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(E szolgálati pragmatika.
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter f. 

é. október 19-ikén a képviselőházban tartott beszédjében a szol
gálati pragmatikáról a következőket mondotta:

»A kormány programjához tartozik, föladatai egyik legfon
tosabbikának tekinti, hogy a közügyet szolgálók minden kategó
riájának jogviszonyait akképp rendezze, hogy azok biztosítva 
legyenek jogaik élvezetében minden önkény ellen, másfelől azonban 
a fegyelem közöttük föntartható legyen. Erre nézve a munkálatok 
serényen folynak minden minisztériumban és ha talán nem ebben 
az évben, bár az is megtörténhet, de mindenesetre nem hosszú 
idő múlva, a kormány abban a helyzetben lesz, hogy e tekintet
ben előterjesztésekkel lépjen a képviselőház elé és azokból ter
mészetesen én is kiveszem a magam részét a kormányzat ama 
ágának és ama alkalmazottaknak érdekében, kik részint az én 
vezetésem, részint az én közvetetten felügyeleti hatásköröm alatt 
állanak.«

Ezen miniszteri kijelentések tanúbizonyságot tesznek arról, 
hogy már odafon is megsokalták az eddigi rendszert s elérke
zettnek tartják az időt arra, hogy a tisztviselők konzervatív jogi 
helyzetét megjavítsák. Tényleg mindannyian érezzük, hogy ütött 
a pragmatika megalkotásának tizenkettedik órája; tovább azt ha
lasztani nem lehet, hacsak nem akarják a tisztviselői kar köz
szellemét kitenni az anarkia veszedelmének. Hogy az önkény
kedések s az ötletszerűségek már eddig is nem okoztak komolyabb
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bajokat, sőt károkat, az csak a magyar tisztviselők sovinizmusának 
és speciális ügybuzgalmának köszönhető. Ámde minden türelem
nek van határa és éppen azért nem ajánlatos, de nem is méltá
nyos, hogy alkotmányos államban, — hol a jogtisztelet, a törvény 
és igazság jelszavai dominálnak, — azok legyenek megfosztva a 
helyes jogviszony élvezetétől, kik annak alapjait rakják le, kik 
azt istápolják vagy kik esetleg azt hirdetni vannak hivatva. Magas 
kormányunk mindenre kiterjedő figyelmével belátta e helyzet 
tarthatatlanságát s igy csak hálával fogadhatjuk az erre vonatkozó 
Ígéreteket.

Ha vannak a tisztviselői karnak kategóriái, melyek epedve 
várják a pragmatika születésnapját, úgy azok között mi vagyunk 
az elsők, mert nem hisszük, hogy van rajtunk kívül testület, mely 
annyira megjárta volna a méltatlanság golgotáját, mint a hazai 
siketnémaoktatás munkásai. A szabad szólás és törekvés, a jogos 
önérzet talán még sehol sem termett oly keserű gyümölcsöket, 
mint a mi pályánkon. Nálunk aki felemelt fővel meri hirdetni 
igazát, annak neve irgalmatlanul bejegyeztetik a fekete könyvbe; 
nálunk a kiválóbb egyéni tulajdonságok elismerésben alig ré
szesülnek; nálunk az új s talán praktikusabb eszmék hirdetőjét 
megkövezik s álapostolnak hirdetik. Áldatlan belső harc emészti 
erőnket, ambíciónkat, mint a méhkas lakóit, kiknek nyugalmát 
könnyelmű idegenek megbolygatták.

Meg vagyunk győződve arról, hogy jelenlegi kormányunk 
éppen azért, mivel a lojalitás és szabadság jegyében született, nem 
szankcionálná azt az ötletet, mely — ki tudja, micsoda önös ér
dekből, — a cimkérdést eredményezte s mely ötlet százados ki
rályi privilégiumot tett ad acta. Addig, mig ismét nem adnak kellő 
érvényt ősi jussunknak, nem szűnhetik meg jogvédelmi küzdel
münk. Nem az egyéni hiúság, hanem annak a felséges ügynek 
érdeke ösztökél bennünket e téren, melynek nemcsak kötelessé
geit teljesítjük minden erőnkből, hanem elévülhetetlen jogait is 
élvezni óhajtjuk. Oktatásügyünk fejlődése ugyanis a személyi 
motívumokkal szoros kapcsolatban van és ■ siketnémaintézeteink 
nem az irodákban koncipiált elveknek, hanem azon gyakorlati 
embereknek köszönik lételüket, kik a legtöbb esetben éppen el
kobzott, de mégis jogosan használt cimük révén juthatnak azon 
körökbe, melyek egy intézet alapítását és fentartását célszerűen 
előmozdíthatják. Adják vissza tehát azt, ami jogosan megillet 
minket, mert különben a magyar kultúrtörténet, lapjain ott fog
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díszelegni az a bizonyos sötét folt, melynek elhomályositására 
még a gyászos múltak sem leendnek képesek.

A harmincéves szolgálat és a tanári nyugdíjellátás vissza
állítását nemcsak azért kérhetjük, mert szintén jogunk, vagy mert 
vannak közöttünk, kik azt élvezik, hanem azért is, mert arra 
testet és lelket emésztő munkánkkal különösképen rá is szolgá
lunk. Arra nem. is térünk ki, hogy mostani nyugdíjellátásunk 
mennyire sérelmes a néptanítókra nézve . . .

Igazgatóink éveken keresztül ideiglenes minőségben szol
gálnak. Mire jó ez ? Talán arra, hogy pórázon lehessen őket tar
tani ? — Szegény igazgatók! — Más pályán ez az állás a törek
vések netovábbja s nálunk réme . . .

Kérjük munkakörünknek szakképzettségünkhöz illő és erőnk
höz mért méltányos kijelölését, mert a mai állapotok a legerősebb 
idegrendszert is tönkreteszik s a legkiválóbb .munkabírást is meg
szégyenítik. Mig elődeink 16 órai tanítás után idejükkel szabadon 
rendelkeztek, addig most 24 órai tanítás mellett (pénz hiányában) 
a felügyelő személyzet szerepét is végeznünk kell, mellyel ter
mészetesen együtt jár a növendékeknek templomba és sétára 
való vezetése is. Az intézet anyagi ellátása is a mi gondunkat 
képezi. Ha a tanítástól elgyötörve kijövünk a tantermekből, hoz
zálátunk a kolduláshoz, hogy növendékeink meg ne haljanak éhen 
és hogy meg ne fagyjanak. Ha ezek után tekintetbe vesszük, hogy 
a gyűjtésen kívül a társadalmi akciónak még ezernyi faját kell mű
velnünk, akkor — nemde — illuziórussá válik szervezeti szabály
zatunk ama rendelkezése, mely a tudatos előkészületről, beszél 
megható hangon. Ha németországi kartársaink ezek után felvet
nék a kérdést, hogy hát mikor teszünk eleget családi kötelessé
geinknek s mikor élvezzük a minden dolgos embert megillető 
szórakozásokat, azt hiszem, hogy a magyar kultúra érdekében 
más térre kellene terelnünk a beszélgetést.

A fizetési osztályok betöltésénél sehol sincsenek oly arány
talanságok, mint az úgynevezett gyógypedagógián. (Lásd a rang
sort!) Magyarország humanizmusának reprezentálói elégedjenek 
meg önlelkiismeretbeli elismerésükkel! E hely szűk terjedelme 
miatt nem sorolhatjuk fel azokat a panaszokat mind, melyek úgy 
a szakoktatás, valamint a személyi érdekek terén orvoslást vár
nak. Hisszük azonban, hogy egyesületünk választmányának lesz 
gondja arra, hogy a pragmatika reánk vonatkozó részének reális 
alapot nyújtson.
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n
Miniszter úr O-nagyméltóságától a hazai siketnémaoktatás- 

ügy újjászervezését várjuk és azért erős a reményünk, hogy emelt 
fővel és nyilt őszinteséggel ide irt szavaink kellő figyelemben ré
szesülnek.

0  sil^eínémál* első osztályából.
Úgy vagyok meggyőződve — közvetett tájékozódás és köz

vetlen ismeretség alapján, — hogy a siketnémák oktatása terén 
ma dolgozó pályatársaim úgy szólván egytől-egyig testestül- 
lelkestül hivatásuknak élnek. Úgy értem ezt, hogy nem külső 
kényszer alatt dolgoznak, nem. az igazgatói fegyelem hajtja őket, 
nem a miniszteri rendelkezéstől való féltükben keresik a jót, a 
legjobbat, hanem ama belső inger ösztönzi őket, mely az ügy 
szereléséből fakad, s mely a jócselekedet nyomán járó boldogító 
érzésből táplálkozik.

És a meddig igy van ez, addig jól is van. Vigyázzon is 
minden, igazgatásra hivatott tényező, nehogy szükségtelen és cél
ját tévesztett rendelkezéseivel e mindenható érzést oktalanul ki
ölje a lelkekből. Mert jaj akkor a szép fejlődésnek indult ügyünk
nek ; jaj a vezéreknek is, kik babérjuk legszebb ágait a lélekből 
harcoló névtelen közkatonák ügybuzgóságának köszönhetik.

Pályánkon ez időszerűit, körülbelül 90 százalékban, mind 
ifjú emberek dolgoznak, akiket még kevés csalódás ért, akiknek 
lelke még rugékony. És a kívánatos, dicséretes ideális munkál
kodás szempontjából örvendetes is ez. A siketnéma-oktatás terén 
eltöltött hosszabb élet gazdagabb tapasztalatait kellő mértékben 
elismerve, ezúttal oldalt hagyom és csak azokhoz kívánom intézni 
szavaimat, akik azt önszántukból jó néven is veszik.

