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M agyar Siketnénia-O ktatás
A „SIKETNÉMA-INTÉZETi TANÁROK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK“ HIVATALOS LAPJA.
Megjelenik minden hó elején legalább egy Ívnyi terjedelemben.
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Tartalom : A szaktanács. Medgyesi János. — Javaslat a siketnémák iskolái tanítástervének módosítására. — Hozzászólás az „Intézeteink és a játékdélutánok“ című
cikkhez. Záborszky Árpád. — A beszédtanítás és a gesztus. Adaíiresik István. •—
Vegyesek.

A szaktanács.
Oktatásügyünk emez intézménye, mondhatni létesítése óta,
kizárólag a. minisztérium tanácsadójaként szerepelt s mint ilyenhez
nekünk, kívülállóknak, semmi közünk sem lehetett.
Az utóbbi időben azonban a szaktanács úgy kezdeményezői,
mint végrehajtói minőségében, amint a legutóbbi előadói jelentés is
mondja, a gyógypedagógiai intézetek központi szerve-ként szerepelt,
képviselte az összes gyógypedagógusokat. Kilépett tehát szorosan
hivatalos jellegű szerepéből s mindinkább részt kér a mi személyes,
sőt hivatásunkon kívül eső privát ügyeinkből is; elfogadta, elvárta,
sőt mondhatni megkövetelte, hogy ilyen ügyeinkben is képviseljen
bennünket.
Amidőn az idő ily átalakulási módust hozott, teremtett meg, -•
sem egyikőnk, sem másikónk nem követhet el hivatalával Össze nem
egyeztethető cselekményt, ha arról a központi szervről elmondja a
saját véleményét.
Hogy tehát itt a szaktanácsról írhatok, azt egyenesen magá
nak a szaktanácsnak köszönhetem, mert ha a régi hivatalos körében
mozgott volna, sohasem erezem vala magamat feljogosítva, hogy a
minisztérium informáló szervéről nyilvánosan bármit is írjak, vagy
mondjak.
íme, az idő meghozta a helyes gyakorlatot. Szaktanácsunk,
mely oktatásügyünk gyakorlati embereinek szakismereteire támasz
kodó célzattal eddig csupán fölülről nyert megbízatás alapján mű
ködhetett, hatáskörének a jelzett irányban való kibővítésével ahhoz
a ponthoz érkezett el, amidőn feltehető ez a kérdés: Képviselheti-e
a szaktanács a gyógypedagógiai intézeteket, vagyis a gyógypedagó
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gusokat? Ha igen, amint a gyakorlatban már történik, akkor a szak
tanácsnak lennie kell olyan tagjainak is, akik alulról, az egyes okta
tási ágakon működőktől kapják megbízatásukat, mert ilyen tagok
hiányában az alulról jött mozgalmakban, vagy a privát jellegű
ügyekben való részvétellel, azok képviseletének magára vállalása
által törvénytelen utakra téved a szaktanács s ha ezt, illetve ezeket
vindikálja magának, a mai jogfelfogás szerint hatalmi visszaélést
követ el.
Szaktanácsunkról ilyen szándokot feltételezni sem tudunk. Az
utóbbi időben közismertté lett eljárásait tekintve, nem gondolhatunk
hát másra, minthogy a szaktanács olyan hatáskört kiván biztosítani
magának, amelyben lefelé a minisztériumot, fölfelé pedig oktatás
ügyünket képviseli.
Ha ez így van, általános örömmel kell fogadnunk a fejlődés
ilyen irányát. De leginkább örülnünk kell nekünk, a siketnémák
oktatásával foglalkozóknak, mert a fejlődés eme irányzatától re
mélhetjük egyedül oktatásügyünknek szakirányban történő elbírá
lását, vezetését. Ugyanis a szaktanácsban, mai összeállítása mellett,
nemhogy általunk küldött képviselője nincs ügyünknek, de még
aktív tanítással foglalkozók sincsenek benne. Feltehető tehát, hogy
még a minisztériumot informáló hivatását sem teljesítheti teljes fele
lősséggel, annál kevésbé szerepelhet az összesség nevében.
Nem kell bővebben fejtegetni a siketnémák oktatásával foglal
kozók előtt, hogy bizony, aki éveken át nem foglalkozik közvetlenül
a siketnémákkal, az naponként elfeled valamit azokból a mindennapi
érintkezés szülte finom tanítási nüánszokból, amelyek alkalmilag
óráról-órára felvetődnek s amelyek kell, hogy döntő erővel bírjanak
a nagyobb elvi határozatoknál is, amilyenek például a tanterv
iránya, a tankötelezettség, a tanárképzés stb. stb.
A mai szaktanács a siketnéma-oktatást illetőleg abban a hely
zetben van, mint a hő és tapintási érzékszervét jórészt veszített, te
hát bizonyos mértékben paralizisbe jutott ember. Van ugyan két
siketnéma int. igazgató rendes, működő tagja a szaktanácsnak, de
azok ezidő szerint nem tanítanak. Nem vezetvén osztályokat, a taní
tás közben nyert észleletekről nem is számolhatnak be s így szak
irányú működésük nem lehet egészen tökéletes, legalább is nem
lehet teljesen gyakorlati alapokon álló.
A helyzetet tekintve, a szaktanács munkakörének fentjelzett
irányban történt kibővülését mintegy felhívásnak vehetjük arra
nézve, hogy emez utóbb leírt helyzeten segítendő, a szükséges lépé
seket megtegyük a szaktanácsnak általunk választott, tényleg mű
ködő szakemberekkel történő kibővítésére, hogy így az lefelé és föl
felé informáló és képviselő közeg lehessen.
Azt hiszem, a szaktanácsnak bizalmatkeltő munkakör-bővü
lése azért történt, hogy végre közelebb hozza oktatásügyünk mun
kásait a minisztérium illetékes ügyosztályához, hogy így a minden
irányban történő egységes, összhangzó intézkedés által úgy az okta
tási ügyre, mint a személyi ügyekre áldásosabb, gyümölcsözőbb kor
következzék.
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Más ágai a közoktatásügynek irigyelve nézik, hogy a mi
ügyeinket, a mi embereinkből alakított szaktanács irányítja. Hogy
valóban szakszerű működést fejthessen ki a szaktanács, a jelzett
irányban történő kibővítését minél előbb meg kell valósítani, mert
ellenkező esetben a siketnéma-oktatás szakszerűségét illetőleg leg
alább is kétes értékűvé válik a szaktanács szereplése.
Mi, a siketnémák oktatása terén működők, annyival inkább
kedvező helyzetben vagyunk a módosulást sejteni engedő eljárást
illetőleg, mert a Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesületében
tömörülve vagyunk s így csak a szaktanács szervezeti szabályzatán
kell azt a módosítást megtenni, amely által lehetővé váljék, hogy
oktatásügyünknek a Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesü
lete által küldött képviselői a szaktanácsban helyet foglalhassanak.
Ennek megtörténtével azután semmi sem állja útját ama na
gyon kívánatos körülménynek, hogy a szaktanács valóban központi
szerve legyen oktatásügyünknek, amely mintegy összeegyeztesse
a fölülről és alulról jövő irányzatokat s elsimítsa úgy az oktatás
fejlődését, mint a személyi ügyeket érintő ellentéteket; hogy az
egész vonalon általános béke, megelégedettség uralkodhasson, amely,
úgy hisszük, nemcsak a mi érdekünk, de ügyosztályunk vezetőségé
nek is érdeke.
Ha a szaktanács ilyen irányban való törekvésének adott kife
jezést az utóbbi időben nyilvánított szereplésével, akkor ezért örökre
hálás leend nemcsak a siketnéma intézeti tanárok Összesége, hanem
maga a siketnéma-oktatás ügye is. S minthogy az ellenkezőjét —
a hivatalos hatalommal való visszaélést — a szaktanácsról fel sem
tételezhetjük: nyilván hirdethetjük, hogy végre el fog érkezni az
idő, amikor a siketnéma-oktatásügy és személyi ügyeink történelmi
tradíciói érdekében működő szabadszervezetünk eléri az őt megillető
hatáskört és a Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete hiva
talos képviselői utján, minden az oktatás és személyi ügyeket érintő
kérdésekben közvetlenül a szaktanácsban, mint ilyen adhat vélemé
nyének kifejezést. Adja az ég, hogy. minél hamarabb így legyen!
Budapest.
Medgyesi János.

