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Nagyothallók oktatása.
Egyesületünk régi kívánsága, hogy intézeteink növendékanyagát hallásfok és 

szellemi képesség tekintetében különválasszuk: az újonnan szervezett nagyothallók 
iskolájával bizonyos mértékben teljesült, amennyiben intézeteinkből a később meg- 
siketült és nagyothalló gyermekek kiválnak.

A siketnéma-intézetek beléletében, mi, akik szakszerű szemmel figyeljük ezen 
oktatási ágat, szomorúan tapasztaltuk az utóbbi években azt, hogy úgy ez intézetek 
tantervében, mint a tanítási anyag földolgozásában a nem teljes szakértelemmel birók 
beleszólása következtében zavarok támadtak, s e zavarok hova-tovább oda fokozódtak, 
hogy a siketnéma-intézetek tanítási methódusa kezd igen khaotikussá válni.

Egy ik okát abban látom ennek, hogy a siketnéma gyermekkel együtttaníttat
tak a nagyothallók s később megsiketiiltek is. A felügyelet nem tudta 
megérteni ez anomália hátrányait, csak a némának nézett nagyothallót látta, s 
mind több és több követelményt támasztott ennek alapján a némákkal szem
ben, amely túlfokozott követelménynek a tanár természetszerűleg a legritkább eset
ben tudott megfelelni s igy bizonyos mértékű siketnéma-oktatási csődről kezdtek
beszélni. Nem ! nincs siketnéma-oktatási csőd, csupán a siketnéma intézetekbe szorí
tott nagyothallók és később megsiketültek miatt állíttattak fel hamis követelmények 
és rendeztettek porhintő eredmények. Ezeknek meg kell szünniök. Egészséges állapot 
akkor lesz, ha egy osztály keretén belül minden tanár ismerni fogja növendékeinek
pontosan a hallásfokát és szókincsét. E kettőt a siketnéma intézeti tanárnak épp úgy
kell napról-napra figyelnie, jegyeznie, mint az orvos méri lázas betegének hőmenetét. 
Ha a tanár azt veszi észre, hogy olyan növendék bízatott rá, ki hallása vagy szó
kincse következtében az illető osztály keretein túllép, adja tovább azt a gyermeket. 
Csak így teszi osztályát szakszerűvé, csak így lehet osztályaink szakoktatási nívóját 
emelni, másképpen sülyedünk, szakszerűtlenné válunk!

Ilyen megrostált, mondhatnám: abszolúte szakosztály olyan szakszerű peda
gógiát tételez fel, amely szakpedagogiára nem lehet születni, hanem amelyet meg 
kell tanulni.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ha a középiskolai magyar nyelvet 
tanító tanárnak „nyelvszakosnak“ kell lennie, milyen szakos legyen az a paedago- 
gus, a ki a magyar nyelvet nem halló, tehát nem beszélő gyermeknek akarja kincsévé 
tenni A siketnéma-intézetekben a felügyelet látta a beszélő nagyothallót, látta 
a beszélő siketet, de éppen a hozzá nem értés hiánya nem vette észre a némát, s e 
két gyermekanyag jelenléte teljesen ferde világításba helyezte a némák tanítását, 
ennek folyományaképpen a tanárképzést s természetszerűleg a státus ügyét.

Ha a siketnéma-intézetek tanárai szakszerűséget óhajtanak, tegyék műhelyeiket 
szakszerűvé. A nagyothallók paedagógiájába a laikus paedagógus majdnem büntetlenül 
beleszólhat. Joga van hozzá. A némák beszédtanitási és nevelési paedagógiája már
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szakpaedagógust tételez fel, aki nem nevelve gyógyít és tanítva gyógyít, hanem aki 
beszédet tanít és aki beszélni tanít.

A vezetésemre bízott nagyothallók iskolája az elemiiskolai tanterv alapján dol
gozik. Szakszerűsége a szájról-leolvasás, melyet az általam kidolgozott „magyar
módszer“ alapján oldunk meg. Sajnos, most évközben igen nehéz a beiskolázás. 
Reméljük, menni fog.

Itt tehát, ami természetes is, a munka szakszerűsége sokkal minimálisabb, 
mint a néma gyermekek iskoláiban.

E kettőnek keverednie nem szabad, mert a kevésbé szakszerű nagyothallók 
oktatása teljesen tönkreteszi a siketnéma-intézeteket. E kettőnek egymás mellett kell 
haladnia, s a siketnéma-intézeti tanárnak a nagyothallók iskolája egy oázis legyen, 
mint a gyógypaedagógusnak a vakok intézete.

A siketnéma-intézetek akkor fognak mutatni szép fejlődést, akkor fog a tanár
ság újra tanárság lenni, ha lerázza magáról a salakot, ha tisztán a beszéd-tanításnak 
szenteli magát, s ha a nagyothallók és később megsiketültek révén nem engedi 
szakszerű paedagógiájához büntetlenül hozzászólni a laikus paedagógust.

Budapest, 1921. december hó.
Dr. Bárczi Gusztáv 
orvos, skn. int. tanár.

