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A tanterv módosításáról,

Felszólalásom egyedüli biztos alapja azon irat, melyet a szak-
tanács t. előadója intézett október 30-án az összes siketnéma-intézetek
igazgatóihoz. Mi van ebben az irás ban ?

"A siketnéma-intézetek ez idő szerint érvényben levő tantervének
beszédtanitási részére csaknem általános az az észrevétel, hogy mig a
tanterv egyrészről a kifejezési alakokat (a beszédtanitás alaki részét)
szinte fölösleges részletezéssel öleli fel: addig a beszédkörök (a beszéd
anyagi része) abban igen szük terjedelemre szoritkoznak. E hiányon a
szaktanács segiteni óhajt s e hiány pótlására Oxcellenciájának javasla-
tot kiván előterjeszteni. "

"Mielőtt azonban a szaktanács e javaslatát megtenné, az egyes
intézetek tantestületeinek véleményeit ismerni kivánja. Evégből tisz-
telettel felkérem a tek. igazgatóságot, sziveskedjék a tan testülete véle-
ményének meghallgatásával, folyó évi november hó 15-ig tájékoztatni
a szaktanácsot a felől, hogy a tanterv beszédtanitási része, a tanterv-
ben lefektetett elvek épségben hagyása mellett, mily beszédkörökkel
volna kiegészitendő és kiegészíthető."

Ezóta körülbelűl megtette már minden testület a maga javaslatát;
igy tehát felszólalásom akár el is maradhatna. De a miniszter úr még
nem döntött: tehát bátorkodom a kérdéshez hozzászólni. Igen becses
dolog volna, ha az egyes intézetek, kollegák hozzászólásait ismernők,
hadd láthatnók, hogy kik, hányan, milyen súlylyal kivánják ezt a ki-
egészitést végrehajtani, vagy nem hajtani. Ennek hiányában - termé-
szetesen - csak a magunk meggyőződését i'ejthetjük ki. Ott kezdjük,
hogy erre az általános kifejezésre, mely csaknem általánosnak mondja
a módositásra vonatkozó észrevételt, mi iS"egy másik általánossággal
felelhetnénk, hogy t. i. általános a vélemény, hogy a jelenlegi tanterv
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általában jó, s amig alaposabban ki nem próbáljuk, addig ne bántsuk
azt. Ha 100 esztendeig meg tudtunk lenni tanterv nélkül, hogyne tud-
hatnánk ellenni még 10-15 évig egy általában jónak elismert tan-
tervvel?! 1900-ban adatott ki e tanterv és azóta már módositottak :
rajta egyszer. Ki mondja, hogy e módositás egyszersmint javitás is volt!?
A kartársak egy jelentékeny része azt mondja, hogy káros volt e mó-
dositás.

És öt esztendőn belül ez a második módositás akar lenni!
Hallom az ellenvetést, hogy hiszen ez nem is módositás, csak

kiegészítés, pótlás akar lenni, mely "a tanterv ben lefektetett elvek épség-
ben hagyása mellett" akar végrebajtatrii.

Jámbor beszéd ez, mely mást fog eredményezni, mint amit céloz;
mert a tanterv szellemének érintése, megsértése nélkül a célbavett ki-
egészites végre nem hajtható.

És itt kénytelen vagyok reámutatni és kimutatni azt, hogy a
módositást, kiegészítést kivánók - úgy kell lennie- még mindig nem
értik (vagy talán nem akarják érteni?) a tanterv szellemét, mert -
akarva, nem akarva - az u. n. leiró szemleleti oktatás sovány, de ké-
nyelmes mezejére kivánkoznak,

A tanterv barátai és ellenesei egyetértenek azon kijelentésben,
hogy a néma gyermeket meg kell szólaltatni, beszélővé kell tenni.
De a további módokban és eszközökben mindjárt el is térnek egy-
mástól.

A tanterv barátai azt mondják, hogy a beszéd elsajátitása végett
oly beszédanyagot válassz, mely a gyermek eszét túl nem haladja,
érdeklődését biztositja, a beszéd formáit (a köznapi kifejezéseket) magá-
ban foglalja. Erre pedig legjobb, egyedül a legjobb az 'bt. n. közvetlen
érintkezés, társalgás, vagy beszélgetés anyaga és nyelve. Vagyis az a
beszédauyag, beszédkör, melyben a halló 2- 3 - 4- 5 éves gyermek mo-
zog és amelyen ez a halló megtanul beszélni. Minthogy pedig 10 -15
siketnémának egy tanitója nem képes minden növendéke számára
annyiszor láthatóvá, gyakorolhatóvá tenni minden kifejezési alakot,
mint amennyiszer hallja azt az épérzékű : azért szükséges, hogy a
fenti érdekes anyagú beszélgetés, társalgás folyamán és közben esz-
méltesse a tanitó a néma gyermeket a hasonló nyelvalakok hasonló-
ságára, egyformaságára is, hogy igy az öntudat segélyével a tanuló
hamarább elsajátitsa a helyes kifejezést. Ezért tartják a tanterv bará-
tai szükségesnek, hogyanyelvalakok szemlélteiése legalább is ugyan oly
figyelemben részesüljön, mint a beszéd tartalmi része.

Ily világos és- azt hiszem - érthető kijelentések után, melyek
a tantervben szintén igy vannak kifejezve, méltánytalan a tantervre
tovább is azt fogni, hogy az a régi (tehát túlhaladott álláspontú) gram-
matikusok iskoláját követi. Viszont az is ki van benne fejezve, hogy
a Bill kőzisrnert mondását: "Ugy fejleszd a siketnéma beszédjét, mi-
ként az élet teszi azt a hallóval" , céljainkra elégnek nem tartjuk, ki
kell egésziten! azt a uyeloalakok folytonos seemlélteiéséuel, melyet azon-
ban nem az élettelenül összehordott példákon, mint inkább az eleven
beszélgetések során folyton előforduló,.. lassanként összegyűlő analóg-
esetek feltűwietéséoel érünk el.
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Tehát, hogy a grammatikusok és Hill szélsőséges elvei kiegyenli-
tődjenek, feláHittatott a tartalom és az alak egyenjogúsága. És ezt az
általános elvet jónak tartjuk, mert minduntalan elveket felállitani
egyrészt nem könnyű dolog, másfelől pedig a kisebb részletekért elve-
ket módositani nem tanácsos. De kérdem: valóban egyenjogú-e az
I-II -IIl. stb. alsó osztályokban a tartalom és alak ? Az 1. osztályú
páva szó valóban azért vétetik-e fel, hogy e szép madarat az a gyer-
mek is megismerje, aki ilyet még sohasem látott?! Ez a körülbelül
II. osztályba illő mondat: Az én neuew: János, .vajjon valóban azért
gyakoroltatik-e, hogy e mondatnak a lényege, tartalmi része: a János
kidomborodjék? Hiszen ehhez tökéletesen elég, ha a gyermek magára
mutatva, kirnondja : János. De nekünk nem ez a fődolog! Nekünk ez
a lényegnek mondott fogalom, szó csak cím- és ürügy arra, hogy ennek
révén megtanithassam a páva hangcsoportját kiejteni, továbbá az én-t,
azén-nek a név-hez való viszonyát és megfordítva, az az név elő
használatát és e négy szónak egymásutánját.
. Valójában tehát úgy áll a dolog, hogy amig nincs mivel kifejezni
a meglevő gondolatot, amig nincs szó, nincs kifejezési alak, addig
ezt kell elérendő célul tekinteni s a hozzá szükséges tartalmi részt
csak eszköznek, cimnek, ürügynek, alkalomnak stb. kell tartanunk, de
nem célnak.

Mindaddig tehát, mig a siketnéma beszélni, helyes szóviszonyi-
tással beszélni nem tud, addig a rendszeres ismerei-wyujtási, mint
célt nem tűzhetjük magunk elé; tehát a tartalmi rész fontossága az
alsó fokon nemcsak nem emelkedhetik az alakismeret fontossága felé:
de sőt hátrább kell maradnia a kifejezési alak sürgős volta miatt.

Minthogy azonban a tapasztalat azt igazolja, hogy nemcsak a
IV. V., de még a VIlI. évfolyamú növendékek sem képesek már készen
levő ismeretüket helyes alakban kifejezni, mi sem természetesebb,
hogy még a felsőfokon is az alakismeretnek kellene elül járnia, annál
kevésbbé volna szabad a tartalmi részre való törekvésnek felülmulnia
az alakot.

De hogy gondoljon az ember e vakmerőn ek látszó nézet gyakor-
lati megvalósitására, mikor még a II. stb. alsó osztályok beszédanyagát
is bővíteni akarják, ami természetesen a tartalom javára esik és az
alak, meg a közvetlen kifejezés háttérbe szoritásával jár.

Avagy nem azt célozza-e a, szaktanácsi- levél, mely a tanterv
II. Ill. osztályú beszédkörét kiegészitendőnek mondja? Némelyeknek
nem elég az a beszédanyag, beszédkör, melyet a tanterv a családi
iskola beszédkörének mintájára általánosságban mond, hanem azt
akarják, hogy pl. 'lA gyermek feltűnőbb külső tesirészei" cimü általános
követelmény részleteztessék, talán igy: Fej. Törzs. Végtagok. Az érzések
talán igy részleteztessenek : Kellemes érzések. Kellemetlen érzések.
Közömbös érzések stb.

Tudják-e t. olvasóim, hogy mire céloz és mire vezet ez a ki-
egésziteni, vagy részletezni akarás? Ez oda vezet, hogy alI. Ill.
osztály nem ily érdekes, igaz, beszédet képző kifejezéseket fog tanulni,
hogy t. i. Fáj a fejem. Nincs semmi bajo"m. Megütöttem az újjamat
stb.; hanem a nagyhangú cimnek megfelelőleg ily élettelen, érdektelen,



216 SZE M L E 12. sz.

testet-lelket ölő leíró izű beszédtanitást fog nyakgatni: Az ember teste
három főrészből áll, u. m.: fej, törzs és végtagok. A végtagokat más-
képen kezeknek és lábaknak is mondjuk stb.

Ide fog kérem bizonnyal vezetni, mert az a tanár is szemmel
láthatóbban, kézzel foghatobban meg tud felelni majd a miniszteri
biztosok azon szokott s lényeges vizsgai kérdésének, hogy: elvégezte-e
a tananyagot?

A számadásravonás és vonhatás lényeges, el nem vitázható első-
rendű követelmény. De éppen itt van a forgó pont és veszedelem, ha
a felelősségre-vonásnak alapját ebben az intézkedésben akarják meg-
állapitani.

Tegyük fel, hogy az eddigi anyag mellett egyikünk-másikunk a
vizsgai biztosok előtt kapkodónak látszott és évi fáradozásának ered-
ményét nem tudta oly tetszetős módon bemutatni, mint ahogy más-
különben az év folytán jól végezte azt.

Két okkal eléggé meg lehet ezt magyarázni. Az egyik a lelki
állapot, mely abból ered, hogy most az illetőnek egy évi munkája
felől alkotnak véleményt és talán jövője is függ ettől. A másik ok az,
hogy a tanterv szerint az II. Ill. osztályban nincs fejezetek alá össze-
gyűjthető beszédanyag, illetőleg mondat-sorozat ; igy tehát a tanitó
sem folytathat még e fokon egy tárgyról szóló összefüggő beszédet.

Es a tervezett kiegészités, részletezés stb. azt célozza, hogy a
számadásnál mutatkozó e bizonytalanság megszünjék és legyen ki-
mondott, kifüggesztett anyag, amiről beszélni lehessen és később
kelljen. No hát! igy lesz anyag és arról fognak is beszélni több össze-
függő mondattal a növendékek, és az ellenőrzésnek is lesz fogantyúja:
de mindezekben nem lesz köszönet, mert az a több összefüggő mondat
az illető fejezetnek megfelelő tartalmi ismeretek esszenciáját fogja
magába foglalni (- amire a gyermek sem nem érett, sem nem ki-
vanesi -), mondatszerkezete pedig okvetlenül harmadik személyű ki-
jelentéseket fog tartalmazni, amiből felhasználható, a gyakorlati élet-
ben értékesíthető beszéd nem lesz. Ezt a kevesebb eredményt aztán
biztosan megállapithatja majd a vizsgai biztos!

