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SIKETNÉM ÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE
A S I K E T N É M Á K  É S  V A K O K  T A N Á R A I  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T É N E K  H I V A T A L O S  L A P J A ,Szerkeszti: E lőfizetési ára egyesületiM egjelenik havonta. SCH ULM ANN  A D O L F tagoknak a  havi fizetés V^/o-a. M ásoknak e lapszám  ára 20,000 K.
TARTALOM : Borbély Sándor. — Újabb beszédtanítási eljárások. II. (Michels Fiilöp.) — Hangkapcsolódások a magyar beszédben, különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére. V. (Istenes Károly.) — A parciális látás jelentősége a vakok oktatásánál. (Herodek Károly.) — A nagyoílhallásról. (Séra L ajos)  — Szemle. — Hivatalos rész. — Különfélék.H iszek egy Istenben,H iszek egy hazában,H iszek egy isteni örök igazságban , H iszek M agyarország fe ltám ad ásá b a n !Ám en.

Borbély Sándor.Székelyföld televényéből sarjadt magyar őserő. Magyar az érzése, indulata, magyar a lelke, minden gondolata. Zamatos magyarsággal buzog ajkán a szó. Közvetlen egyénien sajátos előadásával, ékesenszólásával, gondolatainak gazdag változatosságával megfog, lebilincsel, elmélkedésre kényszerít. Választékos írásában zavartalan gyönyörködéssel élvezheted a magyar nyelv gazdag, elbájoló szépségeit. Idegen szót, kifejezést keresve sem találsz egyetlen sorában. Jellegzetes, keményéit!, férfiasán szép arcával, szemének jóságos, szelíden elnéző, majd villanó, szenvedélyes, törhetetlen akaratot kifejező tekintetében, testének büszke-dacos egyenestartásában a már elmúlt idők meselovagja, a magyar úr áll előtted. A magyar úr, aki szereti, imádja ezt a földet, őseinek ezerszeresen megszentelt földjét. Az igaz ember, aki — mikor az eszmék zavarodottságában testvér a testvér ellen fordul, mikor szegény országunk a legválságosabb történelmi órákat éli át, a kommun hitet, hazát, embert gázoló napjaiban — minden veszedelemmel dacolva, férfias elszántsággal jelenti ki, hogy a magyarnak örök imádsága az „Isten áldd meg a m a g y a r t ...!“ Megszenvedett érte. Kartársai szemében azonban csak nőtt, egyre nőtt Borbély Sándor. Vir integer. Egész férfiú. Márványba faragott jellem.Vezérségre termett. S ha nem is töltötte be mindig az elsőnek járó tisztet, 30 év óta mindig és mindenben az élen haladt. Voltak és vannak akár a munka elismerése, értékelése, akár az oktatásügy fejlesztése^előbbrevitele jegyében kemény küzdelmeink. Ezekben cselekvő, irányító útmutatását, harci erejét sohasem kellett nélkülöznünk.Borbély Sándor kivételes egyéniségének, nagy, átfogó szellemének nyomait megtaláljuk a magyar siketnéma-oktatásügy minden alkotásában. Halhatatlan érdeme, gondviselésszerű elhivatottságának legfényesebb bizonysága, hogy a eljes egy századon át idegen szellem emlőjén táplálkozó, a bécsi iskola,



2 SIKETNÉMÁIv ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. sz.majd az úgynevezett német módszer jármában megfeneklett oktatási eljárást kiragadta mozdulatlanságából. A gyermeki lélek rejtekeibe való csodálatos elmélyüléssel, a gondolatot közvetítő nyelv, az emberi beszéd keletkezésének, kibontakozásának, kialakulásának, felépülésének éles, csontjavelejéig ható megfigyelésével, a kis siketnéma érzéki fogyatkozásának és ezzel karöltve járó szellemi elmaradottságának számbavételével, Hill örökérvényű tételének, hogy úgy tanítsuk meg a siketnémát a beszédre, mint ahogy az élet tanítja meg rá az épérzéküt, a nagy reformátornál helyesebb, igazabb értelmezéssel, minden 
más nemzet fiát megelőzve, ő mutatta meg az egyedüli célhozvezető utat. Az 1900-ban Borbély szerkesztésében és összeállításában megjelent, módszeres fejtegetésekkel, útmutatásokkal ellátott, majd az 1907-ben átdolgozott, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendeletével kiadott „ Tanterv“-ben a berozsdásodott szakemberek ijedelmére, szorongó tiltakozása ellenére, szakít a Walther, Vatter receptje szerint folyó eljárással. Száműzi a külön kiejtési- szemléleti-, nyelvalaktani-, társalgási-olvasási alapon nyugvó, többszörös tago- zódású, összetételében széteső nyelvfelépítési rendszert. Öncélú eljárást követel a beszéd megtanításában. Megállapítja, hogy a siketséggel velejáró némaság leküzdésére elsősorban a beszédhangokat kell kifejlesztenünk, a hangok természetes kiejtését, összekapcsolását, szájról való leolvasását, továbbá az írás és olvasást kell begyakorolnunk. Ezen képességek, tudás birtokában a siket gyermek ugyanazon feladat előtt áll, mint a beszédet elsajátítani kezdő épérzékü gyermek. A természet rendje, az élet legyen ebben útmutatónk, mesterünk. Lessük el a siketnéma gyermek kifejezésre jutni akaró érzelem- és gondolatvilágát, teremtsünk magunk is érdekkeltő helyzeteket, helyezzük ezeknek középpontjába és a kirobbanásra kész, úgyszólván már beidegzett, ajkon vibráló gondolatnak adjunk, adassunk szóbeli kifejezést. Az érzés, óhaj, vágy vagy bármi lelkiállapotszülte gondolat kifejezésében a tartalmi és alaki rész együtt, egyszerre, egybeforrottan jelenik meg. A tanár tanítási ügyessége, súlyos és felelősséges feladatára való rátermettsége abban nyilvánul meg, hogy minden egyes alkalommal a gyermek szellemi erejéhez mért legszükségesebbet közvetítse, A tanuló lelki szükségletének megfelelőleg készen, feldolgozottan kapja, vagy adja a kifejezést, a tanár azonban nyilvántartja, hogy miből mit, mennyit nyújtott. A tanár a szó egybefoglaló értelmében ura a magyar nyelvnek, egyéniségében ismernie kell minden növendékét. Oktató művészi feladata, hogy a 11-tól a IV. osztályig bezárólag tartó idő alatt csak a beszédtanítást szolgáló munkáját úgy, olyan értelemben végezze el, hogy a IV. osztályt végzett siketnéma alaki-, nyelvviszonyítási-, tartalmi szempontból egyaránt helyesen ki tudja fejezni gondolatait legalább olyan körben és terjedelemben, mint a beiskolázás előtt álló épérzékű gyermek. A tanárt munkájában tervszerűség vezeti. Teremtett, vagy kínálkozó alkalomszerűségszülte, lelkiszükségből eredő beszédanyagon a nyelvalakok helyes használatának, begyakorlásának, a nyelvérzék felkeltésének célja irányítja. Külön nyelvtani órákat, holt anyaggal kapcsolatos alaktani



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 3tárgyalást, külön szabályelvonást a mi tantervűnk nem ismer. A felsőbb osztályokban a leíró szemléleti oktatás kapcsán az egy tárgy köré csoportosított tervszerű ismeretközvetítés leginkább társalgási alapon szintén a beszédkészség fejlesztését szolgálja. De a beszéd gyakorlása Jolyik  a számtani-, olvasási-, fogalmazási órákon és végig az összes reáliákon, vagy gyakorlati órákon, amikor az adott helyzetnek megfelelőleg a szükséges kifejezésekre tanítjuk meg növendékeinket. Dióhéjban ezek az elvek, amelyek a tanterv szellemét áthatják, amelyekkel a magyar siketnéma-oktatás Borbély korszakos fellépése nyomán az önállóság útjára lépett. A tanterv életbeléptetése óta, — leszámítva nemzeti szerencsétlenségünk sorvasztó éveit, — felfelé ívelő lendülettel haladunk az eredmény fokozása, tökéletesítése felé.A tantervvel kapcsolatban a Borbély lelkében izzó munkaenergia egy másik nagy és hatalmas művel, az 1911-ben megjelent: „Vezérkönyv a siketnémák beszédtanításához“ című 2 kötetes munkával ajándékozta meg oktatásügyünket. A tanterv nyomán a beszédtanítás kivitelében az egyén ügyessége, rátermettsége, a tanterv szellemébe való behatolás, beleélés mértéke szerint változik az eredmény. Vezérkönyvében a normális siketnéma szellemi képességének figyelembevételével tartalmilag, alakilag feldolgozottan adja azt az anyagot, amely a II., III. osztályos siketnéma érdeklődése körébe eshetik, amelyre a környezetével való mindennapi érintkezésben feltétlenül szüksége lehet, szóval mindazt, ami a néma ajak zárának megnyiltával a kifejezésre megérett. A gyakorlati szakember biztos éleslátásával, a magyar nyelv szövevényeiben való korlátlan tájékozódottsággal úgy tartalmi, mint alaki szempontból mindig az igazán hasznosat, értékeset választja ki. Az iskolában a történések, a közvetlen átélések, cselekvések a tanításnak, tárgyalásnak a rugói. Azért céltévesztett dolog volna a vezérkönyvet összeállításában egyszerűen lemásolni leckeszerűen feldolgozni. Nem is azt akarja Borbély. Egyszerűen csak arra törekszik, hogy mintát adjon. Megmutatja, hogy adott alkalommal mit, mennyit, hogyan kell és szabad e fokon nyújtani, mennyivel lehet a kis siketnéma agyát, emlékező képességét egyszerre megterhelni. A tanár szabadságát semmiképen nem köti meg. De iránytűt ad neki, hogy el ne tévedjen, hogy különösen a nyelvalakok kellő használatára, begyakorlására útmutatója legyen.A tanterv szellemében a vezérkönyv nyomán követett eljárásunk, az élethez alkalmazkodó gyakorlatias módszerünk érdeklődést keltett a külföldön is. Aki nyitott szemmel néz és figyelemmel kíséri a szaklapok cikkeit, vagy módjában van betekintést nyerni a siketnéma-oktatás klasszikus hazájában, Németországban a gyakorlati munkába, megállapíthatja, hogy ott is már teljes polgárjogot élveznek a tantervűnkben lefektetett elvek és a közvetlen, direkt beszédtanítási módszer kérdésében a legélénkebb eszmehullámzás ad színt és tartalmat irodalmuknak. A tanterv alapján Borbély szelleme hatja át oktatásügyünket és ha iskoláink zavartalan munkája akár a tehetség és hallásfoka szerint való elkülönítéssel, akár anyagi téren biztositva lesz, okkal remélhetjük a színvonal állandó emel