A siketnémák kiejtés-tanításáról.
Irta: Völker József. 1.

Ha tanításunk eredményét tekintjük, megállapíthatjuk, hogy ezideig a fejlő
désnek, fejlettségnek csak arasszal mérhető fokára jutottunk. Tudjuk, érezzük, hogy 
még nagyon sok a tennivalónk. Eltekintve attól, hogy sok, immár közmeggyőződéssé 
érlelődött követelés, mint a siketnémák oktatása államosításának, — az általános tan
kötelezettség kimondásának —, a képzés ideje meghosszabbításának —, a siketnémaknak 
tehetség és a fogyatkozás mérve szerint való elkülönítésének —, a tanárok vállalandó 
feladatuk nagyságához, nehézségéhez mért kiképzésének a kérdése még mindig a 
megvalósítást várja, a siketnémák hangos beszédre való tanításának elvi alapján 
állva, nem tágit tőlem, belém veszi magát az a gondolat, hogy az oktatás rendjén, 
menetén, kivitelén a jobb, a jó eredmény érdekében feltétlenül változás kell, hogy 
essek. Változás kell hogy essék különösen a kiejtés-tanítás rendjén.

Mielőtt a dolgok taglalásába bocsátkoznám, tiszta helyzetet kell teremtenem. 
Az eredményes hangos beszédlanításnak elemi feltétele a rendes tehetségű siket
némaknak elkülönítése a gyenge tehetségüeklől. Tapasztalásunk, hogy a kétféle 
siketnémának együttvaló tanítása mindkét típusra végzetes. Ha 8— 10 rendes 
képességű gyermek mellett 5 — 7 gyenge van, — mert a meglevő állapotokkal 
számolok — az eredmény nem lehet, nem lesz kielégítő, sohasem. Az a kétségbe 
ejtő erőlködés,j melyet nekünk is, a gyenge siketnéma gyermekeknek is ki kell fej
teniük, hogy a kiejtési nehézségek szirtjén átvergődjenek, hogy a tartalmi és formai 
nehézségeket legyőzzék és akár tudatos, akár gépilegesen reprodukálandó sajátjukká 
váljanak, szinte hiábavaló. 8— 10 év után is a gyengetehetségű siketnéma nem 
sajátítja el a hangos beszédet oly mértékben, hogy gondolatait akár szóban, akár 
Írásban úgy tudná kifejezni, hogy más megértse, tehát hogy gonddal, kirínál, kese
rűséggel és nehéz fáradsággal szerzett ismeretei, beszédkészsége a létért való küz
delmében aránylagos hasznot jelentene rá nézve. A mai kor életfelfogása szerint 
kinek-kinek joga van a tisztesseges megélhetésre, az anyagi jólétre. A jólétért azon
ban ellenszolgáltatásra, munkára kötelezhető mindenki. Ha már az anyagi jólétet 
csak a munka ellenében tudjuk elképzelni és tétel gyanánt állítjuk fel az ahhoz 
való jogot, akkor nem lehetetlen követelés, hanem beváltásra váró Ígéretnek kell 
tekintenünk azt is, hogy a sorsunkat irányító, azt megszabó alakulat, az állam, 
adjon módot a haza minden rendű és rangú polgárának, minden épkézláb embernek,
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hogy szellemi- és testi erőit a reá váró élethivatás betölthetésére, a legintenzivebb 
munkaképességre kifejleszthesse. Ez a nézet azonban csak úgy ereszthet gyökeret, 
csak úgy érlelődik általános felfogássá, ha az állam minden egyest arra nevelő-, 
arra képesítő támogatásába vesz. Támogatja, neveli, oktatja és pedig annál nagyobb 
gonddal, körültekintéssel, minél elhagyottabb, elhanyagoltabb, minél alacsonyabb 
testi és szellemi állapotban van az egyén. Ha ezt nem tenné, akkor a fogyatékos 
érzékű, egyébként szellemi képességekkel, testi erővel biró sorsa már eleve meg
volna pecsételve. Ettől azonban nem tartok. Az emberiség történeteben pihenő 
állomások, kitérők lehetnek, visszatérő út nincsen. A szociális érzés, gondolkodás 
él a társadalomban. Ha nem tudatosan, ösztönösen. Az a gondolat, hogy a gyengét, 
erőtlent fel kell emelni, sorsának urává tenni, igazságosságánál fogva győzedelmes
kedni fog. így rövidesen el kell következnie annak is, hogy a normális siketnémát 
és a gyengetehetségű siketnémát elválasztják és mindkét típus egyéni, testi, lelki 
képességének megfelelő eljárás szerint nyer a vázolt cél elérésére oktatást. Az 
különben már eldöntött dolog, hogy a gyengetehetségü siketnémát kizárólag a han
gos beszéddel, mint eszközzel a hangos beszédre megtanítani és megfelelő szellemi 
javakkal ellátni, nem lehet. Valami más, az egyéniségéhez közelebb álló, értelméhez 
inkább hozzáférő eszköznek, eljárásnak kell annak az emeltyűnek lennie, amellyel 
sikeresebb lehet a munkánk, amellyel kiragadhatjuk együgyüségéből és felemelhetjük 
arra a polcra, amelyen a mai kor gyermekének a létért való küzdelemben állania 
kell. A gyengetehetségü siketnémák oktatásában külön úton kell járnunk. Ezek a 
rendes tehetségüekkel együtt, egyszerre, egymásnak ártalma nélkül nem taníthatók.