. Ezért látom én aggályosnak a megindított mozgalmat; s ezért
tartottam szükségesnek, hogy a tanterv szellemének védelmében lelki-
ismeretemet is megnyugtassam.*)

Borbély Sándor.

*) E cikket a szerzö - amint velünk közli - november 15-ike után és 22-ike:
a szaktanács gyülése előtt irta. A szaktanácsban elhangzott vélemények, felfogások,
magyarázatok többé-kevésbbé megnyugtatólag hatottak reá azon aggodalmakat illető-
leg, melyeket e cikkében kifejez és e szempontból hajlandó is lett volna azt vissza-
vonni. Mi azonban, arra való tekintettel, hogy e cikk a tanterv szándékát, szellemét
hüen magyarázza és reá mutat a veszedelemre, mely a jó szándék mellett is fenye-
getheti a jónak mindenkitöl elismert vezérelvet: általános okulásul, továbbá a
veszélytől való tartózkodás végett és sokunk álláspontjának igazolásául közreadandó-
nak találtuk e felszólalast. - A szerkesztő.
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A siketnémák váci kir. országos. intézetében létesített

"előkészítő osztály" szervezete.
Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m, kir. miniszternek 1905. évi 92568. sz. rendeletével.

Általános határozmányok.
Cél : A siketnémák váci orsz. intézete előkészitő iskolájának

célja az, hogy a szegény, gyermekeik neveléséhez nem értő, arra rá
nem érő szülök siketnéma gyermekei gondos felügyeletben, céltudatos
nevelésben részesittessenek és ezen előkészités által asiketnémák tani-
tása is megkönnyíttessék, eredményesebbé tétessék.

Ehez mérten az elökészitő iskolának hármas feladata van:
1. az óvás, gondozás és ápolás, rendre. tisztaságra szoktatás;
2. A növendékek értelmének, ügyességén ek és kedélyének a kor-

hoz mért fejlesztése ;
3. a beszédmaradvánnyal biró növendékeknél e maradvány meg-

tartása és fejlesztése ; a némi hallással rendelkezők hallásának felhasz-
nálásával a beszédnek gyakorlása; az összes növendékeknél pedig a
beszéd más szájáról való megértésének és az egyes beszédhangok,
- hangcsoportok. - esetleg szók kiejtésének a lehetőség szerinti
gyakorlása.

A fenti cél megvalósitására a siketnémák váci országos intézetében
egy előkészitő osztály nyittatik meg.

A gyermekek száma 15. - Életkoruk: 5-6 év; -- nemük: fiúk
és leányok. Foglalkozik velük az igazgató vezetése mellett két "iskola-
néne ;" foglalkozási idő: fél 9-11-ig és fél 2-4-ig. Elhelyezésükre
nézve berinlakók, fizetők.

A) Óvás, ápolás, gondozás.
Mindentől, ami testi vagy szellemi jólétét károsan érintené, meg-

óvandók a gyermekek. Ennek elérése végett az előkészitő iskola növen-
dékei éjjel-nappal állandó felügyelet alatt vannak. A gyámoltalanabbak
az öltözködésnél, mosakodásnál, fésülködésnél türelemmel és szerétet-
tel segitő kezet nyernek.

A nappali foglalkozás, játék, étkezés stb. idején is, a kisdedóvó
felelősségteljes állandó gondozása alatt vannak a növendékek. Kiterjed
a kisdedóvó figyelme arra, hogy

a) a növendékek az időjáráshoz mérten öltözködjenek;
h) ruházatukat, kezüket, arcukat a növendékek tisztán tartsák, ha

pedig bepiszkolták, akkor megkeféljék, megmossák stb.; az elrongyo-
lódott ruhadarab kijavítandó;

c) ételben, italban mértéket tartsanak, illedelmes magatartáshoz
szokjanak a növendékek:

d) a kisdedek egymás iránt szeretettel legvenek, egymást ne bánt-
sák, ne helytelenkedjenek;
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e) a betegről az óvónő (iskolanéne) azonnal jelentést tegyen, azt
az orvos, vagy igazgató útasitása szerint lelkiismerettel ápolja;

f) lefekvéskor a ruhadarabok rendbe rakandók. Alvás közben a
kezek a takaró fölött tartatnak;

g) az óvónő (iskolanéne) a kisdedek között alszik. A hálóterem-
ben éjjeli lámpás világit.

B) Szoktatás, rend, fegyelem.
Minden rossztól való óvás és a jóravaló intés, szektatás. Egyes

gyermekekkel szemben elég is lehet ennyi útasitás. De egy csoportnak
rendben tartása, céltudatos nevelése és még hozzá a családban több-
nyire elhanyagolt siketnémák fegyelmezése indokolttá teszi, hogya rész-
letekre is kiterjeszkedjünk.

A siketnéma nem hallja a beszédet s igy nem is érti azt, egy,
ránézve fontos fegyelmezési eszköz tehát kiesik a kezünkből. Már.
pedig az 5-6 éves fogyatékos kisdedek fegyelmezetlenebbek, mint
halló kertársaik. A fegyelmezettséget a nevelő (óvónő, iskolanéne) sze-
retetteljes komolyságával, következetes magatartásával s (beszéd he-
lyett) megfelelő arckifejezésével és határozott, jellegzetes mozdulatai-
val éri el.

A kisded siketnémá, midőn a szülői házból először lép be az is-
kolába, csak a saját énjével van elfoglalva, őt csak az érdekli, hogy
édes anyját nélkülözi, vagy hogy új helyzetben van, ahol érdeklődésé-
nek, kiváncsiságának kielégítésére szárnos tárgy, jelenség mutatkozik.

Első dolog tehát, hogy az anyját nélkülöző gyermeket szeretettel,
bizalommal magunkhoz szoktassuk. Iparkodjunk a kölcsönös megértésre,
törekedjünk a növendéknek valamely foglalkozás iránt való hajlamát
kipuhatolni ; és foglalkozásolmak, más cselekvéseknek kézmozdulatok-
kal, vagy más módon való utánzása, élénk szinek, alakok felmutatása
által, állatokról, gyümölcsről, eszközökről s oly tárgyakról, jelenségek-
ről, melyek iránt a gyermek s igy a siketnéma is érdekkel viseltetik,
nekik fogalmat adni.

Egyszóval: nyájas arccal, érdekes tárggyal, jelenséggel feledtet-
jük előtte a régi otthont és kellemessé tesszük neki az új otthonát.

A magunkhoz való szektatás e módja után, mely napokig eltart,
következik a rendhez való szektatás úgy, hogy ez a kisded lelkében
keserű emléket ne hagyjon.

A kisdedóvó tanitsa a gyermekeket arra, hogy ezek az adott jelre
reá figyelni képesek legyenek. Ezzel kapcsolatos az összes érzékszer-
vek gyakorlása.

A figyelem felébresztetvén, az értelem - a tárgyaknak. események-
nek, tulajdonságoknak, arányolmak, viszonyoknak természetes nagyság-
ban, mintákban, képekben, rajzokban bemutatása által, élénkitő kézrnoz-
dulatok, arckifejezéssel való értelmezése, magyarázása útján, a tárgyak-
nak hasonlóság és különbség szerint való rendezése, szin, alak, nagy-
ság, szám, helyzet, tapintás, izlés, szaglás stb. révén, a mintáknak,
képeknek, a természeti tárggyal való összehasonlitása által - fej-
lesztetik. ;#
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E tekintetben a nevelés segédtényezőjéül kinálkozik maga az in-
tézet, az ő házi rendjével. Igy: a reggelizés, ebédelés, vacsorálás, le-
fekvés, alvás, az ő jótékony hatásával, a napot egyenlő szakaszokra
osztva, egy-egy kellemes nyugvó pontúl szolgál a kisdednek s igy nagy-
jából már kezd bizonyos rend kialakulni.

A közbeeső idő, a gyermekeknek szintén tetsző dologgal: játék-
kal töltendő ki úgy, hogy az változatos, érdekes és soha megunott ne
legyen.

Ez első játék is olyan legyen azonban, hogy az ne csak a ke-
délyképzést szolgálja, hanem a testedzés és fegyelmezettségnek már
bevezető-iskolája, első lépcsője is legyen.

C) Nevelés, tanítás, foglalkoztatás.
Ez előkészitő iskola azt tűzi ki céljául, hogy a kisdedek részéről

eddig látás útján szerzett ismereteiket számonvegye, azokat a hason-
lóság és különbség cimén egymás mellé sorakoztassa, egymással vi-
szonyba hozza, egymásra vonatkoztassa s ezen közben a megfigyelése-
ket élesitve, szemlélni, észrevenni és fogalmakat alkotni tanitsa a kis-
dedeket.

Az ismeretnyujtás megkívánja, hogy ne csak eléje vigyük a gyer-
meknek azon tárgyat, melyet meg akarunk vele ismertetni: de feltét-
lenül szükséges, hogy azon tárgyakat már látták legyen a gyermekek.
S igy minden növendék emlékezvén arra, részt vehessen annak rész-
letezésében. Tehát, hogy az érdeklődés eleve biztositva legyen. Nem
kell kicsinyelni a legelemibb foglalkozást sem.

Mellőzendő azonban az egyes tárgyaknak szigorú, következetes
részletezése, leírása. Minden tárgy, mely céljainkra elévétetik, legyen
érdekkeltő a kisdedek előtt, de csak a. feltűnő, érdekes tulajdonsága
emeltessék ki. Szóbeli kifejezéssel, - ami már csak a beszédszükség-
let felkeltése és a leolvasás szempontjaból sem hagyható el egészen,
-- csak akkor éljen a nevelő, ha előbb a mutogatás, arcjáték, vagy
egyéb módon a gyermeknél a kivánt fogalmat megalkotta.

Nemcsak közlő lehet a tanitásí forma, de kérdező is.
Amely tárgyat nem vihetünk természetben a gyermekek szeme

elé, azt képekben (különösen szinesekben), aztán rajzolatokban szem-
léltessük. Sok tárgy bemutatásánál jobb a gyermekek szeme előtt ke-
letkeztető rajz, mint a kész kép. A kész képeket nem kell kifüggesz-
teni, csak szükség esetén vétessenek elő.

. Leggyorsabb s némelykor legjobb megértetési mód, az utánzás
(az arcjáték). Különösen hangsúlyoztatik, hogy csak természetes után-
zást szabad használni; tehát a kisdedóvó vigyázzon, nehogy a mester-
séges "jeleket" elsajátitván, itt alkalmazza. •

A minták és képek összehason1itása akként értendő, hogy a fel-
mutatott mintát megkeresik a képen, vagy megfordítva; aztán számon-
veszik, hogy hány van belőle ott, vagy itt; milyen szinü az és ez; a
kisdedóvó mutatja az egyiken a részeket, a növendékek felkeresik a
másikon ugyanazokat. Kérdés tárgya legyen továbbá a főbb tulajdonság,
rendeltetés, hasznosság, vagy káros volt stb.
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A számfogalmak általában csak a 10-es számkörben fejlesztesse-
nek ki. Legfőbb számolási eszköz a 10 ujj legyen, de minden más fel-
használható eszköz is használtassék fel arra, hogy az elvonás e kör-
ben már e fokon is megtörténhessék.

A kis gyermek általában s igyasiketnéma sem' a felnőttek
szemüvegén itéli meg a környezetében levő tárgyakat és azok rendel-
tetését. A kis gyermek inkább a kiilső, lényegtelenebb szempontok (szin,
alak) szerint rendezi az ő játék stb. tárgyait. Ne akarjuk gyorsan ki-
emelni őt a természetes világából. "Az elme is, mint az alma) időre
érik." Hadd csoportositsa a kisded is az ő itélete és kedve szerint pl.
a zöld papirt, a zöld szövetet, a zöld kosarat, a zöldre festett ekét stb.
egymás mellé. Már ez is itélet, ez is rend, mely előbb-utóbb elvezeti
őt oda is, hogy a különböző szinű és alkatú gazdasági eszközöket stb.
a rendeltetés szerint csoportesitsa.