4 SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. sz.kedését. De most is büszkeséggel állíthatjuk, hogy intézményeink, munkánk 
európai színvonalon állanak és ebben Borbélynak van legnagyobb érdeme.Borbély szerkesztésében jelent meg 400 oldalas terjedelemben 1902-ben a lekiválóbb szakemberek, írógárdánk közreműködésével a siketnémák váci orsz. kir. intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára az „Emlékkönyv“. E műben gondos összeállításban megtalálhatjuk mindazt, ami a százados váci intézet keletkezésére, szervezetére, történetére, a siketnémaoktatás módszerének kialakulására, fejlődésére, az idők folyamán használt tantervek, tankönyvek, tanszerek használatára tudni hasznos és szükséges. Világos képét adja a különböző idők tanerőképzésének. Cikkeket közöl a hazai siketnéma-oktatásügy általánosításáról, a szórványos kísérletekről és addigvaló intézeteink történetéről. Különösen értékes a Cházár Andrásról szóló terjedelmes, gondos közlemény, amely örök emléket biztosít a 18. század egyik legideálisabb lelkületű magyarjának, a tudós férfiúnak, a váci intézetet lelkes agitációval megteremtő emberbarátnak.A siketnémák kiejtéstanítása, a hangok kifejlesztése, az írás, olvasás megtanítása során fontos és szükséges segédeszköz a megfelelő abc-s könyv. Borbély az 1913-ban kiadott: „A  némák megszólaltatása, vagyis a siketnémák beszédtanításának kezdete“ című elméleti és gyakorlati részből álló könyvével nélkülözhetetlen segédeszközt adott a tanár és siketnéma tanuló kezébe. A könyv a hangok sorrendjének kiejtési, leolvasási, kifejlesztési nehézség szerint való összeállításával, a nyújtandó anyagnak, a szavaknak, kezdetleges kifejezéseknek, hangkapcsolásoknak a fokozatosság elve szerint való gondos kiválasztásával, a megtanítandó szavak mellett levő világos, tiszta, jellegzetes képeivel határozottan a legjobb az e téren megjelent összes könyveknél.A természet nagyszerű szépségei iránt való rajongása, emelkedett lelkülete, finom megfigyelése a költészet berkeiben való búvárkodásra is ösztönözte. Az ihlet óráiban született „Úti karcolatjai pompás élvezetet tartogatnak az olvasónak.Iránytmutatő, egy-egy szakkérdést megtárgyaló, eszméket érlelő, az egyetemesség, a köz érdekét védő, sürgető, követelő nemesveretü, világos okfejtésü, örömmel várt írásaival sokszor találkozhatunk szaklapunkban is.

Borbély 1897 óta igazgató. Előbb a székesfővárosi intézetet vezette. 1899-től a váci intézet élen áll. Működésének el nem múló őrizői alkotásai. Ő rendezte meg az 1902. évi országra szóló jubiláris ünnepséget. Az ő fáradozásának köszönhető, hogy a váci intézet egy nagy, fényes, modern különálló új palotával kibővült és hogy az int. udvarában és kertjében Cházár András és /. Ferenc király szobra hirdeti az utókor kegyeletét a siketnémák jótevői iránt. Az ő buzgalmának gyümölcse, hogy Cházár András hátramaradt többezer kötetes könyvtára legméltóbb helyére, a váci intézet falai közé került. Ő volt boldogult Gácsér Jó zsef  kartársunkkal együtt kezdeményezője, fáradhatatlan apostola a Cházár-kultusznak, a siketnémák tanárait a kegyeletes



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 5megemlékezés jegyében egybegyüjtő Cházár-napnak. Ő szervezte, fejlesztette mai színvonalára és töltötte meg a szüntelen munkálkodás áldásos szellemével országunk legrégibb, egyik legnépesebb intézetét.Az igazgatás gondja, fáradsága mellett azonban más téren, más beosztásban is bőséges alkalom adódott Borbély alkotó, teremtő erejének. 1899-től 5 éven át előadója a gyógypedagógiai tanintézetek országos szaktanácsának és igazgatója és egyik előadó tanára a siketnéma-, majd gyógypedagógiai tanárképzőnek.Gyógypedagógiai szaktanácsi előadósága korszakos jelentőségű. Az extenziv fejlesztésnek, fejlődésnek ezek voltak a legtermékenyebb évei. Ügyosztályunk hosszú időn át kiváló vezetőjének, boldogemlékü dr. tiárai Náray-Szabó Sándor miniszteri tanácsosnak (később államtitkár) megértő, biztató, lelkesítő támogatása, közreműködése mellett Borbély bámulatos kitartással, a szó, az írás hatalmas, meggyőző fegyverének igénybevételével szerte az országban biztat, lelkesít, tanácsot ad intézetek szervezésére, felállítására. Nagymagyarország 16 siketnéma intézetéből az 1900— 1903. években keletkezeti kecskeméti-, szegedi-, 
jolsvai-,l egri-, debreceni-, pozsonyi-, körmöcbányai-, ungvári- és soproni 
intézet Borbély lelkes, akadályt nem ismerő munkájának és apostoli tevékenykedésében őt támogató munkatársainak köszönheti létét. A Cházárok, a nagyok emlékét biztosította ezzel nevének minden időkre.Mint a képző igazgatójára, az ő vállaira nehezedett a hármastagolásű képzés egyesítése. Végrehajtotta teljes sikerrel. Megteremtette a szilárd alapot, melyre azóta is, de a jövőben is lehetett és lehet építeni. A váci intézettel kapcsolatos képzőből az oktatásügynek sok jeles művelője, érdemes férfia került ki. A tanárképzőn eleitől fogva mindmáig a fonetikát, a tüzetes magyar nyelvtant és 1—2 éven át a módszertant adja elő. Akinek lelkében ő szította a tüzet, akiket ő vezetett be a siketnémaoktatás nehéz titkaiba, azokra bízvást rábízhatjuk a fogyatékos gyermekek tanítását.A siketnéma tanárság táborba szólítása, országos egyesületünknek életre hívása szintén az ő nevéhez fűződik. Az egyesület 23 év óta küzd a gondjainkra bízottak és a tanárok erkölcsi, szellemi, anyagi java érdekében. Mindig előre nézve, sem lefelé, sem felfelé meg nem tántorodva, tiszta, mocsoktalan fegyverzettel harcolt. Borbély 16 év óta áll az egyesület élén. Az ország legjelentékenyebb városaiban, virágzó intézményeink székhelyén felváltva megtartott évi közgyűléseink mindig ünnepet jelentettek számunkra. Ünneppé avatta azokat mesterünk, vezérünk eszményi célokat hirdető, formai és tartalmi szépségekben bővelkedő szónoki tökéletességgel előadott elnöki megnyitói. Szárnyaló szavai mindenkor művészi élvezetet nyújtottak, megtermékenyítő erővel sugározták be a lelkeket. .  .Borbély, mint szakember, egyedül áll. Egyedül való 120 év óta. Mi, mostan élő nemzedék, tanítványai vagyunk. Ellenfele, ellenlábasa nincs.



6 SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. sz.Ellenségei? Lehetnek. Ha vannak, a kicsinyek, a törpék, a könyökkel dolgozók táborából kerülnek ki.Úgy mondják, az hírlik, hogy büszke rendünk éléről távozik. Betelt a szolgálat ideje. Nyugalomba vonul. Mi azonban lelki szemeink előtt látjuk, amint íróasztala fölé hajolva napestig ír, dolgozik, rendez. Látjuk, mint telnek meg egymás után évekig tartó aprólékos kutatás, keresés nyomán az ívek. Készül a magyar siketnémaoktatás bibliográfiája. Csak a beosztás változik. Nem köti már az iskola órarendje. A munka azonban folyik tovább.Egy szép, nemes, munkás élet könyvében lapozgattunk. Megállottunk egy-egy fejezeténél, mert óh, oly jól esik lelkünket megfüröszteni az igazság gyöngyharmatában. Kimondhatatlanul jól esik a Téged követő gárda hódolatát lerakni lábaid elé, jó Borbély Sándor. A zászlót meghajtjuk. Vedd erős kezedbe, mert Téged illet! Vedd kezedbe és vezess!
Újabb beszédtanítási eljárások.Ismerteti: Michels Fiilöp.

II. Bőnk. (Essen.)*Az állat hangja, az állattal születik meg. Hangja egyalakú és kevéssé változó, ellentétben az ember beszédével, mely nagyon változó és mint az ember szellemi képességei a kultúra legmagasabb fokáig fejleszthető.A nyelvet felépíthetjük észszerűen, de nem az anyanyelvet.A gyermek tudatának ébredésével kezd fejlődni a beszéd. A külvilág képzeteket nyújt a léleknek; ezek beszédének elemei. E kincseknek a gyermek az egyedüli birtokosa. A gyermeki lélek a nyelv szellemi tartalmával összenő. A tartalom úgy nő a gyermek lelkében, amint a gyermek él, és él, amint a gyermek fejlődik. Minden gyermeknek meg van a maga világa. A bensejében leraktározott anyag kifejezés után vágyik. A kifejezéssel nyer a belső tartalom határozott alakot. Minden szó, egy belső tartalom kifejezője. A belső tartalomnak szaporodásával (differenciálódásával) kifejlődik benne a beszéd, mely legbelsőbb lényének, saját világának felel meg. Saját benseje alkotja magának a formát, amely benső értéke. Az anyag és a forma új egészet képeznek.Az anyagot 1. a bensőleg átélt külvilág, 2. és a belvilág (a képzetek és érzések világa, melyet a külvilággal hozunk összeköttetésbe) nyújtják.A gyermek, anélkül hogy tudná, vagy sejtené, életet él, melyben beszéde napról-napra fejlődik. Mivel minden iránt érdeklődik, a leikéből nő ki a beszéde Csak az élő valóságtól tanul, ami az észszerű felfogást feleslegessé teszi. Minden gyermek külön álláspontot foglal el a külvilággal szemben; és külön képzetei vannak az őt körülvevő világról. E világából, természetéből, kedélyéből kinőtt beszédét megérti és uralja a gyermek; habár azt nem magyarázták neki és* A Blätter für Taubstummenbiidung 1924. 20—21. száma nyomán.