A nálam ifjabb kartársaimat — úgy vélem. — némi joggal 
kérhetem, hogy az ügy iránti ideális szeretetüket továbbra is 
őrizzék meg, mert hiába való lesz az idővel szerzett minden 
szakbeli tapasztalatuk, ha lelkűk már el fásul.

Lebegjen szemük előtt az, hogy a siketnéma-oktatás jövő
jét pályatársaimnak ez a mostani 90 százalék ifjúsága fogja kép
viselni és fejleszteni majd. Már most megállapítható, hogy a leg
közelebbi 20 — 30 év munkájának eredményéért a kartársaknak 
ez a csoportja lesz majd felelős. Az idők folyamán pedig még 
mind nagyobb és nagyobb lesz a felelősség, mert a közönség is 
mind többet és többet követel tőlünk.

De ha a külvilág nem követelne is semmit, annálinkább 
tudjuk és érezzük mi magunk, hogy hol van hiány és hol kell 
idővel javítani még. Eddig sem az egyesek készséghiányán múlt, 
hogy nagyobb haladás nem tapasztalható. De hogy van haladás 
gy is, áz elfogulatlanul ítélő bizonyságot tehet róla, hacsak 10 —15
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évvel tekint is vissza-hátra. Csak a látni nem akarás, vagy a 
büszke makacsság nem veszi azt észre. A többség azonban ebben 
sem elfogult, mint ahogy látja a hiányt és minden lépésében 
készül is a jövőre, hogy a mai eredmény fokozható legyen.

Kár, igen nagy kár azonban, hogy a szakbeli készség előre
haladását szervezeti s igazgatási intézkedések megakasztják. Nem 
mondom, hogy rosszat akarva akasztják meg, de megakasztják, 
így : régebben elég volt egy-egy osztályban 8—10—12 növen
dékkel vesződnünk, mert az volt a vélemény, hogy ennyinél töb
bet nem taníthatunk eredménnyel. Ma az a legderekabb igaz
gató, akinek minden osztályában 15—15 növendék van. Régeb
ben hire-hamva sem volt osztály összevonásoknak, ma 3 osz
tály is összevonva tanítandó, ha összesített létszámuk a 15-be 
bele fér. Régen 8 évig tartott az iskolázás, ma anyagi szempon
tok kényszerítenek, hogy némely iskolákban 6 évi képzést is 
elégnek mondjunk. Régebben az iskolák kevés száma folytán 
évenként csak 1—2 gyakorlatlan ifjúra bízatott egy-egy osztály, 
ma évenként 10—15 ily kezdő ifjú vesz át tanításra egy-egy 
osztályt. Ily jelenségek között legalább is elismerésre méltó, 
hogy ha ott vagyunk, ahol vagyunk. És azért mégsem mondjuk, 
hogy többet nem akarunk s a még jobbra nem törekszünk.

Vajha a jövőbeli haladás irányát úgy fognók fel valameny- 
nyien, mint ahogy én látom azt szükségesnek és abban az irány
ban fejtenők ki erőinket.

Én a siketnémák tanításában két dolgot kívánnék mindé,nek- 
fölött kiemelni, magasra kiemelni úgy, hogy a más tekintetek, 
úgyszólván eltörpüljenek e kettő mellett. Éz a két szempont: a 
kiejtés és a s\óvis\onyitás.

Mert ha a növendék kiejtése nem tiszta s az idegenektől 
nem érthető meg, akkor a mi vállalkozásunk többet ígér, mint 
amennyit ád. Ugyanis: az idegen a jelet is képes épen úgy meg 
nem érteni, mint az érthetetlen beszédhangot. Ha pedig nem érti 
meg a közönség a hangok sorozatát, akkor a beszédtanitási rend
szert, mely a növendékre és tanárra is több teherrel jár, hagy
juk annyiba s vegyük elé ismét a jelnyelvet.

De nincs miért annyiba hagynunk! A közönségnek nagyobb 
része tanítványainknak nagyobb részét képés megérteni beszéd
jéből. Az észrevétel csak az lehet, hogy nem mindenki érti meg 
mindeniket és nem azonnal. Itt a javitni való.

És most nézzünk be az 1. osztályba.
A hangképzés itt kezdődik és a további 7 évi munkánknak 

itt vetjük meg alapját, tehát igen-igen lényeges, hogy mit és 
hogyan végzünk itt.

Az I. osztálybeli eredményt — különösen, ha a növendék
létszám kisebb lesz — fokozandónak és fokozhatónak is tartom. 
Hogy ezt a jobb eredményt eddig is nem értük el, ennek okát 
a felsoroltakon kívül még a következőkben vélem megtalálható
nak. Az I. osztálybeli tanárok az ügy rohamos extenziv fejlődése
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folytán többnyire aránylag fiatal s még kezdő emberekből kel
lett, hogy kikerüljenek. Mert a 3—4 éves tanárt még kezdőnek 
kell mondanom. Az ilyen emberben több a buzgalom, a hév, az 
akarás, mint a nyugodt körültekintés és alapos kipróbáltság. — 
Ne legyen ebből bántódás, mert nem akar bántás lenni. — De, 
hogy valaki az I. osztályban elismert tekintélyre tehessen szert, 
ahhoz — egyebek melleit — szükséges, hogy ez osztályban leg
alább 4—5 évig tanított legyen. Melyikünknek lehetett erre al
kalma? Igen kevésnek. Tehát hiányzik a gyakorlat, melyet 
magamról is elismertem, mikor mégcsak 2—3 évig voltam 
az I-ső osztályban. Az elmélet és a gyakorlat nem fedi egymást 
egészen.

Az I. osztálynak nem gyakorlott tanítója könnyen beleesik 
a gyorsmenetü munka hibájába, mert űzi-hajtja őt fiatalos tett
ereje. Kezdetben nem képes leereszkedni azon fokra, melyen a 
szervezetileg fejletlen, értelmileg alacsony kis siketnéma van. Ez 
pedig megboszulja magát. így pl. a beiratás után már a 3 —4-dik 
napon megkezdjük a hangfejlesztést az u. n. pá-val. Érzékeltetjük 
a p-1 és d-1. Hogyan ? Erősen, mert a gyermeknek látnia, éreznie 
kell. Sokszorta több levegőt használunk fel, mint amennyire a 
kiejtés végett szükségünk van. És a gyermek mit csinál ? Legjobb 
esetben titánóra a^t a helytelen mintát, melyet lát és ö is kelle
ténél sokkal több levegővel és nagy szájnyílással igyekszik mon
dani az á-t, hiszen akkor jól csinálja — gondolja — mikor mes
terét utánozza. Innen van az, hogy egy-két hangra elpazarol egy 
lélegzetvételt s az ugyanazon szótagba eső harmadik hanghoz 
már új adag levegőre van szüksége. Gondoljunk csak vissza pl. 
e szóra: sa -s .  Ezzel a módszerrel már elriasztottuk a jobb, szebb 
beszédnek egyik feltételét. Viszont ha e szempontra figyelünk a 
szebb, jobb beszédnek egy újabb biztosítékát hódítottuk meg.

De ez csak egy. Hogy a tanuló inkább érzékelhesse s fel
foghassa a hang érezhető tulajdonságát, nemde hosszan, igen 
hosszan hangoztatjuk a hangokat. És a gyermek mit csinál ? 
Igyekszik utánozni minket és minden hangot a kelleténél hosz- 
szabb ideig hangoztat. Ez ismét a szép beszéd, a zavartalan meg
értés rovására esik. Jut-e az eszünkbe, hogy a kellő rövid ejtésre 
ugyanazt a gondot fordítsuk, melyet a hang észrevevésére kifej
tettük ? Igen is figyelünk erre is, de már ritkábban és sokkal 
kevesebbet. Azt mondhatnám, hogy ezt inkább rábízzuk a beszéd 
fiziológiájára, gondolván: a hangok összekötésekor, úgy is siet a 
növendék átsiklani egyik hangról a másikra. S valóban a leg
többször, oly természetesnek tartjuk az ily hosszú hangzást nem 
javítgatni, hogy mintegy rábízzuk a növendékre magánmunka
ként, hadd rövidítse meg ő a hosszú hangokat. Az eredmény 
aztán természetesen igen sokféle. Némelyik növendék egyik-má
sik hangot meg is javítja, de némelyiknek elharapja négyötöd
részét is, a másikat pedig szóközepén vett lélegzetvétellel ejti ki, 
mert szóközben elfogyott a lélegzete.
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Pedig ha a hangok hosszúságára és rövidségére az eddigi
nél nagyobb gondot fordítanánk, akarva, nem. akarva kellene 
foglalkoznunk a levegő célszerű felhasználásával is, ami a hang
súllyal van viszonyban. A hangsúly érvényesítésével pedig nagy
mértékben lenne szebb és jobb a taneredmény.

De vegyünk egy más szempontot is : nézzük, hogy érzékel
tetjük a zöngét. Egy 28—30 éves férfiú a saját gégéjére, mellére 
teszi a 7—8 — 9—10 éves gyermeknek (leánynak) a kezét, hogy 
érzékelje ez a zöngét. És hogy inkább észrevegye a gyermek a 
mozgást: nagy adag lehelletet használunk fel s lehetőleg hosszúra 
nyújtjuk hangszalagjainkat, hogy a hullámok terjedelmesebbek s 
inkább érezhetők legyenek. Ily szándék mellett — természetes, 
hogy — a rendesnél nagyobb erőt fejtünk ki, szájunkat kelleté
nél inkább kinyitjuk s e közben arcunkon oly elváltozás észlel
hető, melyet rendesnek, nyugodtnak, esztétikusnak nem mond
hatunk. És ezeket a gyermek annak tudatában utánozza, hogy 
ha eltalálja, jót cselekszik. Melyik jobb : ha mesterét képes utá
nozni, vagy sem ? Ha utánozza, akkor külsőleg eltorzult vonáso
kat sajátít el, a levegővel nem tud gazdálkodni és — legjobb 
esetben — kiad egy oly mély zöngét, mely nem egy 8 —9 -1 0  
éves leánykához illik, hanem egy 25—30 éves dohányos ember 
hangjára vall. Innen van, hogy természetes hangú beszédet, oly 
keveset hallhatunk siket növendékeinknél.