D) Hallási, beszélési és szájról való olvasási gyakorlatok.

Az elökészitő iskolának nem feladata, hogya beszédre tanitsa a
kisdedeket. Mindazonáltal a meglevő hallási és beszédmaradványnak
lehető megmentésére már ez iskola hivatott. Ugyszintén arra is hiva-
tott, hogy oly alkalmakat keressen, megjegyezzen és ismételjen, me-
lyeknél a növendékek természetes beszédhangja hallható. Igy a neve-
tés természetes hanggal járván, nemcsak a kedélyre, de az oktatás
céljaira is jó. A csodálkozás hangja is megfigyelendő. Némely gyer-
meknek nem lehet hangját venni, hacsak sirásnál nem figyeljük meg.
A másiknál talán az orr tisztátlansága okozza, hogy nem ad tiszta
hangot. Vigyázzunk tehát a tisztaságra, hogy az oktatási célt is szelgal-
juk. A másik mód nélkül szuszog, erről az illendőség szempontjahól
szoktassuk le, hogy a jó lélekzéssel a beszédtanitás útját egyengessük.
A kisdedóvó tartson egy jegyzéket, melybe azonnal jegyezze be a- tett
észrevételeit és a változásokat.

Az anyag, e fokon, a hazulról hozott beszédmaradványnak meg-
felelő beszéd útján való gyakorlása, fentartása ; a hallási maradvánnyal
biroknál megfelelő hangos beszéd, időnként külön hallási gyakorlatok .

. Szájnyitás, zárás, kisebb-nagyobb mértékben ; lazább, feszültebb
módon; nyelvállások.

Légzési gyakorlatok: be és ki, gyorsan és lassan, orron és szájon
keresztül; ennek érzékelése a száj előtt, orr előtt, gégén, mell en, re-
keszizmon. Vokalis hangok. Fúvási gyakorlatok (gyertya, papirszeletek
stb.) Más hangok gyakorlása. Rövidebb hangcsoportoknak a leolvasása.

A szájról olvasás gyakorlása nem túlságos követelmény; mert a
tapasztalat igazolja, hogy némely szájmozdulat jelentését sokszoros al-
kalmazás után az a néma is megérti, aki pl. nem tudja, hogy e szó-
ban: jó, két hang van: j és ó.

A foglalkoztatási és kézügyesitő gyakorlatokra vonatkozólag azt
jegyezzük meg, hogy ezek tevőleges munkával és eredménnyel járván,
nemcsak a változatosság elmélete szerint jók, hanem a gyermekek tevé-
kenykedő hajlamának is megfelelnek és az önbecsérzetet is nagyban
emelik. ,.
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E) Foglalkoztatási, kézügyesitö gyakorlatok.
Anyag: Rajzolt, festett alakok, természeti tárgyak utánzása, ki-

rakása, készítése, különböző készen adott anyagokból ; tetszésszerinti
idevágó készitmények előállitása.

MunkaanY[lg: fa, kavics, üveg, agyag, homok, vas, papir, szalma,
nád, káka, háncs, cérna, tengeri-szar, forgács, fürészpor, borsó, kuko-
ricaszem stb.
. Alakok: Kör, félkör, gömb, kocka, hasáb, gúla, háromszög, négy-

szög, ötszög, hatszög, csillag, stb. és a közéletben előforduló, természet-,
vagy rajzminta után könnyebben másolható készitmények alakítása. (L.
Rajzmelléklet.)

A mozgatható betűkből az egyenlőknek kiválogatása, a falitáblán
krétával, a homokban pálcikával, a papiron irónnal való utánzása, a
szóval kiejthetőknek akiejtetése,

A munkaanvagok sorrendjére, valamint a készitmények nemére
vonatkozólag útasitás csak annyiban adatik, hogy azok változatosak, a
könnyebbség fokozata szerint egybeállitottak legyenek. Amely anyag
vagy eszköz csak kissé is veszélyes lenne, elhagyandó. A készitmények
egyike-másika kiadható a kisdedeknek játékszertil.

E kézi foglalkozások között az agyagmintázás is benne foglaltatik.
Valamint az irás elemel és az egyszerűbb rajzolatok is gyakorlandók.
Egy-egy fajta foglalkozás fél óranal tovább ne tartson.

F) Játékok.
1. Ujjgyakorlatok :
1. A két tenyérnek imáh oz való összetevése.
2. Az ujjaknak imához való összekulcsolása.
3. Jy,1utogatások (a mutató ujj használata jobb és balkézzel.)
4. Összekulcsolt ujjak mellett a két hüvelykujjnak egymáskörüli

forgatása.
5. A jobb és bal megfelelő ujjhegyeknek összeillesztése kinyitva,

hajlitva,
6. Ugyanez a közép- és gyürüs ujjak kihagyásával.
7. A. két tenyérnek különböző helyzetekbe tevése.
8. Okölbe szoritása.
9. Ökölbe-szoritásból az egyes ujjak feltartása.

10. A két ökölnek egymással szemben egymáshoz való szoritása.
Egy más gyermek két mutató ujjával igyekszik a két öklöt csellel egy-
mástól elütni.

11. Az ujjaknak kiforditott összekulcsolása.
12. Az ujjak kűlönféle alakulásából állatok, alakok utánzása s

ezek árnyékának falra vetitése.

Il. Társas játékok:
1. Benn a bárány, künn a farkas.
2. Hol- a szita komámasszony? "
3. Gyürüsdi. (Körhe állva, zsinórra füzött gyürü.)
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4. Kertész. (Virág, gyümölcsnevek.)
5. Kánya, tyúk és csirkéi.
6. Tüzet viszek, nem látjátok!
7.... A gyermekek körben állnak. Egy' a körön kivűl szalad,

megérint valakit, az az előbbivel ellenkező irányban szalad, amikor ta-
találkoznak, kezüket egymásnak vállára teszik, ily helyzetben kettőt ug-
ranak, aztán sietnek az üres helyre. A hely nélkül maradt folytatja a
játékot.

8. Székről-székre. Eggyel kevesebb szék van, mint növendék.
Adott jelre helyet foglalnak. Egynek nem marad, az folytatja a játékot.

9. Szembekötősdi. Egynek bekötik a szemét, a többiek körben
mozognak, a bekötött szernü, a kit megfog és kitalálja kilétét, annak
helyét foglalja el.

10. Lovasdi.
11. Katonásdi.
12. Labdázás.
13. Postás játék.
14. Tizedelés.
15. Cicázás.
16. Erdő mellett. (Körben állnak, kezet fognak, egy a közepén áll

s egyet kiválaszt a többi közül, egyet-kettőt fordul vele s újra kezdő-
dik a játék.

17. Usd a harmadikat.
18. Lánc-szakitás.
19. Lepke-vadászat.
20. Repül, repül a . . . . gólya.
21. Madárjáték.
22. Találósdi játékok az érzékszervek fejlesztésére.

Ill. Egyes játékok:
1. Pergető.
2. Kocsizás.
3. Sárkány-eresztés.
4. Repülnek a pillangók.
5. Tekézés.
6. Gombozás.
7. Bábuzás.
8. Szappanbuborék-eresztés.
9. Karika-hajtás stb. stb.

IV. Az állatok főbb tulajdonságának utáuzása :
Hogyan tesz: a ló, ökör, kutya, macska, disznó, kecske, tyúk, ka-

kas, liba, kacsa, medve, elefánt stb. Az állatok járását utánzó menetek.

V. Az emberek foglalkozási cselekedeteinek utánzása:
Mit csinál a kapás, kaszás, szántóvető, arató, favágó, pap, katona,

dohos, hegedűs, borbély, mészáros, kereskedő, gyógyszerész, vasúti ka-
lauz, festő, mosónő, szakácsnő stb. .•
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Más cselekvések: Imádkozás, köszöntés, evés, ivás, alvás, mosdás,
törülközés, fésülködés, leülés, felállás, csengetés, fűrészelés, fúrás, gya-
lulás, vágás, dagasztás, tésztanyujtás. főzés, kávédarálás. seprés, ásás,
kapálás, gereblyélés, gyomlálás, gyümölcsszedés, stb. stb.

Mit csinál a szahó ?
az asztalos?

" a csizmadia?
" a lakatos?

"

"

G) Tornagyakorlatok.

1. Szabadgyakorlaiok :
1. Fej- és nyakgyakorlatok. (Kezek a csípőn, vagy karkulcso-

lás hátul.)
Fejhajlitás : előre, vissza; jobbra, vissza; balra, vissza.
Fejlendités: jóbra 1, balra 2!
Fejforditás: jobbra, vissza; balra, vissza; jobbra 1, balra 2 !
Fejforgatás : jobbra 1, hátra 2, balra 3, előre 4!

2. VálIgyakorlatok.
Vállemelés föl: jobb vállat; mindkét vállat egyszerre, váltogatva.
V állfeszítés előre és hátra ugyan úgy.
Vállforgatás.

3. Törzsgyakorlatok. (Kezek a .csípőn, vagy hátsó karkulcsolas.
Törzshajlitás : úgy vezényelve, mint a fejhajlitás.
Törzsforditás:" " "" fejforditás.
Törzsforgatás : " " "" fejforgatás.
Törzslendités:" " "" fejlendités.

4. Lábgyakorlatok. (Kezek a csípőn, vagy hátsó karkulcsolás.)
Alapállás.
Sarkon állás: váltogatva, mind a két sarkon.
Lábujjhegyen állás: váltogatva, mind a két sarkon.
Lépő-állás: előre, oldalt, hátra.
Lépő-állás keresztbe tett lábbakkal : elől, hátul.
Fordulatok: jobbra át, balra át, hátra arc, előre arc.
Lábunk fejét hajlitsuk : le, fel, jobbra, balra. (Nehezebb

gyakorlat, mert féllábon kell állani i végeztethető ülve is.)
Térdhajlitás : kicsit; térdhajlitás nagyon; guggolás.
Sark-emelés. (Féllábon kell állani.)
Térdemelés. " " "
Láblökés. " " "
Rohanó állás: előre. oldalt.
Szökkenés helyben.'

5. Kargyakorlatok.
Kezeket csípőre.
Karhajlitás.
Kezeket vállra.
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Karnyujtás előre: kézfejek fenn, tenyér fenn, hüvelykujj
fenn, kisujj fenn.

Karkulcsolás: elől, hátul.
Karemelés : előre, oldalt; jobb, bal, váltogatva mind a két kar.
Karlendités: vállmagasságig, vagy fej fölé,mint akaremelés.
Karlökés: előre, fel, le, oldalt, hátra; jobb, bal, váltogatva

mind a két kar.
Karütés : előre, oldalt, jobb, bal, váltogatva mindkét kar.
Karvágás : előlről hátra, jobb, bal, váltogatva mindkét kar.
Tapsolás: vállmagasságban, fej fölött.
Karforgatás : jobb, bal, váltogatva mindkét kar.
Motolla.
Kézhajlitás : fel, le, oldalt.
Ujjak nyujtása ökölből : egyenként, egyszerre.

" hajlitása ökölbe.
" tevése a hüvelykujj hoz.
" terpesztése és zárása.
" forgatása.

II. Rendgyakorlatok.
Arc-sor.
Oldal-sor.
Egyenes sor.
Kettős sor.
Kör.
Menet: előre, fordulva, kanyarodva.
Kőrvonulás, kigyó-, csiga-vonulás; menet lábujjhegyen, sar-

kon, egész talpon, toppantással, térdhajlitással; szökdelés ;
gólya-járás; beka-ugrás.

Segédkönyvek, tanszerek: Székelyné : Kisdedóvó magyar
alaki munkák. Peres Sándor : Magyar Kisdedóvó. Dömötör Kozma :
Alaki munkák, Sziklai S.: Arjegyzék a kisdedóvó felszereléséhez. Borbély
Sándortól összeállitott rajzolatok. Stepankó: Kisdednevelés. Molnár
Mária: Játékgyüjtemény. Láng Mihály: A munkaszeretetre nevelés.

