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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek M agyarország feltám adásában!

. Ámen.

Az új negyedévszázad küszöbén.
„Ember küzdj és bízva bízzál!“ Mintha csak a magyar sorsot jelentenék 

Madáchnak e mélyértelmű szavai. És a magyar sorsban a mi küzdő és bízó 
táborunk sorsát is! Ha végig lapozgatjuk egyesületi lapunknak múlt negyed
évszázadbeli lapszámait, ha elmélyedve végig szántunk annak minden során, 
minden egyes betűjén, úgy a legtárgyilagosabban megállapíthatjuk, hogy: a 
mi kisded, de erősen küzdő táborunk alapította meg az elmúlt negyedévszázadban 
a mai siketnéma-oktatásügyet. Intézeteink száma 16-ra emelkedett, az intéze
teknek társadalmi úton való fentartása és külső fejlődése körül szinte ember
feletti munkát végeztünk, az intézetek belső fejlődése párhuzamosan, hasonló 
energiával haladt előre: a magyar siketnéma-oktatás módszere kialakult, 
határozott irányba terelte a „Tanterv“ és a „Vezérkönyv“, elméleti és gyakorlati 
eredményeink a művelt Nyugatéival egyenlőkké váltak. Már nemcsak mi jártunk 
külföldre tanulmányozni, de mihozzánk is ellátogattak a külföld neves szak- 
férfiai. Kartársi együttélésünk és együttes munkálkodásunk példás vala.

A szent és nemes ügy érdekében folytatott küzdelmeinket siker koronázta. 
Ezt a sikert még Trianon vasökle sem tudta szétzúzni; — ügyünk él és 
tovább fejlődik. Néhány jelesünk elhúnyt e küzdés során: Náray Szabó Sándor, 
Schaffer Károly, Pivár Ignác, Roboz József Gácsér József, Szotfrid József, 
Gönczi Gyula. Legyen áldott az ő emlékük!

Az ügyért, a természet árváiért folytatott küzdésünkben és — mintha 
csak arra teremtettünk volna, hogy értök dolgozzunk, megfeledkeztünk egyről: 
önönmagunkról. Amily arányban fejlődött a siketnémák oktatásügye, oly 
arányban hanyatlott a mi legszemélyesebb ügyünk, a mi anyagi ellátásunk.
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Arra a zászlóra, amellyel a természet árváinak ügyét fogjuk tovább 
küzdve fennen lobogtatni, a mi nevünket is fel kell írnunk, mert ez nemcsak 
a magunk iránt való legelemibb kötelességünk, de tartozunk ezzel családunknak 
és az ifjabb tanárnemzedéknek is. A siketnémák ügyét a miénkkel együtt 
harmonikusan művelni lészen legközelebbi kötelességünk!

Tovább fogunk küzdeni, de bízva szeretnénk bízni abban is, hogy 
becsülettel végzett szellemi és fizikai munkánk méltó és igazságos anyagi 
és erkölcsi értékelése lészen küzdésünk jutalma. E mélységes hitünkkel lépjük 
át az új negyedévszázad küszöbét! Schulmann Adolf.

A siketnémák beszédjének ásthetikája.
(Folytatás,)

ÍI.
Tanulmányom első részében psyhológiai folyamatához kötöttem Wundt 

és Lipps szellemében törekedtem megvilágítani a beszédet. A hangbeszéd 
ily értelmezésében új normát nyertünk a siketnémák megszólaltatása szem
pontjából. A beszédet általában csak a gondolatok kifejezési eszközének 
tekintjük. Az érzelmek kifejezésének szerepét csak az éneknek és zenének 
tulajdonítottuk. Hogy a beszédnek asthetikai hatása is van, arra alig gondoltunk. 
A beszéd asthetikai hatását pedig egyáltalában nem vettük figyelembe a 
siketnémák megszólaltatásánál. A beszéd csak a hangok kapcsolásának 
eredménye volt. A hangsúlyozás tényezőivel tisztában voltunk. De, hogy az 
így kiemelt elemek környezetükkel egy egységes mozgásban tömörülnek és, 
hogy a beszédnek ez a hullámzó mozgása lelkünk érzelmi folyamatának 
egyedüli kifejező eszköze, mely egyszersmind a beszédfelfogás, tehát a'beszéd
tanulás szolgálatában áll, az kikerülte a figyelmünket. Pedig a rythmusról a 
siketnéma-oktatásügy kimagasló egyéniségei majd mind tesznek említést.

Hill, Voilstaendige Anleitung, 1839. című művében részletesen foglalkozik 
rhythmikus beszédgyakorlatokkal: „Csak ha valamennyire biztosságot értek 
el a rhythmikus beszédben és a kiemelési jelek figyelembevételében, gyakoroljuk 
növendékeinket a rhythmikus olvasásban is“ (114. old.).

Valószínűleg Hill hatása alatt írta meg Antonio Provolo: „Manuale per la 
scuola dei sordomuti, Verona 1840.“ (Kézikönyv a siketnémák iskolái számára) 
című módszertani munkáját. Ebben ezt mondja: *) „Ha bárkinek a beszédjét

*) „Se si esamini con attenzione il parlare di qualque di női, vi si troverá sempre 
un canto che in ogni Provincia é differente, ed é quello che da al discorso anima é 
senlimento. Perche é necessario insegnar i Sordi-muti a cantare. Ne dal canto avremo solo 
il vantaggio che parlino con voce chiara, intelligibile a tutti, e con quella riielodia che 
usiamo női, ma acquisteranno eziandio una memória che al tutto é prodigiosa et questo 
per la ragione che il Sordomuto cantando facendogli sentire internamente diversi suoni 
temperád con dolce melódia, l’anima corre subito a riflettere questa piacevole novitá che 
in lei succede, ed acquista conseguentemente quella memória prodigiosa di cui tanto il 
Sordo-muto abbisogno.“ XII. old.
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megfigyeljük, rhythmust veszünk észre, mely vidékenként változik. Ez képezi 
a beszédnek a lelkét és fejezi ki az érzelmeket. A siketnémákat tehát a 
rhythmikus beszédre kel! tanítani. Ennek előnye, hogy tisztán és érthetően 
fognak beszélni, mert a mi hanghordozásunkkal beszélnek és beszédemlékezetük 
csodálatos lesz azon okból, mert a rhythmikusan beszélő siketnéma belsőleg 
érzi magát. . .  A siketnéma a rhythmusban belsőleg átérzi a különféle hangok 
édes melódiáját, a lelke meglepődik ezen a kellemes újdonságon, mely a 
benne végbemenő saját sikere és megőrzi. Következésképen kifejlődik benne 
az a csodálatos memória, melyre a siketnémának annyira szüksége van“.

„Provoio, — történetírója: Ferreri szerint, — a rhythmussal tényleg elérte 
siketnéma növendékeinél a beszédnek azt a hajlékonyságát, melyet ma a 
fonetika törvényeitől várunk“.

Vatter is beszél rhythmusról: „Nemcsak az éneknek és a kötött beszédnek 
van meghatározott rhythmusa, hanem a közönséges beszéd is, helyes levegő
használattal és a nyújtások és rövidítések ésszerű elosztása mellett egy bizonyos 
ütemben és rhythmusban folyik le. . . .  A siketnémának is van érzéke az ütem 
és a rhythmus iránt“ (Die Ausbildung dér Taubstumen. . .  1891. I. k. 99.)

Marichelle: La Parole, Paris, 1897. 107. lap: „A beszéd rhythmikus 
lüktetésében folyik le“.

Bergquist:. „Minden siketnéma megtanulhatja a hangsúlyos és időmértékes 
rhythmus helyes használatát, . . .  már a kiejtési osztályban kezdhetjük az idő
mérték gyakorlását és a rhythmikus érzés fejlesztését, amit sohasem szabad 
elhagyni“. (Handbok 1907.)

Baldrian: „Moderné Taubstummenbildung 1908. 36. old“. Az összetartozó 
szavaknak szócsoportokká és ezzel folyékony beszéddé való begyakorlásánál 
a rhythmust is érvényre kell juttatni“.