Javaslat a siketnémák iskolái tanitástervének
módosítására.
(Folytatás.)
KÜLÖNLEGES RÉSZ.

I. Kiejtési gyakorlatok.
„A kiejtési gyakorlatok elnevezés a siketnémák iskoláiban
magában foglalja
a) „a beszédnek a szem és tapintó érzék útján való megértését
(szájról olvasás);“
b) ,,a beszéd egyes hangjainak mesterséges úton való létre
hozási módját;“
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c)
„a hangok csoportjának az érzékelésre és izomérzésre ala
pított kiejtését, ezeknek javítását és megrögzítését;“
cl) „végül a tudományos szempontból megállapított helyes
hangoztatásnak gyakorlati ismeretét, alkalmazását.“

1. Cél.
a) „A kiejtési gyakorlatok célja az, hogy a beszéd teknikai
részét — a szem és a tapintó érzék segélyével — a siket is észre
vegye;“
b) „hogy a hangok keletkezési helyének és módozatainak meg
figyelése után az egyes hangokat és a hangok csoportjait: a szókat
a látás, tapintás és izomérzés segélyével a némának nevezett gyer
mek is képes legyen kifejezni;“
c) hogy a némának nevezett is megtanulja lelke tartalmát
a beszédszervi mozgások által helyes hangoztatási törvények szerint
megnyil atkoztatni.
2. Anyacj.
A kiejtési gyakorlatok anyagát szét kellett osztályok szerint
választani.
Minden fokon található ugyan bizonyos közösség, s a kiejtés
javításának, valamint egyes hangok kifejlesztésének szükségessége
fenforoghat épen úgy a V III., mint a II. osztályban, de vannak
oly természetű tanítani valók is, amelyek sem az I., sem a II. osz
tályban nem fordulhatnak elő, pedig nagyon fontosak, ki nem ke
rülhetők a felsőbb fokon. Viszont vannak alapvető munkák, ame
lyekre a felsőbb fokon szükség nincsen. A konsonansok torlódását
- például — a két alsó osztályban el kell kerülnünk, de kiejtésükre
meg kell tanítanunk később növendékeinket, mert a beszédben sű
rűn előfordulnak. Lélegzés- és nyelvgyakorlat nélkül a kiejtésokta
tás kezdete el sem képzelhető, de szükségtelenek s az alkalom és a
rájuk fordítható idő hiánya miatt be sem illeszthetők a felső fokon.
Legjobban megokolható azonban a szétválasztás azzal, hogy
a kiejtés anyagának könnyebb és nehezebb, illetve használatosabb
és ritkábban előforduló részei határozottan megkülönböztethetők
egymástól. Természetes következmény tehát, hogy előbb említette
ket korábbra, utóbbiakat későbbre kell beosztani.

I. osztályban.
(H eti 20 órán.)

„Kifejlesztendők a következő betűk hangjai: a, á, b, c, cs, d,
e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, 1, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty,
u, ú, ü, ű, v, z, zs, úgy, hogy a köznapi életben előforduló könnyebb
kiejtésű szókban és az ezekből alakítható rövidebb mondatokban tisz
tán és értelmesen tudják hangoztatni a tanulók. A tanítási cél az
anyaggal találkozván itt, a hangoknak minél természetesebb, könynyedébb, folyékonyabb, tisztább kiejtése s ugyanakkor a beszélő
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szájáról minél gyorsabb és biztosabb megértése legyen az első osz
tály tanítani valója.“.
II. osztályban.
(H e ti 6 órán.)
a) Az I. osztályban kifejlesztett hangoknak az úgynevezett
mintaszókba*) foglaltan való ismétlése, javítása és az elfelejtettek
felújítása.
b) Szók erős hangkapoccsal való kezdése (óra, eke, áll, ír, ül,
örül, úr, édes).
c) Szók hehezetes kezdése (ház, has, hó, húz, hét, hideg).
d) rövid tagokból álló szók (baba, kapa, buta, kefe, pipa, tü
kör, öreg).
e) Hosszú szók:
1. hosszú magánhangzókkal (kávé, ásó, szőlő, bárány, bátyám,
néném);
2. kettős mássalhangzóval szóközben (olló, szappan, asszony,
reggel, ünnep, ujjam, orrom, ebben, utca = ucca, .ezzel);
3. kettős mássalhangzóval a szó végén (itt, ott, add, vidd, vedd,
szebb, jobb, aludj = aluggy, beszélj = beszéjj, menj = menny, hozz,
nézz, vigyázz, válassz, hallgass, nevess).
III. osztályban.
(H e ti 6 órán.)
a) Az előző osztályok anyagának ismétlése.
b) Magánhangzók találkozása (leány, fiatal, dió, fiú, siet, kié).
c) Mássalhangzók találkozása:**)
1. dr (drága, nadrág, ruhádra, fejedről);' gr (megrúg, ugrik);
kr (szekrény, kréta, cukrot); les- (kulcs, gyümölcs, olcsó, kölcsön);
lm (alma, álmos, szalma); rd (térd, kard, erdő, hordó); In (holnap,
asztalnak, jelelni, beszélni); mb (galamb, ember, szombat, gombóc);
ncs (kancsó, narancs, nincs, parancsol); ngy (rongyos, angyal,
gyöngy); pj (apja, kalapja, névnapja); rg (sárga, mérges, horgol,
szorgalmas); rn (párna, barna, úrnak, madárnak); rk (szürke,
csirke, hurka, torkom); sk (táska, puska, iskola, keskeny); szt (asz
tal, tiszta, tészta, osztály); mn (apámnak, késemnek, cipőmnek);
rj (várj, kérj, sirj, borjú, karja);
2. Torok-orrhang után g és k (gyenge, engem, harang, szánka,
sonka, senki, voltunk. Hangosan beszélj! Mikor megyünk sétálni?).
d) A beszéd időmértékének és tagolásának (szólamképzés)
gyakorlása rövid mondatok és versek alapján.
* Mintaszó elnevezés a kiejtési gyakorlatokban azokat a szavakat illeti, a
melyekben a megtanítandó hang a legmegfelelőbb környezetben van, kiejtésének
megtanulása tehát ebben a környezetben a lehető legkönnyebb. Ilyenek: baba a
b-re, pipa az i-re, kávé az é-re, só az s-re, szén az n-re, gomb a g-re vonatkozólag.
** A mássalhangzóknak itt felsorolt találkozásai azért osztattak be a III. osz
tályba, mert föltehető, hogy ezen osztály beszédtanitási anyagában sűrűn előfordul
nak. Ha egyikükre-másikukra nem akadna a növendékek szókincsében példa, az
esetben elhagyhatók azok a következő évre.
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IV. osztályban.
(H eti 6 órán.)