Hogy aztán az Írás, Írott nyelv, a jel, vagy ezek mindegyike lesz-e az az 
eszköz, amellyel leikéhez férkőzhetünk és a boldoguláshoz elsősorban szükséges 
hangos beszédet megtaníthatjuk és ismereteket közvetíthetünk, az a jövő kísérlete
zésre megérett, megoldásra váró feladata. Ez a megismerés nem új. Tapogatódzó 
lépések történtek nálunk is ez irányban. Németországban pedig a teljes megoldás 
stádiumában van a kérdés.

A továbbiakban csak a normális képességű siketnémákról kívánok szólani. . 
Külön kell azonban még hangsúlyoznom azt is, — és ezt nem is tartom szükségesnek 
bővebben megindokolni: a siketnémák 1 — 1 osztályának növendék létszáma 10-nél 
magasabb nem lehet. A pozitívum, amelynek talaján- meg kell állanunk, amelyről 
le nem csúszhatunk az, hogy a siketnémát a beszédre kell megtanítani, A tanítás
ban, lelkének kiművelésében ez az eszköz és ez a végső cél. A múltból vett olyan 
igazság ez, melynek fényé be kell hogy ragyogja a jövőt is. A hangos beszéd eszköz 
az ismeretek közvetítésére, a lelki erők kifejlesztésére. A hangos beszéd tudása, 
használata helyet biztosit neki a társadalomban. Erő, ész, munkabírás, ügyesség 
szerint való érvényesülésének legbiztosabb ajánlója, hogy közvetlenül megértsen 
mindenkit és hogy megértesse magát. A közvetlen érintkezés, tárgyalás, beszéd 
lehetősége nélkül a siketnéma, ha egyébként művelt, tartalmas is, sohasem boldo
gulhat teljesen. Mindig magának való, félszeg lény volna. Tudott dolgok ezek. De 
nem árt hivatkozni rá. Különösen akkor nem, mikor az elérendő célt teljesen meg 
akarjuk világítani.

Ha már most a némák ügye iránt való teljes odaadással, a hivatását komolyan 
felfogó' szakember lelkiismeretével megvizsgáljuk, hogy az oktatás mai fejlettségi 
fokán — ha az összes gátló körülményeket mérlegelem is. — mit adunk, kérdem, 
meglehetünk-e, avagy megvagyunk e elégedve az eredménnyel? A felületesen gon
dolkodó, a pusztán csak napszámért'dolgozó talán igennel felelhet, mert hisz 100 
meg 100 eset bizonyítja, hogy a siketnéma megtanul beszélni, hogy isme
reteket sajátít el, hogy egyénileg boldogul. A mélyebb gondolkodás, a nevelő-oktató 
munka gyönyörűségeiben kielégülést kereső lélek azonban szomorúan kénytelen 
megállapítani, hogy kevés kivételtől eltekintve, az eredmény nem áll arányban a 
reáforditott szellemi és fizikai erőáldozattal. A munka hevületében pazarlók módjára 
saját életerőnket dobjuk áldozatul, mégsem ragyogja be lelkünket a megelégedett
ségnek az a sugára, mely mondjuk mámorba hozza az ihletség óráiban fogant alko-
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tása befejezésénél a toll, az ecset, a véső művészét. Munkánk kritikája még a 
laikus részéről is sokszor találó és mert találó, leverő. •