Ehiing, a M. S. 0 . 1909. évf. 7. számában szintén beszél a beszéd 
rhythmikus voltáról.

Az előbbi idézetekből látjuk, hogy a beszéd rhythmikus jellegét szak
embereink közül már igen sok, azt mondhatom minden szakember felismerte, 
de a gyakorlatban csak igen kevesen valósították meg. A beszédrhythmus 
igazi jelentőségét azonban egyedül Antonio Provoio ismerte fel és értékelte 
kellőképen tanítási gyakorlatában.

Pedig a rhythmusos megnyilvánulás, mint az érzelmek lefolyásának és 
azok minőségének symboluma, már akkor válik kifejezési eszközzé, mikor az 
artikulátiós mozgásokra a kis gyermek beszédszerveinek izmai még nem 
bírnak kellő gyakorlattal. Az, hogy az éneklés a beszéd előtt lép fel a gyermeknél, 
általánosan tudott dolog. A beszélni tanuló gyermek először a kifejezések 
rhythmusát tanulja meg és használja helyesen, mikor még csak egy két 
határozott hang fölött rendelkezik. Beszélni kezdő kis leányom, bátyjának 
minden beszédbeli megnyilvánulását rhythmikusan utánozza, articulatioja 
azonban még csak kezdetleges stádiumában van. Az aggastyánok fogak nélkül
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kiejtett, articulatios jellegét vesztett beszédét csak rhythmusa teszi még érthetővé.
A telefonkagyló hangkieséses beszédét rhythmusa segélyével egészítem 

ki és értem meg. Figyelmem másirányú eltereltsége mellett a környezetemben 
elhangzott beszélgetést, később, rhythmikus utáncsengése segítségével fel tudom 
idézni emlékezetembe.

Ha idegen nyelven beszélők közzé kerülünk, nyelvüknek először csak 
különös rhythmusát vagyunk képesek visszaadni. Rhythmusa segítségével 
fogom fel és tartom meg az idegen szót, kifejezést, mondatot; rhythmusában 
kifejezett és bennem kiváltott érzésfolyamata segít engem idegen articulatios 
emlékeim felidézésében és motorizálásában. Érzéseikkel találom meg lelkemben 
a képzetek és fogalmak idegen nyelvű symbolumait. Az idegen nyelvű modern 
szótárak a szavak rhythmusát külön is jelzik.

A beszéd rhythmusa nyelvenként változó. Az idegen nyelven beszélő 
hajlandó anyanyelvének rhythmusát használni. Az idegen rhythmusú beszéd 
nehezen- érthető. Minden nyelv csak a saját rhytmusávai jut teljes érvényre. 
Az orosz nyelvet az olvasás készségéig, magánúton, könyvből sajátítottam el. 
Az olvasottat mind megértem, az orosz beszédből alig valamit. A rhythmusát 
könyvből nem tanulhattam meg. Minthogy rhythmusa nélkül élnek lelkemben 
orosz nyelvtanulásom emlékei, lassankint feledésbe is mennek. Az olasz nyelvet 
élőszó után tanultam meg, e nyelvbeli beszédkészségem hűen fog bennem 
kitartani.

A beszéd rhythmusa a korban is változik. A gyermek beszédében több 
a hangmagasságbeli változás, mint a felnőttében. A kifejlett beszédkészséggel 
megsiketült gyermek beszéde felnőtt korában is a gyermekes beszéd benyomását 
teszi. Éneklősen beszél.

E példák azt mutatják, hogy a rhythmus a beszédnek nélkülözhetetlen 
kelléke. Rhythmus nélkül nincs beszéd. Csak a rhythmikus beszéd képes 
értelmi és egyúttal érzelmi folyamatokat közvetíteni. Csak rhythmusával együtt 
vagyunk képesek a beszédet felfogni, megtanulni és az emlékezetbe vissza
idézni. A beszéd rhythmus nélkül csak kellemetlen hangbenyomások folyamata 
volna.

Most az a kérdés, hogyan van az, hogy a beszéd rhythmikus voltát 
olyan nehezen vesszük észre?

Az önbírálat nehézségei adják meg a megfelelő választ. Beszédünkkel 
együtt mozgunk az időben, az a mi mozgásunk, lelkünk mozgása. Ép úgy 
vagyunk ezzel, mint mikor vonaton utazunk és gondolatainkkal vagy olvasás
sal vagyunk elfoglalva. Nem vesszük észre, hogy vonatunkkal a térben és az 
időben mozgunk, közvetlen környezetünk változatlansága, párhuzamos együtt
mozgása miatt.

De környezetünk beszédjének rhythmusát is nehezen vesszük észre. 
Lelkünk a beszélőével együtt mozog. Csak akkor van megzavarva ez a lelki 
együttmozgás, ha idegen nyelvű egyén szól hozzánk anyanyelvűnkön, de
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meghamisított, idegen rhythmussal. De most sem a távolabbi okra, az idegen
szerű rhythmusra gondolunk, hanem a közelebbi vélt okban, a kiejtés idegen
szerűségében nyugszunk meg.

De a beszéd írott, nyomtatott formája is útját állja annak, hogy 
rhythmikus lényegében felfogjuk. Az írás közvetlenül ugyanis egyáltalában 
nem adja vissza a beszéd rhythmusát, érzelmi folyamatát, hanem csak az 
értelmi tartalmat közvetíti. Itt most nem haladhatok el szó nélkül az írás 
saját rhythmusa mellett sem, mely elemi vonalainak szabályszerű visszatérésében 
és váltakozásában, az írott sorból felfelé és lefelé kinyúló vonalak váltakozá
sában, a szavak és mondatok közötti megszakításokban, az ékezetekben jut 
kifejezésre. Nem a szem szempontjából rhythmikus az írás, hanem a kéz
mozgás, a tollmozgás szempontjából. A gyorsírás, mint külön nyelv, nem 
más, mint egyenesekben és görbékben lefutó rhythmikus vonalrendszer.

A phonetikai tudmány sem domborítja ki kellőleg a beszéd rhythmikus 
voltát. Csak physikai szempontból vizsgálja a beszédet és azért csak a hang
súlyozás különféle technikáit tudta megvilágítani. Ha majd a psychologiai 
szempontok tágabb teret nyernek a phonetikai kutatásnál, fogják a beszédet 
nemcsak a beszédszervek mozgásának eredményeként tekinteni, hanem lelki 
jelentőségét a rhythmusban is észrevenni.

III.
Elérkeztem tanulmányom harmadik részéhez, melyben a siketnéma beszédét, 

a nyert szempontok szerint fogom megvizsgálni.
A siketnéma lelki működésének törvényszerűségei semmiben sem külön

böznek az épérzékűekétől. A kifejezési vágy is van olyan hatalmas benne, mint 
bennünk, ha nem hatalmasabb. E vágyának kielégítésére teljesen egyedül 
teremtett magának beszédet, jelbeszédet.

A siketnéma is rendelkezik beszédszervekkel, melyek kellő kiejtési- és 
beszédgyakorlatokkal a hangbeszéd tökéletes visszaadására képesíthetők. A 
hangbeszédhez rhythmus is tartozik, vájjon a siketnémáknak van-e érzékük a 
rhythmus iránt?

Értekezésem első részében kimutattam, hogy a rhythmusban érzelmi 
életünk lefolyásának törvényszerűsége jut kifejezésre. Ami a halló lelkének 
törvényszerűsége, az a siketnémáénak is az. Psychophysikai szervezete szintén 
rhythmikus megnyilvánulásra van berendezve. Tevékenységei ép úgy folynak 
le rhythmikusan, mint az épérzékűekéi. Járásmozgásai; a karok és a lábak 
mozgásának kettős ellentétje, felsőtestének ezzel kapcsolatos jobb és bal kilengése 
és fejének emelkedése és sülyedése komplikált rhythmust juttatnak kifejezésre. 
A tánc is hozzátartozik az ő leikéhez.