a) Az előző osztályok anyagának ismétlése.
b) Magánhangzók találkozása (rááll, ráad, ráejt, ráér, ráír,
ráüt, beereszt, beír, beolt, beül, kiás, kiabál, kiönt, kiüt).
c) Mássalhangzók találkozása:
1. gj nadrágja, csomagja, rágja); ld (föld, koldus, eldug, ál
doz); gl (tégla, meglök, megdöglik); jk (ajka, fejkendő, hajkefe);
kj (zsákja, tyúkja, rakja); lg (szolgáló, dolgozik, elgázol); lk (fel
kap, törülköző, csodálkozik); ml (homlok, pamlag, villámlik); ne
(kilenc, táncol, huncut); nt (hinta, hentes, csont, péntek); pr (seprű,
apró, paprika, próbál); pt (naptár, megharapta, kaptam, loptál); re
(arc, perc, morcos, karcol); rb (udvarban, kosárból, pohárba); rl
(kérlek, várlak, verlek); rny (ernyő, árnyékszék, szárny); rt (körte,
börtön, töpörtő, mártás); rv (orvos, árva, márvány, zárva); rz (vér
zik, érzem, porzik); sn (ásni, orvosnál, koldusnak); st (postás, Isten,
vastag); szk piszkos, viszket, reszket); szn (disznó, rossznak, vesz
nek, visznek); ti (rendetlen, ügyetlen, mezítláb, megbotlik); tn (kútnál, nevetni, szeretnék); tr (tréfa, hátra, bátran, trombita); zn (ház
nak, főzni, húzni).
2. Fog-, ajak-, orrhang után v és f (fonva, karácsonyfa, ba
romfi, háromféle. Melegem van. Nem vagyok rossz. Nem fáj a lábam).
3. Pillanatnyi hangok után folytonos hangok: dv (medve, ked
ves, udvar, add vissza); tv (futva, nyitva); th (otthon, rothad);
ksz (fekszik, emlékszik, haragszik); psz (napszámos, kapsz, harapsz);
pv (Tegnap voltam a színházban); ph (Tegnap halat vacsoráztunk);
pf (Holnap felveszem az új ruhámat); tf (Vedd fel azt a papirost!).
4. Összetett mássalhangzók ejtése: dz (madzag, vakaródzik,
rugdalódzik, kilencből); dzs (El ne ejtsd = ejdzsd! El üe felejtsd =
íelejdzsd! Tartsd = tardzsd erősén! Ne bántsd = bándzsd! Oltsd
= oldzsd el a lámpát!).
d) Mássalhangzók torlódása:**) (templom, testvér, földmíves,
földszint, rajzterem, felpróbál. Mosd = mozsd meg a kezedet! Töltsd
= tölcsd tele az üveget! Köszönd meg! Keltsd = kelcsd fel! Oszd
oszt ki! Keféld meg a kabátodat!
e) A beszéd időmértékének és tagolásának (szólamképzés) gya
korlása gyermekversek által.
V—V III. osztályban.
Ezen osztályok kiejtési gyakorlatainak anyagát a szükségsze
rűség szabja meg. A kiejtés állandóan éber figyelemmel kisérendő.
A hibák javítása inkább a növendékek folytonos figyelmeztetése és
tanácsadás által történjék. Azonban, ha a dolog természete úgy kí
vánja, a rendszeres javítástól sem szabad visszariadni.
_________

(Folyt, köv.)