Az érvényben levő tanterv szerint célunk a tanításban nagyjából a következő : 
Meg kell tanítanunk, ki kell fejlesztenünk a magyar nyelv összes hangjait, a hango
kat össze kell kapcsolnunk értelmes szavakká, majd mondatokká. Ezzel karöltve ha
lad a tárgyi ismeretek nyújtása és a beszédnek alkalomszerűen kínálkozó, alkalom
szerűnek teremtett anyagon való gyakorlása, hogy a siketnémát bevezessük a nyelv 
misztériumába, kifejlesszük benne a nyelvérzéket. Eltekinve attól, hogy a hang-, szó
képzés fonetikai munkája a siketnémák fogyatékosságából eredő és át nem ugorható 
követelmény, a beszéd-megtanítás további részében teljesen modern, a direkt módszer
elvi alapján állunk. A hangok kifejlesztését, az írást, az olvasást 200 szót egy év 
alatt —, az erre épített beszédet olyan értelemben, hogy a siketnéma beszédképes
sége, nyelvtudása a 6 éves épérzékű gyermek nyelvtudásával egyfokon álljon, további 
3 év alatt kell megtanítanunk. E 4 évi tanítás után a következő 4 évben — bár a 
beszédtanítás tovább folyik, ismereteket, tudást, az életben való boldogulás eszközeit 
közvetítjük a siketnémáknak. Mindez azonban csak papiroson áll meg. A gyakorlat
ban mögötte maradunk a kitűzött célnak. A világért sem célom a munka eredmé
nyeit kisebbíteni. Tiszta sor, hogy a mienk a legnehezebb oktatási munka. Sokkal 
fiatalabb hajtása a pedagógiának, semhogy az általános didaktikai szabályok figye
lembevételével is speciális volta miatt a fejlettség olyan fokát érhette volna el, hogy 
semmi kívánni való ne maradna fenn, vagy hogy a további fejlődés lehetősége ki 
volna zárva. A kivételektől eltekintve, igen sok olyan tanult síketnéma van, akinek 
beszédjét a legavatottabb mester sem érti meg, holott ép azért kívánjuk iskoláztatni, 
hogy megtanítsuk beszélni a szó valódi értelmében. Már most mi következik ebből ? 
Nem-e az, hogy eddig követett eljárásunkat revizó alá vegyük és ahogy és amennyi
ben azt látjuk, hogy az érthetetlen beszéd egyrészt fiziológiai, mehanikai eredetű, 
vagyis az alapvető hangfejlesztésben, a hangössszekapcsolások elhibázott voltában, a 
nem természetes, nem könnyed, a mi fülünknek megszokott tagoltságot és hangsúlyt 
nem megközelítő beszédben találja meg a magyarázatát és ha úgy találjuk, hogy ez 
a baj a nyugodt, tervszerű munkát lépten-nyomon megakasztja és még egy egyszerű 
mondatot sem tudunk letárgyalni, hogy kiejtési nehézségek, zavarok ne lépnének fel 
még a felsőbb osztályokban is, akkor feltétlenül arra a meggyőződésre kell jutnunk, 
hogy a kiejtés tanítása, a mehanikai beszéd gyakorlása az eddigitől eltérő módon, 
vagy intenzivebbé való tételével jobban oldassák meg. Az én hitem az, hogy a nor
mális siketnémákat oktató intézetben az eddiginél lényegesen több teret kell biztosi-, 
tapi, több időt kell szentelni a kiejtés-tanításra, mert ezzel biztosabb alapot teremtünk 
rrieg a beszédtanjtás számára. Aki nem ad a látszateredményekre, hanem a hozzáértő 
szakember éleslátásával tekint a dolgok mélyére, az az I-ső év végén a következőket 
állapíthatja meg. A hangok többé-kevésbá rosszak, jelleg és szinnélküliek, nem csen
gők és hajlékonyak; a hang, a szó, a mondat nem a természetes, könnyen folyó 
kiejtés kritériumát viseli magán. Mellék zörejek, nem oda való zárlatok, a hangsúlyo
zás törvényeivel ellentétes hangsúly, a hangok természetével ellenkező megnyújtás, 
erőlködés, levegőpazarlás jelenségeivel találkozunk lépten-nyomon. Beszédhibák elő
fordulnak az épérzékűeknél is. De tény az is. hogy a fiatalabb korban több, mint 
később. A siketnémákra ennek megfordítottia áll. A felsőbb osztályokban a hibák és 
azoknak a beszéd érthetőségére ható káros befolyása növekszik. Fülembe cseng Hill 
örökéletű intelme: „Úgy tanítsd meg beszélni a siketnémát, mintahogy az élet tanítja 
meg az épérzéküt.“ Van-e azonban olyan mester, aki mest'erkéltség nélkül át tudná 
ültetni ezt a tételt a gyakorlatba, a valóságba'? Tudjuk-e az életet teljesen hűen utá
nozni ? Nézetem szerint nem, mert bennünket az *élet siketsége már a kezdet-kezdetén 
megállásra kényszerít. Megállásra kényszerít az a körülmény, hogy a beszédelsajátí
tásban pozitív tudomásunk szerint a hallás époly fontos szerepet játszik, mint az érte
lem. De képtelenek vagyunk az életet teljesen hűen utánozni abban az értelemben is, 
hogy homály borítja az épgyermek lelki életének folyamatát a megnyilatkozás elkövet- 
keztéig. Nem tudjuk teljes biztossággal megállapítani, hogy hogyan hatnak a psichi- 
kai momentumok az alárendelt fiziológiai szervekre, mig a hang, a szó létrejön. Amit
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bietosan következtethetünk az az, hogy a hangnak, szónak, beszédnek ezerszer hal
lott akusztikája nyomot hagy a gyermek lelkében és hogy a hangot, az azzal járó moz
gást igyekszik utánozni. Hogy az nem sikerül és nem sikerülhet egyszerre és teljes 
egészében, az a lelki élet ki nem épitettségéből, a beszélő szervek gyakorlatlanságá
ból, az akarat, a végrehajtást eszközlő lelki folyamat és annak szerve között levő 
kontactus hiány folytán világos.

