemle.
S ik e t n é m á k  a  s z é p ir o d a lo m b a n .  A M. Siketnéma Oktatásban már két ízben (1913. 

7—9.1. és 1922. 11—12. sz., 9—11.1.) közöltem néhány adatot a siketségnek és a némaság
nak a szépirodalomban való szerepéről. Most ismét összeállítok néhány ebbeli bel- és kül
földi adalékot.

1. Zrínyi Miklós a költő: „Mért meg nem hallgatsz, áspisnál süketebb“ — mondja 
a vadász Violának (Idilium-Széchy-Badics, Zrínyi M. munkái, 14. 1.) Zrínyi maga magya
rázza, hogy áspisok farkával beteszik a fülét. V. ö. Zsoltárok. LVI11. 56. Gonosz üldözőjé
nek mérge olyan, mint a süket viperáé, amely bedúgja a fülét s nem hallgat az igéző 
szavára. Ethnographia 1819. 40. 1.

„Míg hallgat, okosnak vélünk minden ostobát,
Beszédesnek, míg nem makog, akármi kukát“.

Horváth Ádám, Ötödfélszáz énekek. Kézirat a M. T. Akadémia könyvtárában, 24. 1.
2. Fábián plébánusnál jelentkezik egy ember, aki némaságot színlel és jelekkel magya

rázta, hogy ördög van benne. A plébánus leültette, erős borral jól tartotta. Mikor elázott, 
kérdezte, hogy hány éve van benne a néma ördög? Az ember megfeledkezvén némaságá
ról, azt mondotta, hogy három esztendeje egy szót sem szólhat. A plébánus erre elővette 
a korbácsot és egészen kiverte belőle az ördögöt. (Dugonits, Példabeszédek. Tóth Béla, 
A magyar anekdotakincs. II. 146. 1.)

3. Sabinus gall fejedelem, Rómában siketséget színlelt, hogy ne ismerjenek rá hang
járól. Jókai M., Mit tudnak a nők?

4. „A néma anyja“. Kalotaszegen Bódizs Andrásáénak hat gyermekből csak egy néma 
fia maradt meg. Ez beleszeretett a szegény Vince Katába, akit szülői a gazdag némához 
kényszerítenek, akitől pedig irtózik. Beleszeret egy rokonába, Pistába s ezzel tiltott viszonyt 
folytat. A néma megtudja s kétségbeesésében megfojtja feleségét s maga is meghal, egy 
beszélő árvát hagyván maga után. Gyarmathy Zsigáné, A havasok alján. 1891.

* Fájó sebünk még az. hogy a törvénybiztosította és a fizetés jellegével bíró igazgatói 
és korpótlékok az egységes fizetés megállapítása alkalmával ide be nem számíttattak. 
Pedig ezek beszámításával valamelyest javult volna vigasztalan anyagi he'yzetünk. Más 
tisztviselői ágazat, még a kisebb képesítésű is, kedvezőbb rangbeli előmenetelben részesül 
fizetésben, hatáskörben és címben, amit a tanári státusban a korpótlék és igazgatói pótlék 
volna hivatva némileg kiegyenlíteni. E pótlékok beszüntetése azt eredményezte, hogy a 
fizetésegységesítés előtti, amúgy is kedvezőtlen helyzetünk, ennek megtörténtével még 
inkább rosszabbodott. Szerk.
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5. 1582-ben Egyed Antal kolozsvári takács leánya az eljegyzése utáni reggel meg- 
némult. Elvitték a híres rődi nézőhöz (jós, bűbájos), ez bűbájos rontást állapított meg. A 
vőlegény gazdasszonyát vádolták a boszorkánysággal. De a leány csak színlelte a néma
ságot, hogy megakadályozza a házasságot. A gazdasszony elhozta Debrecenből a leány 
szeretőjét és maga az exvőiegény felesége lett. Gyallay Domonkos, Viczey Sára megnyeri 
a porit. (Egy budapesti napilap tárcájában.)

6. „Az öreg Bordás csak Áronnal szeretett beszélni. Áron, a siketnéma, Kolozsváron 
volt két évig iskolában. Innen okos jelek tudományával tért vissza, melyeket az apja is 
megtanult. Gyakran el-elvakkantotta is magát“. Ady Endre, A két elefánt. Érdekes Újság, 
1910. február 28. A nagy Nyugatos nem tudta, hogy a kolozsvári siketnéma-intézetben nem 
„okos jeleket“ tanítanak, hanem tagolt beszédet. Ez a hely egyrészt gyanús színben tünteti 
fel a híres reformer megfigyelésének realitását; másrészt élesen megvilágítja azt, hogy 
milyen fonák a közönség felfogása a modern siketnéma oktatásról.

7. A megnémult ember lélektanához jól megfigyelt és finomul elemzett adalékot szol
gáltat Auguste Supper „Ain steinernen Kopf“ című elbeszélésében (Ausgewahlte Novellen 
Stuttgart, 1918. Deutsche Verlagsanstalt.) Egy diák kiment egy gyermeket a hideg vízből; 
maga meghűl és megsüketít!. Ezért búskomorságba esik. Évek múlva a baleset színhelyére 
kerül. A megmentett gyermek ott erdőkerülő fiú, nyomorék. Felismeri mentője baját, 
magyarázza neki a természet hangjait és vigasztaló példáját adja annak, hogyan lehet 
emberi fogyatkozást elviselni.

8. Kvasznicska Jazomir siketnéma prágai szilhuet-vágó szerelmes Rozinába, őrülten 
féltékeny saját testvérére, Lujzára. Üvöltő hangokat hallat. Jelbeszédből és rajzból ért. 
(Meyrink, A Gölem. Magy. kiadás, 816—17. I.)

9. Egy német népmesében a Marienkind-re némaság büntetése jár, (Emlékeztet arra 
a gyakori álomjelenségre, hogy beszélni akarunk, de nem bírunk.)