* A mássalhangzók torlódásának megítélésénél nem szabad megfeledkezni a
hangugratás — és a hanghasonlás törvényéről. Ebben a mondatban, például: Állj
fel ! — nincs torlódás, mert így ejtetik: Áj fe l!
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Hozzászólás az „Intézeteink és a játékdélutánok“
című cikkhez.
Lapunk múlt havi számában Sturm József kartársam a siket
némák testi neveléséről értekezik. Örömmel olvastam e cikket, mert
általa a siketnémák testi nevelésének ügyét egy lépéssel előbbre
vinni óhajtja.
Cikkének egyes kitételei arra késztetnek engem, hogy gyakor
lati tapasztalataimból leszűrt ismereteimmel a felvetett kérdés meg
világításához én is hozzájáruljak.
A. cikkíró ugyanis növendékeink testi nevelését játékdélutánok
rendezésével óhajtja előmozdítani. A játékok fontosságát és hasznát
elismerem. A játék üdíti a testet, a lelket; önállóságra nevel; fej
leszti a gyermek izmait, akaraterejét, megóvja ifjú lelkét a korai
megvénüléstől.
Nevelésünk és tanításunk keretébe tehát a játékok beillesztése
nemcsak indokolt, hanem szükséges is.
Ez az elv vezethette S. J. kartársamat is, amikor a középisko
lák mintájára nálunk is miniszterileg szeretné a játékdélutánokat
elrendeltetni.
Erre vonatkozólag azonban nékem aggodalmaim vannak. Mert
ez eszme megvalósításához miniszteri rendelkezés még nem elegendő!
ÍJgybuzgalom és lelkesedés kell ahhoz, hogy a felsőbb rendelkezések
§-aiba élei és lélek öntessék. Már pedig ez a jelen körülmények kö
zött nem várható. Bizonyára megdöbbenéssel olvassák e kijelentése
met kartársaim s eleve tiltakoznak is ellene. Méltán! Mert hiszen
minden kartársunk egy-egy zászlóvivője oktatásunk nemes eszméi
nek s mindnyájunk lelkében él a kötelességérzettel párosult ügybuzgalom.
És ezért a játékdélutánok elrendelésétől és az órarendbe való
beillesztésétől — növendékeink testi nevelését illetőleg — mégsem
várok az eddiginél nagyobb eredményt.
Az érvényben levő szabályzatunk alkalmazásával ugyanis mely szerint óraszámunk heti 24 órában állapíttatott meg — az ügy
érdeke eltörpülne a vele járó anyagi kiadások terhe mellett. Tekin
tet nélkül a hajlamra és rátermettségre: a játékok óráit — hogy
mindenkinek meg legyen a 24 órája — szétosztanák az intézetek
tanárai között egyenlő számban. A kényszer hatása alatt az eredeti
leg üdülésre, testi és szellemi felfrissülésre szánt játékórák tehát
„kényszerjátékórákká“ válnának, amelyeken — félő — az eleven,
kedélyes, hasznos szórakozás helyett a fásultság és unalom ütné fel
a fejét. A sok szem előtt eltörpülne a cél, melynek eléréséhez a kellő,
a szükséges lépések nem tétettek meg. íg y tehát a felsőbb rendelke
zés végrehajtása által sem tökéletesbednék tornaoktatásunk s növen
dékeink testi nevelése egy lépéssel sem haladna előre.
Azonban a játékoknak a tornaoktatás keretében való alkalma
zására találhatunk módot. Hivatkozom e tekintetben a váci intézetre,
ahol a fiuk és a leányok tornaoktatása az utóbbi években egy-egy
tanárra van bízva. A tornaoktatásnak több tanár által való megöl-
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dása ugyanis az ügy kárára volt. Miről meggyőződvén az intéző
körök, e rendszert megszüntették s helyébe a szakrendszernek ne
vezhető oktatást alkalmazták.
így egy-egy kézben lévén a fiúk és a leányok tornatanítása,
valamennyi tornaórának két-két egész délutánra való beosztása bizo
nyult a legcélszerűbbnek. A tanárnak ekként egész délutánok állván
rendelkezésre, az időt az ügy érdekében a lehető legjobban kihasz
nálhatja s így a tornázás minden nemére, tehát a játékokra és ki
rándulásokra is elegendő időt fordíthat. E rendszer alapján az elmúlt
tanév őszi és tavaszi hónapjaiban a tornaórák keretein belül mintegy
húsz játékdélutánt rendeztem és rendezek kirándulásokkal kapcso
latban.
Az ily játékdélutánokat oly módon oldom meg, hogy a II.,
III. és IV. tornacsoport növendékeit zárt sorokban együttesen ki
viszem a játszótérre. Olykor kirándulok velők a szomszéd falvakba
is. Az I. tornacsoport növendékeit — miután azok a nagyobb mene
telést nem birnák ki — itthon hagyom. Menetelés közben a lehető
ség szerint megkívánom, hogy egyszerre lépjenek. Eigyelmöket
állandóan lekötve tartom s útközben rendgyakorlatokat végeztetek
velük. A játszótérre érvén, néhány szabadgyakorlat után megkezdő
dik a játék. Mint a börtönéből kiszabadult madár, úgy örvend a
növendéksereg a nyert szabadságnak. A szabad játék felvillanyozza
izmaikat, felfrissíti lelkűket. Egy-két órai játszás, rövid versenyfutás, néhány szabadgyakorlat stb. után katonai rendben elkövet
kezik a hazavonulás.
így tehát egy ilyen délután folyamán egy-egy növendék az
órarendileg kiszabott 1 órai tornaoktatás helyett két-három órai
tornaoktatásban részesül.
S ez csak úgy valósítható meg, ha valamennyi fiú- és leány
növendék tornaoktatását egy-egy tanár végzi.
Ily módon a játékdélutánokat a tornaórák keretében is nagyon
jól meg lehet valósítani. A szabad-, rend- és szergyakorlatokra ma
rad még annyi idő, hogy általuk növendékeink fejlődő testét ará
nyosan kifejlesszük.
Növendékeink testi nevelésének előmozdítása céljából tehát
nem játékdélutánok elrendelésére van szükség, — mert azokat ren
delet nélkül is megvalósíthatjuk — hanem, az ügy érdekében csak az
lehet indokolt, hogy a fiúk és leányok tornaoktatása külön-külön egyegy ahhoz értő tanárra bízassék.
Igaz, hogy ennek az elvnek a végrehajtása — az érvényben
lévő szabályzat alapján — sok méltánytalansággal, nagy igazság
talansággal jár. Mert csak a 24 órán felül tanított órákat díjazzák,
így tehát: ha pl. valaki elvállalja a fiúk tornaoktatását heti 8 órán
át, annak — ha osztályában 20 órája van — heti négy órával többet
kell tanítania, mint a mellékórákat nem tanító kartársainak, hogy
a többi négy óráért díjazást kapjon. Tekintve, hogy a 8 órai torna
tanítás majdnem ugyanannyi munka-energiát kíván, mint amennyi
az osztályban végzett munkához szükségeltetik: ez az illetőre nézve
a legnagyobb igazságtalanság. S ez az aránytalanul több munka

4 sz.

MAGYAR SÍKETNÉMA-OKTATÁS

73

az évek számával arányosan nő. Pl. a váci intézetben, mióta a mel
lékórák díjazására vonatkozó új rendelkezés életbe lépett, az első
évben heti 4 órán át, díjazás nélkül, ezentúl heti 8 órán át, 4 órai
díjazás mellett, magam végzem a fiúk tornaoktatását. Öt év óta
tehát heti 4, illetőleg heti 8 órával tanítok többet kartársaimnál.
Az egyenlő elbírálást kívánó személyi érdekek tehát áldozatul esnek
az ügynek. Ez pedig a végtelenségig nem mehet.
Miután azonban az ügy érdekében arra az elvi álláspontra
helyezkedtünk, hogy a tornaórák tanítása a fiúknál és a leányoknál
is egy-egy tanárra bízassák: az ebből származó több munkának mél
tányos elbírálása megkívánja, hogy az illető tornát tanító tanár min
den tornaóráért díjazást kapjon.
Oda kell tehát irányítanunk minden törekvésünket, hogy uz
aránytalan munkavégzés ellenértékeként, minden mellékóra (torna,
kézügyesség) díjaztassék.
Szóvá kell még tennem a címben jelzett cikknek azt a kitéte
lét, hogy ,, . . . kevés gondot fordítottunk eddig növendékeink
helyes testi nevelésére.“ Állítom, hogy ha Sturm kartársam ismerné
pl. a váci intézetben a testi nevelést, akkor ilyen általánosító kifeje
zéssel nem jellemezhetné egész tornaoktatásunkat. Mert azt minden
dicsekvés nélkül, bátran merem hirdetni, hogy a váci intézetben
a tornaoktatás áll oly magas fokon, mint hazánk legtöbb gimnáziu
mában, sőt egyikét-másikát e tekintetben még felül is szárnyalja.
Záborszky Árpád.