*
A siketnémák váci kir. országos intézetében létesitett

előkészitő osztály házirendje.
Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 1905. évi 92568. sz. rendeletével..

1. Az intézet házirendje általában az előkészítő iskolára is vo-
natkozik.

2. Az előkészítő iskola fiú - és leánynövendékei egy - egy háló-
szobában külön alszanak; közbül egy kis szobában, - mely egyszers-
mint az iskolanénéle nappali szobája is, - két iskolariéne alszik.

3. A növendékek reggel 71/4 órakor .•.kelnek, 8 órakor reggeliznek,
12 órakor ebédelnek, este 7 órakor vacsoráznak, általában 1/29 órakor,
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nyáron 9 órakor feküsznek le. Az étkezés a fiúk ebédlőjében történik
és a reggelit kivéve, azokkal egyidőben.

Tiz órakor és d. u. 4 órakor egy-egy zsemlyét, illetve egy darab
kenyeret kapnak a növendékek.

4. Tervszerű foglalkoztatási idő délelőtt 1/29-11 óráig, délután
1/22-4-ig, .közben délelőtt és délután 1/2-1/2 órai ozsonna szünettel.
A többi idő felügyelet mellett megengedhető tetszés szerinti játékkal
telik el. E játékidő és némely esetben a tervszerű foglalkoztatás is
- ha kedvező az időjárás - a szabadban töltendő, máskülönben egy,
e célra rendelt nagy, világos teremben.

5. A hálószobák, játszóterem rendben tarsása, valamint e növen-
dékekkel kapcsolatos minden teendő a két iskolanéne dolga. A játszó-
terem naponkint többször szellőztetendő, mialatt a gyermekek a szom-
szédos terembe vonulnak.

6. Az iskolanénék minden idejüket vagy a növendékek és dol-
gaiknak rendben tartásával, vagy foglalkoztatásukkal töltik.

7. Minden, az előkészitő iskolának jelen házirend keretében nem
szabályozott ügyében az igazgatóság a szükség szerint, esetről-esetre
intézkedik.

Hogyan fejlesszük a hangokat '?
E kérdés körül csoportositott gondolataimnak a "S~emle" f. évi

6-ik számában adtam kifejezést, s amidőn igen tisztelt szerkesztőnknek,
* alatti megjegyzéséből többek között ezt olvastam : "Lapunk legköze-
lebbi számában leülönben még visszatérünk e cikkre" , bizvást hittem,
hogy kartársaimnak tárgyilagos hozzászólása után, e vajudó kérdés
tisztázódni fog slekerül e lap hasábjairól. Vártam tehát a "Szemle"
legközelebbi számának s vele a kilátásba helyezett közleménynek a
megj elenését. Végre egy értekezés látott napvilágot, melynek szerzőj e
foglalkozván az általam felvetett kérdéssel, fejtegetése folyamán dolgo-
zatom némely részének oly értelmezést ad, mely az abban kifejezettek
tartalmának nem felel meg. E körülmény kötelességemmé teszi, hogy
a "Szemle" folyó évi 10. és l l-ik számában megjelent "Hogyan fejlesz-
szük a hangokat?" cimű cikk irójának némely állítására megjegyzése-
ket tegyek. Az értekezésnek a fenti kérdéssel összefüggésben nem levő
részeivel, ahol cikkiró a karban való feleltetésről, az előgyakorlatok
végzéséről stb. elmélkedik, foglalkozni nem óhajtok, aminthogy az
egész értekezést sem fogom menetében mindenütt megjegyzéssel kisérni,
mert oly szakértekezésre, melynek fonetikai. gyakorlati és elméleti
ismerete abban csúcsosodik ki, hogy az "é" és "i" hangokat határ-
hangoknak minősíti s ily intelmeket és tanácsokat ad: "A magánhangzók
kiejtésénél ügyelnünk kell a gége-, a nyelv- és az ajakműködésre, meg
arra, hogy a magánhangzók képzésére szükséges izomösszehúzódás
következtében az alsó állkapocs közötti izrnok meg ne .keményedjenek.
Vigyázzunk arra, hogy a szájból jövő levegő minden magánhangzónal
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meleg legyen. Ne engedjük a gyermeket tátott szájjal beszélni, a
szájnyilás csak olyan legyen, hogy a gyermek mutatóújja beleférjen;
jó "u"-t csak akkor kapunk, ha sem az üreget nem bővitjük, nem
szűkitjük, sem a nyilást nem tágit juk, sem pedig a nyilásból kitóduló
hangot mellékhangokkal nem kisérjük" stb. -- Felfogásóm szerint
minderre kiterjedő figyelmet nincs miért fordítani. Cikkirónak ama ki-
jelentésére, hogyadolgozatomban olvasható megokolásnál fogva nekem
óhajom, hogy az általam megállapitott hangsor követtessék, különösebb
mondani valóm nem lévén, szerezzen a t. olvasó ez óhajomról meg-
győződést a "Szemle" folyó évi 6-ik számának 99. oldalán olvasható
következő soraimból : "Gyakorlati ismereteimnek az elmélettel való egybe-
vetése folytán megállapitom a hangoknak olyan sorát, amelyhez alkal-
mazkodni kinek-kinek tetszésére bizatik, de amely mindenesetre alkal-
mas arra, hogy egy végleges sornak az alkotására kiindulási pontul,
esetleg alapul is szolgálhasson". •

"Azzal, hogy egy hangot szűkitőnek, felezőnek, vagy pörgőnek
nevezünk, még semmit sem mondottunk", mondja cikkiró. Talán
mégsem annyira semmit mondás ez, hogy felette szánakozóan kelljen
mosolyogni. Mert lássuk csak! Most az o, u, i stb. hangok magán-
hangzók, vocalisok nevezése alatt foglaltatnak össze. E szó: vocalis,
gyüjtőné v, amely mindama hangokra ráillik, amelyeknek alapanyaga
a gégében keletkezett és a beszédszerv némely részeinek alakjában
és helyzetében beállott változás által módositott zönge. Magánhangzó,
vocalis 'csoportot és nem egyedet jelent. Vele egy hangot nem jelölhe-
tünk meg. Már pedig amint a kutya és a farkas, a macska és az
oroszlán bár egy ugyanazon osztálynak a tagjai, mégis élesen különböz-
nek egymástól, épp úgy különbség mutatkozik a vocalis nevezet alatt
összefoglalt hangok között is, amely különbség köíönösen a képzés
helyére nézve áll fenn.

S nekünk - kik szeretjük magunkat fonetikusoknak tartatni és
tekinteni - kötelességünk volna a különbségek figyelembe vételére, a
hangok megjelölésére oly kifejezéseket használni, amely' szavak félre-
ismerhetetlenül és határozottan rámutatnak valamely csoport kere-
tébe tartozó egy hang természetére, a képzésevel járó módozatokra stb.

Ha pl. azt mondom, az "u" képzése sok nehézséget okoz, ez alatt
csak azt lehet érteni, hogy ama hangok egyike, amelynek alapanyaga
a módositott zönge, nehezen képezhető; de hogy e hang hol és hogyan
képeztetik. hangzásakor minő alakja van, a hang micsoda helyzetet
foglal el, arra nézve a mondottakhól hiába várunk felvilágositást.
Ellenben aki dolgozatom at megfelelő figyelemre méltatta, s ezt fogja
valahol olvasni: az alsó szűkitő képzése sok nehézséget okoz, - az
nemcsak azt fogja tudni, hogy itt a szólalók csoportjába tartozó hang-
ról van szó, hanem hogy e hangok közül annak a képzése okoz nehéz-
séget, amelynek hangoztatásakor a zöngés levegő a lehetőségig előre
tolt és összehúzott ajkakba ütközik s a nyelv legmélyebb állást foglal
el. Tehát e kifejezés: alsó szükitő, a szólalók egyikét a képzéssel járó
mozzanatok feltűntetése által jelöli meg s olyasféle értékkel bir, mint
aminö a családban a vezeték név használata mellett a keresztnévre
esik. S igy van ez a dolgozatomban található többi kifejezéssel is,
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amelynek mindenike mond valami keveset és azért teljesen elegendőt
ahhoz, hogy a vele megjelölni szándékolt hangra azonnal ráismer-
hessünk és hogy annak tagolási helyére, avagy a képzés módjára
semmi kétség fenn ne maradjon. S bár tagadhatatlan, hogy ez elneve-
zések most még újak lévén, szokatlanok is, mindazonáltal a fonetikai
elméletet nem nehezitik, de sőt határozottabbá s ezáltal inkább érthe-
tőbbé teszik. Hogy a gyakorlatot előbbre viszik-e? Erre nézve szabad
legyen megjegyeznem, hogyatanfolyamról az elméleti ismeretek meg-
szerzése után küldik ki a hallgatókat gyakorlatra. Szükséges tehát,
hogy az elmélet valamelyes részben támogassa a gyakorlatot.

"Egy csomó új név, vagy valami nyelvtudós új vagy régi elmé-
lete a hangfejlesztés sorrendjére vonatkozólag nekünk még semmit
sem magyaráz meg", folytatja tovább cikkíró. Az itt mondottakat két-
féleképen lehet értelmezni. A nyelvtudós vagy én vagyok, sakkor e
megtisztelő, de engem meg nem illető titulust vissza kell utasitanom,
bármily jóakaratúlag lelt is az nekem adományozva; vagy mást gondol
cikkiró annak sekkor egyszersmint azt is állittja, hogy a hangfejlesztés
sorrendjére vonatkozó elméletem lopott portéka, nem tőlem ered, nem
az én sajátom. Ha tényleg ez utóbbi felfogásnak hódolva, ily értelme-
zés mellett adott kifejezést gondolatainak, akkor oly térre lépett,
amelyre én őt követni nem fogom. Ellenben elvárom cikkirótól, hogy
minden kétséget kizáró magyarázatát adja utóbb idézett szavainak.

Hangsoromra vonatkozólag gyakorlati érvet egyáltalában nem
emlitek fel. Ha dolgozatomban gyakorlati érv nem található, ugyan
kérem, sorolja hát fel cikkíró saját értekezéséből azokat az érveket,
amelyeket gyakorlatiaknak tart, hadd tudjam meg, mit kell szerinte
gyakorlati érv alatt érteni? És ha: hangsorom nem számolt a gyakorlati
élet követelményeivel, s nem annak útmutatásai mellett épült fel,
ugyan miért simul a cikkiró által megállapitott s gyakorlati érvekkel
bizonyára bőven támogatott vecalisok sora. részben is az enyémhez?
A fő-különbség e két sor között, hogy cikkíró a kiindulástol egy irány-
ban tart, .~z én sorom szerint pedig két ellentétes irányban történik a
haladás. O a tagolás helyére nézve egymáshoz közel eső szólalókat
fejleszti egymásután, mert mint mondja: "a különbségeket és ellentéte-
ket könnyebben vesszük észre, mint a hasonlóságokat és rokonsagokat. "

Én pedig ez, általa is emlitett elv követelményének megfelelőleg,
de meg a dolgozatomban kifejtett okoknál fogva is az ajak és nyelv-
állásra ellentétes szólalókat veszem egymásután.

A neszejtők képzésénel kivánatosnak tartom, hogy az előző legyen
élőkeszitője a rákövetkezőnek és hogya képzés médjára megegyezők
lehetőleg egymásután következzenek.

Kevés gondolkozva olvasottságra és önálló gondolkozásra vall
előbbi soraimnak oly értelmezése, -hogy a p a b-nek, a t a d-nek stb.
legyen előkészitő hangja.

Részemről e felfogás alul már rég kinőtLnek érzem magamat
s ap-t a t, ty, k-nak, szóval a kemény fakadók előkészítő hangjának tartom.