10. „Történet egy szerencsés emberről, aki néma asszonyt vett feleségül“. Anatol 
Francé, Színmű. Magyarul: Modern könyvtár, 160. sz.

11. „Gömbölyű a mogyoró —
Az anyós csak akkor jó,
Ha vak, néma és siket,
Csak úgy nem bánt tégedet“.

Erdélyi cigány népdal. Fordította H. A.
12. Battlay Geyza, Dalok a néma leányhoz. Lakatos Arthur rajzaival. 1900. Csak az 

első rész, 10. költemény, szól a néma leányról. A szerző Csanádi főispán-kormánybiztos 
volt, résztvett a nyugatmagyarországi harcokban. Ez év júliusában halt meg.

Van egy nagyobb dolgozatom „A siketség és némaság a magyar színpadon“. Nincs 
befejezve, mert néhány szükséges forrásmunka nincs kezemnél.

Dr. Herrmann Antal.
A vakok kolozsvári intézete. Aki az erdélyi viszonyokkal ismerős, az tudja, hogy 

Kolozsvárt a magyar állam bőkezűségéből még a háború előtti időben hozzáfogtak egy 
modern intézet építéséhez a vakok számára. Ez az épület ismert nehézségeknél fogva fél
ben maradt. Most a Blintíenfreund 1923. nov. számában erre. vonatkozólag a követke
zőket olvassuk: A vakok Cluji (kolozsvári) intézete részére a románok új épületet emelnek, 
amely három év múlva készül el teljesen. A hozzávaló tervek már készen vannak, sőt az 
épület egyik szárnya a folyó év őszére elkészül. Az új épülettel a legmodernebb kívánal
maknak tesznek eleget s elkészülte után nemcsak Romániának, hanem egész Európának 
egyik legelső intézete lesz.

Leszögezzük, hogy a telket annak idején Kolozsvár szab. kir. város tanácsa adta, a 
tervek eszmei kivitele Schannen Péter igazgatótól származik, míg ezen terveknek gyakorlati
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megvalósítása, illetőleg elkészítése Hajós és Villányi műépítészeket dicséri. Az építkezéshez 
a költségeket annak idején a magyar állam irányozta elő s tudomásunk szerint az épület 
egy emelet magasságig fel is volt húzva.

Orvos-pedagógiai képző Romániában. Amint hogy a kolozsvári intézetünkkel 
eldicsekednek széles e föld kerekségén, hasonlóképen tőlünk vették át- az orvos-pedagógiai 
képzés gondolatát és rendszerét. Hogy ez így van, azonnal nyilvánvalóvá lesz a Blinden
freund fentebbi számából vett közlés szerint: Rövid idővel ezelőtt tartották meg Clujban 
az első vizsgát a vakok tanárai részére. A Cluji intézet igazgatójának, Halarevici György 
úrnak serkentésére s az ő általa mindenkor energikusan képviselt azon álláspontnak, hogy 
a gyógypedagógusoknak hivatásuk teljesítéséhez szükségük van megfelelő szakképzettségre 
a Cluji akadémiai hallgatók részére, orvos-pedagógiai képző állíttatott fel, amely a maga 
nemében első volt és a képzés két évig tartott. A lefolyt tanév nyarán állottak a jelöltek 
a vizsgálóbizottság elé. A bizottság elnöke Stefanescu Máriu egyetemi tanár volt, aki a 
Cluji egyetemen a filozófiát adja elő, tagja volt még. három egyetemi tanár, továbbá a 
siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok intézeteinek igazgatói. Minden jelölt köteles volt 

, tekintettel a szaktanároknak hiányára, mind a három szakból vizsgázni. A vizsga: írásbeli, 
szóbeli és gyakorlati részből állott. Halarevici György a vakok tárgyköréből, a következő 
írásbeli tételt tűzte k i: Miért szükséges a tapintási érzék mellett a vak gyermek többi érzék
szervét is fejleszteni. A gyakorlati vizsgára olyan anyag jelöltetett ki, amely az osztályban 
még nem tárgyaltatott, a szóbeli vizsgán a kérdések a vakok oktatás-nevelésének egész 
területéről vétettek. — Két vizsgázó kitüntetéssel, a többi átlag jó eredménnyel végzett.. 
A kiállott vizsga igazolásául minden jelölt oklevelet kapott ezzel a felírással: Diploma 
de professor medico-pedagógic. (Oklevél orvos-pedagógus professzor részére.) Ezen oklevél 
alapján az illetőket megilletik mindazon jogok és kötelességek, amelyekben a 
középiskola,* tanárok részesülnek.

A második csoport (turnus) két év helyett már három évig köteles tanulni. A későbbi 
kurzusok résztvevői csakis a főiskola elvégzésének igazolása, a három évi gyakorlat és a 
szakvizsga letevése után kaphatnak oklevelet. Ha ez eléretik a szaktanárok előkészítése 
Nagyromániában első helyen fog állani.

A „Nordisk Tidskrift för Dövstumskelan“ cimű svéd szaklap 1923. évi 10. számá
ban Michels Fülöp ismertette a budapesti intézet működését, az egységes tantervet, a 
szervezeti szabályzatot, a hazai intézetek keletkezésének egymásutánját, a trianoni béke 
hatását és a tanárképző új szervezetét. Ezen ismertetéshez johann Bergqvist a nevezett 
szaklap szerkesztője és a Lundi siketnéma-intézet igazgatója a következőket fűzi: „Michels 
Fülöp, Budapest, a magyarországi siketnéma-oktatásról szóló ismertetése kapcsán nem 
tagadhatom meg önmagámtól, hogy nehány szóban ki ne fejezzem az ottani siketnéma- 
oktatásügyről szerzett benyomásaimat.