nem tanulta. A beszéd belsejének hordozójává vált. Minden belsőleg átélt, felfogott gondolat (érzésállapot) azzal a mondattal, mellyel kifejezésre jut, megoldását kapja. Az anyanyelv, belső világának leghübb tükre. Ennek magas értéke, az összes lelki rezgések vissztükröződésében rejlik. És mert ilyen, az anyanyelvet, mint valami természeteset ismeri meg a gyermek. Az anyanyelv fgy teljesen össze van nőve a természettel. Mindazonáltal a természet a külvilághoz, az anyanyelv a belvilághoz tartozik.A beszéd él és amint a gyermek külsőleg, belsőleg nő, nő benne a hangbeszéd. Az anyanyelv a belső egyén tükörképe, az összes zsenge lelki rezgések hű lenyomata, beszélő lélek, szavakba öntött lélek.A siket gyermek lelkében a valóság folytonosan ismeretanyagot raktároz le, melyet neki nem kell kívülről tanulnia. Már zsenge korában bevésődik leikébe a hangbeszéd szellemi tartalma, melyet személyes élményei útján szerez naponta, lelkét gazdagítva. Az őt környező valóság, a szellemi táplálék bugyogó forrásaival látja el őt naponta. Sem a tanár tudása, sem a legjobb módszer nem képes mesterségesen úgy telíteni a siketnéma lelkét ismeretekkel, amint azt a valóság teszi. A teremtő természetes úton plántálta a siketnéma leikébe mindazt, amit nekünk a beszéd fejlődése érdekében onnan csak ki kell bányásznunk. Az ő világa, mint nyitott könyv, fekszik előttünk, majd panaszkodva, sírva, sóhajtva, majd kicsiny, majd nagy, majd örvendve, majd remélve. Elhagyatottság, barátság, szomorúság, öröm, elragadtatás, utálat stb. az érzések minden neme, visszatükröződik lelkén. Szemléltető eszközök hasonlót nem tudnak felidézni benne. Ennek a beszédnek a kiaknázásával kapja meg a siketnéma azt a segítséget, mely a környezettel való érintkezésre képesíti. Lelkében a hangbeszéd legmélyebb gyökerei fejlődnek. Az iskolába lépésig a beszédanyag kimeríthetetlen gazdagságát gyűjtötték össze lelkűkben a siketnémák és ha eltekintünk a hallás területére eső benyomásoktól, akkor az élmények tömegét illetőleg alig is különböznek a hallóktól.Belső vágyát követve, megteremtette magának természetes nyelvét, a jelnyelvet. Az iskolában aránylag rövid idő alatt megtanulta a sorstársaival való érintkezést, a gondolatközlést. A jel kifejezési eszközévé válik összes képzetei és érzései számára. A jelnyelvet kell tehát anyanyelvének tekinteni. A siket néma ugyan, de a lelke beszél.A gyermek érzése nem felel meg a felnőtt subjektív érzésének. Ha a felnőttek érzései szerint akarjuk beszédre tanítani, akkor neki emlézni kellene. De az anyanyelvet nem kell emlézni. Anyanyelv és jelnyelv nem ellentétek, de észnyelv és szívnyelv már igen. Nem a könyv teszi beszélővé a gyermeket, hanem saját érzései. Minél távolabb áll a könyvnyelvtől, beszéde annál élet- teljesebb.A siketnéma világa benne és nem kívüle fekszik. A siketnéma anyanyelve nem visszaverődése a könyvnyelvnek, nem a felnőttek beszédének utánzása, hanem beszélő jelekben élő lélek.
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8 SIKBTNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. sz.A jel csak őskezdete a fejlődőképes beszédnek; a jel útján nem adhatunk a siketnémának hangbeszédet; a jelet nem szabad lefordítani. Használható beszédet csak úgy adhatunk neki, ha folytonosan, növéséből, fejlődéséből, életéből merítjük annak anyagát.Az anyanyelvnek természetes törvényei vannak. A tudósok grammatikai törvényei a gyermeknek idegenek. A beszéd volt először, a grammatika később született; ezt a tanulónak kívülről kell tanulnia. A tanárnak nem kell mesterséges helyzeteket teremtenie, vagy vezérkönyv szerint tanítania. Az igaz, hogy az ilyen munka kényelmes, de így nem lehet az élő valóság beszédjét elérni. Eddig szemléltettük azt, amit nem kellett szemléltetni, torzképet adtunk a világról. Bilincseket raktunk a siketnéma lelkére: tanterv, szemléleti oktatás, nyelvalakok és más tekintélyek által. Mindaddig, amíg lelki tartalmakkal telített a gyermek, az oktatás által új anyagot nem kell neki nyújtani.Az így nyújtott beszéd lenyűgözte, fáradttá tette és e mellett borzasztóan hézagos is volt. A tudatlanság miatt ragaszkodtunk a régihez, a mester előírásához.Élő, tartós beszédet csak úgy adunk a siketnémának, ha nemcsak képzetvilágának, hanem lelki mélységeinek, érzéseinek, szenvedélyeinek, képzeletének is kifejezést adunk. Belső világa époly természetes módon nyilvánul meg előttünk, mint az épérzékű gyermeké. Milyen mérhetetlen teljesítményt végzett a természet a siket gyermek lelkén és mennyire szükségünk van a természetnek erre a segítségére! A beszédnek a gyermek külvilágától való teljes függőségét nem szabad figyelmen kívül hagyni. A természet hatására kell összes törekvéseinket beállítani.A törvényszerűségeken és szemléleti oktatáson felépült beszéd mellett van a közvetlen, a valóságra felépített beszéd is. Ennek anyaga már benne él, csak a hiányzó formát kell még megadni; az anyagot a formában megoldani. Az anyag a formának integrál része. Az anyagot a gyermeki lélekből kell kivenni, mert ez adja a beszédnek az életet. A pedagógus csak úgy lehet vezetője a gyermeknek, ha vele érez, vele gondolkodik és vele él. Lelki viszonynak kell fennállani közte és a gyermek között. Hagyjuk a gyermeket kifejezni azt, ami bensejét mozgatja. A beszédnek az anyagot a múlt szolgáltatja.A szemlélő képek nemcsak feleslegesek, hanem terhesek. A különleges élményeket azonnal ki kell fejezni. A tanár oktatása a legnagyobb aktivitás: bt lső felfogása és átalakítása a gyermeki lélekben lévő benyomásoknak.A gyermek lelkében gyengén félig tudatos és érzőén tudatos érdekek vannak, azért a világot az ő szemeivel kell néznünk és olyan beszédet kell neki adni, melyben az ő lelke jut kifejezésre. A gyermek úgy beszéljen, hogy beszédszükséglete és az átélt anyagtól való megoldási tárgya megoldassák. Ne után mondassunk a gyermekkel, hanem önállóan mondja azt, amire már képes. Életbeszédet adjunk neki az élet számára. Mártsuk szellemét a közlendőbe és megerősödve, felfrissítve fogjuk azt visszakapni. A hibát maga javítsa



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE! 9ki, grammatika nélkül is eltalálja a helyeset a siket növendék.A gyermeknyelv a pedagógus természetének idegen, azért a pedagógusnak a lefordítás művészetével kell rendelkeznie. Észbeszéd helyett szívbeszédet kell megtanulnia, mely beszédszerveit kényszer nélkül feszélyezettlen automatikus mozgásba hozza.A szívből fakadó beszéd (tanulótársaié) a legnagyobb érdeklődésre talál nála.Az észszerűen felépített úton nem értünk célhoz. Az iskola levegőjétől átitatott beszéd nem hatolt bensejébe, nem használhatta sorstársaival, sem környezetében. Önmagának is idegen volt ez a beszéd. Az az igazi hangbeszéd, mely az ő világából fakad, amely neki az emberek szivét, eszét megnyitja. Ezt a világot beszédben visszaadni a mi feladatunk.De nemcsak a siketre, hanem környezetére is oktatólag kell hatnunk. Környezetét a siket gyermek megértésére kell tanítani.A belső vágyának megtelő folytonos beszéddel kell beszédet adni és nem könyv útján vagy tanórákban. Beszédtudásában való hitét kell felkelteni és erősíteni. Önmaga gazdagítsa a gyermek beszédét: kérdésekkel, beszédhasználattal, iskolai- és otthoni környezetében és beszédének szögletességei lecsiszolódnak.Az iskolában alkalma van a kiejtett kifejezést époly gyakran szájról olvasni, mint a hallónak azt hallani. A szájról-olvasás folytonos gyakorlása, a beszéd felfogása és alkalmazása, optikai felfogásának legbiztosabb záloga.A kiejtési fokon az anyai iskola módja teljesen nem vihető keresztül.A szerzett beszédkészséget nem szabad elválasztani az élettől. Nem az internátusbán, hanem az élet utcáján, az új tapasztalatok mindenféle lehetősége között éli át a siket a hangbeszéd szellemét. Nem alkalmazható annyi felügyelő, hogy az összes gyermekek lelki világát követni lehetne. Az internátusi élet nem valódi élet; a siket gyermek a családi élet szabad levegőjében fejlődik csak. Az externátus csak akkor lehet pótló szerv, ha a tápanyának halló gyermekei is vannak.A tanárnak kell a növendék fejlődését kormányoznia és haladását élvezni tudnia. A gyermek saját élménye kell, hogy a beszédképzés központja legyen, de minden kicsiséget nem lehet beszédbe önteni, csak a lényeget. Minden kifejezésnek az egész tartalomra kell vonatkoznia. Sok élmény, tartalom vész el így, de a kiválasztott, végtelenül fontos kell, hogy legyen. A fődolognak, a nyújtott anyag lelkének kell, hogy vonzza a gyermek érdeklődését. A legfontosabb tartalmak kiemelésének egyik eszköze a szembeállítás.Az anyag csak nyersanyag, az alakkal' együtt válik beszéddé, alakjával együtt teljes csak a beszéd.A nyersanyagnak tudatos formálása a stílus. Ezt a fogalmazásnál alkalmazzuk.Lelkének megismerése nélkül nem adhatunk a gyermeknek beszédet.