A beszédtanítás és a gesztus.
Mozgok, tehát élek. A hallás, a látás, a beszéd, az emberek
külső és belső élete, külön és együttvéve, mozgáson alapszik. Az
embereket és az állatokat a mozdulataik jellemzik. Az emberek test
tartásáról, gesztusairól, arcjátékáról, azoknak belső életére, jellemére
tudunk következtetni. A lélek eszköze a test. Ha ismerem a fiziku
mot, ismerem a lelket is, mely ő általa nyilatkozik meg. A termé
szetes gesztus szükségszerű külső refleksziója a belső életnek. A
belső élet, tehát a lelki megnyilatkozás, az emberi hangulat nem
lehet el külső képek nélkül. A belső hangulat azonban nemcsak
érzéseiben, hanem külső gesztusaiban is más és más. A bánat és
egyáltalában a nagy lelki indulatok nemcsak szavát veszik a súj
tottnak, hanem egész lényében megdermesztik. Ahol nincs mondani
való, ott gesztus sincs. Ile akinek mondanivalója van, az a lelki
funkciók kisugárzása és a végzett belső munkának a test izmaira
kiható ritmikája folytán nemcsak a szájával, hanem egész fiziku
mával beszél.
Mozogni csak szabad területen lehet. Az iskolák padrendszere
abból az időből való, amikor nem az egyéni nevelés, nem az önálló
alkotás, hanem a másolás, az idomítás volt a tanítás célja. Az egyes
korokat az iskoláik, az iskolákat a padjaik jellemzik. Ahol kevés
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az iskola, ott zsarnokok uralkodnak, ahol sok a pad, ott tömegszuggeszciókkal dolgoznak. A mi intézeteink belső gerendezése az egyéni
nevelés jegyében készült. Tehát valamennyi iskola között nekünk
kellene a legszebb eredményeket elérnünk . . . ha nem volnának
egyéb hibáink. Többek között.
Mi az élőnyelvet tanítjuk, de mikor tanítunk, nem élő nyelvet
közlünk, hanem holt anyagon operálunk. Nem beszélünk, hanem
tanítunk. Pedig beszélnünk kellene és pedig azt, amit a növendék
mondani akar. A közlött anyag csak akkor válik a növendék tulaj
donává, ha az előzetesen az ő hangulata volt. Az első gyermeki megnyilatkozás a hangulat és a belső érzés világából, általában a gyermek egoisztikus érzelmeiből sarjad. Az alsó fokon nincs helye a
tárgyi ismeretnek és értelem gyakorló beszédkörnek. Az első gyer
meki korban csak érzések, kívánságok, óhajok, panaszok, tehát
alanyi megnyilatkozások vannak. Ez élettani igazság. Mi is reggel
csupa érzés és hangulat vagyunk és csak később okoskodunk és gon
dolkodunk. Amíg a siketnéma nem tud beszélni, azt kell neki nyúj
tani, amit ő mondani akar, nem azt, amit mi akarunk vele mondatni.
A siketnémát csak az taníthatja eredményesen, aki ismeri őt. Ha
nem ismerem a siketnéma lelkét, gondolatát, külső és belső érzéseit,
hangulatait, nem tudok neki való kifejezést adni, nem tudom a nyel
vét megoldani. Mert amely szónak nincs hangulata, nincs vissz
hangja az illető lelkében aki mondja, az előtte ismeretlen, hideg
dolog. A siketnéma értelméhez az ő hangulatán keresztül vezet az út.
Vau-e hangulat, van-e ritmus a siketnéma lelkében? Van.
Minden élet mozgás. Az emberek élete a külső-belső behatások foly
tán különböző. A mi életünk más, mint egy más ember élete, a siketnéma élete más, mint a mi életünk. De van élete, van hangulata,
vannak érzései, vannak indulatai, vannak ritmusai. Ki is fejezi őket
-— jelekkel. Csakhogy az ő jelei nem tisztán a belső élet külső képei
gyanánt jelennek meg, mint a mieink, hanem fogalmakat, látásokat,
megértéseket jelölnek meg és ábrázolnak. A mi külső ritmikánk,
vagyis gesztusaink a hangulattal, az ő jeleik az értelemmel vannak
szövetségben. A mi ritmikánk hangulatos és harmonikus. Az ő moz
gásuk egyenetlen és diszharmonikus. A jel és gesztus között különb
séget kell tenni. A siketnémának meg kell adni a kifejezési képes
séget nem a szemlélete, tehát a jelei, hanem lelki munkájának rit
mikája, vagyis érzései szerint. A beszélni tanuló siketnéma akkor
beszéljen, amikor akar. Hallgass, ne beszélj stb., az ilyen kitételek
nem a siketnémák intézetébe valók. A siketnéma növendék legna
gyobb fokú gyermekéletet él, mely tele van egoizmussal, ráhatások
kal, önönmaga nagyrabecsülésével, nekünk tehát e megnyilatkozáso
kat nem szabad holmi leintő kézmozdulattal a gyermek száján meg
fagyasztani, hanem, mint becses kifejezési anyagot, meg kell nevez
tetni. A siketnéma azt mondja, amit akar. Csakis az egyéni meg
nyilatkozás, nem pedig a fekete tábláról való diskurzus marad ott,
ahonnan fakadt. A beszéd olyan folyó, mely minél jobban folyik,
annál gazdagabban ered.
Az a siketnéma, kinek mondanivalója lelki hangulatának meg
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felel, soliasem jelel, hanem gesztikulál. A gesztus a jellel szemben
mint orvosság jelentkezik, mert a jel elől a maga céljaira lefoglalja
a kéz és az arc játékát. A gesztus mindig mint a belső hangulat
külső ritmusa jelentkezik. Egy ideges, kapkodó beszédű növendé
kemet, ki siketnéma hanglejtéssel, itt-ott hadarva kezdett beszélni,
a folytonosan alkalmazott ritmikus gesztussal, kéz- és lábtornával
szoktattam le hibájáról.
A jelelő, a hangsúlytalan beszédű siketnémával szemben fel
állítjuk a gesztust. A gesztust, mely a belső érzések és a siket fül
között helyreállítja az egyensúlyt. A mi beszélő siketnémáink me
revek és szegletesek. Kívánságaik, érzelmeik zörögve, keményen,
minden lágyság nélkül, minden ritmus nélkül nyilatkoznak meg.
Pedig a külső összhang kell, hogy jellemezze a belső egyensúlyt.
S a siketnéma belsejében van egyensúly, mert hisz épelméjű, tehát
törekednünk kell, hogy külső jeleit belső egyensúlyával összhangba
hozzuk. A siketnémát meg kell tanítani gesztikulálni. Svájcban
van egy iskola, amelyikben a hallókat minden szavuk kiejtésénél
bizonyos jelek használatára, gesztikulálásra, plasztikus ritmikára
tanítják. Ebből az iskolából a legjobb szinészek kerülnek ki. Ez a
természetes mozgása a testnek, mimikája az arcnak és élénk geszt ikulálása a kezeknek a mi intézeteinkben sok tanárnál látható. Anél
kül azonban, hogy ez a munka öntudatos volna, mert tulajdonképen
önkéntelenül, az érzett nehézségek leküzdése céljából használják.
A gesztus eliminálja a jelet. Egyes mondanivalónál nemcsak
a gégeizmoknak, hanem az arcnak, a kezeknek, a felső testnek, a
lábaknak, szóval az egész fizikumnak kell, hogy szerepe legyen.
A gesztus kifejezőbbé teszi a beszédet, párhuzamosítja a test és a
lélek munkaritmusát, a beszédet plasztikussá és hangsúlyossá teszi.
Nincs hangsúly élénkség nélkül, nincs élénkség gesztus nélkül.
Ami történik, az mind jól történjék. A hibás, a hangsúlytalan,
monoton, rosszul ejtett beszédet folytonosan ismételtetjük, igazítjuk,
javítjuk. Ha pedig jó feleletet kapunk, azt csak egyszer mondatjuk
el. Pedig a jónak kell többször megismétlődnie, mert az utánzás
anyaga a jóban van. A megszületendő mesterséges jelet a beidegzett
természetes gesztussal akasztjuk meg. A ,,pá“-t sehol sem jelelik,
hanem gesztikulálják. De nemcsak gesztikulálják, hanem a párhuza
mosan végzett izommunka alapján ki is ejtik. A siketnémák beszélő
kedvének titka a beszéddel egy időben beidegzett ritmikus gesztus
ban rejlik. Mert a siketnéma nem tud el lenni külső jelek nélkül.
Egyes kísérletek bizonyítják, hogy a gesztus által rendszeresen ki
sért mondásokat, tiltásokat, intéseket, kérdéseket már a gesztusról
felismerték, illetve megnevezték a siketnémák. Tehát a gesztus
nemcsak mint a beszéd hangsúlyos ritmikája és plasztikája, hanem
mint interpretátora is jelentkezik. A gesztus kifejezni is tud.
A növendékek ösztönszerü külső megnyilatkozását gesztusok
ban vezessük le. Ne jeleljenek, hanem gesztikuláljanak. Ne felel
jenek, hanem beszéljenek. Nincs természetellenesebb látvány, mint
egy beszélő siketnéma, mikor kifejezéstelen szemekkel, semmit
mondó arccal, karba tett kezekkel, hangsúlytalan, monoton hangon
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ezeket mondja: hagyj békét nekem. Az olyan tanításnak, mely a
belső hangulat külső szemléletével nem törődik, nem szabad békét
hagyni.
Élő nyelvet csak élő környezetben lehet tanítani. Az élő nyelv
legjellemzőbb sajátsága pedig a gesztus. Csak a beszélőgépek nem
gesztikulálnak.
Adamcsik István.