Ami a budapesti intézetet illeti, úgy az intézet helyiségei, mint berendezései a leg
magasabb fokú igényeket elégítik ki. A tanári testületé a magas képzettségű Klis igazgató 

. úrral az élén azt a benyomást keltette bennem, hogy pedagógiai körültekintéssel működik 
és hivatását igazi lelkesedéssel tölti be. Tudományos érdeklődésük igen nagyfokú és a 
legtöbben közülök tudományos kísérletezésekkel és a siketnéma oktatás új és helyesebb 
útjainak kutatásával foglalták el magukat. Ennek következtében az oktatás gyakorlati ered
ményei is különösképen jók.

E mellett az a benyomásom Magyarországról, hogy gazdasági helyzete rendkívül 
nehéz. Kívánatos volna ezért, hogy a svéd siketnéma tanárok gondoljanak magyar kar
társaikra és alkalom adtán nyújtsanak nekik segítő kezet. Mindenki ott, akivel csak érint
kezésbe kerültem hálával volt eltelve Svédország iránt az Ínségükben nyújtott segítésért. 
Végül elkerülhetetlen, hogy magyar kartársaimnak, különösen Klis igazgató és Michels
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uraknak szíves köszönetét ne mondjak őszi te barátságukért és nagyszerű vendégszerete
tükért, melyekben engem budapesti látogatásom alkalmával részesítettek“.

Johan Bergqvist.
Preventív intézkedések a szembalesetek meggátlására Amerikában. Az amerikai 

Egyesült Államokban évente 200,000 szembaleset történik az ipari munkásokkal. Az ország
ban levő vakok 16%-a elkerülhető ipari balesetek folytán vesztette el a szemevilágát.

Most tartotta évi konvencióját a National Committee fór the Prevension of Blindness. 
A bizottság tagjai elhatározták, hogy mozgalmat indítanak az ipari munkások szemének meg
védése céljából. A bizottság szerint három mód együttes alkalmazásával védhetik meg az 
ország ipari munkásainak szemét. Törvényekkel, a munkások kioktatásával és a munkaadók 
gondosságával. Sok olyan ipari foglalkozás van, amelyet csak jó'szemű emberek végezhetnek. Az 
ilyen munkaadókat kötelezni fogják, hogy a munkások szemét felvétel előtt vizsgálják meg. 
A legtöbb helyen a munkás szemébe esett port, vagy szikrát még mindig fogpiszkálóval, 
gyufával vagy zsebkéssel távolítják el. A munkásokat meg kell tanítani a szem kezelésére 
és tisztántartására. A bizottság tagjai meg fogják vizsgálni a gyárakban használt gépeze
teket és szerszámokat, és amennyiben ezek használata veszélyes a szemre, úgy kötelezik a 
gyárosokat, hogy cseréljék ki. Az ipari balesetek statisztikájából látjuk, hogy Amerikában 
minden két és fél percben történik egy szembaleset, ha 365 napot és napi 24 órát veszünk 
számításba.

Hivatalos rész.
Üdvözlések. A dec. 8-i választm. gyűlésen Egyesületünket a M. S. O. 25 évi fenn

állása alkalmából meleghangú levélben üdvözölte dr. Imre Sándor államtitkár, a Magyar 
Gyógyp. Társaság elnöke, Berkes János a gyógyp. int. orsz. szakfelügyelője, Ákos István 
ny. gyógyp. igazgató és az Orsz. Siketnéma-Otthon elnöksége. Választmányunk hálásan 
vette a szíves köszöntéseket, a jóleső meleghangú elismerését nehéz, embermentő mun
kánknak. A kölcsönös tisztelet és szeretet, a vállvetett munka a nagy cél érdekében: biztos 
és szép reményekre jogosító záloga leend közös ügyünknek a jövő fejlődésére.

Borbély és Istenes müvei. A f. é. dec. 8-i választm. gyűlést két nevezetes esemény 
tette külonösképen széppé. A „M. S. O.“ 25-ik évi. alkalmára u. i. elnökünk, Borbély 
Sándor egy másféltizedes szellemi munkájának gyümölcsével: a m. sn.-okt. bibliográfiájával, — 
Istenes Károly kartársunk pedig egyik jelentőségteljes és hézagot pótló művével, a hangok 
kapcsolódása a magy. beszédben, ajándékozta meg egyesületünket.

1. A magyar siketnéma-okíatás bibliográfiája. „A Siketnéma-intézeti Tanárok Orszá
gos Egyesülete 1909. júl. 3—4-diki egri közgyűlésén néhai Erdős István kedves emlékű kar
társunk indítványára elhatározta, hogy összeállíttatja oktatásügyünk irodalmát s e meg
tisztelő bár, de nehéz feladat elvégzésére Klis Lajos egyesületi tb. elnököt kértük fel, aki 
azt vállalta is.

Telt-rnult az idő, de Klis Rajos ismert nagy elfoglaltsága miatt jelentősen nem áll
hatott neki ez ügynek. A kartársak érdeklődése azonban nyilvántartotta a dolgot. Magam 
is érdeklődtem, mert az ily foglalkozás kedvem szerinti foglalatosság nekem. E kettős 
jelenség hatása alatt — hogy-hogynem — kiejtettem Klis barátom előtt azt a hajlandósá
gomat, hogy én kész vagyok vállalni az ő feladatát. Ő örömmel kapott rajta: letette gondját 
s én felvettem a terhet a nélkül, hogy szépséghiba érte volna őt, s a nélkül, hogy én 
valamelyes formális megbízást kaptam volna reá. De többé-kevésbbé be ment már a mi 
köztudatunkba, hogy irodalmunk összeállításával most már én foglalkozom.