De ez a jobb eset volt. Rosszabb eset az, midőn az összes 
külső rossz tulajdonságok (sok levegő kibocsájtás, elfintorított arc, 
erőlködés stb.) elsajátítása, megtartása mellett sem képes zöngét 
kiejteni a növendék, hanem helyette valamely tompa, fályolozott 
zöngétlen, vagy orrszinezetü hangot ad.

Ezek a jelenségek meg kell, hogy állítsanak és gondol
kozóba kell, hogy ejtsenek, midőn — más különben •— szívvel- 
lélekkel azon vagyunk, hogy tanításunk eredménye jobb legyen.

Lehet és fog is főbb .lenni, ha — az osztályíétszám csökke
nése mellett — a természet iijjmutatását sikerül jobban ellesnünk 
és követnünk.

Ugyanis az a vélekedésem, hogy ne kezdjük el oly gyorsan 
a tisztán kiformált hangoknak fejlesztését, mint ahogy most 
szokásban van. 3—4 napi előkészület nem elég arra, hogy az 
első jelentményes szót: pl. a pá-1 kihozni akarhassuk. Az épér- 
zékü gyermek is legalább másfélévig, egy évig készül az ő 
gügyögésével, mig az első papa szót megérthetvén kiejti. Igaz, 
hogy ez a két éves halló gyermek fejletlen szervezetű, de a szü
letésétől siket és néma gyermek is gyakorlatlan beszédszervit. 
Tehát ne a kialakult tiszta á-1, a-1 stb. akarjuk először megtaní
tani, hanem ennek előfeltételeit próbáljuk, gyakoroljuk előbb.

Egyik ilyen előfeltétel az alaktalan %öngének létrehozása.
Nem baj az, ha ez a zönge akármilyen beszédhang (á, a, i, 

ó stb.) részeként jelentkezik is ; az sem baj, ha nem is beszéd
hang az a zönge, csak zönge legyen. Majd lesz abból csakhamar
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és könnyű szerrel á, i, ó stb. Az ily zöngének létrehozásához 
nem szükséges a szájállás szabatossága, tehát egyszerre nem kell 
a gyermeknek két új dolgot: zöngét és szájállást is megfigyelni. 
Ezzel könnyebb a dolga. Aztán arcfintoritások sem lesznek, erő
pazarlásra sem nyílik alkalom, a levegő pocsékoláshoz sem szo
kik hozzá a gyermek.

Ezt az alaktalan zöngét pedig úgv kell megkeresnünk, hogy 
— nagyobb szájnyílás nélkül — próbáljunk mondani és mon
datni több oly zöngés tulajdonságú hangot, amelynek ezúttal nem 
az alakja, hanem a színezete legyen fontosabb. Az irás tökélet
lensége miatt ezt leírni nem vagyunk képesek, de gondoljon kiki 
azon hangszalag-játékra, melyet az egy, másféléves gyermek vé
gez magában, midőn ez mondani látszik valamit. E célra használ
juk fel az ó, á, ú, b, v, i, papapapa, babababa stb. hangokat 
anélkül azonban, hogy tiszta ó, á, ú stb. hangokat akarnánk 
mondani.

Utánofóuk tehát a beszélni akaró épér^ékü gyeimek gügyö
gését s először csak a gongét fejlesszük ki.

Egy másik előfeltétele a tiszta hangnak pl. az <z-nak a nyelv- 
és szájállás.

Mielőtt valamely egyenesen megjelölt hang kifejlesztéséhez 
hozzáfognánk, előbb különböző irányban való mozogni tudásra 
tegyük képessé a nyelvet. Részletekkel — azt hiszem ■—- nem 
szükséges szolgálnom, elégnek tartom, hogy — anélkül, hogy 
valamely hangot akarnánk képezni — a nyelvet előre tolni,. hátra 
húzni, az alsó, felső fogsorhoz, foghúshoz tenni, a szájüreg alján 
nyugodtan elhelyezni, közepét feldomboritani képes legyen a tanuló.

Midőn ez irányban is tett a növendék gyakorlatot, akkor a 
levegő használatára képesítsük őt. A mély lélegzetvétel, amily 
ritka a siketnéma növendéknél, ép oly tanácsos egészségi és be- 
szédtanitási célból. A nagy adag levegőt lassan és hosszasan, 
vagy részletekben kibocsájtani tudni lényeges feltétele a szabályos 
beszédnek.

Midőn e három előfeltételhez a biztosítékot megszereztük 
(legalább 2 - 3  hét múlva), csak akkor fogjunk hozzá a hangok 
csoportjának: a szónak kiejtéséhez.

Az első osztályban tanítandó szókra vonatkozólag pedig a 
következőket ajánlom figyelembe.

1. Oly szót és szókat vegyünk fel tanítási anyagul, melyek 
a kiejtési könnyebbségi fokozatokat magukon hordják.

2. Egy és ugyanazon hang tanítására és begyakorlására több 
szó veendő fel, hogy az illető hang különböző hangok szomszéd
ságában is előforduljon. (Elül, hátul, középütt). Ezek aztán a 
biztosságig begyakorlandók.

3. Csak oly szó veendő fel, melynek tartalmát a gyermek 
azonnal megérti és amely a közbeszédben gyakran előfordul, 
hogy azt gyakran használnia s ezzel együtt jól kiejteni megtanul
nia legyen is alkalma a tanulónak.
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4. A jó kiejthetésnek akadálya az, ha a gyermek a szó 
hangjainak képét nem véste jól be emlékezetébe s azoknak egy
másutánját elfelejti. Ez ellen a tanár részéről nyújtandó jó szemlé
let, a tanuló részéről a gyakori mondogatás, használat, leirás, 
rajzolás, mintázás segít.

Kiejtésbeli mintánk lehetőleg természetes legyen, tehát 
felette nagy erőt magunk ne fejtsünk ki, arckifejezésünk ne tor
zuljon el. Ugyanezt követeljük meg a tanulótól is, akit a levegő 
helyes használatára is tanítsunk, miáltal a hangsúlyra is rá
vezetjük őt.

Hogy a fennebbi követelmények egy részének már most 
eleget tehessünk, ide iktatom azon tanítandó szókat, melyeket a 
tanterv értelmében szedtem össze.

'Testrészek : fej, szem, orr, fül, arc, fog, (nyelv), nyak, (torok), 
(váll, mell), hát, has, (kar, kéz), ujj, (köröm),,láb, (térd), haj, 
bajusz, (szakáll).

Ruházat: kalap, (sapka), kabát, nadrág, mellény, (ing, gatya), 
szoknya, kötény, zseb, (zsebkendő), cipő,- csizma, (harisnya), 
gomb.,

Etelek: leves, hús, (mártás, tészta), kenyér, (zsemlye, kifli), 
bab, (borsó, lencse, káposzta, burgonya, kolbász), tej, kávé, 
cukor, só.

Italok: v íz , bor, (sör).
Evő-, ivóeszközök: kés, villa, kanál, tál, tányér, pohár.
Gyümölcsök: alma, körte, szilva, dió, szőlő, (meggy, cse

resznye, narancs).
Más termények: (fű, zab, búza), rózsa, virág, (levél, ág), fa, 

kő, vas, arany, (ezüst), üveg, tojás.
Iskolai eszközök: könyv, tábla, írón, toll, tinta, papír, kréta, 

szivacs, palavessző, irka, (füzet).
Szoba felszerelési tárgyak : asztal, szák, szekrény, pad, ágy, 

fogas, óra, tükör, (kulcs), kép, lámpa, kályha, fal, (padló), ablak, 
ajtó, szoba.

Más készítmények: tű, olló, kefe, szappan, fésű, ásó, kapa, 
kapu, út, kút, eke, dob', pipa, golyó, bot, gyufa, kocsi, (posztó, 
vászon), ház, (kert).

Természeti jelenségek: nap, (hold, csillag), eső, hó, sár, por, tó.
Személyek: papa, mama, fiú, leány, pap, katona, úr, bácsi, 

néni, baba, igazgató, tanár, tót, János stb. 10 személynév, szabó, 
(valaki, senki), én, (te, ő).

Állatok: ló, ökör, tehén, szamár, kutya, macska, (disznó, 
csikó, bárány, juh), kakas, tyúk, lúd, egér, légy, pók, (bogár), 
sas, (bagoly), páva, madár, (kigyó), béka, hal, majom.

Cselekvések stb.: ir, olvas, (rajzol, tanul, hall, beszél), sír, 
nevet, áll, ül, jön, megy, fut, kér, (ad), vesz, (hoz, visz, tesz), 
eszik, iszik, alszik, szeret, haragszik, játszik, verekedik, fázik, 
imádkozik, kap, lát, lop, fél, varr, köt, mos, főz, (kapál, rúg, döf, 
repül, ugat, kapar).
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Milyenségszók: jó, rósz, piros, fehér, fekete, (zöld, kék), 
barna, (tarka), sárga, hideg, meleg, édes, savanyú, szép, csúf, 
(tiszta, piszkos, magas, hosszú, rövid, vastag, vékony), nagy, ki
csiny, (széles, keskeny, puha, kemény), okos, buta, szorgalmas, 
lusta, erős, gyenge, siket, vak, (kerek, négyszögletes, egészsé
ges), beteg.

Számnevek: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, 
kilenc, tiz, sok, kevés.