A siket gyermek lelkének véletlenségei közül a lényeget megérteni és érvényesíteni, ez az amiben siketek tanárának tudása kifejezésre jut. A siket gyermeknek megfiatalodva kell kezünk aló! kikerülnie azzal a tudattal, hogy tud beszélni. Tudományos téren annyira kell vinnj, hogy az ismeretei alapján az új anyagnak kifejezést tudjon adni. Nem a tanterv, hanem a növendék szüksége az irányadó.Aki magát fejleszti, annak a régi nem lehet Ínyére. Filozófia, psichológia feltétlenül szükségesek. Ezek nélkül a gyermek lelkének kincseit meg nem ismerhetjük. A gyermek lelke folyó, bugyogó élet, melyet kifejezésre juttat a beszéd. A grammatikán felépített beszéd nem felel meg a gyermek psichológiájának.A kiejtés oktatás feladata a belső tartalomnak mesterséges úton kifejezést adni. Külső erőszak nélkül kell célhoz érni, akár egyes hangból, akár beszédegészből indulunk ki, minél több útat ismerünk, annál jobb. A fődolog a beszéd növéséhez alapot teremteni. Természetes, érthető, hangtiszta kiejtésre kell törekedni, mely biztosan folyjon. Ritmikus beszéd is érhető el. A hangsúlyozott szó nemcsak erősebb, hanem magasabb is.Bensejében kifejlett képzetek vannak. Csak azt a beszédet tanulja örömmel a gyermek, melynek anyaga benseje kincsesházából van merítve. A szót nem kell tartalmával megtölteni. Az élő valóságból nyújtott anyag az iskolában szerzett alakkal ruháztatik fel. Ilyen módon a beszédbeli fejlődés utoléri a szellemit és párhuzamosan tovább haladhatnak egymás oldalán.Mihelyt a beszéd a benső vágynak engedelmeskedik, öntudatlanul reflektórikusan kezdenek hatni a beszédmozgási érzetek.
Élményoktatás. Bölcseségtől telített ismeretanyagot él át a gyermek. Nincs szükségünk szemléltető oktatásra. Az eset tökéletlen képet ad a világról. Az élő valóságból és nem a holt szóból kell kiindulni. Az összefüggést kell figyelembe venni mert csak ezzel kapcsolatban kapnak a kifejezések az egészhez vonatkozó értelmet. A helyest nem észszerűen kell felfogni, hanem a használat által kell azt megéreztetni.A gyermek az átélt anyagtól meg akar szabadulni, szíve a kifejezés útján meg akar könnyebülni. Sohasem hiányzik alkalom a beszédre. Az élményoktatás mozog, folyik, él. A gyermeket rá kell szoktatni, hogy lelki tartalmához a kifejezést a környezetnél keresse.
A hitoktatás. Saját keresztény életét kell itt megismernie a gyermeknek. A lelkében csírázó életéből kiindulni. Az Istent bensejéből kell kifejleszteni. Isten hatását lelke rezgéseiben kell bemutatni. A hittan érzésbeli dolog, tehát előbb nem léphet fel, mielőtt érzéseinek kifejezést nem tud adni. Ekkor Isten uralkodása világossá válik előtte. Az imát érzéseihez kell átalakítani. A tanárnak kell a hitoktatást ellátni.
Az olvasás kívüle álló beszéd. Mit élt át a gyermek? Mit kell megtanulnia? Ezek itt a kérdések. Az olvasás másnak a képzetvilágában tanít eligazodni, az észt logikusan használni. A lelki élményekkel hasonló tartalmú
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1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 11olvasmányokat kell keresni. Az érzelmek nyelve a vers. A lírikus verseket a növendék könnyen érti meg. Azért minden fokon fel kell ezeket használni.
A reáltárgyak. A megfigyelés belső felfogás, átélés útján közvetítenek ismereteket. A beszédet nem szabad kívülről tanulni. A természet iránt kell őket érzékennyé tenni és annak megértését előmozdítani. A természet az egyedüli könyv..
Térképek útján messze országokba vezetjük el őket. A szövetségesekre nagyobb figyelmet kell fordítani a megfelelő tárgyak tanításánál. A napi sajtót is segítségül kell hívni. A térképolvasást, mint a természet nyelvét kell megismertetni.A növendék rajztudását is fel kell használni. Eddig a tanító állt, ezentúl a gyermek lelki tartalmának kell az oktatás központjában állni. A gyermek azt fejezi ki, amit a természet benne teremtett. Ha ezt vesszük alapul, akkor nem tanterv szerint, hanem psichológiai alapon szólaltatjuk meg a siketnémákat.(Folytatása következik.)

Hangkapcsolódások a magyar beszédben.
(Különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére.)Irta: Istenes Károly.(Folytatás.)

B) Részletes tudnivalók.1. Zöngés spiránsnak zöngés spiránssal való kapcsolódása közben a következőkre ügyeljünk a folyékony beszéd érdekében:
a) A vv, zz, zszs és a j j  egyrészt hosszú consonansnak, másrészt pedig kettőzött consonansnak ejtendő a folyékony beszédben.Hosszú consonansnak a szó végén, pld. nézz, rázz, ujj stb.Kettőzött consonansnak pedig a szó közepén pld. avval, azzal, rozszsal, 

vajjal stb.
b) A vz, vzs és a vj hangcsoportok kapcsolódásánál arra ügyeljünk, hogy a v dentilabialis helyzete csak akkor szűnjék meg, amikor a nyelv már a z, zs és a j  helyzetébe került.Ha a fenti hangcsoportok itt említett kapcsolódási törvényére nem ügyelünk, az esetben a siketnéma a két consonans közé egy vocalist, vagy egy vocalishoz hasonló kapcsolóhangot fog szúrni. Pld. évzáró =  évezáró stb.
c) A  zv, ,zsv és a jv  hangcsoportok kapcsolódásánál arra legyen gondunk, hogy a z, zs és a j  nyelvi helyzete csak akkor mozduljon ki a z, zs és a j  fonetikailag körülirt nyelvi helyzetéből, amikor a v dentilabialis helyzete már adva van. A siketnéma rendszerint előbb mozdítja ki a nyelvét s azért hallatszik nála a két consonans között egy-egy ilyen szükségtelen kapcsolóhang: rozsvetés =  rozsevetés stb.
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d) A  jz  kapcsolódásánál arra ügyeljünk, hogy a j  helyzetéből előre-föl- felé tolódó mozgással kerüljön a nyelv a ~z még elülsőbb és még felsőbb helyzetébe. A siketnéma e két hangot kapcsolván rendszerint azt csinálja, hogy a 
j - bői előbb a nyugalmi helyzetbe viszi a nyelvét és csak innét viszi azt a z helyzetébe. Pld. rajz — raj'ez

e) A jz s  kapcsolódása akkor helyes, ha a nyelv hegye a j  alsó fogsor mögötti helyzetéből csúszó mozgással kerül a zs felső fogsor mögötti helyzetébe. A siketnéma ez esetben is előbb a nyugalmi helyzetbe viszi a nyelvét s azért mondja ezt: h a jz s ir=  hajezsit stb.
f)  A z j kapcsolódása akkor helyes, ha a nyelv a z  helyzetéből egy kissé lejjebb ereszkedik s ugyancsak egy kissé hátrább húzódik. Tehát nem házeja- 

vitás, hanem házjavitás.
g) A  zsj kapcsolódásánál az a fontos, hogy a nyelv hegye a zs felső fogsor mögötti helyzetéből csúszó mozgással kerüljön a j  alsó fogsor mögötti helyzetébe. Tehát nem rozsejutalék, hanem rozsjutalék.
h) A  zzs kapcsolása akkor helyes, ha a hátul álló zs az elől álló z-1 is 

zs-vé alakítja át. (zzs =  zszs)P éld ák : házzsindely =  házszsindely stb. A két zs ebben a viszonylatban kettőzött consonansnak hallatszik.A zzs tehát assimilálódva kapcsolódik egymáshoz. Az assimilatiónak ez a formája hátraható erejű s csak a képzés helyét érintő.
i) zsz kapcsolódásánál arra ügyeljünk, hogy a hátul álló z, az elől álló zs-t is z-vé változtassa át. (zsz= zz)P éld ák : darázszümmögés darázzümmögés stb. A két z ebben a viszonylatban kettőzött consonansnak hallatszik. A zsz tehát ugyancsak assimilálódva kapcsolódik egymáshoz. Az assimilatiónak ez a formája hátraható erejű s csak a képzés helyét érintő.2. Zöngés spiránsnak zöngétlen spiránssal való kapcsolódása közben a következőket tartsuk szem előtt fonetikai szempontból:
A) A  vf, vsz, vs, vh, zf, zsz, zh, zsf, zss és a zsh a képzés módját érintő, hátraható erejű assimilatióval kapcsolódik egymáshoz.P éld ák : évfolyam • éffolyam, évszak =  é f szak, névsor =  néfsor, vívhat =  

vifhat, kézfej — készfej, tízszem =  tíszszem, hozhat =  hoszhat, darázsfej — darás- 
fej, varázssíp =  varássip, darázshulla — daráshulla.Ezeknek a hangcsoportoknak a kapcsoltatásánál azonban nemcsak a képzés módját érintő hátra ható assimilatióra kell ügyelnünk, hanem ügyelnünk kell arra is, hogy ezeknek a hangoknak a módosító szervei a legrövidebb úton s a legrövidebb idő alatt menjenek át az egyik helyzetből a másikba. E szempontból a következőkre legyünk tekintettel gyakorlat közben:

a) A  v f  kiejtés közben f f - fé válik. Ezt az ff -e t úgy kapcsoltassuk egymáshoz, hogy az első /  után ne nyitódjék fel az /  dentilabialis helyzete. Figyelemmel kell lennünk továbbá arra is, hogy az így keletkezett f f  két



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 13levegővel képződjék. Két levegővel pedig úgy, hogy a második /  levegője valamivel bőségesebb is és erősebb is legyen, mint az első /  levegője.P éld ák : év folyam =  éffolyam stb.
b) A vsz kiejtés közben fsz -szó változik át. Az fsz  pedig úgy kapcsolódjék egymáshoz, hogy az /  dentilabialis helyzete csak akkor oldódjék fel, amikor a nyelv már az sz helyzetébe került.P éld ák : évszak =  éfszak stb.
c) A vs-ből kiejtés közben f s  lesz. Az f s  kapcsoltatásánál egyebekben ugyanaz tartandó szem előtt, mint az fsz  kapcsoltatásánál.P éld ák : névsor == néf'sor stb.
d) A. vh-ból kiejtés közben fh  lesz. 'Ennek a két hangnak a kapcsolta- tásánal arra legyen gondunk, hogy az /. dentilabialis helyzete ne hirtelen, hanem lassan nyitódjék szét.P é ld á k : vívhat — vífhat stb.
e) A z f  kiejtés közben sz/-nek hangzik. Az egymáshoz való kapcsolódásuk akkor helyes, ha az sz nyelvi helyzete csak akkor szűnik meg, amikor az /  dentilabialis helyzete már adva van.P éld á k : kézfej =  készfej, stb.
f)  A zsz nyelvkényehni szempontból szsA-nek hangzik. (Kettőzött consonans.)P éld ák : kézszorítás =  készszorítás, stb. .
g) A  zh a folyékony beszédben szh-nak hangzik. Kapcsoltatásuk közben arra ügyeljünk, hogy az sz nyelvi helyzete ne hirtelen, hanem lassan mozduljon ki az ő képzési helyéből.P éld ák : hozhat hoszhat, stb.- h) A  z s f  kiejtés közben s/-nek hangzik. Az s/-nek egymáshoz való kapcsolódása közben arra ügyeljünk, hogy az s nyelvi helyzete addig meg ne szűnjék, amig az /  dentilabialis helyzete ki nem alakul.P éld á k : darázsfej =  darásfej, stb.
i) A  zss kiejtés közben ss-sé válik. (Kettőzött consonans.)P éld ák : varázssíp =  varásstp.
j)  A zs/z-ból sh lesz. Kapcsoltatásuknál arra legyen gondunk, hogy az 

s, az ő felső fogsor mögötti nyelvi helyzetéből lassan menjen át a következő vocalis helyzetébe.P éld á k : rozshéj =  roshéj, stb.
B) A z-s  és a zs-sz  hangcsoportok is assimilálódva kapcsolódnak egymáshoz; de nemcsak a képzés módja, hanem a képzés helye is változást szenved e két esetben. (A képzés helyét és a képzés módját egyaránt érintő hátraható assimilatió.) .
a) A z-s^ből kiejtés közben ss lesz.P é ld á k : házsor =  hássor.
b) A  zs-sz nyelvkényelmi szempontból sz-sz-nek hangzik.P éld ák : darázsszem darászszem , stb. -