Ezt azért kellett előrebocsájtanom, hogy igazoljam vele Klis barátomat s magamat 
is, mielőbb most egy kisded jelentést teszek ez ügyről.
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Mikor vállalkoztam a feladatra, nem láttam azt, amit ma iátok: nagyon szerte ágazó, 
nagy figyelmet, sok időt kíván ez a megbizhatónak szánt adathalmaz. Meg aztán a tanul
mányozás közben sok oly szempont tiint fel, amely feldolgozásra kívánkozott: szaporí
totta a munkát, késleltette a bevégzést. Figyelembe kell venni még azt is, hogy a siket
néma oktatás irodalmát sem a váci, sem a bpesti intézet nem foglalja magában, a többi 
újabb intézet még kevésbbé. Sok tekintetből a bpesti nagy könyvtárakra voltam tehát s 
vagyok kényszerítve ma is, amelyeket innen vidékről elégszer felkeresnem annyival is inkább 
nehéz, mert kenyérkereső foglalkozásom más, mint e — máskülönben igen szükséges — 
munkának egybeállítása. Csak kapkodom hozzá azt a kis időt, melyet reá szánhatok.

Mindazonáltal mégis azt a jelentést tehetem érdeklődő kartársaimnak, hogy a tervbe 
veit műnek egy részével elkészültem már lapunknak: a Magyar Siketnéma Oktatásnak 
ünnepélyes 25-iki évfordulójára. Úgy ítélem meg, hogy egy félév alatt egészen készen 
leszek vele.

Én ezzel a munkámmal kívántam áldozni ügyünknek a M. S. Okt. 25. évfordulati 
ünnepe alkalmával.

Borbély Sándor“.
2. A hangok kapcsolódása a magyar beszédben, különös tekintettel a siketnémák 

oktatására. Ez a címe annak az értékes munk.gak, amelyet Istenes Károly kartársunk 
ajándékozott egyesületünknek. Oktatásügyünk egyik alapvető pillére az artikuláció, a mes
terséges hangfejlesztés. E tudományág elméleti és gyakorlati tökéletesítése döntő befolyás
sal van a siketnémák oktatásának eredményességére. Van ugyan e téren nehány fonetikai 
munkánk, de ezek csak a hangok képzésének módjával foglalkoznak, azonban ez a rend
kívül fontos részletkérdés, a hangok kapcsolódása, amely pedig a beszéd folyékonysága, 
megértése és nyelvkényelmi szempontból felette fontos és hézagpótló: még nem dolgoz
tatott fel, tudtunkkal a külföldön sem. A mü térj. kb. 6—7 nyomt. ív. E mű tankönyvül 
használható a tanárképzőn, de minden kartárs is nagy hasznát veszi nehéz munkája 
közben.

Választmányunk hálásan fogadta e két szellemi adományt és kiadatásukat határozta 
el, részben a Kultuszminiszter Úrtól kérendő segély, részben pedig egyes tagjaink áldozat
készségének a segítségével. Borbély művének 1. részét a legközelebbi időben kívánja meg- 
je'entetni. Istenes művét pedig előzőleg — a szerző kívánságára — Borbély S. elnök, a 
tanárképző fonetika tanára által felülbíráltatja. Hisszük és tudjuk, hogy kartársaink áldozat
készsége méltó lészen a két szerzőnek ügyünk érdekében hozott nagy áldozatához! Ez 
az áldozatkészség már a választ, gyűlésen is oly lélekemelőén nyilatkozott meg, amikor 
azon Keményffy Károly az Orsz. Siketn. Otthon nevében 100,000 K-t, a maga részéről 
pedig 25,000 K-t, egy névtelen kartárs pedig ugyancsak 100,000 K-t ajánlott fel a biblio
gráfia sürgős megjelentetésére.

Státusunk anyagi ügyeiről. Puha L. kartársunk ismertette a dec. 8-i v. gyűlésen 
azt a széleskörű munkásságot, amelyet a gyp. tanárság egyesületünkkel karöltve e téren 
végzett. Nov. 23-án a gyp. tanárság képviselői a státusrendezés ügyében gyűlést tartottak, 
amelyen azt a szomorú tényt állapították meg, hogy a státusnak több mint fele — a szol
gálati időt véve alapul — rosszabb sorsban van az el isk. tanítóknál, a többi pedig csak 
hasonló sorsban. Elhatározták, hogy az újra való rangsorolást kérik. Ezt a kérelmet Herodek 
K. ig. felkérésére Egri Nagy János képviselő űr juttatta a pénzügyminisztériumba. A támo
gatásra felkérettek még dr. Krakker Kálmán, Sz. Szabó Zoltán, Láng János és Nagy Ernő 
nemzetgy. képviselők. Tudvalevő, hogy kultuszminiszterünk melegen pártolja tanárságunk 
méltányos és i azságos anyagi ügyét és most: a pénzügyminiszter úr állásfoglalásától várjuk, 
nagyon várjuk — igaz ügyünk kedvező eldültét. Főiskolai képesítésünk, rendkívül nehéz 
szellemi és fizikai munkásságunknak, — a múltéhoz hasonló — méltó értékelése immár 
elodázhatatlan üggyé vált.
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A Kansz-gyp. tanárok szakkörét alakították újjá a skn., vakok és gyp. int. tanárai 
1923. dec. 17-én tartott közös gyűlésükön. Ezzel az újjáalakulással és egyesüléssel meg
szűnt az eddigi külön működött két szakkör. A szakkör elnökévé Herodek Károly igazgatót^ 
alelnökévé Istenes Károly igazgatót, titkárává Puha László tanárt, jegyzővé Keményffy 
Károly tanárt és pénztárossá Frey József tanárt választották meg. Választottak még egy 
12 tagú választmányt.

A Kansz-középfoká isk. csoportja dec. lE-án alakult újjá. Tagjai: a tanítóképző
ink-, a felső keresk.-, a polg. isk.- és a gyógyp. int. tanárok szakkörei. Itt említjük meg, 
hogy a középisk. tanárok e csoportból kiváltak és külön középisk. csoportot alakítottak. 
Elnök lett: Dékány Mihály, tanítóképzőint. igazgató, ügyv. alelnök: Kricza István felső 
keresk. isk. c. főigazgató, alelnökök: Herodek Károly vakok kir. orsz. int. igazgató és Lux 
Gyula polg. isk. igazgató, főtitkár: Szubuly Ödön felső keresk. isk. tanár. Szakkörünket a 
közp. nagy választmányban Puha László kartársunk képviseli.