Azt is megfigyelhetjük, hogy a hang, a szavak, vagy még előbb a gagyogás körébe 
eső hangösszetételek gyakorlása, ismétlése alkalmával, azok mindig tisztábban, vilá
gosabban, érthetőbben bontakoznak ki és a kifejezéshez tartozó, csatolódó fogalom 
a lényegfelfogás arányában mindjobban megrögződik az emlékezetben. A hangok, 
hangösszctételek fokozódó, tisztább, érthetőbb kiejtésében a növekvő értelem mellett 
az ellenőrző a hallás. A hallás megítélése alapján jut az értelem végleges megálla
podásra. Amint a gyermek e fokon átjutott, amint a hangok, a szavak, kifejezések 
pályája szabaddá lett téve, amint a fogalmak bizonyos mennyisége elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a megjelölésükre szolgáló szavakkal, azonmód a beszéd mindinkább 
reflektorikus utánzásból eredő gépileges készséggé válik. Ezt a készséget kell elér
nünk, ezt akarjuk eléretni a siketnémákkal is. Annyira kell vinnünk, a beszéd tech
nikai részét tekintve annyit gyakorolni őket a kiejtésben, hogy a szavak, mondatok 
jelentése gépilegesen valtsa ki a megfelelő beszédmozgásokat, hogy ezek a mozgá
sok a végső fokon tudatos akarat, beidegezés, tudatos érzetek, mozgásképzetek nél
kül jöjjenek létre. A halló ember beszédjének helyes hangősszetételét, értelem és 
érthetőség szerint való helyes egymásrakövetkezését hallásával bírálja felül. Jobban 
mondva, a hallószerv látszólagos passzivitása mellett rögtön észreveszi a beszédben 
a hibát, a rosszul, helytelenül képzett, felcserélt hangot. A beszédből a rossz, szo
katlan hang azonnal kicsendül. Nem zavarja az értelmet, de bántja a fület. Gondol
junk csak arra, hogy valaki tótosan, németes kiejtéssel beszél. Érteni, megértjük, 
de a fülünket bántja. A mondottakból arra a következtetésre jutok, hogy a siket
némát annyira kellene vinnünk, hogy minden beszédmozgást, minden hangot, száj
állást folytonos gyakorlás alapján gépilegesen, folyékonyan, természetesen, könnyedén 
és tisztán hajtson végre. Ennek a munkának oly intenzívnek kell lennie, hogy a 
beszéd alkalmával az csakis a kimondott hangcsoport érzetét, megérzését keltse fel 
benne. Ezen. érzés feltámasztásával, kifejlesztésével elsősorban nem a megnyilatko
zásra, beszédre való ösztönt, hajlandóságot akarom erősíteni, hanem igenis eszközt 
akarok adni neki, amellyel saját magát megbízható módon ellenőrizheti, mint ahogy 
én őrzöm ellen a beszédemet hallószervemmel. A legapróbb részletekre kiterjedő 
minden hangot magábanfoglaló érzés, érzet alapja a siketnéma technikailag kifogás
talan, érthető, végeredményében tartalmilag és alakilag helyes beszédjének.

A siketnéma szellemi életének kifejlődésében kevesebb impulziv erő. hat közre, 
kevesebb érzék által közvetített impresszió jut agyába. Nyilvánvaló tehát, hogy külö
nösen a gyermekkorban mögötte marad a vele egykorú normális gyermek szellemi 
megnyilvánulásának. A mi az ő és az épérzékű gyermeknek a beszédhez való viszo
nyát illeti, az utóbbit szellemileg fejlettebb volta mellett a látás és hallás utján szer
zett impressiók: a hang, a beszédszerű mozgások egyaránt izgatják és a lélekben 
való még kezdetleges feldolgozottság eredményeképpen a végrehajtó szervek gyakor
latlanságához mérten ugyan nem teljesen sikerültek, de mindenesetre a szerzett be
nyomásokat utánozni akaró módon jelentkeznek, akár nem teljes hang, akár hang
csoport, gügyögés formájában. A megnyilatkozás 2 szerv utján szerzett a lélekben 
eggyélett hatásnak a szüleménye. A már értelemmel bíró, külbehatásokra már reagáló 
siketnéma gyermeknek a helyzete jnások beszédjének észrevevése, utánzása szem
pontjából az épérzéküétől eltérő. Őt a beszédnek csak látási képe érdekelheti és ha 
kísérletet tesz az utánzásra, csak a gyorsan, kaleidoszkopszerűen változó mozgási 
képeket utánozza akaratlagosan, de anélkül, hogy a szem azok helyes, helytelen 
voltára megbízható regulátora volna.

(Folyt, köv.) .
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A siketnémák tanítási kötelezettségéről.
Amiről már oly sokat írtunk és még többet beszéltünk, az ime az 1921. évi 

. XXX. te. életbeléptetésével szinte észrevétlenül az ölünkbe hullott.
Az idézett törvény 1. §-a kimondja, hogy: „Minden gyermek gondviselője 

(szülő, gyám, gazda) — amennyiben a törvény kivételt nem tesz — köteles a gond
viselése alatt álló gyermeket a gyermek hatodik életévének betöltését követó 9 tan
éven át nyilvános iskolai oktatásban részesíttetni.“

A kivételes rendelkezéseket a törvény 7. § a foglalja magában, amely azt 
mondja, hogy: „A tantestület (tanító) előterjesztésére és az elsőfokú iskolai hatóság 
(gondnokság, iskolaszék) javaslatára a kir. tanfelügyelő a szükséghez képest hosz- 
szabb vagy rövidebb időre kizárja a gyermeket a nyilvános iskolából, ha

1. oly szervi fogyatkozása van, amely a tanulmányokban való normális elő 
haladást, lehetetlenné teszi,“ stb.