Az érzékszerveire; a látására és izomérzésére ható kiilbenyomásokat a 
siketnéma is rhythmikusan fogja fel. A játszó kis macska, az állatok és az 
ember mozgásaiban ő is gyönyörködik. A fecskét, a madarakat, rhythmikus
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tovarepülésükbeii sokáig követi szemével. A katonák lépéseit ö is riiythmikus 
egységekbe foglaltan fogja fel, azok őt is felvillanyozzák. A hullámzó víz vagy 
kalászerdő, gyönyörűségével az ő figyelmét is leköti. A rhythmus szó (hullámzó 
mozgás) maga is látási benyomásra vonatkozik. Tehát a siketnéma is rhythmikusan 
fogja fel a külbenyomásokat, azok az ő lelkében ép olyan érzéshullámzást 
keltenek, mint az épérzékű egyén lelkében.

Az igaz, hogy a siketnéma lelke a hangbehatásokra nem reagál. Az ö 
rhythmusa a zenei oldalt nélkülözi. De a hangerősség szabályozott változása 
egymagában is rhythmust jelent. A beszéd időtartamának szabályozott változása, 
különösen, ha ez a változás kifejezett, önmagában a legéletteljesebb rhythmust 
adja. A rhythmus létrehozásához csak egy tényezőjére van szükségünk. A siket
néma beszédjének rhythmusa azonban kéttényezőjű és ép olyan összetett, 
mint a felnőttek beszédjének rhythmusa, mely szintén csak kéttényezőjű. A 
hangmagassági változás az épérzékűek beszédjében alig kifejezett. A magyar 
nyelvé erősségi és időtartambeli. A japán nyelv rhythmusa zenei és időtartambeli, 
nélkülözi az erősségi jelleget.

A magyar nyelvben, mintha az időmértékes rhythmus nagyobb szerepet 
játszana, mint a hangsúlyos. Az időmérték váltakozása nélkül egyáltalában 
nincs rhythmus, hangsúlybeli és hangmagassági változások nélkül pedig igenis 
van. Ezt fenti példáim is igazolják, de a gyakorlat még közvetlenebbül fogja 
igazolni. A szavak és a mondatok időmértéke a legéletteljesebb rhythmust 
képviseli. Nyelvünk hosszú és rövid magánhangzói, a magánhangzók találkozásai, 
a kettős mássalhangzók pattogásukkal és időtartamukkal, mely után a figyelem 
mintegy pihenve újra összefogó munkájához lát és összefogja a könnyebben 
összefogható beszédelemeket, a két mássalhangzó találkozása, mely a folyás 
menetét lassítja, hogy a figyelem megfeszülve külön is feléjük irányulhasson, 
a legteljesebb és leglélekbehatóbb rhythmusban nyilvánul. Ezzel a rhythmussal 
osztjuk be legjobban a figyelem idejét, hogy a beszédelemek nehézségeinek 
leküzdésére is szentelhessen valamit és hogy a nehézségek leküzdésével járó 
kellemes öntevékenységi érzésekkel gazdagíthassa lelkünket. Tessék csak egy 
időmértékes verset az emlékezetben felidézni, vagy az időmérték szempontjából 
a környezet beszédjét megfigyelni, vagy akár e sorokat időmértékükben meg
figyelni.

De az időmértékes rhythmus sohasem jár a beszédben az erősségi rhythmus 
nélkül. A hosszabb időmértékű beszédelemek rhythmikus egységüknek, melynek 
domináló elemei, egyszersmint nagyobb erősséget is adnak, még a siketnémák 
időmértékes beszédjében is, akkor is, ha külön erősségi rhythmusra nem is 
törekszünk.

Mikor gondolkozásom és kísérleteim végeredményekép a puszta idő
mértékes rhythmus maradt csak a kezemben, egészen elbátortaianodtam, hogy 
ez a túlságosan egyszerű kulcsa nem is lehet igazi nyitja a siketnémák termé
szetesen folyó, az épérzékűeknél megszokott, beszédének. A további kísérletezések



és tapasztalatok azonban meggyőztek, hogy az időmértékes rhythmussal 
önkénytelenül nemcsak hangerősségi, hanem bizonyos mértékben hangmagassági 
rhythmus is jár. Az érzelmek, a figyelem feszültsége, mintha a siketnéma 
hangszalagjaira is különös hatással volna!

A siketnéma tehát legalább is kéttényezőjű rhythmusra képes már kis 
korában is. A beszéd kéttényezőjű rhythmusára tehát az articulados oktatás 
első órájától kezdve alkalmas. Szakembereink kezdettől fogva követelték is ezt, 
az igaz, hogy főképen a hangerősségi rhythmusra gondoltak, mely pedig csak 
másodrangú jelentőségű és inkább csak járuléka az időmértékesnek.

Az egytagú szavakat már időmértékükben kell megtanítani, az első két- 
szótagú szót pedig már úgy időmértékes, mint hangerősségi rhythmusában. 
De nem is lehet másképen beszédet tanítani. A beszéd egységei: a szavak, 
szólamok és mondatok a siketnémák megszólaltatási munkájánál csak a hallók 
beszédjének sajátos rhythmikus jellegével együtt érvényesülhetnek a beszéd 
felfogása és megtartása szempontjából. Csak ha értékérzésük megnyilvánulásával, 
tehát rhythmusukkal együtt járnak a kifejezések, fogja fel azokat a figyelem 
és raktározza el örök szellemi tulajdonul az emlékezetbe és kovácsolja össze 
a lélek értelmi és érzelmi folyamataival egy egységgé. A vakok kitűnő emlékezete 
a rhythmus értékét igen szépen emeli ki. Háromtényezőjű rhythmikus beszédjük 
igazi asthetikai élvezetet nyújt. Emlékezetük erőssége, rhythmikus érzésük 
kifejezettségében leli magyarázatát.

Ami rám nézve értékkel nem bír, amellett figyelmem közömbösen tova
halad, az arról való benyomások nem halmozódhatnak ilyenképen lelkemben. 
A siketnémák monoton, természetes időmértéknélküli, nyújtott beszéde, szintén 
nem halmozódhatik lelkűkben. Hiába a százszori ismétlés, nem tanulja meg 
a kifejezést. A siketnémák megszokott rhythmusnélküli beszéde positiv érzés
értékkel nem bír, legfeljebb negatívval és önmagára is kellemetlen hatású, 
mert összes egyéb mozgásmegnyilvánulásaival ellentétes lefolyású. Érzésértéke 
nem lévén, figyelme csak a külső kényszer hatása alatt; mint kellemetlent fogja 
fel a beszédet és elhagyja, mihelyt a kényszer megszűnik.

A siketnéma-tanuló beszéde monotonsága mellett mindenkor oly lassú 
folyású szokott lenni, azzá teszi a rhythmikus lendületet nélkülöző articulado,, 
hogy a figyelem az elemeit egymásutánjukban mint egységet nem tudja 
átfogni, a tudatba vinni és mint egységet motorossá tenni. Már a kéttagú 
szavak egységes felfogása is zavart, lassúságuk miatt, így nem is követelhetjük 
tőle, hogy mint egységet mondja ki. Ez a zavarjelenség különösen a mondatok 
tanítása alkalmával válik kifejezetté. Azt hiszem, egyik szakember előtt sem 
ismeretlen jelenség, hogy a siketnéma az elmondandó mondat szavait és magát 
a mondatot is számtalan belekezdéssel, ismétléssel és megszakítással mondja 
ki és akkor is hibákkal telve engedjük azt befejezni, mielőtt türelmünk a végső 
feszültségét el nem érte. Az okát ennek most már ismerjük, gyógymódját az 
időmértékes rhythmusban találtuk.

1—3. sz.__________________MAGYAR S1KETXKMA-OKTATÁS_________________________7
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Az időmértékes rhythmus hatása a siketnémák beszédtanításánál nemcsak 
a felfogás, az egységes motorizálás és a beszédemlékezet szempontjából 
érvényesül, hanem az a beszédautomatizmus kifejlődésének is egyik leghathatósabb 
tényezője. A rhythmusnélküli beszédet hiába gyakoroltatjuk a siketnémával, 
beszédautomatizmust ilyennel nem tudunk neki adni.