VE G YES EK .
Wlassics Gyula — ak it büszkeséggel m ondhatunk egyesületünk
dísztagjának — márc. 17-ikén érte meg születésének 60. évfordulóját.
Azzal az óhajtással köszöntjük őt, hogy hazánk dicsőségére sokáig éljen!
*

A következő sorok közlésére kérettünk fel: A lulírottak a „Ma
gyar Siketném a-O ktatás“ ú tjá n kívánjuk a „M agyar Gyógypedagógia“
szaklap olvasóival közölni, hogy e lapnak szerkesztőségéből teljesen
egyetértő elhatározással kiléptünk. Az okot erre a „M agyar Gyógypeda
gógia“ 1912. évi 3. számában „V égrehajtó-bizottsági gyűlés“ címen meg
jelent közlemény szolgáltatta.
E cikkből nevezetesen úgy látszik, m intha az a cikk a szerkesztők
összességének hozzájárulásával k erü lt volna a lapba ős esetleg a szerkesz
tők összességének a véleményét fejezné ki.
K i kell azonban jelentenünk, hogy nekünk e cikkről előzetes tu 
domásunk nem volt, annak tartalm ával sem értü n k mindenben egyet,
a hangjával pedig egyáltalában nem, sőt az abban megnyilatkozó han
got, a leghatározottabban elítéljük.
M ivei továbbá a szerkesztőtársak egyikének e cikk közlésében meg
nyilvánult önkényei eljárása, a lap szerkesztését illetőleg közösen meg
állapított ős m ind az öt szerkesztőtől term észetszerűleg vállalt egy üt.tleges jogok és kötelezettségek elvével is ellentétbe jö tt: nekünk ebből
az önkényes eljárásból a konzekvenciákat lé kellett vonnunk.
Szeretettel, lelkesedéssel kívántuk a lap ú tján is szolgálni hazánk
gyógypedagógiai oktatásügyét és az e téren működő kartársain k érde
keit, ezt ten n i a laptól tö rté n t megválásunk u tán is m indig kedves kö
telességünknek ism erjük.
Fogadják kedves olvasóink és mindazok, akik bennünket a lap
kiadásában bármely módon is tám ogatni szívesek voltak, őszinte köszönetünket.
A tekintetes szerkesztő ú r pedig fogadja őszinte tiszteletünk n y il
vánítását. — K elt Budapesten, 1912. évi m árcius hó 28-án.
Berkes János s. k., Kli-s Lajos s. k., H eredek Károly s. k.,
É ltes M átyás s. k.
■*

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Jávor Gyula,
Kováts Zoltán ős Szabó Géza k artársain k at állásukban véglegesítette.
A „Tanárok özvegyeit és árváit, segítő eg y esü letin ek jóváha
gyott alapszabályai és ez egyesület elnökének csatlakozásra szólító levele
— körözés végett — e hó folyam án meg fognak küldetni a S. T. 0 . E.
bizalm iférfiainak. A tan árság ez ú j szociális intézményének célja oly
szép, fölemelő, nemes, hogy a belépésre való buzdítás igazán felesleges.

4. sz.