E § befejező rendelkezése pedig így szól: „A nyilvános iskolából kizárt gyer
mekekre nézve az iskoláztatás kötelessége fennmarad, oktatásuk ügyét a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg rendeletben szabá
lyozza.“ *

Mindebből világos, hogy a siketnéma gyermekek, ha mint szervi fogyatkozás
ban szenvedők a normális iskolából ki is vannak zárva, taníttatásuk kötelezettsége 
mégis fennáll. Igaz, egyelőre csak elvi alapon, de — nézetünk szerint — most már 
csak rajtunk múlik, hogy az ige minél előbb megfelelő formában testet öltsön. Ha 
segítő munkánk fölajánlása mellett nem szűnünk meg illetékes helyen a kimondott 
elvnek a gyakorlati életben való megvalósítását szorgalmazni, akkor remélni lehet, 
hogy nemsokára minden siketnéma fog oktatásban részesülhetni.

Az 1920. évi népszámlálás idevonatkozó statisztikai adatai előttünk még 
ismeretlenek. De amennyiben a 10 évenkénti változások nem nagy eltéréseket mutat
nak, az 1910. évi népszámlálás statisztikai adatait is vehetjük alapul. Ezek szerint 
1910-ben Nagymagyarország egész ierületén 6129 tanköteleskorú siketnéma találta
tott. Miután a megszállott területeken egyelőre minden intézkedési jogunk megszűnt, 
jelenleg csakis Csonkamagyarország siketnémáinak ügyét tehetjük gondoskodásunk 
tárgyává.

A siketnémák zöme előttünk ismert okoknál fogva a megszállott területekre 
esik. Az egésznek egyharmadára apadt Csonkamagyarország siketnémáinak száma 
alig 2000. Tekintettel azonban arra, hogy a menekültekkel sok siketnéma gyermek 
is jött Csonkamagyarország területére, az itt élő tanköteleskorú siketnémák számát 
2100—-2200-ra tehetjük.

Tapasztalás szerint a statisztikai adatokban fölvett tanköteleskorú siketnémák
nak mintegy 20“/'«-a nem siketnéma. hanem gyengeelméjű, hülye. Ezeket figyelmen 
kívül hagyva, körülbelül 1600 —1700 siketnéma .gyermek iskoláztatásáról kell. hogy 
gondoskodás történjék.

Csonkamagyarország területén ma 9 siketnéma intézet áll fenn. Ezekben ma 
is körülbelül 1100— 1200 gvermek fér el kényelmesen. Ha valamennyi tanköteles
korú siketnéma gyermek oktatásáról akarunk gondoskodni, akkor számításunk szerint, 
a meglevő intézetek kibővítésén kivül még 3—4 újabb intézet felállítására lesz szük
ség. A megnagyobbodott növendéklétszám maga után vonja a tanárok számának a 
fölemelését is. A szaporulat 40—50 tanárnál több nem lesz. Úgy azoknak a fizetése, 
mint a növendékszaporulat anyagi ellátása jelentős költségtöbbletet jelent. Azonban 
a költségtöbblet a milliárdokra menő állami költségvetésben alig számottevő. És 
tekintve, hogy itt egy régóta vajúdó, szociális, kulturális és nemzetgazdasági szem
pontból egyaránt fontos országos ügy végleges rendezéséről van szó, semmiféle áldo
zattól sem szabad visszariadni

Az idézett törvény, mint láttuk, fölhatalmazást ad a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek, hogy ezt a kérdést rendeleti úton szabályozza. A siketnémák oktatás
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ügye azonban oly sokfelé elágazó, tanítási kötelezettségüknek a kimondása annyi 
hatóság jogkörét érinti, hogy azt csakis törvényhozási úton lehet jól és alaposan 
rendezni. Hogy mennyire helytálló a megállapításunk, azt mutatják a múltban történt 
ilyirányú intézkedések.

A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ még 1908-ban készített 
egv a siketnémák tanitási kötelezettségéről és a siketnémák intézeteinek anyagi ellá
tásáról szóló törvénytervezetet, amelyet annak idején nemcsak a vallás- és közokta
tásügyi miniszternek nyújtott át, hanem megküldötte a magyar országgyűlés kép
viselőházának, annak minden egyes tagjának s az összes törvényhatóságoknak is.

Hasonló céllal, de más szellemben, hivatalos felszólításra készült az „Érzéki 
és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatásáról és gyámolításáról szoló törvény- 
javaslat.“ Ennek keretében gondoskodás történt volna a siketnémák tankötelezett
ségéről is.