A rhythmus a figyelemnek azon eszköze, melynek segélyével a beszéd
elemek fölött uralkodik. A rhythmussal töri uralma alá a beszédelemeket és 
jellegük féltő megőrzése mellett engedelmessé teszi őket egységük képviselő
eleme iránt. A beszédelemeket így kiejtési tisztaságuk megőrzése mellett gyors 
és automatikus lefolyásúvá teszi. A figyelem rhythmusának természete szerint 
működve nem tűri, hogy egy beszédelem is hiányozzék a sorból, vagy más 
jellegű elemmel felcserélve kerüljön bele, mert csak egy elem kiesésével és 
meghamisításával is rhythmusa már felbomlik és érzésben büntet. A figyelem 
több időt és energiát sem szentelhet az egyes elemeknek, de az egyes rhythmikus 
egységeknek sem, mint amennyi a rhythmikus folyás egysége szerint, meg
illeti őket.

Ha a figyelemnek szüksége van a rhythmusra, vájjon miért nincs a siket
néma beszédjének rhythmusa? Bizony a siketnéma beszédjének is van rhythmusa. 
Nincs a megnyilvánulásoknak olyan egymásutánja, mely rhythmikusan ne jutna 
kifejezésre. Amint a siketnéma jelbeszédet teremt magának, ha más megfele
lőbbet nem adnak neki, úgy rhythmust is alkot magának. A saját maga teremtette 
hangbeszéd-rhythmusa nélkül igen csekély hasznát venné az oktatásnak. Az ő 
beszéd-rhythmusa azonban rendkívül elemi, egyszerű, fonák. Ismerjük; ez adja 
a siketnémás beszédnek a jellegét, mely nem tud visszacsengeni a hallók 
lelkében. Az nem a mi rhythmusunk. Egyszerűségénél fogva pedig beszéd
tanulásának nem lehet, csak elemi rugója. A siketnéma az ő rhythmusával 
legföljebb, hogy a szavaknak ad fonák rhythmikus egységet, a mondatok 
rhythmizálására magától rá nem jön. Ha azonban a természetes beszéd- 
rhythmust megismeri, annak sokoldalú hatása, nála, beszédtanulásánál is meg 
fog nyilvánulni.

Az időmértékes rhythmus figyelmi, felfogási, emlékezetbeli értéke mellett 
a beszéd tisztaságát és automatizálását is előidézi a siketnémánál. A rhythmikus 
beszédben a siketnéma önkénytelen tevékenységet folytat le, mely leikéből indul 
ki és annál kellemesebb érzésekkel jutalmaz, minél nagyobb akadályok elhárí
tásával ért el céljához. A legnehezebb hangkapcsok tevékenységi érzéseinek 
hatása alatt hamar esik át a beszéde az automatizálás és activvá válás 
folyamatán.

A rhythmus az elemeket egységekbe foglalja, forrasztja össze. A ragok 
és képzők, a viszonyt és vonzatot kifejező szóelemek nem eshetnek és nem is 
esnek ki többé a siketnéma időmértékes beszédéből. A rhythmus az összefogás 
természete mellett különösen a kezdő- és végsőtagok fölött uralkodik, csak
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ha azokkal zárulhat tökéletesen egységekké, adhatja a megnyugvás, megoldás 
és befejezettség kellemes érzéseit.

Kimutattam, kinek-kinek a gyakorlata is be fogja bizonyítani, hogy a 
rhythmussal ép olyan lelki tulajdonává lehet tenni a siketnémának a beszédet, 
mint az épérzékünek. A rhythmikus beszéddel hamarosan megindul beszéd
készségük önkéntes megnyilatkozása, természetesen, ha receptivitásuk előbb 
rendes medrébe terelődött. Lelke, ha a saját bonyolult természetének meg
felelően bonyolultan tagolt rhythmusban ringatódzhatik, az új beszédanyagot, 
sőt még az ismeretlen kifejezésekkel teli olvasmányt is helyesen fogja 
rhythmizálni.

A rhythmus kiváltására kevés elem, csak a képviselő-elemek szükségesek. 
A látható beszédmozgásokban épen elegendő rhythmikus elem jut kifejezésre 
a siketnéma szeme számára, hogy a hangzási folyamatokat automatikusan 
felidézhessék. A rhythmikus beszéd leolvasása ép oly könnyű, mint amily 
könnyűséggel tanulnak leolvasni a beszélő siketek. A rhythmikus beszéd
automatizmus felidézésére nem kell minden hang mozgási képét látni, nem 
kell kombinátió, mert az ajkak mozgásának rhythmusa, a hangzó folyamattal 
egy egységet képez. A rhythmus tehát a leolvasási készség megszerzésének 
is egyik elengedhetetlen tényezője.

Azt tudjuk, hogy a siketnémás beszéd kellemetlen hatású, most meg
láttuk, hogy miért találkozunk unos-untalan kívülről olyanféle megnyilatko
zásokkal, hogy a siketnémák nem tanulnak meg beszélni. Beszédjének rhythmikus 
természetével ellenkező beszédet az épérzékű nem hajlandó beszédnek tekinteni, 
kellemetlen érzéshatása miatt. De a siketnémában -sem vált ki saját beszéde 
kellemes érzelmeket, azért nem is használja szívesen. De még az ilyen beszédben 
is megélhetése, boldogulhatása szempontjából olyan értéket nyert, mellyel a 
társadalomhoz kapcsolódik, annak tagjává válhatik.

Ha azonban a hangbeszéd a siket ajakán, a természetes kiejtés mellett, 
a hallók által megszokott rhythmusban is fog megnyilvánulni, akkor az épérzékü 
lelkében is vissza fog csengeni és benne az ilyen beszéddel járó kellemes 
érzést az a tudat, hogy siketnémától hangzott el, ásthetikai érzéssé fokozni.

Michels Fülöp.

Hangkapcsolódások a magyar beszédben.
(Különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére.)

Irta: Istenes Károly.

Bevezetés.

Speciális utakon járó oktatásügyünk szakirodalma azzal, hogy jelenlegi 
szaklapunk, a Magyar Siketnénia-Oktatás, a múlt évben töltötte be fennállá
sának 25. esztendejét, elérkezett egy határköves állomáshoz.
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Szaklapunk fentartója, a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, e 
határköves állomásnál megállt. Megállt pedig azért, hogy szemlét tartson-. Szemlét 
tartván, azt állapította meg, hogy szakirodalmunk eddig inkább csak építési 
anyagokat termelt. De megállapította egyben azt is, hogy ezekből az építési 
anyagokból termelt már annyit, mint amennyinek a felhasználásával hozzá
foghat egy-egy önálló szakmunkának a kiadatásához is.

Ennek a szemletartásnak az eredménye többek között az az elhatározás 
is, hogy az eddig termelt fonetikai építési anyagokból felépítteti szaklapunk 
a hangkapcsolódások tanának elméleti és gyakorlati kézikönyvét is.

Ezt a kérdést „Hangkapcsolódások a magyar beszédben“ cím alatt óhajtom 
részletesen feldolgozni egyrészt azért, hogy tanárképzőnk hallgatóinak legyen 
e tárgykörből segédkönyvük, másrészt pedig azért, hogy a kezdő tanárokat e 
könyv révén megkíméljük a hosszadalmas és az időtrabló próbálgatásoktól, 
harmadsorban pedig azért, hogy a gyakorlottabb tanárokat e tárgykörben a 
még mélyebb kutatásra késztessük.

E munkáról s annak szükségességéről és hasznáról — elöljáróul — a 
következőket kívánom elmondani:

Ha végig lapozzuk a már több mint 100 éves múltú hazai szakirodal
munkat, akkor arról győződhetünk meg, hogy vannak e szakirodalomban olyan 
témák, amelyek állandóan napirenden vannak. Mit bizonyít e tény? Azt, hogy 
e témák gyakorlati szempontból különösebben fontosak. De bizonyítja továbbá 
azt is, hogy a bennük fejtegetett kérdések még nem tisztázódtak annyira, hogy 
velük és általuk a gyakorlat terén kifogástalan, avagy legalább is megközeli- 
tően jó, avagy épen megnyugtató eredményeket lennénk képesek elérni.