Egyesületünk az Orsz. Siketnéma-Otíhon alapító tagja. Élénk figyelemmel kísérte 
Egyesületünk mindenkoron azt a szorgos tevékenységet, amelyet az Otthon tagjainak erkölcsi 
és anyagi ügyeiben, a továbbképzésük érdekében, kulturális és szociális helyzetük emelése 
terén kifejtett és örömmel konstatálta azt a szép eredményt, amelyet a vezetőség: Keményffy 
Károly tanár-elnök, a Siketnémák Közlönye szerkesztősége (szerk: Szentgyörgyi Gusztáv 
tanár), Tóth Mihály, Kentner Antal, Lajos Ferenc, Rochlitz Gyula, Pohánka Margit, Gy. 
Rétay Teréz irányítása mellett minden téren elért. Egyesületünk elismerésének és támo
gatásának külső jeléül egyelőre 25,000 K díjjal az alapító tagok sorába lépett. További 
sikert a nagy és nemescélú munkához!

Egyesületünk az 1823. évi 35. te. S-ik szakaszára való hivatkozással a létszám
csökkentés után státusunkban fenmaradt állásoknak a betöltését kérte a vkm. úrtól. Bízva 
reméljük, hogy e méltányos kérésünk rövidesen teljesedik. Több még jelenleg is tisztelet
díjjal működő r. tanári munkát végez kartársunk ezzel végre megnyugvást találna amúgy is 
tanárhiánnyal küzködő pályánkon.

Dr. Ravasz László, a dunamelléki ref. egyház kiváló és tudós püspöke egyesüle
tünk pártoló tagjainak sorába lépett. Tisztelettel köszöntjük Öméltóságát, akiben ügyünk 
egy nemeslelkű jó barátot nyert.

A pénztáros jelentése nyomán közöljük: Bev. 833,552 K Kiad: 567,540 K. Marad: 
266,012 K. A Borbély S.-féle írod. alap vagyonálladéka összesen: 57,735 K. A tagdíjakkal 
5- int. van hátralékban, kérjük ezek beküldését.

Egyes, taglétszáma 1623-ban: Dísztag: 3, tb. tag: 3, pártoló tag: 8, rendes tag: 
157. Összesen: 171.

A dec. 8-i választmányi gyűlés tárgysora: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jkönyv hitel - 
sítők. 3. A szept. 22-i v. gyűlés jkönyve. 4. Titkári jelentés. 5. Borbély S. bibliográfiája és 
istenes K. fonetikai müve. 6. Puha László jelentése a sfátusrend. ügyéről. 7. Pénztárosi 
jelentés. 8. Szerkesztői jelentés. A M. S. O. 25-ik évfordulója. 9. Tagtörlés, tagfelvétel. 10. 
I ndítványök. .

A „S. I. T. O. E.“-nek kiadványai: 1.) Magy. Siketnéma Oktatás. Havi folyóirat 
1923. januártól (XXV. évf.J 15,000 K. I—IV. évf. egyenként 30,000 K, de ezek csak annak 
adhatók el, aki az eddigi évf. mind megveszi. Az V—X. évf. 25,000 K. A XI—XXII. évf. 
15,000 I<. A XXIii—XXIV. évf. 5,000 K. 2—3. Évkönyv 1903. és 1904. Szerk. Bihari Károly 
e. titkár. Ára: 10,000 K. 4. Juan Tabló Bonét: A betűknek elemeikre való felbontása és a 
némák beszédre való tanításának művészete. Madrid, 1620. Ford. Adler Simon. Ára 10,000 
K. 5. Nagy Péter: Fonétizáló állvány és asztalka. (Ismertetését 1. M. S. O. 1912. 7. sz. 
144. o.) Ára megrendeléskor áílapíttatik meg. 6. Záborszky Árpád : Képek a tornatanításhoz.
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Tollrajz. Ára megrendeléskor állapíttatik meg. 7. Kegler Ferenc: Adatok a S. I. T. O. E. 
10 éves történetéhez. Ára 3,000 K. 8. Dr. Náray- Szabó Sándor képe. (500 K.) 9. A mással
hangzók (konzonánsok) kifejlesztése a siketnémák I. (artikulációs) osztályában. Irta: Stern 
Ottó. Ford. és a magyar vonatkozású részekkel ellátta Váradi Zs. Ára 10,000 K. 10. 
Gácsér J. emlékfüzet (500 K.) 11. Cházár András képe. (500 K.) 12. A S. I. T. O. E.-tiek 
története az 1918-19-iki forradalmak alatt. Irta: Záborszky Árpád, e. titkár. A „M. S. 0 .“ 
XXII. évf. melléklete. 13.) De l’Épée: Siketnémák oktatása rendszeres jelek útján. Páris, 
1776. Ford. Szabó Imre. Ára 10,000 K. Egyes, tagok 50’,„-ős kedvezményben részesülnek.

Különfélék.
Dr. Radnai Rezső miniszteri tanácsosnak, ügyosztályunk 2 éven át volt vezetőjének 

(1920—1922.) a Kormányzó Úr Ö-Főméltósága, saját kérésére történt nyugalomba vonulása 
alkalmából a h. államtitkári címet adományozta. A gyógyp. tanárképző és a szakfelügyeleti 
intézmény átszervezésével, valamint a nagyothallók iskolájának létesítése körül dr. Radnai 
R. ügyosztály-főnöksége idején oktatásügyünk terén fejlődőképes és örökbecsű müvet alko
tott, amelyért a gyógyp. tanárság őszinte tisztelettel és hálával adózik Öméltóságának. 
Tanáregyesületünk szeretettel és tiszteletteljesen köszönti a jól megérdemelt kitüntetés alkal
mából Öméltóságát azzal az Éghez szálló fohásszal, hogy — pihenni úgysem tudó — 
alkotni vágyó egyéniségének adjon bőséges erőt, hogy abból újabb áldás származzék az 
egyetemes magyar ügy és annak része, a mi ügyünk javára.