A lágy fakadóknak pedig csak lágy fakadó lehet az előkészí-
tője, tehát a d-nek a b, a d-röl mehetüak a gy-re, g-re stb. E fel-
fogásom szerint a neszejtők megfelelő helyen állanak hangsoromban.
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Hogy a neszejtők közül a képzés módjára megegyezők lehetőleg egy-
másután következzenek, ez oly kivánalom, melyet irásban kifejezve,
igaz, hogy eddig még sehol sem láttam, amint hogya felvetett kér-
désre is kiterjedő munkát sem láttam még eddig, de amelynek a
gyakorlatban engedelmes szolgái vagyunk.

Vajjon cikkíró az sz-t akarván képezni, a j-böl, k-ból, vagy
ó-ból fog-e kiindulni'? Bizonyára nem, hanem az f-ből, mint amely
legalább a levegő kibocsátásának a módjára nézve mutat hasonlóságot
a fejlesztendő hanggal. A képzés módjára való megegyezőség tehát
jelen esetben és minden más esetben is, az új hang kifejlesztését
megkönnyiti, elősegiti. Igy késziti elő az sz is a c-t, az s pedig a
cs-t stb., s álljanak bár e hangok a hangsorban bármi távol egymástól,
azért a képzés folyamán mégis egymás mellé kerülnek, mert ha ész-
szerűen akarunk a hangfejlesztésnél eljárni, a c-t csakis az sz-böl, a
cs-t pedig az s-ből fejleszthetjük legtöbb sikerrel. Ezzel befejeztem
mondani valómat s azzal a kijelentéssel teszem le tollamat, hogy többet
ér két sor saját gondolat tiz oldal olvasottságnál s német művekből
való idézgetésnél, mert ezzel csakugyan nem mondunk semmit.

Markovics Árpád.

A tanár és a növendékek beszédjének higiénája.
Irta: Wollermann Rudolf.

(Vége.)

A konzonánsokat, hacsak a gyermeknek nincs szervi hibája, leg-
többnyire tűrhetően fejlesztjük ki. A legkevesebb biztosítélrunk van
a kiejtés-tanítás fokán a természetes hangszínezet (alaphang) elnyerését
illetőleg. A hallás hiánya persze majdnem áthághatatlan akadály, de a
legjobbat kell megkisérlenünk itt is. Sohase feledjük azonban, hogy
csak óvatosan lássunk a dologhoz. Erőltetéssel semmire sem megyünk .

.A gyermek első mozgásai tapintók, kutatók, Whitney azt állit ja,
hogy a gyermek vagy. 6 hónapig mozgatja ide-oda a kezeit, anélkül,
hogy tudná, hogy miért és hogyan. Később észreveszi és határozottan
irányitja őket, mig aztán öntudatosan tehet velök, amit csak elvégez-
hetnek. Az első hanggyakorlatok is tapintási kisérletek. A gyermek a
bölcsőben csendesen gügyög. Mi ez, ha nem a veleszületett erők
gyakorlása? A beszélőszervezet öntudatos használata természetesen
később következik be, mint a kezeke. Ehez mindenekelőtt hosszas
gyakorlat szükséges. Ilyen gyermeki hanggyakorlatokat feltétlenűl kellene
végeztetni a siketnémákkal, annál is inkább, mert a beszéd- organ-
izmusa még nagyon gyakorlatlan és sokszor a betegség is megtá-
madta őket. Először tehát mozgásra képessé kell tenni.

Remélhetőleg az az idő is be fog nemsokára következni, amikor
nem kell 12-14 éves gyermekeket az első osztályba felvennünk, akik-
nek természetesen csak kongó, üres, durva hangjuk lehet. Breymann
tanár szerint tiszta kiejtés csak az ifjúkorban sajátitható el: "Hogyha
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az e szempontból leginkább alkalmas gyermekéveket nem használjuk
fel, akkor semmiféle művészet, semmi kitünő módszer, vagy jeles tanitó
nem képes a mulasztottat helyrepótolni. Mert amennyire alkalmazkodók
és hajlékonyak a beszédszervek a gyermek első éveiben, amennyire
könnyen és játszva utánozza a legfinomabb idegen hangnüanszokat
is, - épannyira megmerevülnek a későbbi korban és épannyira űgyet-
lenek a nekik új és szekatlan hangok és hangösszetételek létrehozásá-
ban." A 7 éves siketnémánál még megvan annak a lehetősége, hogy
tőle tiszta, csengő gyermeki hangot csaljunk ki. A "papá" -ztatási
gyakorlatok következetesen elöveendök, de természetesen nem töltik
ki az egész időt, hanem velök karöltve jár a konzonánsok kifejlesztése.
Az alsó áll e gyakorlatok alkalmával mozgást nem végez. A tanítónak
is kerülnie kell mindenféle megerőltetést. A nyakizmok görcsös meg-
feszitése azon célból, hogy az ügyetlen gyermeknek támpontot adjunk,
megrongálhatja a tanitó jó hangját és megakadályozza a gyermeket
annak létrehozásában.

A hangelőgyakorlatoknál (lalala) egyenként kell a gyermekeket
elővenni.

A gyermek egyik kezének hüvelyk- és mutatóújját a saját, a
másikat pedig a tanitó gégéjére helyezi. Ha a hang hamarosan össze-
kapcsolódik az ajkak mozgásával, akkor jó; ha nem, akkor a gyakor-
lat tovább tart. Utoljára mégis csak lesz eredmény, erről a kiáramló
levegő gondoskodik. Mert a hangszallagok megfeszülése önkéntelen
aktus. Ahogy a bölcsőben fekvő gyermek sokszor megijed önkéntelenül
létrehozott hangjától, de aztán megint óvatosan hozzá lát, hogy létre-
hozza, úgy a siketnémánál is önkéntelennek kell lennie a hangnak.
Csakis igy nyerhetünk olyan hangot, amely tiszta és amely a gyermeki
gége izmait kiméli.

A gyermek gügyög a bölcsőben. Kellemes érzése van. Ha kelle-
metlenül érezné magát, csakhamar felhagyna a gügyögésseI. A gügyö-
gés hangja tisztább, csengöbb, mint a sirásé. Utóbbi esetben a hang
kellemetlen, rekedt. Az erős felindulás úgyszólván elveszi a gyermek
hangját. Saját hangunkról is még jó sokáig észre lehet venni, ha mér-
gelödtünk. Mozgásaink is elárulják, hogy kijöttünk a rendes kerék-
vágásból.

De másképen van, ha örülünk. A harag idején izmaink feszültek,
a mozgások gyorsak. Ha örülünk, könnyebbnek érezzük magunkat
és mindent jobb szinben látunk. A nap fényesebben süt, az iskola
barátságosabb, a gyermekek pedig okosabbaknak, figyelmesebbeknek
tetszenek. Lehmann Alfréd "Az emberi érzékek életének főbb szabályai"
cimű művében azt mondja: "Minden kellemes érzés a véredények
tagulásat. az izrnok fokozott inervációját segiti elő; minden. kellemetlen
érzés pedig a véredények feszültségét és kisebhfokú inervációját ered-
ményezi. A véredények feszültségének eredménye kisebbfokú vérkerin-
gés és nagyobb limpha lefolyás, ami ismét a véredények kiszáradásá-
nak és összezsugorodásának lehet okozója." E jelenség útmutató
lehetne a hangkifejlesztésnél. A hangkifejlesztesi gyakorlatok csak
kellemes kedélyhangulat idején volnának elöveendők. Siró gyermeknek,
haragos arcú tanárnak nincs ott mit keresnie. A vidámság a mosolygó
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ég, mely alatt minden megterem. Természetesen, nem csiklandozással
kell a gyermekeket jó kedvre hangolni. A jókedvű gyermekből hamaro-
san sikerül az igazi gyermekhangot kihozni. Nem is esik meg annyiszor,
mint azelőtt, hogy a gyermek nevetése közben hallható és beszéd-
hangja között ég és föld különbség legyen. Ritkább is a hamis, több-
nyire túlságos mély hangja.

A hang a toldalékcsö különféle állása szerint módosul. Hang-
módositó a torok-, a száj- és az orrüreg. Ha úgy beszélünk, hogy a
hang nem fejlődhetik ki szabadon, mintha valami volna a torokban,
akkor minden hang veszit a tisztaságából. Hogy megértsenek. meg
kell erőltetnünk magunkat. Ez a túlságos erőhasználat olyan nyomást
gyakorol a lágyínyre, a bárzsingüreg izomzatára és a mandulákra,
hogy évekig eltartó baj keletkezhetik belőle. Ha a hanghullámok
akadálytalanul jutnak a szájüregbe, akkor tiszta, ércesen csengő a
hang. A kemény iny és a fogak elősegitik a hang tisztaságát. Kevesebb
levegőre van szükségünk és igy nem pocsékolunk erőt, hanem kiméljük
a gégefőt. Legtöbb növendékünk "i"-je a szájüreg hátsó részében, tehát
tompán hangzik. A hanghullámok nem tudván akadály nélkül kijönni,
visszaverődnek a hangszallagokra és zavarólag hatnak azok működé-
sére. Ha csak valamennyire tiszta "i"-t akarunk most már kihozni, az
erőltetéshez kell fordulnunk. Tisztán és világosan pedig csak a fogak
tövében hangzik az "i';. Hogyahanghullámokat előre tereljük, aján-
latos egy gumminyelvnek a használata. Szerző biciklíjének tömlőjéből
használ egy darabot e célra. A gyermekek a hajlott gummin észre-
veszik, hogya nyelvnek előre kell hajolni. Ha erre rájönnek, akkor
nem tesznek kisérletet a beszélő szervezet össze-vissza való rángatására.
Az "i" nyelvártikulacióval képződik. A történetből eléggé ismeretes
bőr- és gumminyelvek nem voltak éppen játékok.

Ha a k-t a lágyiny hátsó részénél képezzük, akkor a hang is
onnan hallatszik. (A k-nak ártikulátórikus és hangzasi- vagy rezonánsz-
helye van.) Amint a szőnyegekkel ellátott szobában az akusztika elvész,
azonképen a·k is halkan, erőtlenül hangzik. Ilyenkor aztán kétség száll
meg bennünket, vajjon k-t hallottunk-e ? Erőltetjük a dolgot. A
gyermekek is, magunk is erősebben ártikulálunk. Hiába, nem érünk el
semmit. A "k" rezonanciája a kemény-inyen van. S hogy ott is le-
hessen, a lágy- és kemény-iny határán kell képezni. A mindennapi ta-
pasztalat, hogy gyermekeink később úgy is előre tolják nyelvüket, út-
mutatóul szolgálhatna, hogy mindjárt a maga helyén képezzük a k-t.

A "papá" -ztató gyakorlatok elején csak tiszta hangkapcsot hasz-
nálunk. Ha a gyermeknek már megvan az alaphangja és ha néhány
magánhangzót is tud, akkor térhetunk csak át az erős hangkapocs
óvatos gyakorlására. Ha halkan mondjuk ki a magánhangzót, akkor a
hang kiejtése előtt a laringalis explozivát hallhatjuk, ami a hangszal-
lagok gyors és erőszakos szétfeszüléséből ered.

Ha ez gyakran ismétlődik, hát bizony fájdalmas érzést vált ki.
Ne akarjunk tehát túlságos gyorsan gyermekeinktől erős hangkapcsot
kiváltani, mert esetleg az egész eredményt veszélyeztetjük. A tanár is
vigyázzon a kiejtésére. Kösse össze lejietőleg a magánhangzókat az
előttük való mássalhangzókkal. A gyermekek is a bölcsőben nem igen
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vágnak ki tiszta á-t, hanem inkább n-nel kötik össze. Ugyanezen szem-
pontból nem igen volna szabad sokáig a szavaknál időzni. A gyerme-
kek gyakran magasabban képezik az egyik szót, mint a másikat. Aján-
latos ilyenkor az újat más ismerős anyaggal összekapcsolni olyformán,
hogy az előbbi közbe szoruljon. Pl. a papa lát. A papa táblát lát. A
papa kabátot lát stb. A gyermek itt a kezdet és a vég könnyen ki-
ejthető lévén, fő figyelmét a középső szóra fordithatja és mind a
három szó között könnyen tudja a kapcsot megcsinálni. Hangkimélés
céljából ez pedig fontos dolog.