Szólásformák: igen, nem, szabad, nem szabad, (kell, nem 
kell), nem lehet, már, még, ez, az, itt, ott, jaj, fáj, van, volt, lesz, 
nincs, elfelejtettem, ismerem, tudom, láttam, nem látom, köszö
nöm, add ide, hozd ide, gyere ide, vidd el, vissza, tedd le, olvass, 
irj, hallgass, állj fel, ülj le, nézz ide, vigyázz, (siess), hamar tes
sék, elég, jól van, nem jól van, (jóllaktam), éhes vagyok, szom
jas.vagyok, (egészséges vagyok, nem vagyok beteg), ma, holnap, 
(holnapután), tegnap, (tegnapelőtt), délután, jó napot, jó reggelt, 
jó estét kívánok, az én nevem, az ő neve, mi a neved.

Kérdések: ki? mi? mit csinál? milyen? hány? hol? mikor?
Ez az anyag több, mint amennyit a tanterv számszerűleg 

előír, mert ez az anyag a beszédtanitási célt is szolgálja. De ne 
ütődjék meg ezen senki, mert a célon túllőni én sem akarok s a 
lehetetlent én sem kívánom. Ez anyag összegyűjtésével csak azt 
akartam elérni, hogy a hangfejlesztés céljaira távollevő fogalma
kat pl. kohó, akó, gebe, káva stb. ne vegyünk fe l; viszont, ha a 
hangok ki vannak már fejlesztve, oly szókon történjék a begya
korlás, melyeknek hasznát is veszi mindjárt a tanuló. Amely 
osztály, vagy növendék pedig többre is képes, az is megtalálja 
a jó anyagot.

A feltüntetett anyag látszólagos sokasága ellen, azt vélem, 
elég lesz ez az észrevétel: Ez anyagból válogassa ki a tanár azon 
50—100 szót, mely nyilvánvalóan első sorban a hangfejlesztést 
van hivatva szolgálni. (Fa, pap, páva, út, kapa stb. stb.) Ezek 
legyenek az úgynevezett mintaszók. Ha ezeken megtanította az 
összes hangokat, akkor kettős célt tűzzön maga elé a tanár: a 
kifejtett hangoknak gyakorlását, megerősítését és a beszéd szem
pontját. A hangok gyakorlására szükséges szókat a tanárnak kell 
megválogatnia, ellenben á beszéd szempontjából értékes szóla
mokat mindig a gyermek érdeklődése, szüksége szabja meg. Mert 
tapasztalati dolog, hogy ami iránt a tanár érdeklődik először és 
jobban és nem a gyermek, arra legalább is kétannyi erő és idő 
kell, mintha a növendék érdeklődésével felszínre jött fogalmakat 
kell megneveznünk. Ha igy fogjuk fel teendőnket, akkor a fel
vett anyag nem oly sok, mint amennyinek első tekintetre lát
szik. A zárójelben levőkre csak akkor kerüljön sor, ha a többi
ekkel végeztünk.

Nem végezhetem be mondani valóimat anélkül, hogy az 
előttem igen értékes u. n. szólamokról külön is ne szóljak. Tudva
levő dolog, hogy a II. osztálynak igen sok s aránylag több az



11. sz. Magyar Siketnéma-O ktatás 235

anyaga, mint az I. osztálynak. Az átmenet, mintha zökkenne. Az
I. osztályban csak hangfejlesztés tűzetett ki, a Il.-ban pedig a 
beszédtanitás a cél s ezért meglehetős sok nyelvalak vétetett fel. 
Ez átmenetet óvatosan és gondosan hidaljuk át. A Il.-ban ne 
szakítsunk gyorsan a hangfejlesztéssel, ami itt már hangmeg- 
rögzités nevet nyerhet és viszont már az I. osztályban készül
jünk az u. n. beszédre. Alkalmasan készülünk pedig a beszédre, 
ha a hangfejlesztés után (a II. félévben) megnevezzük —• s 
mikor csak ismétlődik — mindig következetesen megneveztetjük 
azokat a fogalmakat, melyek a tanuló leikéből fakadnak s melyek 
napjában többször is előfordulnak.

Avagy nem tapasztalták-e kartársaim, hogy a kis néma, 
midőn társának, valamely csinytevéséről kell tanúskodni, mily 
hamar kész alattam  jelével eléállani? Avagy, ha a város vala
mely látványosságáról van szó, szintén nem oly hamar jelentke
zik-e, hogy ő m ar látta? Hányszor van rá eset, hogy arckifeje
zésével mutatja azt, hogy nem tudom, elég, nincs, szeretem stb., 
stb. Ezeket s az ily drága beszédszemeket fel nem szedni, gyöngy
sorba nem rakni, fel nem használni ónmagunk ellen való hiba, 
vétek, gyilkosság volna. Mert ezeket még csak nem is kell taní
tani, ezeket csak meg kell nevelni, számon tartani s mindannyi
szor megneveztetni a tanulóval. Év végén már egy kis primitiv 
bár, de egészséges, hasznavehető nyelv keletkezik belőle, mely 
százszor többet ér, mint az ily iskolai anyag: a lónak lába van. 
így fogva fel teendőnket s az összegyűjtött I. osztályú anyagot, 
nem sok az és még hozzá meg is csináljuk a könnyed átmene
tet a II. osztályba. — Kívánatosnak tartom azonban, hogy az a 
miniszteri rendelkezés, mely a hangok elvégzését január végére 
kívánja, oly módosítást nyerjen, hogy még két hónapot nyerjen 
e célra az I. osztály tanára.

Ha körülményeim engednék, még szeretnék egyet-mást 
mondani az I. osztályról. Borbély Sándor.

K iejíési gyakorlatok,
összekötve leolvasási, Írási és olvasási gyakorlatokkal.

Hűl: Utasításának II. rés^e.
Köbrich átdolgozása után fordította: Deschenshy Ferenc. (Folytatás.)

B) Egyszerű hangkapcsok.
1. A külön-külön kifejlesztett hangok egybekapcsolásának a 

gyakorlása szükséges:
a) mert a hangok természetes összetűzése fontos,
b) mert e kapcsolás sokszor nehézségekkel jár, amennyiben 

nem ritka eset, hogy a növendék a hangot magában helyesen,
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más hangok társaságában pedig hibásan ejti ki, sokszor pedig 
oda nem való hangot szúr közbe,

c) mert e gyakorlatok sokfélesége a beszédszervek mozgé
konyságát s igy a beszélőképességet előmozdítja.

2. A beszédtanitás I. fokára eső hangkapcsok a következők:
a) Szavak

a) mássalhangzóval elől: pá, te, tó, be, stb.
b) mássalhangzóval hátul: el, én, úr, stb.

b) Szavak
a) egytaguak elöl-hátul mássalhangzóval: tál, lát, fel,

vas, stb.
b) kéttaguak mássalhangzótorlódás nélkül: beteg, Béla,

számol.
c) Mondatok

a) két szóval: gyere be, szedd fel, nem szép,
b) három szóval: Béla szépen beszél.

3. A mássalhangzóval kezdődő szótag a siketnémának a leg
könnyebb hangkapcsolás. Ezt tehát addig kell gyakorolnunk, mig 
a növendék a képzéséhez szükséges beszédszervi mozgásokat tel
jesen felfogta. Amint az egyes hangok, úgy ezek is elő- és után- 
mondás alapján sajátíttathatok el. A betűknek a növendék előtt 
való egymás mellé állítása kezdetben nem vezethet célra, mert 
ebből nem láthatja a gyermek, hogyan kösse össze a hangokat. 
Az átmenetei a mássalhangzóról a magánhangzóra könnyed és 
természetes legyen s már kezdettől fogva szoktassuk rá a növen
déket, hogy a hangsúlyt az utóbbira fektesse. Ezt úgy érjük el, 
ha eleinte nyújtatjuk a magánhangzókat s csak később mondatjuk 
a szótagot többször és fokozódó gyorsasággal egy lelekzetvételre. 
Pld. papapa, tetete, lilili, veveve, stb.

A részleteknél a következőkre figyeljünk:
a) Ha a növendék a vocalist hang nélkül mondja vagy ké

sőn adja a hangot, akkor figyelmeztessük, hogy az előtte levő 
mássalhangzót csekély erőkifejtéssel mondja és érzékeltessük a 
gége rezgését.

b) Ha a vocalis nem követi nyomban a consonánst, hanem 
idegen hang vegyül közbe akár megszakítással, akár anélkül 
(pe-u vagy peu pu helyett) akkor vegyük segítségül a tapintást 
és soha se induljunk ki a betűkkel való szemléltetésből. Különben 
is- elejét vehetjük e hibának, ha a mássalhangzókat nem gyako
roljuk sokáig magánosán.

c) Ott, ahol a mássalhangzó az őt követő magánhangzó kép
zésének előkészítése miatt nem látszik (pld. du, ku, ko) a növen
dékek elszokták hagyni a mássalhangzót. Ilyenkor vagy a száj 
előtt vagy a gégefőn érzékeltetjük a lökést vagy pedig eleinte 
elhagyjuk a vocalis előkészitését.