Dr. Kiss József min. fogalmazó az állami szolgálatból eltávozott. Őszinte sajnálat
tal közöljük e hírt, mert ügyosztályunk egyik nemes egyéniségű, tehetséges és munkabíró 
tisztviselőjét, ügyünk pedig egy megértő jó barátját vesztette el benne. Szeretettel fogunk 
reá mindenkoron emlékezni!

Az 50 éves Pedagógiuni. Az áll. polgári iskolai tanárképző főiskola riov. 5-én ünne
pelte meg fennállásának 50-ik évét. Örömmel köszöntjük a magyar kultúrának ékes virágját, 
amely a magyar közoktatásügy egyik legfontosabb iskolatípusának, a polgári iskolának 
kartársait képezi ki. A Pedagógiumhoz ügyünket a múltnak emléke fűzi, amidőn vele kap
csolatban 1889—1894-ig két éves sn.-int. tanárképző tanfolyamok működtek Ákos István 
vezetésével és több jelenleg is működő kartársunk onnan rekrutálódott, így Nagy Péter, 
Zádor Endre, Szabady Géza.

Szotfrid József emlékezete. A sn. váci kir. orsz. intézetében okt. 23-án lélekemelő 
háziünnepély keretében adta át a tanári testület megboldogult érdemes kartársunk Szotfrid 
József olajfestinényü arcképét az intézet igazgatóságának. A tanári testület Szotfrid József 
halála alkalmából u. i. (1919. okt. 23.) az Ö emlékét azzal örökítette meg, hogy a nevére 
egy alapítványt létesített a snk. javára, az intézetben dívó ősi szokás alapján pedig meg- 
festtette az arcképét is. E napon a tanári kar a növendékekkel együtt megjelent az elhunyt 
lelki üdvéért tartott gyászmisén. Mise után az intézet dísztermében a tanárok, a növen
dékek és a néhai kedves emlékű kartárs legközelebbi hozzátartozói jelenlétében Mayer 
András int. tanár megemlékező beszéd kíséretében adta át a képet.

A rokonság nevében Székely Károly jegyző hálás szavakkal köszönte meg az igaz
gatónak és a testületnek azt a nemes megemlékezést és szeretetet, melyet bátyja Szotfrid 
József emlékének megörökítése érdekében a rokonság tapasztalt.

Ebből az alkalomból kifolyólag az alapítványi összeg növeléséhez Szotfrid József 
hozzátartozói a már régebben adott összegen felül, újabb 100,000 koronával járultak hozzá. 
Gyönyörű példája ez, a nemes lelkek tettekben való megnyilvánulásának.

A képet Bartók Lajos nyug. sn. int. rajztanár festette.
(V. ö: „M. S. 0 .“ 1919. 1—12. sz. 29—30. 1. Szerk.)
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f  Lőrinczy Jenő, ny. ungmegyei alispán, udv. tanácsos, a snk. ungvári int. ig.-taná- 
csának v. ügyv. alelnöke, az ungvári intézet egyik megalapí ója f. é. nov. 23-án 78 éves 
korában Erdődön elhunyt. A megboldogult nagytudású, nemeslelkű és izzig-vérig magyar 
ember, a sn. okt. ügynek pedig lelkes jó barátja volt. A snk. gyámolító ungm. egyesület 
1916-ban hálája jeléül alapítványt létesített a nevére. Áldás és békesség lengje át az ő 
nemes magyar porát!

Horthy István, Magyarország kormányzójának fia, november végén Vaszary László 
műtermében meglátogatta Sailó Alpó fin szobrászművészt, s Vaszary László legújabb mű
veit, Gróf Tisza István és Petőfi Sándor domborműveit márványból és a félig készülőben 
lévő Gróf Batthyány Lajos szobrát is megtekintette ez alkalommal. Horthy István mintegy 
másfél órát időzött a műteremben s a látottak felett való tetszésének többször is kifejezé
sét nyilvánította. Vaszary László a snk. váci kir. orsz. intézetének volt a növendéke és az 
ő alkotása az intézetben elhelyezett Ferenc király és Cházár András szobra is.

A vkm. lapunk támogatására 250,000 K államsegélyt engedélyezett. A jub. számunk 
kiadásához újabb segélyt kértünk és minden reményünk meg van hozzá, hogy az eddigi 
segélyeknél tetemesén nagyobb összeget juttatt a miniszter űr ügyünk javára. Hálásan 
közöljük e hírt.

Adományok. A júb. lapszám költségeihez C'sernoch János, hercegprímás 10,000 K-t,. 
Leutwyler Ferenc, papirkereskedő 100.000 K-t, Schnitz! Gusztáv, tanár 10.000 K-t, Spitzer 
Ferenc könyvkereskedő 10,000 K-t adományozott. Őszinte köszönet érette!