Ezek közül a napirenden lévő témák közül a kiejtéstanítás kérdése is az 
élen áll. Ha van téma, amit már igen sokan meghánytak-vetettek, akkor ez 
azok közül a témák közül való. Sok értékes mondanivaló látott már e szem
pontból is napvilágot, de úgy vélem, hogy még igen soknak kell elhangzania 
addig, amíg azt mondhatjuk, hogy ezzel is végeztünk!

Amint fentebb már jeleztem volt, ez a könyv a kiejtéstanításnak egyik 
részletkérdésével kíván foglalkozni. Az a tudományág pedig, amelynek keretébe 
ez a kérdés tartozik, a fonetika. Bizonyos vonatkozásokban ezt a tudomány
ágat nemcsak hogy ismertük, de kultiváltuk is azt a mi szakoktatásunk keretei 
között. Amikor ezt a tényt ily értelemben megállapítjuk? ugyanakkor azt is 
elmondhatjuk, hogy a fonetikát minden, nekünk szükséges vonatkozásában 
még nem műveltük ki és át eléggé, sem elméletileg, sem pedig gyakorlatilag. 
S hogy ez így van, annak igazolásául a kiejtéstanítás kérdésének irodalmára 
utalok. Többen és több helyen megírták már pl. azt, hogy egy-egy hang 
egymagában hogyan képződik, a helyes hangképzésnek mik az előfeltételei, a 
hibás hangképzésnek pedig mik az okai, de viszont pl. annak részletes 
leírásával, hogy az egyes hangok az összefüggő, folyékony beszédben hogyan 
viselkednek fiziológiai-, psychológiai- és nyelvtörténeti szempontból — egy-
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máshoz kapcsolódván — hogyan assimilálódnak stb., kevés helyen találkozunk.
Ezzel a kérdéssel a magyar szakirodalomban Balassán kívül alig-alig 

foglalkozott valaki. Balassa az ő Magyar Fonetika című munkájában ugyanis 
egy egészen külön fejezetet szentel ennek a kérdésnek a tárgyalására, de úgy 
vélem, hogy ez nekünk, különösen a gyakorlat során, nem lehet elég s annál 
kevésbbé lehet a számunkra kimerítő. Balassa fonetikájának különben sem 
lehetett célja, hogy a gyakorlati részletkérdésekre is kiterjeszkedjék akkor, 
amikor az pusztán nyelvtudományi szempontból foglalkozik a fonetikával. A 
gyakorlathoz szükséges részletkérdések feldolgozása azok feladata, akik a 
fonetika tudományát gyakorlatilag kell, hogy érvényesítsék. Ezek pedig legelső 
sorban is mi vagyunk, siketnéma-intézeti tanárok.

Ezeknek előrebocsájtása után vessük fel most már azt a fontos kérdést 
is, hogy mit is kell kutatnunk akkor, amikor az összefüggő, folyékony beszédet 
elemezzük? Kutatnunk kell elsősorban is azt, hogy egyik hang hogyan kapcsolódik 
a másikhoz; kapcsolódás közben hogyan viselkednek a beszédhangokat módosító 
szervek; nyelvkényelmi fiziológiai,- psychológiai- és nyelvtörténeti szempontból 
micsoda változásokon esnek át az egymáshoz kapcsolódó hangok; miként tömö
rülnek az ú. n. nyelvtani hangok, szótagok, szavak és mondatok fonetikai hangokká, 
szótagokká, szavakká és mondatokká; s végül pedig azt, hogy a hangsúly 
hol és hogyan érvényesül a folyékony beszédben. Valamennyi egymagában is, 
külön-küíön is tanulmányozást igénylő kérdés. Magam sem ölelem fel e mun
kámban e kérdések egész komplexumát.

Ezek közül ez alkalommal csak azt fogom kutatni, hogy a hangoknak 
egymáshoz való kapcsolódása pusztán nyelvkényelmi szempontból hogyan és 
rpiként megy végbe a magyar beszédben. Ennek kutatása közben természetesen 
a siketnémák hangos beszédére leszek különös figyelemmel. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy e kérdést még megközelítőleg sem találom eléggé feldolgo
zottnak. Fontosságát azonban igen sokra becsülöm. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy most már ez az egyedül üdvözítő valami s pusztán csak ez 
van hivatva biztosítani a siketnémák szebb és érthetőbb kiejtését. Azt azonban 
merem állítani, hogy e kérdésnek a gyakorlatban való figyelemreméltóbb 
érvényesítése feltétlenül szebbé, folyékonyabbá s így érthetőbbé is fogja tenni a 
siketnémák hangos beszédét.

Nem mindennapi-e az a fölötti kesergésünk, hogy siketnémáink egyes 
hangjai elég jók, de amikor a folyékony beszédben alkalmazzák azokat, ott 
azok még igen sok kívánnivalót hagynak hátra maguk után. Mi lehet ennek 
az egyik előidézője? Az, hogy a hangokat nem tudják oly símán s oly pilla- 
natosan egymáshoz kapcsolni, mint a hallók s a jóhangzás és a folyékonyság 
kívánta assimilatio stb. sem érvényesül nyelvkényelmi szempontból az ő beszé
dükben úgy, mint a hallók beszédében.

Az itt mondottakat azonban nem elég csak észrevenni, hanem az okokat 
kutatván, arra kell törekedni, hogy azokat ki is küszöböljük a beszélni tanuló



12 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 1—3. sz

siketnéma útjából. Erre azonban csak úgy- és akkor lehetünk képesek, ha ismerjük 
egyrészről a hangok egymáshoz való kapcsolódásmódjának legapróbb részlet
kérdéseit is, másrészről pedig úgy és akkor, ha az ezirányú ismereteinket és 
tevékenykedésünket nemcsak a szorosan vett kiejtéstani órák ideje alatt érvé
nyesítjük, hanem az I—VIII. évfolyam egész ideje alatt mindvégig.

A hangok kapcsolódásmódjának ily értelmű és ilyen célú feldolgozását 
tartalmazza ez a könyv. Ilyen értelmezéssel adom azt a tanárjelöltek kezébe 
s ajánlom azt tanártársaim szives figyelmébe.

I. A hangok ta lálkozásáró l és kapcsolódásáról á lta lában .

Amint minden beszéd, azonképen a magyar beszéd is elemekből tevődik 
össze. A beszédnek legapróbb elemei a hangok. A beszédnek ezek a leg
apróbb elemei, amint azt a nyelvtudományi kutatások eredményei igazolják, 
bizonyos jellegzetesség szerint sorakoznak egymás mellé az egyes nyelvekben.

Ha a magyarnyelvet abból a szempontból tesszük vizsgálódásunk tár
gyává, hogy abban a beszéd legapróbb elemei: a hangok, milyen jellegzetes
ség szerint sorakoznak egymás mellé, akkor arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy a magyar nyelvben nagyobbára egy vocalis és egy consonans, vagy 
megfordítva egy consonans és egy vocalis kerül egymás mellé az élő beszéd
ben. A mi nyelvünk ugyanis nem kedveli sem a vocalisos, sem pedig a con- 
sonansos torlódást. Ez a jelenség azonban csak észrevehető jellegzetessége, 
de nem törvényszerűsége a mi nyelvünknek. A jellegzetesség mellett a követ
kező tények szólanak:

1. Minthogy nyelvünk általában nem kedveli kiejtés közben a vocalisos 
torlódásokat, épen azért ilyen szükségszerinti esetekben úgy iparkodik azt 
elkerülni, hogy

a) karakterisztikus j- t  szúr a két vocalis közé, pld. fiam=fijam, dió=  
dijó, Bia=Bija, fáim=fájim , lábaim ^lábajiin, tea=teja ;

b) /-sített hangot hallat a két vocalis között, pld. leány=le-\-ány, ráér= 
rá-\-ér, reá=re-\-á stb.