. d) Ha a növendékek az u, o, é, i-vel kapcsolatban a g  és k  
helyett d-1 vagy t-t mondanak, akkor nyomjuk le a nyelvcson-
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tocskával a nyelvet vagy pedig hagyjuk el kezdetben a vocalis 
előkészítését.

e) Ha a növendék a vocalisokkal kapcsolatban a tenuis 
helyett a megfelelő médiát mondja, — a mi a /e-nál sokszor elő
fordul, •— akkor biztassuk nagyobb erőkifejtésre és térjünk vissza 
a magányos hangra. A vocalisokkal összekapcsolt rokonhangok 
leolvasása, pld. du-tü, ba-pa, go-ko stb. különösen gyakorolandó.

f )  Ha az explosivák helyett a megfelelő helyen képzett orr
hang hallatszik, akkor vagy megakadályozzuk az izmok túlerős 
megfeszítését vagy pedig befogjuk az orrot.

g) Ha a növendék az orrhanggal kezdődő szótagba explo- 
sivát vegyit, vagyis ha ma-na helyett azt mondja mba, nda. akkor 
lehetőleg lassú szájnyitással mondjuk a szótagot és kerüljünk 
minden észrevehető erőlködést.

h) Ha a növendék ma helyett mna-1 mond, akkor nemcsak 
az ajkakkal, hanem a nyelv hegyével is képez zárlatot és nem 
tudja a két zárlatot egyszerre kinyitni. Ilyenkor az m  hangozta
tása közben a nyelvcsontocskával leszorítjuk a nyelv hegyét és 
a hiba megszűnik.

i) Különösen ügyeljünk arra, hogy a növendékek ne mond
ják az orr hangot követő magánhangzót is az . orron keresztül. 
Ez rendesen az 7-vel és <?-vel történik meg és könnyen átterjed
het a többi magánhangzókra is. Ilyenkor fogjuk be az orrot és 
érzékeltessük a légáramlatot a tenyéren.

k) A könnyen összetéveszthető mássalhangzókkal kezdődő 
szótagok leolvasása különösen gyakorlandó. Pld. ma-ba-ra, na-da 
stb. Csak a legvégső esetben szabad az orrhangok felismerését 
orrfintorgatással vagy az orra való mutatással megkönnyitenünk.

4. Olyan szótagoknál, amelyeknél a végső hang consonáns, 
a következőkre ügyeljünk:

a) A szótagvégi consonánst élesen és határozottan kell ké
pezni, hogy az előtte levő magánhangzó kellőképen körülhatárol- 
tassék s igy a szótag teljes legyen.

b) A vocalis és consonáns közé nem szabad átmeneti hang
nak becsúsznia, ami különösen akkor esik meg könnyen, ha az 
első tág, a másik pedig szűk szájnyilással képeztetek vagy meg
fordítva pld. aisz, ász helyett, iel, il helyett.

c) Az ng, k, g, 1, r és eh hangok képzésénél az előttük álló 
magánhangzó szájnyílását kell megtartani, mert ha változtatjuk a 
száj állását, akkor elvész a hang természetessége s könnyen ide
gen hangok is keverednek közé. Elogy a siketnémát a szájnyílás 
megtartására kényszeritsük, falapokat teszünk a fogai közé. Ezek
nek természetesen oly magasaknak kell lenniök, hogy a száj
nyílás az illető vocalisnak megfeleljen. Ha tehát ág-öt akarunk 
mondatni, akkor az á lapot tesszük a növendék fogai közé s ezt 
a g  hangoztatása alatt is tartania kell a fogaival. A szájnyílás vái-
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tozatlan megtartása a siketnémának rendesen nehezére esik s 
azért a fentemlitett hangok kapcsolását különös gonddal kell 
gyakorolnunk, mert különben a kiejtés tisztasága és könnyedsége 
nagyon sokat szenved.

d) Ügyeljünk arra, hogy az Z-nél a nyelv könnyedén mo
zogjon s ha még sincs meg a kellő könnyedség, akkor vegyük 
elé az Z-nél leirt gyakorlatokat.

e) Gondosan gyakoroljuk az olyan hangkapcsok leolvasását, 
amelyeknél a consonans csak kevéssé látszik pld. an, ig, út stb.

f) Szoktassuk rá a növendékeket, hogy a vocalisok után 
következő explosiváknál a zárlatot egy kis ideig, tartsák fenn s 
csak azután eresszék ki a levegőt. így: ab — (levegő) at — 
(levegő) stb. Ha ezt nem gyakoroljuk eléggé, akkor az ilyen sza
vakat mint: ette, itta vagy úgy ejti, hogy ett-ee, itt-aa vagy pedig 
úgy, hogy e-tte, i-tta. Különösen a Zo-nál és y-nél okoz a zárlat 
helyes alkalmazása nehézséget.

g) Egy másik hiba az, hogy explosiváknál a levegő kieresz- 
tésével önkéntelenül hangot is ad a növendék, abe, adá stb. Hogy 
ennek elejét vegyük, rövid ideig tartassuk fenn az előbb említett 
módon a zárlatot s akkor ideje lesz a növendéknek meggon
dolni, hogy a levegő hang nélkül távozik, ha ez nem elegendő, 
szorítsuk fel az alsó állkapcsát, hogy le ne ereszthesse.

Jegyzet. Ha a növendék az egyszerű hangkapcsokat kellő
képen begyakorolta, akkor Írassuk is le a mondottakat, adjuk 
meg a betűk összekapcsolására vonatkozó utasításokat és olvas
tassuk el az írottakat. Csak ezek után olvastassunk a tankönyvből.

5. Szavakat és szóviszonyitásokat ezen a fokon aránylag 
keveset vegyünk elé, hogy folytonos naponkénti, később heten
kénti gyakorlás és ismétlés által lehetőleg biztos és tökéletes ki
ejtést érjünk el. A fő dolog az, hogy a növendék a megtanult 
szavakat minden erőltetés nélkül folyékonyan és könnyedén ejtse 
ki. Azért inkább mondassunk egy szót harminczszor egymásután, 
mint 30 szót egyszer-egyszer. A szavakat úgy válogassuk meg, 
hogy ne csak főnevek, hanem névmások, melléknevek, igék stb. 
is szerepeljenek s ahol lehet, viszonyítsuk egymáshoz.

Ha egy szónak a kiejtése nehézséget okoz, akkor bontsuk 
szét elemeire. A rövid magánhangzóval biró szavaknál (pld. itt, 
ott) csak akkor rövidítsük a magánhangzót, ha a hang ereje és 
tisztasága már kifogástalan. A korai rövidítés különösen gyengébb 
hangú gyermekeknél nagy hátránnyal járhat.

Hogy a siketnéma által kiejtett szavak egyszersmind fogal
mak kifejezői is legyenek előtte, a szavak értelmét jeleznünk kell. 
Ez tárgyaknál közvetlen szemlélet alapján, tulajdonságoknál a 
nagyság, alak, szin stb. jelzése, igéknél a cselekvés utánzása által 
történik.

Ha a növendék a szavakat és szócsoportokat leolvassa, ki
ejti és a megfelelő fogalmakkal összekapcsolja, akkor írassuk le 
(helyesírásilag, tehát nem mé, hanem méh) és olvastassuk el.
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Soha se induljunk ki az írásból, mert ez a hangzóbeszéd megta
nulását és az abban való gondolkodást megakasztja és meg
nehezíti.

A tanultak biztos megrögzítése következőképen történik:
a) mi kimondjuk a szót, a növendék írásban és szóban rep

rodukálja és jelzi annak jelentőségét.
b) mi leírjuk a szót, a növendék elolvassa és jelzi azt,
c) mi jelezzük a fogalmat, a növendék kimondja és leírja 

a szót.
JTtásodil? fok-

A) A nyomatott betűk ismertetése.

Normális viszonyok között a nyomatott betűk ismertetésére 
a második félév elején kerül a sor és tapasztalás szerint nem okoz 
nagy nehézséget, úgy hogy néhány hét alatt célhoz érhetünk. A 
tanító a veralisokból indul ki, keletkezteti a betűalakokat a nö
vendékek szeme előtt, figyelmezteti őket az írott betűalakokhoz 
s a száj alakjához való hasonlatosságra s végre felkeresteti a 
betűket a fali olvasótáblán s a könyvben. A vocalisok után kö
vetkeznek előbb az egyszerű, azután a komplikáltabb alakú con- 
sonansok. Az eljárás ugyanaz.

A nyomatott betűk ismertetése alkalmas arra is, hogy a 
hibás hangokat kijavítsuk és különösen a zöngés hangokat meg
erősítsük. Egyben a tanult szavak és fogalmak alapos ismétlésére 
nyújt alkalmat.

B) Magánhangzók nyújtása és rövidítése.

Már az első fokon megismerte a növendék a rövid és hosszú 
magánhangzók kiejtését s most ez öntudatossá teendő. E célból 
ütenyszerű kézmozdulatokat végzünk addig, mig a növendék biz
tosan és tökéletesen utánozza őket. Bármilyen igénytelen ezen 
előgyakorlat, mégis igen jó eredménnyel jár. Ha a növendék a 
kéznek lassú és szaggatott mozgásait kellőleg begyakorolta, akkor 
képes lesz ezen mozgásokat a. beszéd szerveire is átvinni. Csak 
a kéz kellő gyakorlása után térjünk át a vocalisok hangoztatására 
és e közben is végeztessük a megfelelő kézmozdulatot.

Már ezen előgyakorlatoknál ismertessük meg a később hasz
nálandó jelzést ( — hosszú, w  rövid) úgy, hogy a növendékek a 
kézmozdulatokat előirt jelzés szerint végezzék.

Pld. ^  w  —, w  — w , — w  w  stb.
Hogy a növendék teljesen tájékozódjék, tegyük az újját a 

gégénkre, hogy a hang rövidebb vagy hosszabb tartamát érzé
kelhesse.

Ha ez nem vezet célhoz, akkor tegyünk a vocalis után egy 
consonanst (aP, aP), mely a zönge végét jelzi. És ha még az



240 Magyar Siketnéma-O ktatás 11. sz.

elejére is teszünk egy consonanst (PaP, PaP), akkor teljesen körül
határoltuk a zöngét és már csak a helyes képzés és kielégítő 
gyakorlás marad hátra.

Legjobb ha <í-val kezdünk és egy mássalhangzóval össze
kapcsolva váltakozva hosszan és röviden ejtjük. Például:

áf, áf; áf, áf; áf áf áf; áf áf áf áf;

vagy táf, táf; táf, táf, táf; táf táf táf stb.