Az eredeti alaphangtól akár fel- vagy lefelé való eltérés idő előtt
való kifáradással megboszulja magát. A papa szó ilyenkor jó intő lehet.
Ha a gyermekek a hangot hamisan vagy nem eléggé tisztán képezik,
akkor még a IV-ik osztályban is a papá-t mondat juk ki előzőleg és
utánna rendes en jól mondják ki a hangokat. A hangsúlyozás elérésére
rendesen irás- vagy mozgásjeleket szoktunk használni. Itt aztán a vállal,
mellel iparkodunk a gyermeknek segiteni, ami aztán megakadályozza
a levegő szabad kiömlését, még pedig úgy, hogy felülről lefelé nyom-
ják azt. Ha a hangot kimélni akarjuk, akkor ajánlatos a rekeszizom
nyomásávala levegőt összesűritve kinyomni. A váll, kar és bordák se-
gitsége pedig elhagyandó.

Sokat vétkeznek a tanárok a túlságos markirozással is. Egy tanár
arról panaszkodott, hogy az iskolában legfölebb egy óráig tud fájdalom
nélkül beszélni. Otthon pedig napestig is elbeszélne. Egy másik is
mindig gégefájásról panaszkodott. Epérzékü 8 éves fia egyszer az óráján
jelen lévén, igy szólt hozzá: .De papám, micsoda nagy szájat csinálsz?"
"És miért ?" A gyermekek nem tudnak leolvasni, volt a felelet. Persze,
mert nem volt begyakorolva a leolvasás. Ezt pedig csak úgy segithetjük
elő, ha mindig természetesen beszélünk. Mariehelle fényképeken kimu-
tatta, hogy bizonyos körülmények között a nagy szájjal kiejtett voká-
lisok, a szomszédos kisebb szájállással képzett hangok befolyása alatt
állanak. A gyermekek érdekében cselekszünk tehát, ha rávezetjük őket
a hangoknak szükségszerüleg egymáshoz való alkalmazására.

A nehéz hangkapcsolásokat még a felsőbb osztályokban is foly-
tonosan gyakorolni kell. Hogy különórán történik-e ez, vagy sem, az
mellékes. Az a kérdés most már, hogy mennyiben függ ez össze a
beszédhigiénával? Ha tanitás közben nehéz szó fordul elő, akkor árli-
kulálua tanítom meg. Igen ám, de ez a szó két-három napig nem for-
dul elő. Ha aztán esetleg a negyedik napon előfordul, ott vagyok, ahol
voltam: újból ártikulálva tanithatom a szót. De ha beszéd teknika
gyakorlatokat tartunk, akkor ezekben az órákban ez a szó mindaddig
gyakoroltatik, amig teljesen jól nem megy.

Olyan szavakat, amelyek naponként fordulnak elő, .rnint ki-rni,
milyen, hány, mennyi, kréta stb. stb., alaposan és lehetőleg kis száj-
állással kell begyakorolni. Igazán boszantó, ha a gyermek pl. az
5-ik osztályban nem tudja leolvasni ezt a szót: mennyi. És mennyire
kiméljük a harigot, ha ezt a sok szót a külsö beszédszerv mozgások
lehető. redukciójával ejtjük ki.

Allást kell foglalnom a tanárok szokásos utánmondása ellen is.
Ennek semmi értelme nincs. Ha a gyerme hibát csinál, segitsen lehe-
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tőleg ő maga-magán. A tanár pedig igy sokszor megkimélheti a hang-
ját, amelyre különben is szüksége van.

A siketnéma-tanítás a szellemi. munka mellett bizonyos testi erőt
is igényel. Mindannyian emberek vagyunk. Minden óvatosság mellett is
megesik, hogy türelmünkből kijövünk s ilyenkor egy hangos kiáltá s
többet árt nekünk, mint az a hivatott szónoknak ártana. Azért a test
erősítésére a káros befolyásoknak távoltartására kell törekednünk. Na-
gyon vigyázzunk, högy meg ne hűttsük magunkat. A meghűlés első
sorban a gégén jelentkezik. A meghűlésre való hajlamot csakis az el-
lentállási képesség fejlesztésével lehet ellensúlyozni. Ajánlatos e célra
nyáron a szabad-, télen pedig kádfürdés. A séta úgy a jó, mint a rossz
időben szintén jó. A ruházat is lehetőteg olyan legyen, hogy ne aka-
dályozza meg a levegő átjárasát és ezáltal a ruha szénsavtartalmának jó
levegővel való felszerelését. A nagyon meleg és nagyon hideg étel élveze-
tétől tartózkodjunk. A nagyon sós vagy erős ételek ártanak a beszélő
szervnek, A szeszes italok túlságos élvezete folytán -gyuladásba jönnek
a nyakmirigyek. Krdpelin kimutatta, hogy az alkohol a nyakmirigyek
ingerén kivül, a beszéd koordinációjának finomságát is akadályozza és
igy az a beszélő szerv rendetlen, művészietlen, tehát higiéniaellenes
használatára vezet.

A kávéról, teáról nem is beszélek. Háziasszonyaink úgy is eléggé
gondoskodnak róla, hogy ne nagyon ártson. -,

Sokkal veszedelmesebb a dohányzás. A füst; mely számos mérges
gázt tartalmaz, a légcső nyákmirigyeire rakodik és idült gyulladást okoz-
hat. A rákbacillusok kifejlődését is előidézheti. De az meg már kétség--
telen, hogy a szaglási érzéket tönkreteszi. S igy a tanár nem is veszi
észre, milyen rossz levegő van sokszor az osztályban. A lenyelt nyál
vagy füst a gyomorra és a tüdőre veszedelmes.

Nagyon ajánlatos a napjában való többszöri szájmosás. Az 0l'I'-

mosás nem nagyon jó, mert a viz nagyon könnyen más üregbe té-
vedhet és gyuladást okozhat. A fogak ápolását már esztetikai érzésünk
kivánja. Jót tesz a gégefő-tuss. Altalában az legyen az irányadó, hogy
a viz a maga helyén csodákat mivelhet. A túlságba vive azonban mé-
reg is lehet.

Ezek volnának azok a főbb dolgok, amiket a siketnéma-tanárnak
a beszéd higiéniája szempontjahól figyelmére kell méltatnia. r.

Általános pedagógiai szemle.
Közérdekű tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek

oktatására szolgáló kisegitö-iskolákról. A nagyméltóságú vallas-
és közoktatásügyi miniszterium megbizásából iösszeállitotta Elies Mátyás.

A gyógypedagógiai könyvtár kiadványai nak ezen 6-ik száma azt
a kétségtelenül fontos célt kivánja szolgálni, hogya gyengetehetségűek
oktatását hazánkban is ismertté tegye, hogy a köztudatban élő előité-
leteket és téves nézeteket megdöntse, s u: n. kisegitő-osztályok, illető-
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leg kisegitő-iskolák nyitására nézve kellő útmutatásul szolgáljon. Ha-
zánkban a gyengetehetségű gyermekek oktatása érdekében ez ideig
vajmi kevés történt, sőt talán nem is nagyitunk. ha azt állit juk, hogy
az iskolafentartók legtöbbjének az u. n. kisegitő-iskolák létezéséről
vagy semmi, vagy csak igen homályos tudornásuk van. Ep ezért
üdvözöljük e könyvecskét, s hisszük, hogy a kitűzött célt, legalább
részben, el is fogja érni, bár tapasztalatból tudjuk, hogy bizony nagy
közönnyel és sok előitélettel kell majd megküzdenie. Éppen ezért
szerettük volna, ha a szerző a gyengetehetség száraz leirását és meg-
határozását megelőzően, nem mondjuk nagyobb ügyszeretettel, de
legalább a gyengetehetségüek oktatásának szükségességét meggyőzőb-
ben, lelkesitöbben és inkább szivhez szólóbb előadásával igyekezett
volna az ügynek barátokat, hiveket szerezni. Nekünk úgy tetszik, hogy
Eltes ezeket már előre feltételezi és csupán felvilágositással, útba-
igazitással kiván szolgálni. Bár szeretnők, de fájdalom, nincs igaza:
a gyengetehetségüek elkülönített oktatásának Magyarországon még ma
a tanférfiak között is kevés hive van.

Gyengetehetségű általában az a gyermek, -- mondja a szerző -
aki rendes iskolába járás mellett a használni szokott összes képesitő
eszközök alkalmazásával sem képes a népiskola előirt tananyagát
elvégezni. A gyengetehetségűség lelki fogyatkozás, s tünetei: legtöbb-
ször nem feltűnők. Az elemi iskolában való oktatásuk eredménytelen,
de veszedelmes is; azért vagy külön osztályok, vagy külön iskolák
állitandók fel, amelyekben inkább nevelés, mint tanitás által redukált
tananyagot. végezve, a várakozást teljesen kielégitő eredmény érhető el.
A kisegitő-osztályok kevésbbé felelnek meg e célnak, azért lehetőleg
külön iskolák állitandók fel. A tanórák lehetőleg megröviditendök ; a
mozgékonyság, játék, kedélyesség és vidámság tegye változatossá a
komoly munkát.

Szerző szerint "a kisegitő-iskola ideális megoldása az internátus
lenne". Mi ennek mindenképen ellene mondunk és ha az anyagi
erők rendelkezésre is állanának, még akkor is elhibázott dolognak
tartanok azt a szegény, többnyire vézna, beteges, semmi kedéllyel nem
biró, minden iránt kevéssé érdeklődő és általában is a külbehatásokra
alig reagálo gyermeket rideg internátusba zárni. A családi élet szere-
tetének melegitő sugara és az élet ezer változatossága kell ezeknek,
nem kaszárnya! Anapközi otthonok felállitását azonban - tekintettel
az igen szegény sorsúakra, kiknek jó taplálékra van szükségük - fel-
tétlenül helyeseljük.

A kisegitö-iskolákba a gyermekeket egy, a kisegitő-iskola vezetőjé-
böl, orvosból, népiskolai igazgatóból és tanitóból álló bizottság veszi
fel. Egy-egy gyermek az iskolázás egész ideje alatt a kísegitö-iskolá-
ban marad, de ha valamelyik kiválóbb eredményt mutat fel, visszauta-
landó a népiskolába. A kisegitö-iskola osztályaiban a növendékek száma
ne haladja túl az osztatlan iskolában a 15-öt, osztott iskolában pedig
a 20-at; legcélszerűbb a felszálló-rendszer.

A gyengetehetségű gyermekeknél igen gyakoriak egyes fogyatko-
zások, amelyek a nevelés által lehetőleg eltüntetendők. Nagy gond
forditandó az akarat, a figyelem, az érzékek és értelem (gondolkodás)
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nevelésére. A szemléltetés mellett az ismeretközlés egyedüli helyes
módja a kisegitő-iskolákban a synthetikus tanalak ; emellett pedig nagy
tekintettel kell lennünk a növendékek individualitására is.

A gyengetehetségűek tanitóinál legfontosabb tényező a hivatás-
szeretet és alapos pedagógiai képzettség, továbbá a beszédhibák javi-
tásának tudása; dijazásuk a népiskolai tanitókénál - tekiritettel mun-
kájuk fáradságosabb voltára --- nagyobbnak kell lenni. Igen fontos,
hogy minden ki segitő-iskolához szakértő orvos alkalrnaztassék.

A kisegitő-iskolákhól kilépő növendékek további sorsáról kül-
földön egyesületek gondoskodnak, amelyek már is nagy alapitványok-
kal rendelkeznek. Az iskolákból kikerűlt növendékek nagyrésze mint
iparos talál megfelelő alkalmazást. ,

A hat osztályú kisegitő-iskolák költségvetését Eltes a következők-
ben tünteti fel: Egyszersmindenkorra szóló kiadások: 1,742 korona ;
megújuló kiadások: a) személyiek (a szaktanítóknak és igazgatónak
csupán a fizetési többletét számitva) 3,700, b) dologiak : 1,340, összesen
5,040 korona,

A munka további részében Éltes a gyengetehetségüekről szóló
irodalmi termékek címeit, s a gyengetehetségűek iskolájában használt
nyomtatványok mintáit, függelékül pedig az iskola ismert ideiglenes
tantervét közli, a hozzáfűzött módszeres utasitasokkal együtt.