MAGYAR S1KETNÉMA-0KTATÁS

77

S egíteni' szeretteinkén — és ugyanakkor a pályatársainkon is — való
ban emberhez méltó feladat. A cél azonban csak úgy lesz elérhető, ha
az eszmét nemcsak érzésben, gondolatban, szóval helyeseljük, hanem egyakarattal valam ennyien cselekszünk is. T ettre hát!
A szaktanács m árcius hó 13— 14-iki gyűlésein foglalkozott az
érzéki és az értelm i fogyatékosok tan ítási kötelezettségéről készült tö r
vényjavaslatra beérkezett 25 véleménnyel. A gyűlésre a vidéken lakó
tagok közül hárm an hívattak meg- (Éliás J., K lug P . és Zádor E.) és
részt v ett még azon a vakok kolozsvári intézetének igazgatója is.
A négy taggal kiegészített szaktanácsi gyűlésen az előadó ism erte
tése alapján előbb általánosságban v itatták meg a javaslatot és azt a
részletes tárgyalásra alkalm asnak Ítélték.
Úgy tudjuk, hogy a részleteknél is sik erü lt a javaslat és a vélemé
nyek között lévő ellentéteket kiegyenlíteni.
A szaktanács a törvényjavaslat végleges megszövegezésére négy
tagú bizottságot küldött ki, amely legközelebb megkezdi a m unkáját.
Reméljük, hogy a szövegező bizottságnak sikerülni fog közmegelége
désre oldani meg ezt a nagyfontosságu és oktatásügyünk történetében
korszakos törvényjavaslatot.
A szaktanács márc. 16-iki gyűlésének tárgyai: 1 . Bejelentések.
2. L ett József tö rtén eti m unkájára javaslat. 3. Halenkovics F annynak
a kiegészítő vizsgálatra való bocsátása irá n ti kérvénye. 4. Séra Lajos
kérvénye az am erikai intézetek tanulm ányozása iránt, 5. Fetzer József
debreceni sn. intézeti hitoktatónak a h itoktatói szakvizsgálatra való
bocsátása irá n ti kérvénye. 6. A biztosi jelentések tárgyalása. 7. In d ít
ványok.
Előadást tartott a siketnémákról E m m er István debreceni kar
társunk a M. G yerm ektanulm ányi T. nagyváradi fiókkörének meghívá
sára febr. 24-én. Az érdeklődő közönség m egtöltötte a városháza közgyű
lési term ét. O tt volt a város előkelősége. Képviselve volt a főpapság, tanfelügyelőség, tanítóképző-intézet, a város pedagógusai, orvosai, pap- és
tanító-növendékek teljes számban. D r. E delm ann M enyhért főorvos,
elnök, m egnyitójában kifejtette, hogy a társaság célja arra irányul, hogy
a közönség szociális érzékét felköltse a szánalmas sorsban levő siketné
mák irán t. Nagyváradon, — úgymond — ahol annyi szociális intézmény
nyer tám ogatást, szintén szükség van egy siketném a intézetre, annál
is inkább, m ert megvalósítása nem já rn a oly nagy áldozattal, hogy a
város társadalm a, ha akarná, meg ne tu d n á azt terem teni. E zután kö
vetkezett Emmer előadása. Beszélt a siketség okairól, a siketném ák
lelkiállapotáról, — előadásának ez a része valóságos lélektani tanulm ány
volt — m ajd á tté rt a siketném a-oktatás tö rtén eti részére, végül kim u
tatta , hogy Biharm egyében 169 siketném a tanköteles közül csak 17 ré
szésül oktatásban, így elsőrendű feladat, hogy a vármegye területén
siketném a-intézet állíttassák fel; azután 5 növendékkel bem utatta a ta 
nítási eredményeket. A közönség csodálkozással hallgatta a siketném á
kat és hosszas éljenzéssel, tapssal adózott az előadónak és a növendékek
nek. Az előadó tan árn ak dr. Edelm ann M., H latky E ndre főispán, F rá 
tér B arna alispán, Vucskics kanonok köszönetét m ondottak s egyben
megígérték, hogy azt a törekvést, mely szerint N agyváradon siketnémaintézet létesíthessék, melegen pártfogolni és m inden tekintetben tám o
gatni fogják. Em m er István m éltán ta rth a tta volna ünnepnek ez elő
adását, annyival is inkább, m ert ez volt a huszonötödik és sikerekben
leggazdagabb előadása. A helyi lapok érdeme szerint m éltatták az elő
adást.
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A tanulatlan siketnémák foglalkoztatói. Borbély Sándor igaz
gató kezdeményezésére két hasznos intézm ény fog a közel jövőben megnyílni a váci intézetben. M indkettő a tan u latlan siketném ák foglalkoz
tatá sá t és így a nem zeti vagyon g yarapítását szolgálandja. A z egyik a
tanulatlan fiú-siketném ak tanm űhelye, am it a váci intézet ta n á ri-te stü 
letéből alakult gyámalító egyesület létesít. A műhely m egnyitására vo
natkozó előkészítő m unkálatok m ár m egtétettek; az egyesület vezető
sége kidolgozta annak szabályzatát és ügyrendjét. Ezeket az egyesület
közgyűlése tárgyalta, elfogadta és jóváhagyásra Őexellenciája elé te r
jesztette. A m egnyitást jú n iu sra tervezik. A műhely vezetője K ondra
M ihály ta n á r lesz.
A tanulatlan nő-siketnérnák foglalkoztatására szolgáló intézm ényt
a gyámolító egyesület saját erejéből nem tudván m egvalósítani, tá rsu lt
e célból a váci és vácvidéki m agyarvédő egyesülettel, amelynek ugyan
csak Borbély Sándor az elnöke. E két egyesület közös erővel fogja meg
csinálni, egyelőre szintén a váci intézetben, a nő-siketném ák foglalkoz
tató műhelyét, melyben női kézim unkák fognak készülni és azok értéke
sítéséről m ár is tö rtén t gondoskodás. Ez intézmény szabályzatát is el
fogadta m ár m indkét egyesület közgyűlése. Ez a foglalkoztató tehát mór
e hónapban m egnyílhatik.
Sándor Ferenc ny. m űm alm i tisztviselő márc. 12-én, 63 éves korá
ban m eghalt Szegeden. Az elhunytban Sándor Szilveszter ungvári k ar
társu n k édesatyját gyászolja. Ny. b .!
A S. T. O. E. választm ánya márc. 31-én V ácott gyűlést ta rto tt.
Végrehajtó-bizottsági gyűlés. A gyógypedagógiai kongresszus
végrehajtó-bizottsága márc. hó 2-án gyűlést ta rto tt azon célból, hogy
státusrendezésünk ügyében idejekorán megtehesse a szükséges lépéseket
felettes hatóságunknál és a szaktanácsnál. Felettes hatóságunkhoz és a
szaktanácshoz felterjesztendő kívánságainkat a kongresszus határozata
értelmében állította össze a végrehajtó-bizottság.
Szóba kerültek e gyűlésen a státu su n k keretében tö rté n t legutóbbi
kinevezések is. Azt a sajnálatos tén y t állapította meg a végrehajtó-bi
zottság, hogy a legutóbbi kinevezések egyrészt kínos feltűnést, másrészt
pedig nagyfokú nyugtalanságot és elégedetlenséget eredményeztek a
gyógypedagógiai tanárok körében.
Okot erre az szolgáltatott, hogy a VITT. fizetési osztályba tö rtén t
kinevezéseknél nem vették figyelembe a rangsort. Mellőztek minden meg
fogható ok nélkül idős k attársak at.
Ezen sajnálatos tén y t még súlyosabbá teszi azon körülm ény,'hogy
a tanügy terén egy státusban sem tö rtén t olyan hihetetlen pretcreálás,
m int a gyógypedagógiai státusban.
Figyelemmel kisérte a végrehajtó-bizottság a más státusbeli kine
vezéseket is s azt tapasztalta, hogy a többi tanügyi státusban vagy egy
általában nem, vagy csak nagyon elvétve tö rtén t pretercálás. Pedig
ezeknek a státusoknak nincs olyan szakemberekből álló tanácsa, m int
a mi szaktanácsunk. A bennünket legközelebbről érdeklő státusban, a
polgári iskolai tanárok státusában, a V III, fizetési osztályba való kine
vezéseknél pretereálás egyáltalában nem történt. Ezzel szemben mi tö r
té n t nálunk? Az, hogy a V III. rangosztályba való kinevezéseknél 50%-os
pretereálás észlelhető.
Tudjuk, hogy a kinevezés joga a m iniszter ú r Őnagyméltóságáé.
De azt is tu d ju k a szaktanács f. évi jan u ár hő 27-iki gyűlésének tárgysorozatából, hogy a kinevezésekre vonatkozólag épen ez a szakemberek
ből álló szaktanács te tt Őexellenciájának javaslatot. Feltehető teh át az,