Az ilyen sorok kiejtése s a megfelelő kézmozdulattal való 
kisérése rendesen örömet okoz a növendéknek.

C) Mássalhangzó torlódás.

A szó elején, közepén s végén előfordulható mássalhangzó
torlódásra különös gondot kell fordítani, mert ennek könnyed 
legyőzése nagyban fokozza a beszéd fogékonyságát.

Több mássalhangzónak vocalis nélkül való egybekapcsolása 
azért okoz nehézséget a siketnémának, mert hiányzik nála a be
szédszervek mozgékonysága és hajlékonysága. Azért már az első 
fokon kapcsoljuk össze minden újonnan kifejlesztett mássalhangzót 
az elődeivel és haladjunk tervszerűen a könnyebbről a nehezebbre.

H ibák és egek javítása.

1. A növendék ketté választja az összekötendő consonan- 
sokat vagy levegőt vesz a két hang között. Ennek oka az, hogy 
a növendék hamar kifogy a levegőből, mert a légáramlatot nem 
tudja kellőképen felhasználni és beosztani. Ilyenkor könnyedén 
kimondjuk a hangokat és azonnal utánoztatjuk, a légáramlat foly
tonosságát pedig a kézen érzékeltetjük.

2. A növendék a consonansok közé vocalishoz hasonló 
hangot vegyit. Ezt megakadályozhatjuk, ha figyelmeztetjük a nö
vendéket, hogy az első hang kiejtése közben már készítse elő a 
következő hang szájállását. Hogy tehát a növendék ablak helyett 
ne mondja azt, hogy abelak, már a b képzése előtt tegye a nyelvet 
az Z-nek megfelelő helyzetbe. Ahol ilyen előkészítés nem lehet
séges, inkább engedjük meg a pillanatnyi megszakítást, mint a 
hibás átmenetet (pld. kap-ta és ne kapeta).

3. A növendék a szomszédos vokálisok hátrányára túlerősen
hangoztatja a consonansokat. Ezt a hibát magánhangzó markiro- 
zásával akadályozhatjuk meg. (Folyt. köv.)
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Szakirodalm i szemle.
A német fülorvosok Hamburgban tartott kongresszusukon 

a siketnémák oktatásával is foglalkoztak. Hogy ez a bizonyos mér
tékben illetéktelen beavatkozás meglehetős viszhangot keltett, 
mutatja az a körülmény, hogy a Blätter f  Taubstb. szeptember 
15-diki »8zemlé<<-jében elitélőleg nyilatkozik ezen ügyről, amidőn 
többek között a következőket mondja: A fülorvosok újabb idő
ben szakértőknek akarnák magukat feltüntetni oktatásügyünk 
terén. Pedig tévedésben vannak. Szó sincs róla, van olyan terü
let, ahol a siketnémák tanára és az ortológus együttműködhetnek. 
A siketnéma hallási maradványának kipuhatolása, a hallás foká
nak megállapítása és ennek megfelelő módon való kihasználása, 
olyan dolog, ahol az orvos és pedagógus karöltve járhat el. Tiz 
év óta békességes együttműködést tapasztalhatunk is e téren. 
Besold hallásvizsgálat metódusát minden szakember örömmel üd
vözölte. De csak azért, mert fiziológiai ismereteink bővitésére 
szolgált. A hallásgyakorlatok kérdésével sokat foglalkoznak a 
német siketnéma-tanárok újságjaikban és gyűléseiken egyaránt. 
Bizonyos mértékben tartózkodók is azoknak túlságos dicsőítését 
illetőleg, de csak azért, mert nem szeretnének zsákutcába kerülni. 
De jogtalan Kümmel orvos-tanárnak az a panasza, hogy az or
vosok szabad cselekvésére, működésére bénitólag hat a siket
néma-tanárok fölényes viselkedése. S amig igy; egyrészt panasz
kodnak, másrészt kirándulást tettek egy nekik idegen területre, 
amely semmi összefüggésben sincs a hallás fokának megvizsgá
lásával. A legharciasabb húrokat a sikethemák iskolai oktatási 
kérdésének kapcsán Passow orvos-tanár pendítette meg. Passow 
a. jobb hallással biró siketnémák részére külön intézetben hallás 
utján való tanítást követel. Egyebekben pedig igy nyilatkozik: Az 
egészen siket nem nélkülözheti a jelnyelvet. A hangos beszéd 
sohasem lehet olyan kényelmes gondolatközlési eszköze, mint a 
hallónak. A mostani intézetekben a tanárok a jelet minden uton- 
módon üldözik. Nem lehetne szólani ez eljárás ellen, ha a siket
némáknak csak valamelyes százaléka tanulna meg érthetően 
beszélni.

De e£ — sajnos — mindeddig nem sikerült. Passow meg van 
győződve, hogy ezután sem fo g  sikerülni. És ezért van az, hogy 
hiába minden üldözés, a jelnyelv él és uralkodik a siketnémák 
között.

A hangos beszédet csak néhány részleges hallással biró 
siketnéma használja. Ha azonban a könnyen megtanulható jel
nyelvhez folyamodunk, bámulatos, hogy milyen könnyen értet
hetjük meg magunkat még az olyan siketnémákkal is, akiket 
tanáraik gyengéknek, képezhetetleneknek tartanak. A tanult siket
némák nagyrésze egymás között és hozzátartozóikkal csakis jel
nyelven értekeznek. A hosszú iskoláztatás keservesen elsajátított 
hangzóbeszédet pedig sutba dobja, nem használja. Igen, mert hát
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észreveszi, hogy környezete szívesebben tanulja és hamarabb 
érti meg az ő jeleit, mint darabos és a legtöbb esetben érthetet
len beszédét. Jelnyelve érthetőbb is hangos beszédjénél. A 
siketnémák kongresszusaikon, gyűléseiken sokat tárgyalják a jel
nyelv ügyét. Kívánják is annak iskolai művelését. Nem azt akar
ják, hogy a hangos beszéd kiküszöböltessék az oktatásból, ha
nem azt követelik, hogy hangos beszéd és a jel kombinálva ta~ 
nitassék. De Heidsicket kivéve, maguk a siketnémák tanárai 
ellenzik ezt a leghevesebben. Passow pedig ezt találná a legter
mészetesebbnek. A mostani eljárás mellett a siketnémának elő
ször is a hangok megtanulásával járó óriási nehézségeket kell 
legyőznie és csak azután lehet szó arról, hogy e kikényszeritett 
nyelvet fogalmak megjelölésére használjuk. Sokkal jobb volna, 
ha a tanár a jelek utján már elsajátított fogalmakat a tanításban 
praktikusan felhasználná. És igy indirekt módon megkönnyítené 
a hangos nyelv megtanulását. Most minden iskola növendékei 
között más és más jelnyelv fejlődik ki, de azért alkalomadtán az 
ilyenek mégis könnyen megértik egymást. Hátha egységes volna! ? 
A siketnémák örömmel üdvözölnék. Ellenese nem volna senki 
közülök. Eddig Passow, most lássuk Kümmelt, aki szerint az 
előbbi egészen a leikéből beszélt. Valóban szánalmas látvány a 
mai siketnéma-oktatás. A tanulók 6—8 évig kínlódnak, a taná
rok — köztük a legkitűnőbb pedagógusok — pedig majd agyon
dolgozzák magukat. És az eredmény az, hogy az iskoláztatás titán 
egy évre, a fogalmakat kivéve, a gyermekek mindent elfelejtenek. 
Neki nincs harcias természete. De Passow a sereg élére való 
ember. Szépnek tartaná, ha a harc az ő nyomdokán indulna meg.

Ezek után a Szemle Írója tesz egy néhány megjegyzést. Vé
leménye szerint Passow sok igazat hozott fel, de az éppenséggel 
nem bizonyíték állításai mellett. Passow. valószínűleg nem ismeri 
a jelnyelvet és nincs tisztában a hangos beszéd jelentőségével a 
képzést illetőleg. Nem ismeri a történeti fejlődést, nem az ide- 
oda való ingadozás, a kisérletezés, a tapogatódzás hosszú útját 
és semmit sem tud arról, hogy ma az egész világon győzedelmes
kedett az a felfogás, hogy a legjobb, amit a siketnémának adhatunk, 
a hangos beszéd. Nincs tisztában, hogy pszikológiai szempontból 
a szó és jel egymás mellett veszedelmes, talán lehetetlen 
valami. A siketnémák hangulatára való hivatkozással pedig 
szintén nem járt jobban, mert a legtöbb siketnéma igenis nagy 
jótéteménynek tartja a hangos beszédet. Lehet valaki kitűnő fül- 
orvos s nem kell erről semmit sem tudnia, de aki megakarja 
dönteni a siketnéma-oktatás mostani módszerét, annak ismernie 
kell a múltat. Ha valaki a siketnéma-tanárok közül a fülgyógyá
szat csekély eredményére való hivatkozással azt követelné, hogy 
térjenek vissza az 50 év előtti gyógymódra, mit szólanának hozzá 
a tisztelt orvosok? A támadás nem veszedelmes, de jó lesz szára
zon tartani a puskaport. A Bl. f  Tbl. szerkesztősége is tesz fel 
egy nehány kérdést. Találóak, azért ide iktatom őket. Vájjon
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elég tájékozottak-e azok az urak a tanításunkról, akik olyan le
sújtó ítéletet mondanak róla? Tényleg olyan nagy gyötrelem-e az 
a siketnéma-tanitás ? Vájjon nem páciensekkel van-e nekünk is 
dolgunk s ugyebár ezeknek mindig édes orvosságot szokás adni? 
A  fülbetegeket sohse szokták hiába kínozni? Nemde, azok mind 
meggyógyulnak? És vájjon tényleg mindent elfelejtenek-e 1 év 
után a siketnémák ? A fütgyógyászat vájjon olyan magas fokon 
áll-e, hogy nem lehet lebirálni? És ha mi laikusok tennök azt 
meg, mit szólnának hozzá? r.