C) A j f ,  jsz , j s  és a jh  minden assimilatiós változás nélkül kapcsolódik egymáshoz.P éld á k : fe j fa, fejsze, újság, fájhat.Hogy azonban az itt felsorolt hangok közé se szúrhasson a siketnéma kapcsolóhangot, a következőket tartsuk szem előtt:
a) A  j f  kapcsolódása akkor helyes, ha a nyelv a j  helyzetét csak akkor hagyja el, amikor az /  dentilabialis helyzete már kialakult.P éld ák : fe j  fa , stb.
b) A jsz  kapcsolódása akkor helyes, ha a j  helyzetéből a nyelv nem tér ki a nyugalmi helyzet felé, hanem előre — fölfelé való mozgással kerül az 

sz helyzetébe.P éld ák : hajsza, fejsze, stb.
c) A j s  kapcsolódása akkor helyes, ha a nyelv hegye a j  alsó fogsor mögötti helyzetéből előre — fölfelé tolódó mozgással kerül az s felső fogsor mögötti helyzetébe.P éld ák : újság, új síp, stb.
cl) A jh  kapcsolódása akkor helyes, ha a nyelv a j  helyzetéből nem hirtelen, hanem lassan megy át a következő hanghelyzetbe és ha továbbá a 

h az alatt az idő alatt képződik, amíg a nyelv a h-t követő hang helyzetébe kerül.P éld á k : fájhat, Ú j hely, stb.
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A parciális látás jelentősége a vakok oktatásánál.írta: Herodek Károly.Tudjuk, hogy nem minden gyermek totál vak, aki a vakok intézetébe kerül nevelés-oktatás végett, vannak közöttük számosán olyanok, akik látási maradvánnyal, részleges látással bírnak. A részleges látásnak többféle fajtája van, kezdve a színérzéktől a nagyobb tárgyaknak szem útján való felismeréséig. A differenciálódás jegyében álló pedagógia egy külön csoportot iktatott be az eddig működő intézetek sorába, amelyet csökkent látásuak oktatásügye címen ismerünk. Tényleg azokra a gyermekekre a vakok intézetének nincsen szüksége, akik a szem segítségével tudnak járni, kelni, felismerik a betűképeket, olvasni, írni képesek. Ezúttal olyan parciális látással bíró gyermekekről van szó, akiknek minimális látóképességük van és akik ezen igen csekély látóképességüknél fogva feltétlenül a vakok intézetébe osztandók be.A születése óta teljesen vak gyermek a legritkább esetben végzi azokat a természetes mozgásokat, amilyeneket az épérzékű gyermekeknél megfigyelhetünk. A legnagyobb részük óvatosan, kézzel és lábbal tapintja ki a körülötte levő helyzetet, mi által mozgásukban, cselekedetükben bizonyos félszegség tapasztalható. Nézzük az ilyen totál vak gyermekkel szemben a parciális látással bíró gyermek előnyeit és a végzett munka teljesítményét.A részleges látással bíró gyermek mindenekelőtt bizonyos mozgási



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 15szabadság felett rendelkezik. A mozgás a fizikai erők fenntartásának és fejlesztésének és így az egész szervezet megfelelő kifejlődésének és egészséges voltának egyik alapkelléke. A részleges látással bíró gyermekek arcszín, arcjáték, mozgás, cselekvés és általában a teljesített munka tekintetében felette állnak a teljes vak gyermek felett, különösképen, ha szellemi képességek tekintetében eltérés nincsen.A részleges látással bíró gyermek az intézetben, annak környékén és általában az ismert helyen sokkal hamarább van tisztában a távolságokkal, azok felkeresésével, a helyiségek elrendezésével, területi nagyságával, mint a teljes vak gyermek. Az ilyenekkel szemben a vakok tanításánál ismert, szinte aprólékosságig menő eljárást alkalmazni fölösleges, mert ezek nagy lépésekkel érhetik el azt, amit a vak gyermek sok-sok apró lépés megtétele után képes csak felmutatni.A parciális látású gyermek külső, szem által észrevehető jelenségek iránt élénk érdeklődést mutat. Minél inkább fejlődnek értelmi képességei, annál több és többféle tárgy iránt mutat érdeklődést. Amidőn az intézetbe kerül, mint kisded, a szín, forma, magasság, vagy tájcsoportok iránt alig mutat érdeklődést és amint az osztály és évek számával fokozódva fejlődik értelmiképessége, azonképen mind nagyobb és nagyobb mérvben veszi igénybe szinte csökevényszerűnek mondható látóképességét.A lelki élet megnyilvánulásában is szerepet játszik a parciális látás. A vak gyermek természetszerűen tapintás útján igyekszik ismereteit gyarapítani, a parciális látású egy bizonyos időszak után a megmaradt látóképességre támaszkodik. Szinte kérkedik azzal, hogy ő bizonyos látási maradvánnyal bír, mi által társaival szemben előnyben van s nem szereti magát vaknak mondani s ahol lehet, megmaradt látóképességét használja is: egyik lábával a látók társadalmába tartozónak tartja magát.De a részleges látással bíró gyermekek és oktatásuknak feltétlenül vannak hátrányai is.Amint a siketnémák oktatásánál a jó és buzgó tanár, nem szívesen lát részleges, ú. n. vokális hallással bíró gyermekeket osztályában, mert érzi, hogy nap-nap után végzett terhes és szakszerű munkája nem rajtuk mutatja azt az objektív tükröt, amelyben verejtékes izzadságát letörölheti. Az igazi hálás objektum a totál siket, akinek súlyos fogyatékossága mellett normális szellemi képességei vannak. Hasonlóképen vagyunk a vakoknál is. A jó és hivatása magaslatán álló tanár csak a teljes vak gyermekkel tud igazi odaadással és bensőséges szeretettel foglalkozni. Vele szemben képes a profán világ előtt ismeretlen és alig elképzelhető türelmet, a türelem legminiciózusabb fokozatait alkalmazni, amelyek segítségével behatol lelkének rejtekeibe és a szunnyadó tapintóérzéket oly finommá képes csiszolni, amely a kívülállókat bámulatba ejti, magának az alanynak pedig egy olyan kincset biztosít, amelyért örök hálával tartozik mesterének.



16 SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. szAkik a vak gyermekek oktatásával foglalkoznak, azok előtt nem újszerű az a közismert mondás, mely szerint a vak vagy jól tud valamit, vagy sehogy sem. Közbenső hely nincsen. Annyi tény, hogy a vak gyermek a kezébe adott objektumot igen alaposan, minden részre kiterjedőleg, fegyelmezett gondolkozással nézi át, tapintja meg és szerez róla tudomást. A parciális látással bíró gyermek átugorja azokat a ntianszokat, amelyekre szüksége van. így aztán bizonyos felületesség fejlődik ki, mely sajnos átvonul az oktatásnak egész területén.A parciális látással biró gyermek lelkében más képzetek és fogalmak szülemlenek meg, másképen látja a világot, másképen gondolkozik, más motívumokból tevődik össze cselekedetének rugója. Sok esetben, amidőn szellemi érettségéhez közeledik, szűknek találja azokat a kereteket, amelyeket nevelés-oktatási szempontból az intézet a növendékek részére megállapított és követni kénytelen. Összeütközésbe kerül a fennálló renddel, többnek képzeli és tartja magát, mint károsultabb társai. Ebből, a lazán tartott nevelés mellett, bizonyos lelki aberrációk származnak, amelyek kétkedésekben, Sherlock-féle ténykedésekben, a tetten érés esetén hazudozásban nyernek kifejezést.De jó, sőt szükséges, hogy ilyenek is legyenek az intézetben, ők az előőrsi szerepet végzik, ott vannak mindenütt, épen akkor, amidőn szükséges, ők azok, akik a totál vak társaikat fokozottabb mozgás és tevékenység kifejtésére sarkalják, ők azok, akik bizonyos veszélyekre és általában olyan dolgokra hívják fel figyelmüket, amelyeket az egész vak nem vehet észre.Oktatási szempontból több előnyt írhatunk javukra. Mint kézmű-iparosok, jelesül kosárfonók, kefekötők, székfonók és hangolok, rendszerint ügyeseknek, tanulékonyaknak és jó munkásoknak bizonyulnak.Bizonyos tisztségek ellátása is az ő gondjaikra van bízva, hogy egyebet ne említsek, a hegedűknek a rendbentartása, a gyakorló csoport felügyelete, az étkezésnél a vizespalacknak kezelése stb. mind az ő hatáskörükbe osztható be és az ebbeli teendőknek kifogástalanul lelkiismeretes pontossággal megfelelnek. Gondoljunk csak a rövidlátó gyermekekre és embertársainkra Köztudomású, hogy ezek rendszerint igen szorgalmas, megbízható munkaerők, akik életüket a folytonos tevékenységben, maguk és mások jólétének keresésében töltik el.
A nagyothaílásról.Irta: Séra Lajos.Londonban 1919-ben a „Constable and Company Ltd.“ kiadásában Mary E. B. Stormonth (Mrs. F. H. Mann) tollából „M anuál o f Lipridnig“ címmel az elmúlt háborúban megsiketült tengerészek, katonák és egyéb hasonló sorssujtottak részére egy igazán nagy gonddal összeállított munka jelent meg angol nyelven. A könyv 64 leckében foglalja össze az ajakról, illetve szájról



1—3. sz. ÜKBTNBMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 17való leolvasás anyagát és módszerét. Mindegyik lecke 6 részre van osztva. Az első részben a különböző fonetikai kombinációk fejlesztésére alkalmas szavakat, a második részben a fonetikára való tekintet nélkül gondolkodásra késztető szavakat s rövid mondatokat, a harmadik részben különböző igék különféle ragozását, a negyedik részben az általános használatban lévő szólásmondásokat, jelmondatokat, az ötödik részben a négy rész anyagából formált mondatokat s végül a hatodik részben gyakorlatúi a tanuló haladásának ellenőrzésére a közéletben használt mondatokat sorol fel.Midőn e 208 oldalas — igazán magvas — angol munkát elolvastam, megfogamzott bennem annak a gondolata, hogy a még alig néhány éves múltra visszatekintő „M agyar nagyothallók“' ügyének terén tett tapasztalataimat néhány szerény sorban papirra vessem.Lehet, hogy amiket itt elmondandó leszek, sokak előtt már ismert dolgok esznek, vagy ilyeneknek tűnnek fel; lehet azonban az is, hogy még a mindig vakoknál botorkáló lelkem a nagy némaságra kárhoztatott siket fülek nehézkínjának enyhítése közben .talán itt is valami újat tartalmazhat.............mintannyi sok más törekvésem a vakok világában!A művelt nyugat majdnem minden országában az ajak, illetve szájról való leolvasás vagy beszéd leolvasás nem új keletű tudomány, mint sokan, legtöbben hiszik. Már sok-sok évvel ezelőtt osztályok és tanfolyamok létesültek s nyíltak meg siketek és nagyothallók részére. Nevezett kézikönyv alapján a nagy angol városi központoktól távol élő siketek és nagyothallók oktató segélyével elsajátíthatják a szájról való beszéd leolvasás művészetét. Egy ilyen jól megszerkesztett kézikönyv mellett a szakembert pótolhatja, szükség esetén az intelligens szülő, rokon vagy ismerős, mivel a biztos siker a jó útmutatás alapján főleg a tanuló szorgalmától, kitartásától és gyakorlattól fü g g ! Ha azonban-a tanuló tisztán a maga erejére támaszkodik a tanulásnál, nem sok eredményt érhet el. Egy ilyen szellemben összeállított magyar munkának hiányát mi szakemberek, de főleg a Magyar Nagyothallók érzik legjobban.Ki állítsa össze ezt a hézagpótló m ű v e t? ............. Talán az angolok, franciákvagy a n é m e te k ?!? .............Mindenesetre olyan szakember, aki ért a dologhoz!A sok-sok magyar nagyothallók eme kiálltó kívánságával megrakott szekeret is útra bocsájtom, mely útjában — úgy mint a vakoknak szánt rövidített írás is — tető alá fog jutni s talán azok fogják siettetni ezt legjobban, kik ma még ellenzői ezen eszme kivitelének.Azt szokták mondani, hogy az ajak, illetve szájról való leolvasás egyedül a teljesen siketek részére való művészet, tudomány. Ez nagy tévedés! Ha valaki érzi, hogy hallása mind nehezebb lesz, már gyakorolnia kell szemét a beszéd leolvasására. Ha idővel hallása még nagyobb fokban romlik, még intenzívebb gyakorlásra van szüksége. Ha esetleg gyógyítathatlan a nagyothallás vagy bekövetkezik a teljes siketség, a beszédbeli érintkezés már nem okoz oly nagy akadályt, mintha csak a teljes hallásképesség elvesztése után kezdené