2. Hasonlóképen nem kedveli nyelvünk a consonansos torlódásokat sem. 
Ezt elkerülendő (különösen a népnyelv) úgy segít magán, hogy

a) a két consonans elé egy vocalist tesz, pld. skatulya=iskátalya s tb .;
b) a két consonans közé egy vocalist szúr, pld. krajcár^ karaj cár s tb .;
c) a két consonans közül az elsőt egyszerűen elhagyja s az előtte álló 

vocalist hosszúvá teszi, pld. ültem=ütem, számoltam —■ számótam stb.
A 2. a—c pontok alatt mondottak különösen az idegenből átvett sza

vakra és a népies nyelvre vonatkoznak.
Ismételjük azonban, hogy ez a jellegzetesség csak jellegzetessége, de 

nem törvényszerűsége nyelvünknek. A törvényszerűséget kizárja az a jelenség, 
hogy különösen az idegenből átvett, nem különben pedig a ragozott és a kép
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zett szavakban, a magyar nyelv sem tudott teljesen kitérni sem a vocalisos, 
sem pedig a consonansos torlódások elől.

Ezeknek előrebocsájtása után most már azt mutatjuk ki, hogy a beszéd 
legapróbb elemei a hangok, közelebbről pedig a vocalisok és a consonansok,
— a tényleges állapotnak megfelelően — milyen elrendezettség szerint helyez
kedhetnek el nyelvünk egyes szótagjaiban, szavaiban ?

Elhelyezkedhetnek úgy, hogy találkozhatik egymással az élő beszédben :
1. Két vocalis, pld. fiú, dió, leány, leüt, beönt, kiönt, stb.
2. Három vocalis, pld. fiaim, diói, Leóé, Annáéi, stb.
3. Négy vocalis, pld. fiúéi, Leóéi, stb.
4. Egy vocalis és egy consonans, pld. öt, én, őr, ér, ön, stb.
5. Egy consonans és egy vocalis, pld. le, be, te, ki, tű, bő, stb.
6. Egy vocalis két consonans, pld. kert, ront, bont, önt, bent, stb.
7. Egy vocalis három consonans, pld. templom, füstre, kertre, stb.
8. Egy vocalis négy consonans, pld. felejtsd, bántsd, stb.
Ezek szerint tehát a beszédnek legapróbb elemei a hangok, közelebbről 

pedig a vocalisok és a consonansok — a tényleges állapotnak megfelelően
— nyolc féle viszonylatban kerülhetnek össze egymással a magyar beszédben- 
Erről a nyolc féle viszonylatról a következőket jegyezzük föl e helyen:

a) Ezek közül a további fejezetekben csak az 1., 4., 5. és a 6. pont 
alattiakat fogjuk a kapcsolódás szempontjából részletesen feldolgozni.

b) A 2. és 3. pont alattiakat egyáltalában nem tesszük külön-külön 
tanulmányunk tárgyává. Nem pedig azért, mert ami ez esetekben a hang
kapcsolódás szempontjából gyakorlati vonatkozásokban figyelemre érdemes, az 
már az 1. pont alattiakkal kapcsolatban — a megfelelő fejezetben — egyébként is 
letárgyaltatik.

c) A 7. és 8. pont alatti csoportozatot csak annyiban tesszük majd 
külön-külön is tanulmányunk tárgyává, amennyiben bennük — nyelvkényelmi 
szempontból — olyan különleges változásokra bukkanunk, amelyek a hatodik 
pont alattiakkal nem tárgyalhatok le.

Lássuk ezek után most már azt, hogy az 1—8. pont alatt részletezett 
hangcsoportok — nyelvkényelmi szempontból — milyen általános szempontok 
szerint kapcsolódnak egymáshoz a magyar beszédben ?

1. Két, vagy több vocalis kapcsolódásakor a következő fonetikai jelen
ségek észlelhetők nyelvkényelmi szempontból:

a) Bizonyos esetekben a két vocalis közé karakterisztikus j-t szúrunk, 
pld. fiam=fijam  stb.

b) Bizonyos esetekben a két vocalis közé /-sített hangot szúrunk, pld. 
leány=le-j-ány stb.

2. Egy vocalisnak és egy consonansnak, avagy megfordítva egy conso- 
nansnak és egy vocalisnak a kapcsolódásakor nyelvkényelmi szempontból a 
következő fonetikai jelenségek észlelhetők:
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a) A consonans ajakállása általában alkalmazkodik a vocalis ajakállá
sához. Ebben a szóban pld. ló, az / az ó, ebben a szóban pedig lúd, az / 
az ú ajakállását veszi föl stb.

b) Azok a consonansok, amelyeknél a nyelv nem módosít, vocalishoz 
kapcsolódván olyan nyelvállásnak lesznek, amilyen nyelvállású az előttük, vagy 
az utánuk álló vocalis. Ebben a szóban pld. vonat, a v nyelvállása olyan, 
mint az ó-ó, a víz szóban pedig olyan, mint az í-é stb.

c) Azok a consonansok pedig, amelyeknél a nyelv is módosít, vocalis
hoz kapcsolódván — többé vagy kevésbbé — az őket követő vocalis nyelv
állásához idomulnak. így pld. a kút szóban a k nyelvgyöki zárlata sokkal 
hátulsóbb, mint a kint szóban stb.

3. Ha két, vagy ennél is több consonans kapcsolódik egymáshoz a magyar 
beszédben, az esetben nyelvkényelmi szempontból bizonyos esetekben a követ
kező fonetikai jelenségek észlelhetők:

a) A képzés módját érintő hátraható assimilatió, pld. kalapba=kalabba stb-
b) A képzés helyét érintő hátraható assimilatió, pld. egészséges=egés- 

séges stb.
c) A képzés módját és a képzés helyét egyaránt érintő hátraható assi

milatió, pld. község=kösség stb.
d) Hangkiugrás, pld. azt dalolta=azdalolta stb.
e) Egészen új hangnak a keletkezése, pld. adsz=acc, ad j^aggy  stb.
Hogy a nyelvkényelmi szempontból történő s itt csak általában felsorolt

fonetikai jelenségek hol, mikor, mennyiben és miért érvényesülnek a magyar 
beszédben, azt részletesen a következő fejezetekben fogjuk tárgyalni.

Ezek szerint tehát ez a könyv az ő további fejezeteiben aprólékos rész
letezéssel azt fogja tárgyalni, hogy ha két, vagy több vocalisnak, egy vocalis- 
nak és egy consonansnak, egy consonansnak és egy vocalisnak, s végül ha két vagy 
több consonansnak kell a folyékony beszéd érdekében egymáshoz kapcsolódnia, e 
kapcsolódások alkalmával nyelvkényelmi szempontból milyen fonetikai jelenségek 
észlelhetők. De tárgyalni fogja továbbá azt is, hogy e fonetikai tendentiájúv áltozá
sokra miként hívható fel a siketnéma figyelme oly értelemben, hogy ö is a lehető leg
rövidebb idő alatt s a lehető legrövidebb úton menjen át egyik hangról a másikra; 
ő is $épes legyen kiejtése közben azokra a nyelvkényelmi szempont kívánta 
átváltoztatásokra, mint amelyek a folyékonyság érdekében oly szépen és oly 
kellemesen hatnak és érvényesülnek a hallók beszédében. De tárgyalni fogja 
végül e könyv azt a felette fontos gyakorlati kívánalmat is, hogy a siketnéma 
nyelvérzéke mi úton-módon volna oda fejleszthető, hogy a nyelvkényelmi szem
pont kívánta-e fonetikai változásokat beszéd közben ő is mennél biztosabban 
és mennél változatosabban legyen képes alkalmazni, használni.

(Folytatása következik.)