* *

A gye ligete hét ságit siketnémák oktatása címén közöl a Bl. f  
Taubstb. ez idei 17. száma egy cikket Krieger bajor siketnémaint. 
tanár tollából. Krieger főleg hazájának oktatásügyével foglalko
zik, de azért sok megszívlelni valót tartalmaz a czikke a mi 
szempontunkból is. Szerinte a siketnéma-intézetek egyes osztá
lyaiban a növendékek korban és tehetségben nagyon eltérők 
egymástól. A nagy korkülönbséget csakis erélyes intézkedéssel, 
az iskolakényszer behozatalával lehetne megszüntetni. Ami azon
ban leginkább kerékkötője a minden tekintetben eredményes 
oktatásnak, az a növendékek nagyrészének tehetséghiánya. Álta
lában sokszor halljuk azt a kijelentést, hogy a siketnémák a hal
lástól eltekintve, csak olyan tehetségűek, mint az épérzékűek. 
Pedig csak futó pillantást vessünk az épérzékűek fejlődésére s 
rögtön tisztában vagyunk a valósággal. A hallás, mint a szellem 
fejlesztésének. egyik kulcsa, elég hamar lép jogaiba. A szülők, 
testvérek becézgető, édesgető szavai az első leczkét adják a ki
ejtésből. A gyermek csakhamar sikerrel próbálja meg a szavak, 
mondatocskák kiejtését. Nemsokára ezután beáll az a korszak, 
amikor a gyermek mindenfélét kezd kérdezni. Mennyi szót, 
fogalmat tanul meg ilyenkor! Az ítélőképessége pedig szintén 
kezd megnyilvánulni: »Ez a baba az enyém, nem a tied. Nekem 
adta a mama« stb. Azt a rengeteg anyagot, amit a gyermek e 
korban tanult, azt mind a hallása utján sajátítja el. E körülmény 
világosan bizonyítja a hallószervnek rendkiyüli fontosságát, sze
repét a gyermeki elme fejlesztésére.

A siketnémának nem lévén hallása, az első 6—7 életév 
ránézve e szempontból majdnem elveszett. S mindehhez még 
hozzájárul az is, hogy még egyéb testi hibában is szenvednek 
igen sok esetben. Szellemileg elmaradott állapotban, hiányos 
nevelésben részesítve kerülnek aztán iskolába. S ha már magá
ban véve a siketség is szerencsétlenség, mennyivel rosszabb, ha 
a gyermek gyengetehetségű is. Az ilyen növendékkel általában 
minden tanár sokat foglalkozik. De bizony az eredmény soha 
sincs viszonyban a ráfordított fáradtsággal. E körülmény valóban 
megérdemli, hogy egy kicsit a dolog mélyére tekintsünk. A 
siketnémának meg kell tanulnia a beszédet. Már magában a
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beszéd teknikai része is óriási nehézséggel állítja szembe a siket
némát. Bő tapasztalattal rendelkezünk ezt illetőleg. Egy-egy hibát 
százszor is ki kell javítani. A kiejtéssel karöltve jár a leolvasás. 
Azt követeljük, hogy a növendék órák hosszáig figyelje meg, 
hol a tanár, hol meg növendéktársai szájmozgását. Nagyon nehéz 
dolog ez. Hátha még figyelembe vesszük, hogy a gyermeknek 
sok hangnak egy és ugyanazon helyen való képzése miatt foly
tonosan kombinálnia kell. Kombinálni annak, akinek nagyon 
kevés szó-, fogalomismerete van, nem a legkönnyebb dolog. 
Az oktatás első éveiben a siketnéma szellemi képessége meg
lehetős alacsony fokon áll és mi mégis azt követeljük, hogy 
gondolatait tudja tartalmilag és alakilag helyesen kifejezni és hogy 
megtudja különböztetni a tárgyat, tulajdonságot vagy cselekvést 
jelentő fogalmakat. Tapasztaljuk is, hogy az előirt anyagot talán soha
sem lehet elvégezni, mert a gyengetehetségű gyermekek mindig meg
akasztanak bennünket az előrehaladásban. Mindezekből — amit itt 
dióhéjban előadtunk •— azt következteti Krieger, hogy a gyenge 
tehetségű siketnémákat fölösleges 6—8 évig tartó megerőltető 
oktatásban részesíteni. Amit az iskola most tőlük követel, az az 
ő szellemi képességüket úgyis messze meghaladja s ha az életbe 
kerülnek, sehogysem tudnak a maguk lábán megállani. Az ép- 
érzékitekkel való versenyt nem bírják meg. Mindig és mindenütt 
támogatásra szorulnak. Nem akarja ez által a tanítás anyagát re- 
dukáltatni. A tehetségesebb siketnémának kell annyi ismeretet 
nyújtanunk, amennyivel az egyszerű épérzékű ember bir. Más
képen nem tud boldogulni. Sok városban a tananyag tetemes 
redukálásával kisegítő iskolát tartanak fenn a gyengetehetségű 
épérzékűek részére. Vájjon nem volna-e százszorta célszerűbb, ha 
a mi gyengetehetségű siketnémáink is a minimálisra leszállított 
követelmények mellett külön gyengetehetségűek osztályában, vagy 
a mi még jobb, külön intézetben taníttatnának. Nagyobb vívmány 
volna ez, mint a hallás foka (mértéke) szerint való osztály elkü
lönítés. Törekedjünk inkább arra, hogy a gyenge tehetségűeket 
a gyakorlati életre neveljük és iparkodjunk nyomott kedélyüket 
felfrissiteni. Sokkal nagyobb hasznukra lesz az, mint a szellemi 
munka. r.

Pedagógiai megfigyelése^.
Egyik növendékem, aki elég értelmesnek látszik, testileg 

nagyon satnya. Arca sápadt, melle beesett. Lélegzetvétele rövid, 
alig észrevehető. Megfigyelő képessége nagyon korlátolt s akarat
ereje is-gyenge. Már a bemutatásnál láttam, hogy sok dolgom 
lesz vele. Azért már kezdettől fogva különös gondot fordítottam 
reá. Ennek dacára csak nagyon kevés eredményt tudtam vele
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felmutatni. Különösen az explosivákkal áll erős hadilábon. A zár
lat szétpattintása sehogysem akart neki sikerülni. Okát ennek 
abban láttam, hogy — miután a lágyinnyel az orrüregét nem 
tudta elzárni — képtelen volt a tüdőből kiinduló légáramot a 
szájüregben a zárlat mögött összesűriteni s bizonyos feszültségi 
fok alatt tartani, vagyis, amint mondani szokás, nem volt képes 
a száját felfújni. A különböző fúvási gyakorlatokkal sehogysem 
tudtam célt érni. Mert amint fúvás közben a száját befogtam, a 
levegőt az orrán keresztül bocsájtotta ki, ha pedig az orrát is be
fogtam, a légáramot megszüntette. Végre a következő kísérlettel 
értem célt. Disznóhólyagba hivattam. A disznóhólyag nyílásához 
egy libatoll üres végét kötöttem s mialatt a gyermek az egyik 
végébe fújt, azalatt — szinte észrevétlenül — befogtam annak a 
hólyagban levő másik végét a még fel nem fújt disznóhólyaggal 
s ime a gyermek orcái lassanként emelkedtek. Ezt gyakoroltam 
mindaddig, mig a száját hólyag nélkül is fel tudta fújni. Ekkor 
aztán az orcáira gyakorolt hirtelen kézszoritással kiugrasztottam 
a levegőt a szájüregből, melynek eredménye biabialis explosiva
volt. Ebből fejlesztettem aztán a »/>«-t.

*
Az első osztályban az apa szótanitásnál a nálunk szokásos 

jelet (távollevő bajuszos férfi, ki a gyermeket a kezénél fogva 
hozta az intézetbe) használtam. Nem tudom hányadszor ismétel
tük már e szót, mikor egyszer, úgy karácsony táján betoppan is
kolámba egyik tanítványomnak az apja. A gyermek, amint az 
apját észrevette, azonnal feléje sietett s a kölcsönös üdvözlés után 
csak úgy ragyogott az arczuk a viszontlátás örömeitől. Én pedig, 
hogy a kínálkozó alkalmat minden tekintetben kihasználjam, egye
bek közt az apára mutatva a gyermektől kérdeztem: ki ? A gyer
mek a nem várt kérdésre meghökkent. Derült arcvonásai lassan
ként eltűntek s hol az apjára, hol meg én rám bámult, de ajkai 
nem nyíltak szólásra. Segítségére siettem. Az apjára mutatva mond
tam : apa. A gyermek erre még tágabbra nyitotta szemeit, majd 
pedig »nem«-et intett a fejével. Arra a kérdésemre, hogy az apa 
szó mit jelent, utánozta a fentebbi jelet.

Tisztában voltam tehát azzal, hogy ez a tanítványom s vele 
talán többen is, a mi tökéletlen jelünk után rosszúl fogták fel 
az apa S2Ó fogalmát. Akkor vettem csak igazán észre, hogy az 
apának akkora szakálla van, (otthon erről jelölte a gyermek az 
apját) hogy mellette a bajusza csak alig tűnt ki s további beszél
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getésünk folyamán tudtam meg, hogy nem is az apja, hanem az 
anyja hozta be az intézetbe.

Ebből tanulságul azt vontam le, hogy az apa, mama stb. 
szavakat, melyek közvetlen szemléleti körünkön kívül esnek, vagy 
csak alkalomadtán tanítsuk meg, vagy pedig módot kell nyúj
tani az osztályvezetőnek arra, hogy beiratáskor maguktól a szü
lőktől tudhassa meg a fentebbi szavak otthon használt jeleit.