A snk. komáromi — elszakított területen működő — int. igazgatósága pályázatot 
hirdetett egy tanári állásra. A kinevezendő fanár javadalmazása a polgári iskolai taná
rokéval azonos, ezenfelül pedig a speciális és nehéz pedagógiai munka honorálásaképen külön 
működési pótlékban részesül.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság okt. 13-án tartotta meg évzáró közgyűlését: 
A főtitkári jelentés kiemelkedő mozzanata volt az elmúlt évi működésről szóló beszámo
lása. Továbbképző előadást tartottak Aszódon, Székesfehérvárt, Esztergomban és Rákos
palotán a nevelő-otthonok családfői részére, Vácott a Patronage-egyesületben. A főtitkár a 
jövő évi munkaprogrammot is vázolta. Eddig a következők jelentettek be előadásokat: dr. 
Imre Sándor államtitkár aktuális ped. problémákról, dr. Weszely Ödön egyetemi tanár mód
szertani kérdések tudományos és gyakorlati alapon való megoldásáról, dr. Ranschburg Pál 
egyetemi tanár az orvostudománynak a gyógyped. tanárképzést érdeklő területeiről, Tóth 
Zoltán a vakok fogl. int. igazgatója a vakok testneveléséről, Szentgyörgyi Gusztáv siketnéma 
intézeti tanár a snk. beszédtanításának problémáiról, Ákos István gyp. igazgató a gyógyp. 
jelenéről és jövőjéről. Több előadó jelentkezése folyamatban van. A Társaság munkássá
gával bele fog kapcsolódni a Népművelési Akcióba is.

A Magy. Gyógyp. Társ. dec. 1-én és 2-án Pápán előadást tartott a snk., vakok és 
debilisek nevelés- és oktatásügyéről. Előadók voltak: Tóth Zoltán, Szentgyörgyi Gusztáv 
és Füzessy Árpád. Tóth igazgató, a Társ. főtitkára a vakokról értekezett. Ez alkalommal 
Csokonai Vitéz Gizella vak költő saját költeményeiből szavalt, Riedl Margit vak énekmű
vésznő pedig Lumpé Gizella vak énektanárnő zongora kísérete mellett opera-részleteket és 
magyar dalokat adott elő. Szentgyörgyi tanár Frankó János sn gyermekkel a snk -nak 
beszédre való tanítását demonstrálta. Füzessy tanár a rajz szerepéről értekezett és érdekes 
illusztrációkkal kísérte előadását. Az előadók a fogyatékosságok elleni küzdelemre és a 
preventió fontosságára is felhívták a közönség figyelmét, végül pedig kedves fináléként 
mesedélutánt is tartottak, amelyen Szentgyörgyi mesélt, Füzessy pedig rajzolt a nagyszámú 
apróság örömére Hasonló előadást tartottak Kecskeméten is dec. 7-én.
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Az izr. snk. orsz. intézetének elnöke Kaszab Aladár udv. tan. 2.000,000 K-t ado
mányozott egy az intézetben felállítandó orvosi ambulantia berendezésére, továbbá 1 000,000 
K-t juttatott az intézet hiányos tanszereinek kiegészítésére Az ambulantia orvosi vezetését 
Dr. Pogány Ödön fülgyógyász, az intézet fülorvosa fogja ellátni. Az intézet vezériőbizott- 
ságának az 1923 évi május hóban megtartott ülésébe i Kanizsai Dezső tanát  az intézet 
helyettes igazgatójává, Hercka Gusztáv tanárt pedig címzetes igazgatóvá nevezte ki. Szeke- 
resné Natonek Berta tanárnő nyugdíjaztatását kérte.

A vkm. 2,602 1923. VII. Ü. O. sz. rendeletével intézeteink közélelniezését szahályozta. 
Örömmel köszöntjük ezt a valóban üdvös intézkedést, amellyel növ. ellátása lényegesen 
megjavíttatott, figyelembe vevén azt, hogy intézeteinkben fejlődésben levő fogyatékos és 
túlnyomórészt beteg szervezetű gyermekek neveltetnek.

Nagy Péter igazgató nov. 11-én az Erzsébet Népakadémia hallgatóinak, dec. 2-án 
pedig a Szabad Lyceum máv. hallgatóinak ismeretterjesztő előadást tartott a siketnémák 
ügyéről és szaktanításukat a gyakorlatban is bemutatta.

Hirek a „Cházár A.“ Orsz. Siketnéma-Otthonból. Az Otthon a „Munkakereső Nők 
Szövetségével“ együttesen felállította vászonszövő műhelyét, a szfővárostól e célra nyert. 
Tisza Kálmán-téri polg. leányiskola egyik helyiségében. Az üzem irányítása Dessewffy Emma 
Öméltósága kezeiben van. Egyelőre 8 szövőszékkel dolgoznak siketnéma és halló munká
sok és munkásnők vegyesen. — Dec. 22-én szépen sikerült karácsonyi ünnepélye és szere
tett vendégsége volt az egyesületnek. Este műsoros előadást rendeztek a tagok, majd 
Keményfiy elnök a hiv. helyiségekben felállított karácsonyfa alatt kiosztotta a segélyeket is, 
szeretettcsomagokat, melyeket fővárosi részvénytársaságok és cégek — közel másfél millió 
korona értékben — adtak össze. Az estélyen jelen volt Nagy Ernő nemz gy. képviselő, 
továbbá i lis Lajos igazgató és neje, az O.thon dísztagjai ; Nagy Péter és Schulmann Adolf 
igazgatók. Az Otthon fentartására a T. É. B. E. 250,000 K adományt juttatott az elnökséghez.

Wolkóber János tanár a vakok bp kír. orsz. intézetétől a snk. váci fogl. intézeté
hez, Schnitzl Gusztáv tanár pedig a vakok budap. kir. orsz. intézetéhez osztatott be 
szolgálatra.

A vak gyermekek anyagi érdekeinek istápolására a vkm. 117,109/1923. sz. r. a 
vakok bp kir. orsz. intézetével kapcsolatosan a Vakok Barátai Körének megszervezését 
engedélyezte.

Dr. Pompéry Aurélt, a magyar nemzeti múzeum volt könyvtárőrét, rk. lelkészt, a 
vkm. a snk. bp. áll. és vakok bp. kír. orsz intézeteihez r. hittanárrá a IX. f. o.-ba kinevezte.