A vakok intézeteinek szervezete, fejlettségi állapota különös 
tekintettel a Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézetére.
• A vakok intézménye általában véve internacionális szervezet, amely 

részvétből, humanizmusból sarjadzott ki. A vakok védelme és gyámolítása az 
emberiségnek mindig kedves feladatát képezte. Így pl. a kegyes lelkületű IX. 
Lajos francia király Párisban 1260-ban megalapította a Opital des Quinze- 
Vingts nevű foglalkoztató egyesületet, amelyben 300 idősebb vak nyert elhe
lyezést. A bajorországi Nürnbergben a világhírű Szent Sebaldus templomában 
Paumann Konrádot, aki vakon született, 1440-ben orgonistává választják. A 
filantrópoknak egész sorozatát vonultathatjuk fel a legrégibb időtől napjainkig 
akik a vakokat személy szerint felkarolták, intézményüket támogatták, nekik 
mentoraik és bőkezű mecénásaik voltak. így pl. 1640-ben Moreau Péter párisi 
írástanító volt az, aki legelőször ólomból mozgatható, betűket készített a vakok 
számára. Schmied János teológus 1662-ben Strassburgban cikket írt, hogy a 
vakokat nem szabad kizárni a tudomány és művészet területéről. 1670-ben 
Lana Ferenc jezsuita páter művet ír,, amelyben többféle vak írást mutat be. A filan
trópok végnélküli sorában a legkiemelkedőbb helyet kétségtelenül Hauy Bálint 
foglalja el, aki 1784-ben kiképzés végett magához vette a világtalan Lesueurt. 
Ő volt az, aki megalapította a vakok párisi nevelő- és tanintézetét. Még egy 
tényt kell megemlíteni Hauy tevékenységéből, t. i. azt, hogy az általa létesített 
intézetben a növendékek számára ólomtípusú betűket készített, illetőleg talált 
fel, amelyből egy darab intézetünk múzeumában is megtalálható.

Vakokkal nevelés-oktatási szempontból a XVIII. század végén kezdtek 
foglalkozni, az impulzust a párisi nemzeti intézet létesítése és működése adta 
meg. Sorra keletkeztek a nyugati államokban és Amerikában intézmények 
vakok számára társadalmi ú ton; egy ilyen intézménynek a létesítése nagyon, 
hálás terület volt a humánus működés kifejtésére. A XIX. század elején elérték 
a vak-intézmények a népszerűsítés fokát. A népszerűsítést kettős cél szolgálta: 
az egyik, hogy a közönség betekintést nyert a vakok által elérhető oktatás 
mikéntjébe és eredményébe, mely a vakot a természet által okozott béklyóitól, 
ú. ’ m. a szabad mozgás hiányától, a tehetetlenségétől és munkállanságtól 
megszabadította; a másik, a vakok számának összeírása, amelyből kifolyólag 
sok értékes adatot szűrtek le a humanisták és szociológusok, és megdöbbentő 
képet tártak a szerencsésebb látó embertársaik elé. Számszerűen kimutatták, 
mely betegségek okozzák a vakságot, mily társadalmi osztályból rekrutálódnak 
a vakok, milyen korban szedi a vakság áldozatait, miként boldogul egy isko
lázott és élethivatási pályára előkészített vak ember s mily terhet rónak a 
társadalomra, akik az oktatás és képzés területéről lemaradtak stb.

Az intézmények népszerűsítése implicite eredményezte a differenciálódást. 
E differenciálódás abban állott, hogy a nevelőintézetek mellett szükségét látták 
otthonoknak (asylumok), foglalkoztatóknak, menedékházaknak, csecsemő
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védőknek stb. intézményeknek létesítését. Gondoskodás történt tehát a leg
zsengébb kortól a legszélsőbb korig való elhelyezésről. Kevés olyan intézmény 
és szervezet van, amely egész élettartamra kiterjedőleg konstruálta meg az 
embermentést, mint épen a vakok intézménye. S ez érthető is, mert az ügynek 
hatalmas lendítőkereke van, t. i. a részvét, amely mindenrendű társadalmi 
osztályhoz tartozó ember szívébe markol és egész lélekkel igyekszik segíteni 
a legértékesebb érzékszervétől megfosztott embertársán.

E külső keretekben megnyilvánuló differenciálódás maga után vonta a 
belső tagozódási eszmének felszínre kerülését és gyakorlati megoldását. A 
gyakorlati megoldás abban állott, hogy elsősorban a közös tanítás megszűnt 
s helyébe az osztályrendszer lépett, a vakok természetének és .élethivatási 
céljának megfelelőleg szelektálták a tanítási tárgyakat és új irányzatokat mu
tattak, milyen pl. a zene, ipar, kézügyesség stb. Elválasztották egymástól a 
foglalkoztató és nevelő-oktató intézeteket, a férfiakat a nőktől, külön intézmények 
létesültek az egyik és a másik nem számára. Aztán egy lépéssel továbbhaladtak. 
Iskolát építettek azok számára, akik látási maradvánnyal bírtak, ezek az ú. n. 
csökkentlátásúak iskolájába kerültek. Majd tehetség szerinti kiválasztás eszkö
zöltetett. Kétségtelenül nagyon sokan vannak gyengetehetségűek és gyenge- 
elméjűek a vak gyermekek között. Végül a vak-siketnémák részére létesítettek 
iskolákat és intézményeket. A vakok intézményei általában véve vagy benn a 
nagy városokban, vagy pedig azok külvárosaiban vannak. Kis városban, vagy 
községben vak-intézet nincsen, ilyet csak az oláhok törekedtek megcsinálni a 
kolozsvári intézettel, amelyet kitelepítettek a Nagyenyed közelében fekvő 
Szentkirály községbe. Berlin, Bécs, Prága, Páris, London, Brüssel, Amsterdam, 
mint amely városokban csekélységemnek is alkalma nyílott az intézményeket 
a helyszínen tanulmányozni, mind a városokban foglalnak helyet a vakok 
intézményei. S ha feltesszük a kérdést, miért van ez, feleletképen megadhatjuk, 
mert a művelt társadalomnak szüksége van olyan helyre, ahol érzelemvilágát, 
a nemes és humánus dologra nevelheti, egyben ismereteit bővítheti. A kép
tárakat és a művészet egyéb depóit sohasem helyezi községekbe, hanem azok 
mindig a nagyvárosban foglalnak helyet. Amint az ember esztétikai érzékének 
szüksége van a szépművészet alkotásaira, hogy a szépet élvezhesse és gya
korolhassa, azonképen a szívnek is szüksége van egy olyan helyre, ahonnan 
a humanizmus forrásából meríthet.

Még egy jellegzetes sajátságuk van a vakok intézeteinek, t. i. hogy rend
szerint tágas mozgótérrel és kerttel vannak körülvéve. A düreni és a londoni 
intézetek valóságos mintaképei egy jól elhelyezendő vakintézetnek. Mindkettő 
nagy területen fekszik, széles utak, árnyas fákkal szegélyezve, futják be a kertet, 
amelyek árnyékában a vakok kipihenhetik magukat és testi erejüket felfrissít
hetik. A londoni királyi intézetben még tó is van, amelyen a vakok csolnakázni 
szoktak. Mi magyar tanférfiak azt gondolhatjuk magunkban, hogy ez már 
luxus, fölösleges valami. Pedig nem egészen így van. Mert ha meggondoljuk,
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hogy egy vaknak a kiképzése milyen költséges és ha tudjuk azt, hogy a vaksági 
állapot milyen károsan befolyásolja a testnek erőteljes kifejlődését s hogy a 
vakok milyen hajlamosságot mutatnak a leggyilkosabb kórra, a tuberkulózisra, 
abban az esetben az egészséges és higiénikus építkezés és nagy területen, jó 
levegővel való ellátása az intézetnek egyenesen gazdaságos dolog, mert a 
vakokra fordított költségek, nemzetgazdasági szempontból, csak ilyen berendez
kedés mellett gyümölcsöztethetők. Nagyon ajánlom, ha valakit Bécsbe visz 
útja, tekintse meg a purkersdorfi intézetet, amely szanatórium jellegét mutatja 
és olyan nagy és tágas kerttel rendelkezik, amilyet egy intézet mellett csak 
elgondolhatunk.