Mindkét törvénytervezet elkészítésénél a háború előtti- viszonyokat, állapotokat 
vették irányadóul. Azóta sok minden megváltozott. Az említett törvénytervezetek sem 
maradhatnak meg régi alakjukban. Újakat, a mai kor szellemének s a mai viszo
nyoknak megfelelő törvénytervezeteket kell készíteni a régiek alapján mielőbb.

Boldog Újévet . . . lapunk olvasóinak, barátainak, minden kartái sunknak! Újév; 
mennyi halódó remény, lidércesen aranyló szálakkal frissre szőve, mennyi felújult óhajtás, 
melyet a keserves múltból mint uszályt ragasztunk át a jövő esztendő gúnyájára . . , Újévre 
prolongáljuk mindazt a tengernyi vágyat, mely tavalyról csalfán és kielégületlenül maradt a 
nyakunkban s a boldog valósulások meleg színeivel bontjuk le a csalódások, fájdalmak és 
nélkülözések ridegen sötétlő szakadékait.

így újévkor a magyar siketnéma tanárság is ismét és újból ’rózsaszínű fátylat von a 
szemére és bizonyos megbocsátó érzésekkel nyújt bucsu-kezet a múltba sülyedő évnek, hogy 
azután karjait bizó hittel tárja a jövendő kellemes lehetőségei felé. Pedig mennyit csalódott 
már s az ilyenkor stilszerű jókivánatok, melyeket önmagával szemben tett a várakozások 
szigetén, mennyire bizonyultak kába hasztalanságnak, dőreségnek . . . Mennyi sebe maradt 
gyógyulatUn, melyek mellé frissek is szakadoznak; és az idők — tudjuk jól — sehol sem 
hoznak e sajgó sebekre enyhiiletet, a behorpadt magyar horizon alatt . . .

De mi a múltból még megmentett hitünkkel mégis várunk és bízunk. Várunk, mert 
ezt követeli tőlünk idealistaságunkon keresztül a mindnyájunkkal közös magyar nyomorúság ; 
bízunk, mert ezt várja tőlünk pályánknak nemes eszménye, mellyel magunkat eljegyeztük. 
Érlelődni kell a mi gyümölcseinknek is és ebben a hiedelemben tesszük a kérdőjelet az 1922. 
év homlokára, hátha ez jobb lenne, mint a tavalyi volt, hátha többet adna valóban a temér
dek kielégitetlen vágynál s kevesebbet vinne el a lelkűnkből ? . . .

Mert ennek az évnek többet kell hoznia, hiszen megroppanunk és nem bírjuk tovább ; 
a puszta reménység már csak ideig-óráig tarthatja bennünk az életet! Belül kell jutnunk a 
biztatások kapuján, a pozitívumok portájára, ahol a valóraválások, teljesülések hajléka füstö
lög valahol s amelynek tűzhelye mellett oly jó volna már békén melegedni! Igen. ennek az 
esztendőnek sokat kell hoznia, mert sok mindent elvittek tőlünk múlt nyarak és telek és a 
mi még maradt, arra csak úgy lehet építeni, ha szivünk lángját nem hűti ki addig a folyto
nos csalódások zuhataga. (N y).

Sturm József egri kartársunk, — az ottani lapok tanúsága szerint --  decemberben 
egy kultúr-délután keretében igen sikerült és hatásos felolvasást tartott a siketnémákról, 
oktatásuknak történetéről, — és a jelenlegi eredményeket néhány tanulón demonstrálta is. 
A nagyszámú és élénken érdeklődő közönség mindvégig élvezettel hallgatta s lelkes tapssal 
honorálta az érdekes előadást.

Egyesületünk választmánya jan. 6-án gyűlést tartott Budapesten, Istenes Károly 
elnöklése mellett. Lefolyásáról — lapzárás miatt — jövő számunkban szólunk.

A K. A. N. Sz. tagok figyelmébe ! Közép- és főiskolai tanulók ruha- és élelmezési 
segélyért folyamodhatnak a „Kansz“-hoz. Nyomtatványok személyesen átvehetők, vagy posta 
ntján kérhetők a Földm. Min. II. em. 219. sz. helyiségében.

N agy  Péter.
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Házasságkötés. Kissé megkésve kaptuk a hirt, hogy László Géza soproni kollégánk 
okt. 15-én házasságra lépett Kiss Máriával. így — ha utólagosan is — gratulálunk !

A Siketnémák Cházár-Otthona dec. 26-án igen sikerült műsoros theaestélyt ren
dezett a budapesti intézet termeiben. A műsor első része siketnémák, második része hallók 
számára adatott elő, azután tánc volt. Az estély több mint 12.000 koronát jövedelmezett 
tisztán az Otthon javára.

f  Bogányi Gyula nyug. siketn. int. tanár életének 70-ik évében, dec. 27-én Váczott 
elhunyt. 29-én temették. Csak a régi gárdához tartozók ismerték őt, az öreg Bogányi bácsit: ki 
már közel 20 év óta nyugdíjban volt. A váczi intézetben 25 évig működött s vele most az 
utolsó orvos-tanár tért meg Alkotójához, akinek rendeléséből évek hosszú során át szeme- 
világát is nélkülözni volt kénytelen. Pihenjen békén !