18 SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 1—3. sz.el a fenni említett beszéd-leolvasás gyakorlását. Tény az, hogy a szemmel nem vagyunk képesek a szájról a beszédet úgy leolvasni, mint a hallás érzékével a füllel, de szorgalmas tanulás és gyakorlás által oly készséget érhetünk el, amelyen még a jó ajak, illetve szájról-olvasók is csodálkoznak.A szájról való leolvasásnál nemcsak a szájra, hanem a gége, állkapocs és egyéb arcmozgásokra is figyelnünk kell, vagyis az arc összes — egyébként jelentéktelen — mozgásait is be kell vonnunk a nagy figyelés mezejébe. Az ajak, illetve szájról való leolvasásnak különösen a mindennapi életben veszi hasznát a nagyothalló, vagy siket ember. A kenyér utáni rohanásban, az emberekkel való érintkezésben a nagyothalló gyakorlás nélkül tehetetlenül áll s lassan idegessé lesz s ez utóbbi kiszorítja őt munkaalkalmából is. Az emberek megunják a velük való nehéz érintkezést s nem hajlandók füleikbe kiáltozni s sokszor megismételni a közlendőket.Ugyanez a szomorú sors vár — szakbeli oktatás nélkül — azokra a nehezen halló fiatalkorú tanulókra is, kik a rendes iskola padjaiban ülve fogyatékosságuk miatt — habár még oly jó tanulók is — visszamaradnak, osztályt ismételnek vagy lassan elbuknak, — letörnek. Szerény véleményem szerint az elemi és egyéb iskola gyengébb tanulóinak elmaradottsága is erre vezethető vissza. Ugyancsak gyakorlatban állapítottam meg, hogy beszédhibás gyermekek beszédhibája nem is szervi bajból származott, hanem sok esetben renyheség, de főleg a nehéz hallás következménye volt. Szükséges lenne tehát a hallási képesség megvizsgálását nemcsak az alsó-, hanem a középfokú iskolákra is kiterjeszteni, mert ez is embervédelmet céloz!Ugyancsak itt kell megemlítenem, hogy hazánkban egyedül Budapest Székesfőváros tart fenn az állam által átengedett szaktanárok vezetésével három körzeti osztályt, holott Dr. Bárczy Gusztáv 1923-ik évi vizsgálata után megejtett statisztika szerint még legalább hét osztályra lenne szüksége a fővárosnak. Még jobban megoldaná ezt a bajt egy 100— 120 gyermeket befogadó képességű internátus, mely minthogy a hallás javulása orvosi kezelés után a tanulók előbbi iskolahelyükre visszatelepíttetnek, -— hézagpótló s hasznos intézménynek bizonyulna; mely volna olyan fontos, — ha nem fontosabb — mint azok az intézetek, amelyeket vakok vagy siketek részére emeltek!A nagyothallók oktatásában a legfontosabb tényező az, hogy előttük természetesen beszéljünk. Sokan úgy vélnek jobb eredményt elérni, hogy emeltebb hangon, tagozoitan s erőltetett szájmozdulatokkal beszélnek. Ez is nagy tévedés, mert a legtöbb esetben az emberek ajakmozgása s mimikája a folyékony beszédben nagyon minimális. A rendellenes túlzó szájmozdulatok s önkéntelen arcmimika alkalmazása inkább visszaveti, mint elősegíti a gyorsabb leolvasási készséget. Legjobb tehát a nehezen halló tanulók előtt lehetőleg a természetes szájmozgásokat követni. A szaktanár sohasem beszéljen túl hangosan, hisz a leolvasásnál a szem a legfontosabb tényező



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 19Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt sem, hogy a nehezen hallók legtöbb esetben idegesek és ingerültek, ami a tanulási készséget nagy mértékben hátráltatja. A tanár arca mindig meg legyen világítva, mert az árnyékban lévő arcnál nehezen figyelhető meg az arc-, száj- és egyéb mozdulat. Ne vegyük készpénznek azt, hogy a tanuló minden esetben leolvassa azt, amit mondunk előtte, hanem hangosan visszaadott beszédjéből győződjünk meg arról, miszerint tényleg leolvasta beszédünket. Minden óra ismétlő gyakorlattal fejeződjék be, mert az ismétlés a kezdő leolvasásnál az az oszlop, melyen a sikeres eredmény nyugszik. A későbbi fokon ez az ismétlés lassan elmaradhat.(Folytatása következik.)
Szemle.Siketek és ném ák a költészetben.

ÉLJEN A KIRÁLY.Irta: Vogl N . János. Fordította: Hermann Antal.*)A csárdában szaporán szól hegedű és cimbalom.A toborzó fürgén táncol, pénzt s bort kínál izgatón.
Szeme ezért könybe lábad, keze ökölbe szorul, de hiába vágy és bánat, s a harag, mely benne dúl.Rajta! ki fog még habozni?Adjatok gyors parolát! Hamar kell majd kantározni, száguldni a pusztán át.
A toborzó telt pohárt, im, , magasra emel megint: Éljen a király! barátim!Ki vitéz, velem koccint.Rajta hát, magyar pajtások, kikben forr az ősi vér!Hadd a földet, túrják mások -  Néktek virul a babér!S a legénység bátorsággal ront a verbungos elé.Cimbalom szilaj hangjával tör rivajuk ég felé.Búsan hallja csak egy délceg ifjú a kínálatot.Szegénynek a nyelve félszeg, beszédének hangja halott.

A magyar lovast mindnyája , ujjongva rohanja meg.Éljen a király! kiáltja lelkesülten a tömeg.E láng a néma szivében féktelenül fellobogKönny szemében, nagy merészen a toborzóhoz robog.Pohárt ragad bősz haragvón,— tehetetlensége fáj —Elkiáltja harsány hangon:Éljen, éljen a király!Csatlakozni vágya hajtja, velők küzdni mint magyar. Némasága távol tartja, fogja, mint vasláncú kar.
A tömeg kővé meredten bámulja az esetet, de az ifjú búfeledten toborzóval fog kezet.Csengő szóval lelkesedve most hűséget esküdött. Mert királyát hőn szerette, hangja ismét visszajött.*) Vogl N. János, 1802—1866. Bécsben született s halt meg. Az alsóausztriai tartománygyülés tisztviselője volt. Sok bécskörnyéki és egyéb hagyományt, sok mondát, mesét, legendát, adomát dolgozott fel románcokban és balladákban népies nyelven. A 30-as években Magyarországon járt. Itteni benyomásairól egész kötetnyi verset irt: Klänge und Bilder aus Ungarn. Bécs, 3 kiadás: 1839, 1844, 1848. Nem remek verselmények, itt-ott van bennök helyi szin és hangulat és mindenütt meleg magyar rokonszenv, ami osztrák költőnél nem rendes dolog. A pusztát sivárnak látja, rajta betyárok, pandúrok, pásztorok, cigányok. A balatoni képek kissé élénkebbek. Néhány történeti monda gyönge költői alakítása. A második kiadás utolsó verse az itt hü fordításban bemutatott, mely Lénán remek „Die Verbung“ -jára emlékeztet. Címe: Éljen a Király, mit azonban a magyarul semmit sem tudó szerző az előszóban, a jegyzetben és a szövegben Kyraly, Kyrály és Kyrál alakokra javít. Az előszó szerint e költemény fordítása Londonban és Párisban előkelő körök kedvenc éneke; ez nem valószínű. A jegyzet szerint a vers megtörtént eseten alapszik. H. A.