A snk. soproni intézete internátusának megnyíltával örvendetes támogatásban 
részesül. Sopron vm. egyelőre 500,000 K-t adott. Hg. Eszterházy Pál 60 q burgonyát, 
Rupprecht Olivér sajtoskáli földbirtokos 500 kg., Baithodeiszky Béla belédi földbirt. 300 
kg. káposztát, a nagycenki cukorgyár 50 kg. cukrot, br. Solymosy Ödönné 120 kg. lisztet,. 
Flandorffer Ferencné (Csepreg) 2 q rozsot, ezenfelül még többen 30,000—100,000 K 
értéket képviselő adományt juttattak az intézet embermentő céljaira.

Emlékezzünk ! Snk. int. Pozsony (most Komárom), Körmöcbánya, Jolsva, Ungvár, 
Kolozsvár, Arad és Temesvár. Vakok int. : Eperjes (most Lőcse ?), Kolozsvár és Temesvár.

*
Sommaire. Allocution (Dr. E. Huszka ) Á la 25-ème anniversaire de notre Revue. — 

L’ importance des revues médico-pédagogiques. (Dr. A. Imre.) — L’ affaire des cours 
supérieur de la parole. (A. Borbély.) — Le développement d’instruction de professeurs 
médico-pédagogiques et de la question de surveillance. (I. Berkes.) — L’évolution de la 
méthode d’instruction des sourds-muets en Hongrie. (F. Deschensky.) — La 50-ème 
anniversaire. (Ch. Herodek.) — L’ enseignement différencié de nos élèves. (P. Nagy.) —
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L’affaire des affectés de la dureté d’oreille en Hongrie. (L. Magyar.) — Dates sur les 
recherches auriculaires des sourds-muets (Dr. G Bárczi.) — L’esthétique de !a parole 
des sourds-muets. (Ph. Michels.) — Questions actuelles (1. Völker.) — De l’Epée: Ins
truction des Sourds et Muets par la voie des signes méthodiques. (P. Zemko.) — Le 
développement de la „Société des Sourds-Muets.“ (M. Tóth.) — L’état des professeurs. 
(Ch. Keményffy.) — Les sourds-muets dans la littérature. (Dr. A. Herrmann.) — Revue.
— Partie officielle'. — Divers. — Avis du rédacteur.

Contents. Address by Dr. E. Haszka, — On the 25 th anniversary of oür Review.
— The importance of the medical-pedagogic periodicals, by Dr. A. Imre. — Speech-tea
ching principles in the upper classes, by A. Borbély. — Education of the medical-pedagogic 
teachers and the question of inspection, by I. Berkes. — Development of the method of 
teaching the Deaf in Hungary, by F. Desciiensky. — 50 th anniversary,, by Ch. Herodek
— The separated instruction of our pupils, by P: Nagy. — Instruction of the Hard of 
Hearing in Hungary, by L. Magyar. — Examinations of ear diseases with deaf children, 
by Dr. G. Bárczi. — Esthetic of, the Speech of the Deaf, by Ph. Michels. — Actual ques
tions, by I. Völker. — De 1’ Epée : Instruction ói the Deaf am Dumb by the way of 
methodical signes, by P. Zemko. — Further duties of the „Home for Adult Deaf“, by M. 
Tóth. — Our conditions, by Ch. Keményffy. — The Deaf and Dumb in literature, by Dr. 
A. Herrmann. — Review. — Official part. — Miscellaneous. — Informations of the Editor.

Inhalt: Grass. (Dr. E. Huszka.) — Zur 25-ten Jahreswende unseres Fachblattes. — 
Die Bedeutung der heilped. Fachblätter. (Dr. Alex. Imre.) — Vom Sprachunterricht an der 
Oberstufe. (Alex. Bopbély.) — Die Entwicklung der heilpäd. Professorenbildung und der 
Fachschulinspektion. (joh. Berkes.) — Die Entwicklung der vaterländischen Taubstummen- 
unterichts-Metode.v. der Gründung der Anstalt zu Waitzen bis heute. (Fr. Deschensky.) — 
EO-te Jahreswende. (K. Herodek.) — Der differenzierte Untericht unserer Zöglinge. (P. Nagy.)
— Die Sache der Schwerhörigen in Ungarn. (L. Magyar.) — Daten z. ärztl. Untersuchung 
der taubst Kinder. (Dr. G. Bárczi.) — Ästhetik der Taubstummensprache. (F. Michels.) — 
Zeitgeinässe Probleme. (J. Völker.) — De l’Épée : Der Taubst.- Unterricht durch, meth. 
Gebärden. (P. Zemkó.) — Die Fortentwicklung des Landes-Taubstummenheims. (M. Tóth.)
— Unsere Besoldungsverhältnisse. (K. Keményffy.) — Taubst, in der Litteratur. (Dr. A. 
Herrmann.) Revue. — Amtlicher Teil. — Verschiedenes. — Mitteilungen.

Szerkesztői üzenetek.
P. L., K. D., S. L. Bp. és L. J. Kecskemét. Köszönöm értékes cikkeiteket. A jövő 

számban soron ejtem őket. — Á. I., K. P., V. j. és St. J. Az Ígért cikkeket, hozzászólá
sokat várom. —• Többeknek. Lapunk hathatós anyagi és szellemi támogatását hálásan 
köszönöm. Csakis- ez a cselekvő támogatás tette lehetővé a jub. szám megjelentetését és 
a jövőben is csak ez ád éltet, fejlődést. — T. M. A M. S. 0.1- észséggel pártolja az életre-, 
való eszmét. Tapasztalásból tudjuk, hogy az a sok kulturális és szociális munka, amelyet a 
felnőtt snk. ügye megkíván, egész embert követelne. A Snk. Közi. mellett mi is szívesen 
szolgáljuk az Otthon nemes ügyét. — K. F. Az adatokat nagyon köszönöm. A lap 25 éves 
tartalmáról a szakmutatót el fogjuk készíteni.
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