A hátralékos tag- és lapdijak sürgős befizetését kérjük, mert igy állandó zavaro
kat okoz a késedelem lapunk megjelenésében.

Jávor'Gyula kartársunknak dec. 21-én volt az esküvője. Szívből gratulálunk az új 
házaspárnak.

Varga Béla Kaposvárról, Tamás István pedig Kecskemétről a siketnémák debreezeni 
intézetéhez helyeztettek át.

* A német siketnématanárok szövetsége 1921 október 21-én ta r to tta  nagy
gyűlését. Jelentős ügy nem fordult elő.

Troli kis. könyve, mely I. osztályainknak felel meg, ügyesen kapcsolja össze a 
H erbart Kein, L iller pedagógiáját a „m unka-iskola“ elveivel.

A német siketnéma tanárok szövetsége most jelen tette  meg az első mese
könyvei siketném agyermekek részére.

N álunk is jó lenne egyszer m ár m eg ind ítan i az ez irán y ú  m unkát. Sajnos, mi még o tt 
sem ta rtu n k , hogy a közvetlen dolgaink ir á n t érdeklődhetnénk. É r th e tő . . . életküzdel
münk fölülm úlja az emberi m unkabírást.

Gutzmann a berlini továbbképző tanfolyam on beismeri annak  a  szükségességét, 
hogy a dadogóknál követett begyakorlási módszertől eltérőleg, más u tak a t is kell ke
resni a  kezelésben (félév előtt, még erősen védte velem szemben eredeti álláspontját. 
Dr. Bárczi.)

Kolozsvári hirek. Az oláh tehetetlenség kezd m agába szállni. M ár nem beszél
nek oly fennhéjázóan, m in t eddig, s egyszer-egyszer m eghallgatják az okos m agyar szót. 
iigynémely intézkedésükből legalább erre lehet, következtetni. íg y  utólag k iu ta lták  
o ttani k a rtá rsa in k n ak  elm arad t jogos illetményeiket. — K ábán Józsefet kinevezték 
ideiglenesen igazgatónak. H a egy éven belül az oláh nyelvet szóban és írásban tökéle
tesen m egtanulja, véglegesítik. — Azok a növendékek, ak ik  előzőleg m agyarul tanu ltak , 
továbbra is ezen a nyelven fo ly ta tha tják  tanulm ányaikat. Az újonnan fölvettek azon
ban csak oláhűl tanu lhatnak . — Az intézet teljesen állam i. Nemcsak a tanerőket, ha
nem az összes dologi kiadásokat is az állam  fedezi. —. A  fiúknál m agyar felügyelő van. 
A leányoknál oláh fóta te rjesz ti a  ku ltú rá t, oláh módra.. A arraivaló leányokat in g ű jjra  
vetkezteti s igy mezít.lábosan küldi őket az u tcára  kéregetni. Az összekoldúlt pénzből 
aztán  púdert és p irosító t vesznek s kölcsönösen p ingálják  egymás képesfelét.

Kolozsváron á t  kapjuk a h írt, hogy a siketném ák aradi in tézetét feloszlatták. Az 
oláh k u ltú ra  nem b ír t el három  siketném aintézetet. Csoda, ha  a  m ásik kettő  meg’ fog 
m aradni. Pedig 1914.-ben M arosvásárhelyen m ár a 4. és 1915-ben Nagyszebenben az 5. 
m agyar siketném a intézetet ak a rtu k  fölállítani. Az esküt te t t  arad i kairtársakat, Kolozs
várra  helyezték át. A reak tivá lt H ertilla  Szilárd K olozsvárra volt kiszemelve igazgató
nak. De ő jobban szeretne Tem esvárra menni. Temesváron ugyanis Zádor Bandi az 
igazgató, akivel á llítása  szerint, még némi elintézetlen ügye van a régi jó időkből. K o
lozsváron ugyanis kiesne némileg a  kezet!gyéből, azért szeietne a  közelébe férni, illetve 
a nyakára  ülni. Szegény Bandi! íja! még nem tudod, m ost alighanem  megtanulod, m it 
jelent a  „Ciné m in tie !“ (N. P.,  J ,

Dr. Fröschels berlin i egy. ni. ta n á r  „Az ének és a beszéd“ c. könyvét a ján ljuk  
intézeteiuknek.

Katzenstein berlin i egy. ta n á r  a siketném a tajnárok részére ta r to t t  előadásai 
bán gyönyörű fejtegetést ado tt a  beszédfejlődésnek ontogenetikai részéről. Megszerez
zük és egész terjedelmében közölni fogjuk.

Kiadó és laptulajdonos: a Siketnéma-intézeíi Tanárok Orsz. Egyesülete. 
Kiadóhivatal: Budapest, Vili. kér.. Festetich-utca 3. szám.

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest, VIII., Nap-utca 13.