20 1—3. sz.SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE

Dr. P . Schum ann: Kant és a siketnémák. 1924. Elwin Stundes Verlag, Osterwieck am Harz. Ára 1.20 M. — Dr. Schumann lipcsei sn. int. tanár ebben a munkájában röviden összefoglalja és méltatja Kant felfogását a siketnémákról és azok fejlődési lehetőségeiről. Vázolja a korabeli szakemberek és filozófusok (mint K. G . Bauer, E. A. Eschke, Bendavid és Kiesewetter) vitáját Kanttal. Végül kimutatja, hogy mennyiben tér el eredményeiben és felfogásában az újabbkori siketnémaságtani kutatás a Kanl-korabelitől.Kanttal szemben a szerző különösen azt fejti ki, hogy bár a nyelv kétségtelenül nagyon fejleszti a gondolkodást, mégsem lehet azt állítani, hogy a gondolkodás szükségképen a nyelvhez van kötve, mert hiszen létezik „nyelvelőtti“ és „nyelvnélküli“ gondolkodás is. Tekintetbe veendő itt még az is, hogy az emberi értelem fejlődéséhez szükséges asszociációk és reprodukciók nem csupán akusztikai érzésekből, de kinesztetikai érzésekből is származhatnak. Az újabb kutatások ezzel nem fogadják el Kant ama állítását, hogy „siketen születtek, akik épen ezért némák maradnak, sohasem érhetnek el az értelem hasonmásánál (Analógon des Vernunftes) többet," és, hogy részükre a beszéd nem egyéb, mint az ajkakkal, nyelvvel és állkapcsokkal való játék érzése.Hódolat abbé de l ’É p éen ek .— A „Magyar Siketnéma-Oktatás,“ melynek szerkesztője Schulmann A., fennállásának 25 évfordulójára fordításban kiadta „abbé de l’Epée: Institution des sourds-muets pár la voie des signes methodiques“ című művét magyar fordításban.Schulmann úr értesített bennünket erről a tényről, intézetünk alapítójának nyújtott hódolatról. Ugyancsak elküldötte nekünk a lefordított munka három példányát és a Magyar Siketnéma Oktatás jubiláns számát, hogy azokat nemzeti intézetünk könyvtárába helyezzük el.Nagyon köszönjük Schulmann úr küldeményét és kérjük, fejezze ki köszönetünket munkatársai előtt is, különösen pedig Szabó Imre főtisztelendő előtt, ki e munkát lefordította, azért a hódolatért, melyet aziránt a francia férfi iránt kifejezésre juttattak, ki a siketnémák számára az első nyilvános intézetet alapította. B . T. (Revue Générale 1924. 7 sz. 110. old.)Hans Göpfert. Psychologische Untersuchungen über das Ablesen vöm Mund bei Ertaubten und Hörenden. Zeitschrift für Kinderforschung, XXVIII. köt. 3/4. szám. (Fordította 
Michels Fiilöp (kézirat).Göpfert a szájról-olvasás fontosságát ismerteti a siketnémák megszólaltatásánál. Majd megismerteti a szájról-olvasás tanításának különféle módjait: az alak- vagy egy hang 
módszert; a normálszavak módszerét, mely ismert szavak (számok, hónapok nevei, városok nevei, keresztnevek és tárgyak neveinek) szájról-olvastatásával törekszik e képességet fejleszteni ; a tartalmi módszert, mely tisztán a szájmozgásokban megnyilvánuló lelki tartalmakra támaszkodik. A szerző három módszer elérhető eredményeit, külön-külön kísérleti szájról-olvasási gyakorlatokkal világítja meg. Kísérleti egyénekül felhasznál 250 elemi iskolai tanulót, 150 megsiketiilt katonát, 50 idegbeteg halló katonát és 200 I—Vili. osztályos siket tanulót.A végzett kísérletek alapján, a győzelmesen kikerült tartalmi módszer psychologiáját adja: a beszédanyag is az összefüggés befolyása, a beszédstílus befolyása, az artikuláció minőségének hatása, a már ismert szájmozgások hatása, a magánhangzók hatása, a szájról- olvasó egyének figyelmének különböző típusai és azok befolyása.Összefoglalva talált eredményeit:1. A tartalmi módszer a legcélszerűbb.2. E módszer alapján az együttgyakorlás hatása alatt az egyes hangokra vonatkozó szájról-olvasási készség is eléri a teljesítmény legmagasabb fokát (70%-)3. A szem a beszéd felismerésénél főképen a magánhangzókra támaszkodik,4. A szájról-olvasási készség a figyelem típusa szerint változik.5. A szájról-olvasás a kombinálási képesség teljesítménye.6. A szájról-olvasás más psychologiai tényezőkön alapszik, mint az olvasás.



1—3. sz. SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE 21Hivatalos rész.A végrehajtó-bizottság serényen és lankadatlanul dolgozik a státus érdekében. Legutóbb jan. 18-án tartott igen népes ülést Herodek elnöklete alatt. Puha, Hochrein jelentést tettek a mozgalom állapotáról. Jan. 23-án Istenes vezetésével Puha és Konrád a költségvetés parlamenti előadójánál Egri Nagy János  képviselő úrnál tisztelgett. Öméltósága kitünően van leromlott helyzetünkről informálva és a bizottsági tárgyalás során melegen támogatta ügyünket. Dr. Láng János  képviselő úr pedig a költségvetés ált. tárgyalása során szólott meleg pártolással ügyünkről. A lil-ik nagygyűlésről szóló memorandumunkat pedig 
Csöngedy képviselő úr juttatta el többi megértő pártfogónk támogatásával illetékes helyre. Azt pedig mindnyájan tudjuk,- hogy miniszterünk, ügyosztályunk megérti és méltányolja jogos törekvéseinket. Mintha derengeni kezdene égboltunkon, mintha halavány reménycsillagok biztatólag integetnének felénk!M eghívó. A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének választmánya f. évi március hó 7-én d. e. órakor Vácott, a siketnémák kir. országos intézetében gyűlést tart, amelyre a választmány tagjait és kartársainkat tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat:1. Elnöki megnyitó. 2—3. jkönyvhitelesítők kiküldése és a múlt gyűlés jkönyvének bemutatása. 4. Titkári jelentés. 5. Pénztárnoki jelentés, 6 —7. Szerkesztői és kiadói jejentés. 8 Tagtörlés és tagfelvétel. 9. Jelentés Borbély bibliográfiájáról és Istenes „Hangkapcsolódások . . c. művéről. 10. Jelentés a státusmozgalomról és a személyi kataszterről. 11. 
Séra Lajos előadása a nagyothaliásról. 1?. A váci kir. orsz. siketnémaintézet meghivója 
Borbély Sándor ünneplése tárgyában. 13. Az idei közgyűlés helye és ideje. 14. Indítványok. Budapest, 1925. március 1. Kartársi szives üdvözléssel: Herodek Károly, társelnök. Schan- 
nen Péter alelnök-titkár.A  V K M . 6 millió K-val segélyezte Egyesületünket. Hálásan közöljük e hírt. Ez az összeg a legrövidebb időn belül megjelenő Borbély-féle bibliográfia 1. kötete kiadási költségeinek a részbeni fedezésére szolgál.A gyógyítva nevelő iskolák 1924/25. évi á ll. költségvetéséből. Rendes kiadások: 1. Személyi járandóságok: 446,700 ar. K. 2. Dologi kiadások: 187,371 K. 3. Ösztöndíjak: 9.670 K. 4. — 5. Gyógyped. tud. társ. és siketnéma-otthon segélyezése: 1,360 K.

Rendkívüli kiadások. 1. — 2. Bútorzat és felszerelés kiegészítésére: 1,770 K. Nagyobb helyreállításokra és beszerzésekre: 8,820 K.A személyi járandóságok részletezése.
a) 1. Gyógyped. státus:VI. f. O. 7 igazgató, tanár 2,640VII. „ 13 V 2,220» „„ 15 n » 2,040VIII. V }) 1 V 1,800

n 22 n 1,680
V 21 n » • 1,560IX. n » 5 » 1,440

» )) 17 » )> 1,320
n . V 29 Y) » 1,200X. „» 2 5) ' n 1,140„ n 13 „ „ 1,080

n 16 n „ 1,040VIII. jj V) 1 középisk. tanár 1,680Összesen: 162.

í K fizetéssel, lakpénzzel, családi pótlékkal stb.

2. Kisegítő isk. státus: Vili. f. o. kis. isk.. igazgató, tanító, tanítónő 6, IX-ben 15, X-ben 10, Xl-ben 11.3. Óvónők: IX-ben 2, Xl-ben 1.4. Kézimunka mesternők: Xl-ben 4.5. Megbízott tanár, tanító 840 K fizetéssel és lakással 5.
b) Kezelési szak: a IX-ben 1 mester, a Xl-ben 6 mester és 1 napidíjas.
c) Altisztek: Műszaki és kezelőaltiszt (megbízott iparosmester) 11.
d) Gazdasszony 1, ápolónő 2, felügyelő 14, irgalmas nővér 12.
e) Napibéres szolgák: 18.
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Létszámapasztás folytán a költségvetési év II. felében várható megtakarítás 16 alkalmazott után: 11,992 K.Tiszteletdíjakra 1,113 K, szakmunkások béreire 4,203 K, kiküldetési és átköltözkö- dési költségekre 1,146 K, jutalmakra és segélyekre 800 K-ra vétetett fel.Indokolás. Gyógyítva nevelő iskolák. A gyógyítva nevelő iskolák szükségletei és az azokkal kapcsolatos segélyezések az érvényűén levő szabályoknak megfelelő személyi járandóságok előirányzása mellett a legnagyobb takarékosság szemmeltartásával vétettek számba. Az ösztöndíjak rovatán mutatkozó többlet onnan származik, hogy a gyó'gypaeda- gógiai tanárképző intézet 12 III. éves ösztöndíjas hallgatója részére eddíg biztosított s a személyi járandóságok között előirányzott XI. fizetési osztálybeli segédtanári állások helyett, ösztöndíj címén, havi 70 aranykorona alapul vétele mellett, 10 hónapra 8,400 aranykoronát itt kellett előirányoznom.A bevételek a köztartásdíjaknak havi 30 aranykoronában történt megállapítása alapján irányoztatok elő.A gyógypaedagógiai intézetek gyűjtőfogalma alá tartoznak a siketnéma-, vak-, gyengeelméjű-, beszédhibás és a nagyothalló gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó intézetek és iskolák, szakfelügyelet szempontjából pedig a gyógypaedagógiai intézetekkel esnek egy elbírálás alá a gyengetehetségü gyermekek részére szervezett állami kisegítő iskolák is.A jelenlegi Magyarország területén 8 siketnéma tanintézet van. Ezek közül 6 internátusos (Budapest, Vác, Debrecen, Eger, Szeged, Sopron), kettő pedig externátusos (Kaposvár, Kecskemét). Továbbá 2 siketnémákat foglalkoztató intézet (Vác) is van, egyik a felnőtt és tanulatlan fiúk, másik pedig a tanulatlan leányok részére.A vakok oktatásával négy internátusos intézet foglalkozik. Ezek közül a budapesti intézet a tanköteles korú vakok, a szegedi, szombathelyi és a budapesti központi foglalkoztató intézet pedig a tanköteles koron túl megvakultak oktatására szolgál. Az ifjú vakok iskolái foglalkoztatókkal is kapcsolatosak (Szeged, Szombathely, Budapesti központi foglalkoztató intézet) Ezeket a foglalkoztatókat államsegély mellett nyers anyagokkal (lószőr, nád, cirok, stb.) a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület látja el, viszont saját számlájára értékesíti az itt előállított iparcikkeket,A gyengeelméjűek nevelése és oktatása a budapesti és a békésgyulai állami gyógypaedagógiai intézetben folyik. Mind a kettő internátusos. A békésgyulai intézet a népjóléti és munkaügyi minisztérium fennhatósága alatt áll, azonban személyi és paedagógiai tekintetben a többi gyógypaedagógiai intézettel vétetik egy tekintet alá.A hibásbeszédű tankötelesek beszédhibájának javítására egy Budapesten létesített állami tanfolyam működik, míg a nagyothalló tankötelesek részére Budapest székesfőváros által szervezett nagyothallók iskolája szolgál. A nagyothallók iskolája községi jellegű, tanerői azonban a gyógypaedagógiai intézetek státusából vannak ezen iskolához kirendelve.A gyengetehetségű tankötelesek oktatására 10 állami kisegítő iskola szolgál (Budapest, Csongrád, Debrecen, Eger, Kecskemét, Kiskunhalas, Kispest, Szeged, Újpest, Pesterzsébet). Ezek közül a budapesti a gyógypaedagógiai intézetek egységes szervezeti szabályzatának hatálya alá tartozik, míg a vidéki állami kisegítő iskolák helyi felügyelet és ellenőrzés szempontjából a tanfelügyelőségeknek, illetve a gondnokságoknak vannak alárendelve.
Különfélék.

V IS S Z A P IL L A N T Á S .

Visszapillantok a mi egünkre, a siketnémák és vakok oktatásügyének, a magyar 
gyógypedagógiának 1924-ik évi egére . . .