hogy a kinevezések a szaktanács javaslatára történtek.
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Érdekes jelenség! Nem azokban a státusokban tö rtén t pretereálás,
ahol nem szakemberek javasolják a kinevezéseket, hanem abban, ahol
szakemberek tesznek erre javaslatot.
Más státusban is fá jh a t a mellőzés, de különösen fá jh a t az a
gyógypedagógiai státusban, ahol a státusbeliek anyagi érdekei fölött is
szakemberek őrködnek. F á jh a t különösen azoknak, akik kifogástalan
működést fejtettek ki s csak azért nem lehettek igazgatók, m ert nincs
elegendő intézet s m ert csak a véletlen és nem saját ráterm ettségük az
oka, hogy tanárok m aradtak.
Az a körülmény, hogy a soronkívül előléptettek javarészt igaz
gatók, m int megokolás nem vehető figyelembe, m ert az igazgatók igaz
gatói pótlék címén úgy is nyertek a közelmúltban nyugdíjképes 600
koronát.
T ekintettel a k artársak között észlelhető nyugtalanságra és elé
gedetlenségre, a végrehajtó-bizottság úgy határozott,' hogy státusrendezósünk ügyében teendő legközelebbi felterjesztésében a pretereálások
okozta elégedetlenségre is felhívja a felettes hatóság és a szaktanács
figyelmét.*)
Újabb gyógypedagógiai alakulás készülőben. A „M agyar G yer
mektanulm ányi T ársaság“ ügyvivő alelnöke, Nagy László áll. tanítónőképző intézeti igazgató f. évi febr. 24-én a következő tartalm ú meghívót
bocsátotta ki:
„A M agyar G yerm ektanulm ányi T ársaság gyógypedagógiai osz
tálya m egalakításának ügyében f. hó 29-én (csütörtökön) este fél 6 óra
kor a siketnémák budapesti áll. intézetében (VITT., Mosonyi-u. 8.) érte
kezletet tartu n k . E rre az értekezletre Címedet tisztelettel meghívom.“
Ezt a meghívót értesülésünk szerint a budapesti áll. gyógypeda
gógiai intézetek és a székesfővárosi kisegítő iskolák ama testü leti tag 
jai kapták meg, akik a M agyar G yerm ektanulm ányi Társaságnak is ta g 
jai. (?) A jelzett értekezleten a meghívás alapján résztvevő, mintegy
20 egyén között a siket-nóma-oktatás m unkásai közül mindössze hárm an
voltak jelen.
Az értekezletet fentnevezett ügyvivő elnök a gyerm ektanulm ányo
zás fontosságának m éltatásával és azzal a kijelentéssel nyitotta meg,
hogy felette kívánatosnak m utatkozván a rendszeres lélektani adat
gyűjtésnek a testi és szellemi fogyatkozásban szenvedő gyermekekre
leendő kiterjesztése, evógből a kezdeményező lépés m egtörtént. A tá rsa 
ság több gyógypedagógus ta g ja ugyanis az utóbbi időben konkrét in d ít
vány alakjában úgynevezett külön gyógypedagógiai szakosztály létesí
tésére hívta fel a társaság figyelmét. Ennek a kérdésnek előzetes meg
vitatására h ívta össze az ügyvivő elnök az értekezletet.
A tárgyalás során általában m inden jelenlevő elism erte a rend
szeres gyerm ektanulm ányozás é rin te tt kiterjesztésének fontosságát. A
felszólalók közül hárm an (2 a siketnémák, 1 a vakok oktatásügye teré
ről), azonban megfelelő érvelés kíséretében oly értelm ű kijelentést te t
tek, hogy e célból nem gyógypedagógiai, hanem az érdekelt intézmények
tan árain ak bevonásával egy-egy külön, független szakosztály volna lé
tesítendő a siketnémák, vakok és szellemileg fogyatékosok lelki világá
nak rendszeres tanulm ányozására.
A jelenlevők többsége a gyógypedagógiai szakosztály létesítése
m ellett foglalván állást, az ügyvivő elnök azzal zárta be az értekezletet,
hogy annak jegyzőkönyvbe foglalt ily értelm ű határozati javaslatát a
*) A felterjesztés szövegének végleges megállapításánál Cmárc. 29.) figyelem
mel volt a végr. biz. az óvónők és kézimunka tanitónők érdekeire is.
A szerk
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további intézkedések foganatosítása végett a társaság választm ányának
fogja bejelenteni.
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy egyesületünk Nagy L.
ügyv. alelnök ú rn á l kifejezte aggályait egy ilyen körülm ények között
esetleg alakulandó szakosztály eredményes m unkálkodhatását illetőleg
és egyúttal jelezte, hogy választm ányunk legközelebb érdemlegesen fog
lalkozik ez ügygyei.
A külföldről.
N ém et kartársainTcnalc JX.orsz. szövetségi gyűlése máj. 27— 30-án
lesz W ürzburgban. Tárgysorozat: Főgyülés: 1. Orvosi javaslatok a siketnéma-oktatásügy reform jához. Előadó: K rafft Ottó igazgató (K önigs
berg). 2. Van-e közvetlen hangbeszéd-asszociáció és kizárandó-e a jelm agyarázat a siketném ák oktatásából? E .: Schneider M. (Braunschw eig)
es Vahle H. (H ildesheim ) tanárok. 3. Ifjú sá g i iratokat a siketném ák
nak is. E .: Schlechtweg 0 . ta n á r (W eissenfels). 4. A siketném ák elő
készítése a gyakorlati életre. E .: H ofbauer A. (M ünchen). Mellélcgyülés: 1. A feln ő tt siketném ák hitvallásos ellátása. E.: K a rth János igaz
gató (B reslau). 2. Az iskolában és az isteni tiszteletnél használt é rin t
kezési eszközök között levő vonatkozások. E.: A rendt Gyula (B erlin).
A dán intézeteiéről. D ániában a siketném ák tankötelezettsége több,
m int száz éves m últra tek in t vissza. H árom siketném a intézet van. V a
lam ennyi tanköteles először a fred ericiai intézetbe kerül. K ét évi elő
készítés u tán a teljesen siketek a kopenhágai, a részleges hallók pedig
a nyborgi intézetben helyeztetnek el. A dán intézetekben a hangbeszéd
m ellett az ujjnyelv- és az u. n. „szájkéz-szisztéma“ is alkalmazásban van.
Ez utóbbi dr. Forchham m er igazgató találm ánya és hivatva van a szájról-leolvasást m egkönnyíteni. Evégből a beszédszervek egyes mozgásai
nak bizonyos ujjm ozdulatok felelnek meg, melyek a leolvasást term é
szetesen igen megkönnyítik, de a szájról-olvasásra annál kedvezőtle
nebbül hatnak. Dr. Forchham m er egyébként e módszer használatában
újabban még tovább is m ent. K iindulva ugyanis abból, hogy a beszéd
megértése az épérzékü gyermeknél jóval fejlettebb, m in t a kifejezőképesség, fredericiai előkészítő intézetében heti 10 „beszédmegértési“
órát v ett fel. Ez órákon a n api események rövid mondatokba fo g laltat
nak, amelyeket a növendékek a „szájkéz“ módszer segélyével ■— hangoz
tatás nélkül — leolvasnak és a tanterem nek megfelelőlég berendezett
falaira felírnak. Egy év a la tt ily módon 500— 800 m ondatot gyűjtenek,
melyeknek értelm ét jelekkel adják vissza. Beszédbeli begyakorlásuk ké
sőbb történik. A kiejtés megkönnyítése végett F . kezdetben egy saját
találm ányu fonétikai írá st használ, m elyet később az ortografikussal
cserélt föl. A kopenhágai intézetben részben a hangbeszéd, részben pedig
az ujj-ábécé van alkalmazásban. 1901 óta i tt a gyengetehetségüek szá
mára külön osztály létesült. A nyborgi intézet növendékei részleges
hallók lévén, csak hangbeszédben nyernek kiképzést. Az iskolai évet
nyilvános vizsgák fejezik be. A kézügyességi tárg y ak ra nagy gondot és
megfelelő óraszámot fordítanak. A felnőtt siketném ák vallási szükség
leteinek ellátására az állam két állandó alkalmazású lelkészt ta rt, akik
istentiszteletek végzése céljából a messzebb fekvő városokba is elutaznak.
A fővárosban saját tem plom uk is van a siketném áknak, ahol felváltva
hang- és jelbeszédes istentiszteletek tartatn ak . V an lapjuk, egyesületük,
m unka-otthonuk és több m enhelyük is. Továbbképzésben ezidő szerint
nem részesülnek.
Gr. Brand stadei siketn. int. tan ár után.
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