Befejezvén a könyvecske ismertetését, szivesen jegyezzük még
fel, hogy az egész munka a szerző olvasottságáról tesz tanúbizonysá-
got, stilusa ellen kifogás nem tehető és hogy a gyógypedagógiai könyv-
tár e legújabb kötete méltán sorakozik a többiek mellé.

*
Lapunk mult számában említettük, hogy e rovat alatt nemcsak

az általános tanügyi irodalomról fogunk megemlékezni, hanem figye-
gyelemmel fogjuk kisérni a siketnémák ügyének munkásait szintén
közelebbről érdeklő gyermekvédelmi irodalmat is. Részben ismertetni
fogjuk az e téren megjelent kiválóbh munkákat, másrészt pedig kö-
zölni fogunk azokból egyes megkapöbb részleteket. Ezúttal a "Gyermek-
védelmi Lap" *) I. évfolyamának 1-5. számai fölött tartunk szemlét,
közölvén belőlük néhány, bár összefüggéstelen, de különállóan is tanul-
ságos és érdekesebb részletet.

"A menhely nem tarthatja meg a saját falai között a gyermeket,
nem létesithet árvaházi berendezéseket, mert ez a gyermek testi és
lelki épségének megrontására lenne. Űvegtartányban nam nevelhelünk
halat, kalitkában nem nevelhetünk repülni tndó madarat. A gyakorlati
életnek a nevelő iskolája az a környezet, melynek számára a gyermek
szánva van. A menhelynek oda kell törekednie, hogy minden gyermek-
nek megszerezze azt, amit a gyermek nélkülöz - a családi tűzhely
melegét. Az életnek csak a család nevelhet, az állam gyermekét család-
taggá kell tennünk, hogy abba a családba, melyben elhelyeztük, mint-

*) Gyermekvédelmi Lap. Havi folyóirat. zerkesztik Edelsheim Gyulai Lipót
báró főszerkesztő és dr. Torday Ferenc felelős szerkesztö. Bpest, Tűzoltó-utca 7. sz.
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egy belenőjjön, annak a családnak tagjává legyen, nemcsak az állami.
gondozás tartamára, hanem a gyermeknek egész életére." "Azért nagy
föladat a nevelő-szülő megválasztása, akinek először nem szabad rá-
utalva lenni azokra a tartásdijakra, melyeket neki a menhely a gyer-
mekért fizet, másodszor nem szabad neki a gyermektartással üzlet-
szerűen foglalkozni. Nekünk nem szabad gyermeket adni oly családhoz,
mely a gyermek tartásdijaiból élni akar és nem szabad adnunk oly
családhoz sem, melyet a gyermek befogadása által rendes keresetétől
elvonnánk. « "Egy nagy tévedést szeretnék eloszlatni. Mily sokan van-
nak, akik menhelyeinkben ünneplő gyermekrajokat keresnek, amelyek,
ha idegen jő, taktusra elmondják az üdvözleteket, kis verseket szaval-
nak, énekelnek. Ilyen produkciókat a menhely vendége hiába keres."
"Az állam nem akar nevelni szellemi proletáriátusi, úrhatnám urakat,
akiknek igénye nagy, tudása kevés, nem nevelhet kalapos dámákai,
nehogy ezek magukat a tükör előtt felejtsék. " "Az állam kötelessége,
hogy az ő gyermekeiben ne élesszen nagyobb igényt, mint melyet ki-
elégiteni bir, azok ne lássanak, ne ismerjenek meg többet, mint a mit
munkával, szorgalommal elérni tudnak." (Dr. RufIy.)

"A szabadban játszás, a jó levegő, a szabad természet a gyermek-
világ éltető eleme. Régen is az volt. Napjainkban még inkább az,
mikor nagyobb a szegénység, mint barmikor azelőtt volt." "Az élet
sanyarúságai megviselik az embereket. De még jobban az iskolás kor-
ban lévő gyermekvilágot. Annyival inkább, mert a csecsernőker után
a gyermekkorban, az iskolázás a gyakori betegeskedés ideje. Alig van
gyermek, kit a kanyaró, a szamárhurut, a bárányhimlő elkerülne. Sok-
szor még a difteritisz, a vörheny is megtalálja őket. Mindezek nagyon
aláássák a gyermekek egészségét." (Szabó J.)

"Az új század pedagógusának is kinyilott a szeme és ma már
igen sokat más szemmel lát, mint ameddig a gyermek lélekvilágáról,
meg élettani kivánságairól tudomast nem vett. Mert amilyen nehéz
a gyermek lelkének megismerése, ép oly fontos annak a tanulmányo-
zása azok részéről, akiknek hivatásuk, hogy a gyermekkel foglal-
kozzanak." "Valósággal sziszifuszi munkával áll az szemben, aki a
gyermek lelkét, gondolkozásmódját, hibáit nem ismeri és viszont a
legnagyobb könnyűséggel oldja meg a kérdést az, aki a gyermek ala-
pos ismerője. Az eddigi gyermek - pedagógiának is egyik legnagyobb
hibája az volt, hogy mindent bizonyos sablon szerint akart megcsinálni.
Pedig épen a gyermekkel szemben helyre nem hozható hiba ez. Min-
den gyermeknek egyénisége van és minden pedagógusnak a gyermek
egyéniségéhez kell alkalmazkodni, csak igy lehet a nevelésnek ered-
ménye, csak igy lehet a gyermekben bizalmat, szeretetet, bizonyos
munkakedvet felébreszteni. Aki az ütést, verést tartja er:re alkalmas-
nak, az nagyot hibázott. Ez a legritkább eszköz, amit igénybe kell
vennie annak, aki a gyermek lelkét és testét nemesebb értelemben
idomitani akarja. A fájdalomérzéssel együtt eltűnik az az érzés, hogy
az büntetés volt hibájáért, de megmarad a félelem, amire nincs oly
szüksége a pedagógusnak, mint a szeretetre. Csak nagyon ritkán szo-
rulunk a verésre, akkor is azonnal alkalmazva, feltétlen értelmesebb
gyermeknél és úgy, hogy inkább erősebb" intés legyen, minthogy testi
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fájdalmat okozzon. S főleg tekintetbe kell venni, hogy a gyermek
hibáit nem szabad és nem is lehet felnőtt ember szemével nézni. A
gyermek lélekvilága egészen más, az ő képzelete, az ő gondolkodása,
az ő kivánságai csak fokozatosan, csak lassan lesznek olyanokká, mint
a miéink, azaz hosszú idő kell ahhoz, hogy a gyermek a mi, mai tár-
sadalmi viszonyainknak megfelelő módon gondolkozzék. Nem szabad
tehát azonnal "bűn(( számba venni a "hibákat" és nem szabad »meg-
torló U módszerhez folyamodni, hanem az okos leszoktatáshoz, a gyer-
mek becsületérzésének, emberi voltának a fölébresztéséhez kell folya-
modnunk. A hazugság legtöbbször az, amely miatt a gyermeket szigo-
rúan megbüntetik. Pedig a gyermek hazugságait éppen nem lehet
azonositani a felnőtt hazugságaival, annyira nem, hogy a gyermek-
pszihológusok gyermekhazugság fogalom alatt egészen mást értenek.
A kisebb gyermekek inkább csak a dolog szépitése miatt hazudnak.
Egy kis óvodás fiú egy golyót lopott. Amikor rajta kapták, védekezett,
hogy a golyó belegurult a zsebébe. Óriási fontosságú, hogy a gyermek
lelkének minden fázisát megismerjük, hogy a szerint rendezzük be a
gyermek nevelését, amelytől sokszor egész jövője függ.

Amig a tanitási módszer nem az lesz, hogy a gyermeket az
igazságra és lehetőleg nem zárt falak között, hanem künn a szabad
természetben tanítsák, addig testileg-lelkileg helyes irányba nem fejlőd-
hetik. Amig a gyermekjátékokra, kirándulásokra, utazásokra, a torná-
zás bizonyos, kor szerint különféle formáira nagyobb súlyt nem fektet-
nek, addig fizikailag a gyermek satnyul, addig egészséges generációkra
nem számíthatunk. Levegő és szabadság, napsugár és játék, ez kell a
gyermeknek, ez erősiti a gyermeket. Ne legyünk túlszigorúak, ne igaz-
ságtalanok, jnert a gyermek, különös en ez utóbbit, nehezen felejti el.
(Dr. Lévai O.) -gr.

Egyesületi élet.
A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének választmánya

november hó l l-én Budapesten gyűlést tartott. Jelen voltak : Klis
Lajos elnök, Németh László alelnök, Deschensky Ferenc titkár, Vatter
Ferenc jegyző, Borbély Sándor) KIng Péter) Bihari Károly) Medgyesi
János választmányi tagok és több egyesületi tag mint vendég Buda-
pestről és Vácról. Nagy Péter egyesületi pénztáros elmaradását igazolta.

A gyűlés tárgya: Elnök bejelentette, hogya közgyülés határozatai-
nek végrehajtásáról gondoskodott; dr. Márki Húgoual a közgyűlésen
tartott felolvasásáért a közgyűlés köszönetét jegyzökönvvi kivonatban
közölte és felkérte, hogyasiketnémák jogvédelmére alakulandó bizott-
ság előadói tisztét vállalja el. Dr. Márki Húgó e tisztséget elfogadta.

Elnök a közgyűlés azon határozatait, amelyek választmányi intéz-
kedést kivánnak, napirendre tűzte s lépéseket tett az egyesület tagjai-
nak gyarapodása érdekében.

Miután asiketnémák jegvédelme ügyében a bizottság megalakult.
elhatározta a választmány azt is, hogy a vidéki intézetek tantestületei-
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től a siketnérnak jogi védelmére irányuló véleményeiket bekéri s eze-
ket Bihari Károly szakelőadó dolgozza fel s terjeszti a bizottság elé.
Ugy szintén elhatározta, hogy mindegyik testületet felkéri, válasszon
kebeléből egy tagot, aki az egyesületet érdeklő ügyekben bizalmasa
legyen az elnökségnek és a szerkesztöségnek. Megállapitotta az egyesü-
leti lap ügyrendjét, melyet alább közlünk.

Elhatározta a választmány, hogy lépéseket tesz abban az irány-
ban, hogy egyesületünk és az ügyeinket intéző szaktanács között össze-
kötő kapocs létesittessék s ezáltal tudomásunk legyen a bennünket
érdeklő dolgok tárgyalásáról, hogy azokhoz idöszerüen hozzászólhassunk.
Elhatározta azt is, hogy nyugdíj-kérdésünket állandóan szőnyegen tartja
s e tárgyban évről-évre mindaddig nyujt be memorándumot az egyesü-
let, amig vissza nem kapjuk a 30 éves szolgálati időt.

. Egyesületi tagokul felvétettek : Fehér Károly, Gourik Béla, Piroska
Károly és Müller Lajos Jolsváról ; Miklássy János Egerhöl ; Láng
István Kaposvárról ; Zemkó Péter Szegedről; Szentgyöl'f{yi Gusztáv
Vácról ; Derbész Bertalan Budapestről; Schreiner Ferenc Sopronból és
Zailler ida Kolozsvárról,

.Végül a pénztárnek beküldött jelentése olvastatott fel, mely
szerint az egyesület vagyona: pénzkészletben 235'20 K., követelésben
245'00 K., összesen: 480'20 K.

Az Egyesület hivatalos lapjának ügyrendje:

1. A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete hivatalos lapot
tart fenn .

.2. A lap cime: ))Magyar Sikctnénca-okíaiás", előfizetési-dija a
egyesület tagjainak évi 7 korona, másoknak évi 12 korona.