Egészen fent, a legmagasabban fényes csillagok ragyognak, a becsülettel elvégzett 
munka csillagai, melyeknek meleg és éltető fénye sugározta le némáinkra a krisztusi Efatát, 
szólásra nyitván ajkaikat; melyeknek meleg és éltető fénye sugározta le a megváltó vég- 
hetetlen szeretetet, amely a vakokat Iátokká tette és a gyengébbek értelmét megvilágosította. 
N a g y  m u n k á r ó l, k risztu si m u n k á r ó l ö rven dezve szá lá n a k  ezek a  m eleg  
fé  n y  s u g á r  n k.

A munka csillagai alatt azonban sötét, gcndterhes felhők úsznak szinte áthatolhatatlan 
sűrűségben egünkön. A sötét ködsürüségen immár csak nagy küzdéssel hatolhat át a 
csillagok fénysugara, — de áthatol, át kell hatolnia, mert sorssújtotta embertársaink áldva 
áhítják őt. Ezek a sötét felhők a mi sóhajunkból, mélységes bánatunkból, családaink nagy
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szenvedéseiből születtek meg. A  m i  kétséf/be e se tü n k rő l, k r is z tu s i szen vedésein kről 
szo m orú a n  szá lá n a k  ezek a  sötét fe lh ő k .

Az elvégzett munka csillagainak áldásos és meleg fénysugara és a munka értékelésének 
sötét ködfelhője gigászi harcot viv. Vájjon meddig? K i lészen a győztes?

1925! Légy te a mi feltámadásunk!
S C H U L M A N N  A D O LF .* *%Ú j országos szakfelügyelőnk. A vaiiás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr Klug Péter szegedi siketnéma-intézeti igazgatót a hazai összes gyógypedagógiai intézetek szakfelügyeletével bízta meg. Az új országos szakfelügyelő kiváló szaktudását, szervező képességét és rokonszenves egyéniségét mindnyájan jól ismerjük és nagyra értékeljük. Oktatásügyünk terén igen értékes és nagyobb arányú szellemi és gyakorlati pedagógiai irányú mozgalmak jelentkeztek, a munka értékelése, az anyagi ellátottság terén pedig jogos törekvéseink megvalósításának szívós küzdelmét vívjuk. Tudjuk, hogy amiként Klug Péter a szegedi intézet nagygyá fejlesztésénél és minden közérdekű ügyben önzetlenül és elismerésreméltó sikerrel működött, most már új megbízatásában is minden tudását és munkabírását az egész oktatásügy külső és belső felvirágoztatásának fogja szentelni. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük!A szakfelügyelőség mint önálló intézmény egészen újkeletű. 1922-ben szervezte ügyosztályfőnöksége idején dr. Radnai Rezső ny. h. államtitkár és bár az intézmény szervezetét még nem tartjuk teljesen kiépítettnek, meg van benne az egészséges alap, amelyre lehet építeni. 1922-ig a szaktanács, illetve ennek előadója intézte a szakfelügyeleti ügyeket, azontúl pedig mostanig Berkes 

János igazgató, szaktanácsi előadó mint szakfelügyelő. Berkes a szakfelügyelőség megteremtése körül értékes munkát végzett és most, amidőn ettől a munkakörétől megválik, tisztelettel búcsúzunk tőle.A váciak ünnepe. Meghívó. A siketnémák váci kir. orsz. intézete 1925. évi március 
hó 7-én délelőtt 11 órakor az intézet dísztermében ünnepélyes keretek között búcsúzik ei nyugalomba vonuló igazgatójától, Borbély Sándortól. — Az ünnepély sorrendje: 1. Az ünnepély megnyitása. 2. Borbély Sándor meghívása az ünnepélyre. 3. Nagy Péter igazgató búcsúzik, az ünnepelttől az intézet és a tanári-kar nevében. 4. Az intézeti növendékek búcsúja. 5. A siketnémákat foglalkoztató intézetek búcsúja, 6. Társintézetek, hivatalok, egyesületek stb. üdvözlései. — Délután 1 órakor az ünnepelt tiszteletére a Kúria-szálló éttermében társasebéd lesz. Egy teríték ára ital nélkül 40 ezer korona. — Felkérjük azokat, akik az ünnepélyen felszólalni, illetve a társasebéden részt venni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat — március hó 4-ig — az intézet igazgatójával közöljék.D r. Imre Sándor ny. vkm. államtitkár, egyet. m. tanárt a Kormányzó Úr Ő-Fő- méltósága a szegedi m. kir. Ferenc József tudományegyetem pedagógiai tanszékére egyetemi nyilv. r. tanárrá kinevezte. Öméltóságát aki mint a Magyar Gyógyped. társaság elnöke ügyünknek meleg támogatója, tiszteletteljesen köszöntjük.Áthelyezések. Vissi János  kartársunk Vácról-Sopronba, Némety Kázmér Debrecenből- Bpestre (nh), Deschensky Nándor Bpestről (vj-Kaposvárra helyeztetett át.Szép Jó zse f váci kartársunk dec. 8-án esküdött örök hűséget Gossmann Annuska úrleánynak. Gratulálunk. .Vatter b iográfiáját szándékozik dr. / . Ziehen egyet, tanár (Frankfurt a. M.) megírni. Azzal a kéréssel fordul mindenkihez, akinek Vattertől származó levél vagy másnemű írásbeli nyilatkozat van a birtokában, hogy azt akár eredetiben, akár másolatban Haux, Frankfurt 
a. M. Gabelsbergertsr 2. címre ideigl. használatra megküldeni szíveskedjék. Kívánatos, hogy a magyar szakemberek birtokában levő ilynemű írások is a szerző kezébe jussanak, hogy azokból a magyarokkal való összeköttetése is megállapítható legyen. Szerkesztőségünk szívesen közvetíti a küldeményeket.A gyengénlátók részére Berlinben 1919-ben iskolát létesítettek. Jelenleg már 2 ily iskola működik 16 osztállyal és 250 növendékkel. Gyengénlátónak azt minősitik, aki a normális látóképesség l/io-ét bírja.
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A „Sikeínémák Közlönye“ c. lapot, amely a felnőtt siketnéniák orgánuma, kiadásra és szerkesztésre a váci kir. orsz. sn. int. tanári testületével történt megállapodás után átvette az Orsz. Siketnéma-Otthon. Vitéz Keményffy Károly az új szerkesztője, akinek szakavatott szerkesztése mellett a lapra, most már közvetlenül az Otthonnal kapcsolatban, új fejlődési korszak következik. A lap eddigi szerkesztői voltak: 1900-tól 1901-ig az alapító Oros Kálmán, a váci int. volt növ., 1901. V-től Borbély Sándor igazgató és 1921-től mostanig Szentgyörgyi Gusztáv tanár.
A vakok kolozsvári intézete. Az intézet, mint ismeretes, ezidő szerint Enyed- Szentkirályon működik, de — mint vesszük a hírt — tavasszal beköltözködik még a magyar kultuszkormány által kezdeményezett s most már felépült vakok kolozsvári intézetébe. Az intézet az eredeti terv alapján épült fel, csupán a külső stílben van némi változás. Az épület két emeletesnek terveztetett alagsorral. Az alagsorban csecsemők és egészségügyi nővérek nyernek majd elhelyezést, a többi vakok oktatása céljaira fog szolgálni. Láthatjuk tehát, hogy az intézet eredeti rendeltetésétől némi eltérést fog mutatni, amennyiben a vakok felkarolásán kívül a csecsemő-védelmet is fogja szolgáim. Az intézetnek jelenleg 60 növendéke van, akiket hat tanár tanít. A növendékek még- eddig magyarul is társaloghattak, bár a domináló nyelv az oláh nyelv.Újabban azt az értesülést szereztük, hogy a növendékek bánásmódja és ellátása megfelelő, habár a közel múltban nem így volt. Szülők jöttek hozzánk, akik gyermeküket épen a bánásmód és ellátás miatt akarták kihozni; és különösen erkölcsi tekintetben voltak szomorú kilengések. Óhajunk, hogy elszakadt véreink gyermekeivel jól bánjanak és valóban meleg otthonra találjanak a serssujtott növendékek.
Kántorképzés a vakoknál. A vakok orsz. intézete bevezette a kántorképzést. Azok a zenésznövendékek, akik az orgonálásban és egyházi funkciókban megfelelő jártasságra tesznek mert, tanulmányaik befejeztével és a négy polgárival egyenlő értékű végbizonyítvány alapján kántori vizsgálat elé állanak és annak sikeres letétele után kántori oklevelet nyernek. Kiinda Károly az esztergomi érseki tanítóképző igazgatója e tekintetben jeles vak növendékeinket készségesen támogatja. Ez idén két növendék áll a kántori vizsga elé. Már eddig is működnek vakok kántori állásokban, így pl. a budapesti Hermina-mezei templom kántora a vakok orsz. intézetének volt növendék ,\ Bár teljesen vak, feladatának a plébános és egyházközség megelégedésére minden tekintetben megfelel, a hívek pedig szeretik.Halló eszközök. A lipcsei siketnémaügyi múzeum a Deutsche Akustik-Gesellschaft- tól a legújabb szerkezetű különféle halló-eszközöket és hallócsöveket kapta ajándékul. Ezeket most sorra kipróbálják. Különösen a gyengénlátó nagyothallók szempontjából mondják őket nagyon értékeseknek. Tulajdonképen csodálatos, hogy ezekkel a hallóeszközökkel a mi intézeteink egyáltalán nem, vagy alig foglalkoznak. A felállítandó fonetikai laboratóriumnak volna egyik főfeladata a sok közül a hallóeszközök megvizsgálása és megbírálása. Ennek a laboratóriumnak a megszervezése nemcsak elsőrendűen fontos, de már nagyon sürgős, ha a tudományos vizsgálódások terén haladni akarunk.
Sommaire: Alexandre de Borbély — Methodes nouvelles de la démutisation des sourds-muets. 11. (Ph. Michels.) — La combinaison des sons dans la langue hongroise et dans la regarde de la parole des s. — m. V. (Ch. Istenes). — La signification de la vue partiale dans Tenseignement des aveugles. (Ch. Herodek.) — De la lésion d’ouir. (L. Séra). — Revue. — Partié officielle. — Divers.
Contents: Alex. Borbély. — New methods of speech-teaching. II. (Ph. Michels.) — Voice combinations in the hungarien language, with special view of the Speech of the Deaf. V. (Ch. Istenes.) — The signification of partial sight in teaching the blind. (Ch. Herodek.) — About hard of hearing. (L. Séra). — Review. — Official part. — Miscaleanous.
Iniialt: Alex. v. Borbély. — Neue Verfahren im Sprachunterrichte dér Taubstumnien. II. (Ph. Michels). — Die Lautverbindungen in dér ungarischen Sprache, mit bes. Rücksicht auf das. Sprechen dér Taubstumnien. V. (K. Istenes.) — Die Bedeutung dér Sehreste im Unterrichte dér Blinden. (K. Herodek). — Vöm Schwerhören. (L. Séra). — Revue. — Amtlicher Teil. — Verschiedenes.
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