N. P.

M  i r  e  1 .̂

3Itiniszíeri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Scháffer Károlynak, a temesvári siketnémaintézet érdemes igaz
gatójának nyugalomba vonulása alkalmával a következő sorokban 
fejezte ki elismerését:

» Tudomásomra jutott, hogy Tekintetességed a magyar tan
ügyet hosszú 43 évet meghaladó időn át lelkiismeretes buzgalom
mal, teljes odaadással szolgálta s fokép a gyógypedagógiai okta
tásügy fejlesztése, a társadalom körében való megismertetése és 
népszerűsítése körül szerzett hervadhatatlan érdemeket.

Kedves kötelességet teljesítek tehát, amidőn Tekintetességednek 
végleges nyugalomba vonulása alkalmából sikerdús fáradozásaiért 
s kitartással teljesített kitűnő szolgálataiért őszinte kösjönetemet és 
elismerésemet nyilvánítom és kívánom, hogy önzetlen munkás
ságának gyümölcseiben még számos éven át jó  egészségben gyö
nyörködhessék. Budapesten, 1906. szeptember 4-én. Apponyi&k.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Klis 
Lajost a siketnémák budapesti és Éliás Jakabot a siketnémák aradi 
iskolájának igazgató-tanárait a VIII. fizetési osztály 3. fokozatában 
rendszeresített illetményekkel igazgatókká, — Csapó Györgyöt a 
borosjenői gyengeelméjűek tan- és foglalkoztató intézetének ve
zetőjét, Éltes Mátyást a budapesti állami kisegítő iskola vezető
jét, továbbá He-rtilla Szilárdot a siketnémák temesvári, Török 
Sándort és Séra Lajost a vakok budapesti, Hercsuth Kálmánt a 
siketnémák pozsonyi intézetének és Káplán Gyulát a budapesti 
állami kisegítő-iskolának tanárait jelenlegi minőségükben a IX. 
fizetési osztály 3. fokozatába, — végül Vatter Ferencet és Efövé- 
nyes Antalt a siketnémák váci, Erdős Istvánt a siketnémák kecs
keméti, Istenes Károlyt a siketnémák budapesti, Rédiger Károlyt 
a siketnémák aradi, Gönczi Gyulát a siketnémák kecskeméti és 
Sándor Lajost a vakok budapesti intézetének tanárait jelenlegi 
minőségükben a X-ik fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte.

Súcsúzás. Ismeretes előttünk, hogy Scháffer Károly, a te
mesvári siketnémaintézet érdemes igazgatója nyugalomba vonult.
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Ez alkalomból lapunkban a következő hálás szavakkal búcsúzik 
el kartársaitól: Negyvenhárom évi működés után, mely időnek java 
részét a siketnéma-oktatás terén töltöttem, a magas minisztérium 
többször kért nyugalomba vonulásomat elfogadta. Ha végig te
kintek azon a mezőn, amelyen önzetlenül és fáradhatatlanul a 
magyar siketnémákért dolgoztam, ott találom életemnek legszebb 
virágait. De munkámban erőtlen és gyenge lettem volna, ha nem 
sorakoznak mellém a társadalom másféle ügyeiért küzdő har
cosok is, különösen pedig pályámon működő kartársaim. 
Ha számbavehető eredményről . lehet szó, amelyet közösen 
értünk el, abból érdem csak annyi lehet az enyém, hogy a 
megért gyümölcsből én is szakitottam. Hogy tehát a múltra 
örömmel tekinthetek vissza, azt kartársaim segítségének, buzdító, 
lelkesítő szavainak köszönhetem s ha munkánkat siker koronázta, 
azt az ők együttható működésüknek tulajdonítom. Most, midőn 
hivatalos működésemtől búcsút veszek, indíttatva érzem magam, 
hogy támogatásukat és pártfogásukat megköszönjem. Fogadják 
mindnyájan szivem, mélyéből eredő hálám kifejezését, mert csakis 
ezen általános támogatásnak köszönhetem azt, hogy hosszú mű
ködésem alatt nem lankadtam, hanem fáradhatatlan lelkesedéssel 
folytattam munkámat s a pálya, amelyen, küzdöttem nem a tö
vises, hanem a kellemes évek hosszú sorából állott. Midőn végül 
tisztelettel kérem kartársaimat, hogy csekélységemet emlékükre 
méltónak tartsák, esedezem a Mindenhatóhoz: adjon szeretett 
kartársaimnak lankadhatatlan erőt és kitartást, hogy hazánk siket
némáinak ügyét minél magasabb fokra emelhessék és hogy élet
pályájukon a sikerkoronázta munka után minél boldogabban érez
zék magukat, Isten áldjon meg mindnyájunkat! Schdffer Károly sk. 
ny. igazgató.

cFoglall?o;sfaíó ipariskola sikeínéma leányok számára. A szak
férfiak régi óhajának a megvalósulását jelenti az a tény, hogy 
f. é. október hó 22-én a siketnémák budapesti állami intézetével 
kapcsolatosan, a hazai siketnéma-intézeteket végzett leánynöven
dékek számára megnyílt a foglalkoztató ipariskola. Ezen intéz
ményt a »Szeretet« orsz. egyesület siketnémák ügyével foglal
kozó szakosztálya létesítette a közoktatásügyi kormány, Budapest 
székesfőváros, a megyei és városi törvényhatóságok, a társada
lom és a szakemberek erkölcsi és anyagi támogatása reményében. 
Az intézmény szükségességét és életrevalóságát, azt hiszem, nem 
kell bizonyítanom, hisz’ mindnyájan tudjuk, hogy régen érzett 
hiányt pótol; a »Szeretet« egyesület érdemeit sem kell külön 
kiemelnem, mert legjobban dicséri őt a szeretet jegyében létesí
tett ezen alkotása, csak röviden ismertetni kívánom az uj intéz
mény szervezetét. A foglalkoztató ipariskola 2 részből áll, u. m. 
továbbképző ipariskolából és foglalkoztató műhelyből.. Mindkettő 
szoros viszonyban van a siketnémák budapesti állami intézetével 
olyképen, hogy a szakosztály védnöksége mellett a közoktatás- 
ügyi kormány, illetőleg az intézeti igazgatóság hatáskörébe tar-
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tozik. A helybeli közelebb lakó leányok bejárók, a távolabb 
lakók és a vidékiek ellenben bennlakók lesznek. Az ipariskola 
5 szakosztályból áll, u. m. fehérnemű-varrás, ruhavarrás, himző- 
szak, keztyűkészités és gépkötés. Mind az 5 szakosztályban 1—1 
év a képzési idő. A bejárók keresményük 20 százalékát kapják 
kézhez; keresményük 80 százaléka ellenben az iskola fenntartási 
és fejlesztési költségeire fordittatik. A bennlakók minden keres
ménye saját eltartásuk fedezésére fordittatik s igy külön díjazást 
nem kapnak. A foglalkoztató műhelybe, mely az előbbihez 
hasonlóan szintén 5 szakosztályból áll, az ipariskolát jó ered
ménynyel végzett siketnéma leányok vétetnek fel s mindaddig 
a foglalkoztatóban maradhatnak, amig azt saját akaratukból el 
nem hagyják. Itt a bejárók keresetüknek 90 százalékát kapják 
kézhez, keresetük 10 százaléka ellenben a foglalkoztató fenntartási 
költségeinek gyarapítására fordittatik. A bennlakók keresetének 
80 százaléka saját eltartásuk költségeinek fedezésére fordittatik s 
a keresetnek csak 20 százaléka adatik ki nekik, vagy helyeztetik 
el gyümölcsözőleg a javukra Az ipariskolába járó leányok 
gyakorlati órái d. e. 8—12-ig és délután 3-6-ig tartatnak. D. u. 
2—3-ig elméleti oktatásban részesülnek. A gyakorlati órákat az 
intézet tanárai látják el. A foglalkoztatóban a munkaidő d. e. 
7—12-ig, d. u. 2—6-ig tart. Mindkét intézmény fölött a közvet
len és állandó szakfelügyeletet az igazgatóval egyetértve az intézeti 
kézimunka tanítónő gyakorolja. Mindkét intézmény főképen meg
rendelésre és részben elárusitásra dolgozik. A megrendeléseket 
»s az elárusitást egyik munkavezetőnő eszközli, ő végzi az összes 
számadásokat és a szükséges könyvvezetést. Az első évre leg
feljebb 10 bejáró siketnéma leány vétetik fel a foglalkoztató 
ipariskolába, akik külön munkavezetőnő közvetlen felügyelete 
alatt dolgoznak a kézimunkaterem számukra kijelölt helyén. A 
szükséges munkaeszközöket az egyesület szerzi be. A foglalkoz
tató ipariskola gyakorlati munkálkodásának irányítását s az evvel 
járó összes teendők végzését egy esztendeig Kreupl Sarolta kézi
munka tanitónő díjtalanul teíjesiti. Munkavezetőnőül további 
intézkedésig az egyesület Kovács Irén siketnéma hajadont alkal
mazza. Az elméleti ismétlő oktatás a jövő évi szeptember hóban 
veszi kezdetét. Hogy munkában ne legyen hiány, a »Szeretet« 
egyesület a budapesti jótékony egyesületeket, a kórházak és az 
internátusi intézetek igazgatóságait stb. felkéri, hogy a foglalkoz
tató ipariskolát megrendelésekkel lássák el. A nagyközönség 
figyelmét pedig hírlapi közleményekkel és koronként rendezendő 
kézimunkakiáílitásokkal ébreszti fel. A kezdet tehát m egvan! 
Adja Isten, hogy ezen országos intézmény a jószívű ember
barátok, különösen pedig az igen tisztelt kartársak érdeklődése 
és támogatása mellett megizmosodjék és virágozzék sorssujtotta 
védenceink javára ! Közli: Deschensky Ferenc?.
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