3. A lap rendszerint havonkint egyszer, legalább egy ívnyi terje-
delemben jelenik meg; a Szerkesztő a lapot azonban a szükséghez
és a lehetőséghez képest 2 ívnyi terjedelemre is kibövitheti, esetleg az
elnökséggel egyetértve, renden kivül is kiadhatja a lapot.

4. A lap szerkesztését szerkesztő-bizottság végzi.
5. A szerkesztö-bizottság tagjai: egy szerkesztő és 7 rovatvezető.
6. A szerkesztőt az egyesület évenkénti közgyülése választja meg,

mindég egy évi időtartamra,
7. A szerkesztő - bizottság tagjait, ft rovatvezetőket - a meg-

választott szerkesztő ajánlatára - szintén a közgyülés választja.
8. A szerkesztő az egyesületi élet szellemében ugyan, de minden

befol yás nélkül önállóan, saját belátása szerint szerkeszti a lapot.
9. A szerkesztő felelős a lap szellemi tartalmáért, havonkint való

megjelenéséért s eljárásaért csakis a közgyűléstől vonható felelőségre.
10. A rovatvezetők vezetik az egyes rovatokat. Ha valamely

rovat számára nem érkezett megfelelő dolgozat, úgy a rovatvezető
maga tartozik cikkről gondoskodni.

11. A közgyülés évről-évre maga határoz a lap rovatai felett.
Jelenlegi rovatai : Vezetőcikk, Szakcikk, Fordítás, Szakirodalmi szemle,
Általános pedagógiai szemle, Hivatalos rész és Vegyesek.

12. A lap mindenkor a hó .első napján jelenik meg.
11. A lap kiadásáról és szétküldéséről a szerkesztö intézkedik.



238 SZE M L E 12. sz.

14. A lap pontos rnegjelenhetésének, a teknilcai és adminisztratív
teendők elvégezhetésének szempontjából a következők tartandók szem
előtt:

aj Minden cikket a cikkirók az előző hónap 15-ig küldjenek be
a cikk természetének megfelelő rovat vezetőjéhez.

bJ .A rovatvezetők pedig ugyanazon hónap 22-ig tartoznak egy
megfelelő cikket a szerkesztö rendelkezésére bocsájtani.

15. Ha a szerkesztő évközben megválnék ezen tisztségétől; he-
lyette az egyesület választmánya - vagy a saját, vagy a szerkesztő-
bizottság tagjai közül az év hátralevő részére -- mást biz meg a lap
szerkesztésével. Rovatvezető változás esetén, a szerkesztő ajánlatának
figyelembevételével, ugyancsak a választmány intézkedik.

16. A szerkesztönek jogában van annyi cserepéldányt adni, ameny-
nyit maga vagy az egyes rovat vezetők szükségesnek látnak. Tiszteletpél-
dányokat azonban csak az egyesület disztagjainak és a sikatnérna-oktatás-
ügy fejlesztése körül kiváló érdemeket szerzett egyéneknek adhat.

17. A beérkezett cserepéldányok mindenkor az; egyesület tulaj-
donát képezik; a folyó évi lappéldányok évközben az egyes rovatveze-
tők birtokában lehetnek, de az év végén teljes példányban tartoznak
azokat a szerkesztőséghez beadni. Az összegyült cserepéldányok a
szerkesztőségi könyvtárban helyeztetnek el.

18. A lap összes bevételeit és kiadásait az egyesület pénztarnoka
kezeli. A pénztáros az előfizetők névsorát közli a szerkesztővel.

19. A nyomdásszal való szerződést a választmány hagyja jóvá.
20. A lap kiadásával járó költségek fedezésére szükséges össze-

get a választmány utalványozza ki.
21. A szerkesztő a közgyülésen beszámol az összesen nyomatott,

az elküldött tisztelet-, mutatvány-, csere- s egyéb példányokról ; vala-
mint a beérkezett cserepéldányokról. A választmánynak fenmarad
a joga, hogy szükség szerint e tekintetben felvilágosítást kérjen a
szerkesztőtöl.

HIREK.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szak-

tanácsa november hó 22-én gyűlést tartott. Úgy értesültünk, hogy ezen
a gyülésen igen éles eszmecserét okozott a siketnéma-intézetek kép-
viselőinek egy felszólalása, mely abban összpontosult, hogy a siket-
néma-intézetek számukhoz mérten nincsenek méltányos arányban kép-
viselve a szaktanácsban, sőt igen sokszor határozott ' kisebbségben
maradnak az őket illető szakkérdések eldöntésénél, mivel az alig 2-3
testvérintézet képviselői alkotják a többséget. Felszólalás tárgyát képezte
az is, hogy mig a vakok és gyengeelméjüek intézetében 2-2 hetet
hospitalnak a tanfolyam hallgatói, addig a siketnémák intézetének
látogatására csak 1 hetet fordithatnak. Ehez járul még az, hogy a
vakok és hülyék oktatásának kedveért -a siketnéma-oktatás számára
amúgy is kevés óraszámot tartalmazó új tantervet ismét megrövidítették
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egy órával, vagyis a képzőn asiketnémák oktatásának módszertanából
1 órát elvettek s azt a testvéroktatási ág javára forditjak. Ezek oly
állapotok, amelyen segiteni mi is sürgős szükségnek tartjuk.

Tantervünk módositása. November hó elején a gyógypeda-
gógiai intézetek orsz. szaktanácsátói leirat érkezett a siketnéma-inté-
zetek igazgatóságaihoz, melynek értelmében felhivatik az igazgatóság,
adja tudomására a tantestületeknek, hogy a szaktanács közóhajtásnak
vél eleget tenni akkor, amidőn érvényben levő tantervünk módositását
elhatározta, felhivja azért a tantestületeket, hogy erre vonatkozó véle-
ményeiket, illetőleg hogy mit és miként vélnek változtatni a tanterven,
még ugyanazon hó l5-ig irásban terjesszék fel a szaktanácsi előadóhoz.
Nagy meglepetést keltett ez, az intézkedés nemcsak azért, mert ~ a
jelekből következtetve - asiketnémák oktatásügyét a szaktanácsban
képviselő kartársaink sem lehettek e terv felől kellőleg tájékoztatva,
mivel meg vagyunk róla győződve, hogy ők minden befolyásukat fel-
használtak volna arra, hogy ily nagyhorderejű újítás a szükséges előké-
szítés nélkül, csakúgy hirtelenében, ne vettessék szőnyegre, - de nagy
meglepetést okozott azért is, mert minden szakember az első pillanat-
ban tisztában volt azzal, hogy a feltett kérdésre oly rövid idő alatt,
mint amennyit a leirat a válaszadásra meghagyott, érdemleges tan-
testületi határozatot adni nem lehet. Mégis beérkeztek a feleletek, mert
senki sem akarta, hogy ez a rendkivül fontos kérdés valamikép az
igazán illetékes, a gyakorlatban működő szakemberek hozzászólása
nélkül oldassék meg. A mi értesülésünk szerint a tantestületek véle-
ménye e kérdés felől a következőkben foglalható össze: Ez idő szerint
a siketnémák oktatására érvényben levő tantervünk alapeszméje jó,
azon változtatni, vagy attól csak részben is eltérni a legnagyobb hiba
volna oktatásügyünkre nézve; az itt-ott előforduló részletkérdések
- mint amilyen a beszédkör és anyag egymáshoz való viszonya -
megbolygatása által pedig félő, hogy a lényeg megromlik, sőt talán
el is vész. Különben is oly rövid életű még tantervűnk, hogy annak
jó és rossz tulajdonságairól a tapasztalat általleszűrt és kiforrt általá-
nos közvéleményünk nincs és nem is lehet. Ezért legjobb dolog a
módositás eszméjét most még elejteni s azzal csak egy későbbi idő-
ben foglalkozni, Ez a mi nézetünk is.

Megerősítések. Erdélyi Józsefet, a siketnémák egri és Nemere
Gyulát, a siketnémák kecskeméti intézetének tanárát a nm. vall. és
közoktatasügyi miniszter állásaikban véglegesen megerősitette.

Pivár-féle alapitvány. Herodek Károly, a vakok budapesti
orsz. intézetének igazgató -tanára a következő felhívást küldte be
lapunkhoz : A kultuszminiszteriurn megengedte, hogy bold. Piuár
Ignác, a vakok budapesti orsz. kir. intézete igazgatójának emlékére
ismerősei, barátai és tanítványai körében egy, az ő nevét viselő .ala-
pitvány létesítése céljából gyüjtés rendeztessék. Ez a hir széles körben
fog örömet kelteni, mert akik Pivár egyéniségét és működését ismerték,
szivesen fognak e célra áldozni s csakhamar megteremtenek egy oly ala-
pitvány létesitéséhez szükséges összeget, melyen az intézethen egy vak
gyermeket el lehet tartani. Az igazgatóság arközel jövőben e célra gyüjtő-
ívet fog kibocsájtani, adományokat különben már most is elfogad.
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Névmagyarositás. Schwanner Gyula, a siketnémák kecskeméti
intézetének tanára nevét belügyminiszteri engedéllyel Nemere-re vál-
toztatta.

Himen. Török Sándor, a siketnémák temesvári intézetének
tanára november hó 18-án tartotta esküvőjét Szentiványi Vilma tanitó-
nővel. E helyen is szivből kivánunk tartós boldogságot az új házasoknak.

Nyugtázás. Lapunk 1905. évi előfizetési dija fejében a követ-
kezö összegeket kaptuk: A siketnémák aradi, egri, jolsvai, kaposvári,
kecskeméti, körmöcbányai, soproni, szegedi, temesvári, ungvári és váci
intézete 8-8 korona ; a siketnémák pozsonyi intézete 12 kor ; a vakok
budapesti intézete 8 kor ; a gyengeelméjűek budapesti intézete 8 kor ;
a pápai áll. tanítóképző 8 kor ; Boros Mór 4 kor., Csebánkai (Pivár)
Ignác 4 kor., Erdős István 4 kor., Greiner László 8 kor., Hercdek
Károly 8 kor., Horváth Gyula 8 kor., Kabán József 7 kor., Kegler
Ferenc 7 kor., Klinda Kálmán 8 kor., Kreupl Sarolta 8 kor., Markovits
Arpád 7 kor., Mlínkó István 7 kor., Müller Lajos 4 kor., Nagy Péter
7 kor., Piroska Károly 4 kor., Plichta Béla 8 kor., Rédiger Károly
7 kor., Vatter Ferenc 7 kor.

Nyugtázás. Mult kimutatásom óta a Siketnéma-intézeti Tanárok
Országos Egyesületének következő tagjai fizettek tagsági díjat: 1904-re
Kabán József és Hercsuth Kálmán. 1905-re Kabán József, Mlínkó
István, Veress Lajos, Erdélyi József, Szabados Odön, Schaffér Károly,
Stanczel János, Török Sándor (II. félévi), Szotfrid József, Schreiner
Miklós (II. félévi), Vissy János (II. félévi), Zahorszky Árpád (II. félévi),
Abrahám János (II. félévi), Greiner Lászlo, Markovits Arpád és Hercsuth
Kálmán.

(Jhu,.u;;,ddIO;:! A "Szemle" neve, közgyülésiink határozata
értelmében, jelen számunkkal megszíínik, de irá11ya továbbra is a régi
marad; célja a jövőben, is asiketnémák oktq.tásügyének s azok mun-
kasainak seolgátása lesz. Laputik cime 1906. januártól kezdve "Magyar
Siketnéma-Oktatás{(.

Nem, mulaszthatjuk el ez alkalommalolvasóinknak hálás köszö-
neiei mondani az irántunk tanúsitott jóindulatukért és pártolásukéri..

S midőn ~ egyesü!etünk érdekeit szolgáloa ~ tisztelettel kérjük
hátralékos előfizetőinket, hogy,kötelezettségeiknek sziveskedjenek eleget-
tenni, - magunkat továbbra is olvasóink megbecsülhetetlcw jóindu-
latába ajánljuk.

Kecskeméten, 1905. december 1.

~'Sziládi j;:íi~zlónyomdája Kecskeméten,

~>~~, 'q1, ,~c\ c\v; .
.......~.•.•.•...