Mi Magyarországon vakok számára internátuson kívül egyéb tipusú intéz
ményt elképzelni nem is tudunk. Pedig külföldön találunk egyéb típusút is, 
pl. Berlinben a városi intézet externátus és a vak gyermekeket árvagyermekek 
vezetik be az iskolába a tanítási órákra. Chikágóban a vak gyermekek a látók
kal egy iskolában egyazon könyvből tanulnak, azon különbséggel, hogy könyveik, 
térképeik technikai kivitele más és más. Amsterdamban láttam, hogy a vakok 
foglalkoztatójában a munkások ép olyan bejárók, mint más gyárba. Vagy hoz 
valaki magával ebédet, vagy pedig az intézet konyhájáról kap bizonyos díj 
ellenében. Londonban is így van. Eredeti a párisi Ecole Braille foglalkoztató 
műhely, ahol a vakok nem laknak benn, csak a vak tanoncok, ellenben az 
intézet közvetlen tőszomszédságában a vakok számára társasházak vannak s 
innen járnak be dolgozni. A vakokat a nyomorékokkal is egy intézetben oldat
ják, ilyen van pl. a mizeriek, vagyis az isteni Szent Jánosról nevezett testvérek 
kezelésében Párisban. Sajátságos, de így van, hogy ott az értelmes nyomoré
kokat képezik ki a vakok tanítójává, míg a vakokból orgonistákat és hangolókat 
nevelnek. Természetesen van Párisnak egy rangos intézete is, amelyről itt már 
volt szó, t. i. a nemzeti intézet, egy hatalmas, nagy épületbe van elhelyezve, 
nem épen ideális módon, mert az épület a modern építkezéssel szemben az 
ósdiság jellegét tiikrözteti vissza. A leányok a fiuktól teljesen el vannak külö
nítve, csupán a kápolnában találkoznak. Ez az intézet a tehetséges vakokból 
elsősorban zenetanárokat képez s akinek képessége, hajlama van, módot és 
lehetőséget nyújt, hogy vakok tanárává képezze ki magát. A németországi 
intézeteket főképen az ipari foglalkoztatás intenzív művelése jellemzi s ez egészen 
stilszerű Németországhoz, mint ipari államhoz. Mi Németországtól sokat profi- 
tiroztunk, berendezkedésünk, tagozódásunk, tanulmányi rendszerünk az övékével 
sokban megegyező. Külföldi tanulmányaimon szerzett tapasztalataim alapján 
mondhatom, hogy a vakok ügye legnagyobb fejlettségnek Németországban 
örvend és a leghelyesebb utakon halad. O még vak emberből is akár mint 
iparos, akár mint zenész, akár mint kereskedő annyit akar profitirozni, amennyit 
csak ki lehet valakiből a maga és az ossz számára sajtolni. Ügyel arra, hogy 
a vak testi erejében megóvassék, hogy a körülményekhez képest boldog legyen, 
hogy mindenki a maga helyén érvényesülhessen. Érzelmi kilengéseket nem tűr
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meg, roppant pozitív irányban vezeti ezt az oktatási és foglalkoztatási ágat is.
Szokatlan és egyenesen bámulatba ejtő az a fejlődési folyamat, amelyet 

a betűképek és általában az írás körül tapasztalhatunk. Haüy Bálint nagy, 
iromba latinbetűi csupán muziális értékkel bírnak, régen kiszorította használatát 
a könnyen előállítható és kezelhető braille-rendszer. Ma az egész világ külön
féle változatban a braille-rendszert használja, melynél kezdetben pontozó segít
ségével fiókokra osztott táblára ír a vak, majd amidőn gyakorlatra tett szert, 
a különféle billentyűs szerkezetű gépek segítségével ír. A gépekkel az írás 
nemcsak gyorsabban történhetik, hanem-a pontok domború képe is egyen
letesebben és tökéletesebben jelenik meg a papírlapon. A pontrendszerű írás 
betűképeit a vak könnyebben és gyorsabban fogja fel, mint a latinbetűk sokszor 
komplikált alakjait, miáltal az olvasásban is a múlt eljárásával szemben nagyobb 
gyakorlottságra tehet szert. A kutató emberi elme főképen két szempontból 
vette a braille-rendszert vizsgálat alá. Az egyik szempont gazdasági irányú, 
a másik az olvasás technikájára és így időnyerésre irányult. Annyi tény, hogy 
a vakok írása még mindig több helyet kíván egyugyanazon papírlapon, mint 
a síknyomású, fekete betűk képei, miáltal a papíranyagban nagyobbmérvü 
felhasználás áll elő. A papíranyagnak gazdaságos kihasználása vezette a gon
dolkozó embert arra, hogy a meglévő rendszeren bizonyos változtatásokat 
eszközöljön. Ezek a változtatások a rövidített írás rendszerére vezettek, amely
nek papiranyag-megtakarításon kívül az az előnye is megvan, hogy a fejlettség 
bizonyos fokán túl a vakok akadálytalanul és gyorsabban olvashatják, mint a 
rendes braille-írást. Ez a rendszer külföldön teljes mértékben el van terjedve 
s nálunk is komoly törekvések történtek ebben az irányban és csak idő kér
dése, hogy bevezettessék. Amióta a braille-rendszer a vakok oktatásában pol
gárjogot nyert, rohamosan létesültek könyvtárak, amelyek a vak embernek 
tudományszomját, szórakozását és ismeretgyarapítását vannak hivatva kielégíteni? 
Sajátságos módon létesültek ezek a könyvtárak t. i. a vakok ügye iránt érdek
lődő, szimpátiával viseltető urhölgyeket nyertek meg a nemes célnak és azok 
végezték a fárasztó, de szép, humanisztikus munkát az ügyhöz illő pontos
sággal és lelkiismeretes gondossággal. Országos intézetünknek szintén van 
három helyiségben elosztott s mintegy 6,000 kötetet számláló ilyen speciális 
könyvtára, amelyet a vak embertársaink és növendékeink állandóan használnak.

(Folytatása következik.)

Adatok a fogalmazás tanításához.
Általános a panasz, hogy a fogalmazás tanítás eredménye a siketnémák 

intézeteiben nem kielégítő. Ha ez a panasz jogos, aminthogy kétségtelenül az, 
akkor nekünk, siketnéma intézeti tanároknak keresnünk kell egyrészről az 
eredménytelenség okait, másrészről azokat az eszközöket, amelyek tanításunk 
eredményét biztosítani tudják.
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Az okok egyikét mindenesetre magában a siketnémában találjuk meg, 
aki fogyatékossága miatt a beszéd tartalmi és alaki részében bizonytalan, 
kifejezéseiben szegényes és ennek következésekép nincs meg benne az a lelki 
bátorság, amely még a legegyszerűbb feladat megoldásához is szükséges. De 
az eredménytelenség okait magunkban is kell keresnünk! Ha meggondoljuk, 
hogy tanítási eljárásunkban a beszédtanítás mint cél, oly élesen van előtérbe 
állítva, hogy mellette a többi tantárgy — noha mind a beszédet szolgálja — 
szinte elhomályosodik, háttérbe szorul és hogy ez a háttérbe szorítás inkább 
vonatkozik a fogalmazásra, mint az olvasásra, számtanra, földrajzra vagy 
egyéb tantárgyra, akkor megtaláljuk az eredménytelenség másik okát is, amely 
azonban már nem a gyermekben, hanem a mi eljárásunkban van.

Vájjon a fogalmazás anyagát érdekesség és a gyermek egyénisége 
szempontjából megválogatjuk-e oly körültekintő gondossággal, mint teszem a 
beszédtanítás anyagát? Avagy gondolunk-e mindig arra, hogy a feladatot 
csak olyan formában adhatjuk a gyermek elé, amely forma magában foglalja 
azt a lelki kényszert, amely a gyermeket gondolkodásra, kombinálásra készteti? 
Vagy nem akartunk-e egyszer-kétszer kellő előkészítés nélkül fogalmaztatni? 
Mindenesetre érdekes, hogyha tanításunk kapcsán új kifejezés fordul elő, 
iparkodunk az új szót a lehető legtökéletesebben kiejtetni, vigyázva minden 
hang tisztaságára, időtartamára, erősségére, nehogy a szó hibásan kerüljön a 
táblára s amikor fogalmaztatni akarunk mégis megtörténik, hogy a nagyjából 
való előkészítéssel is megelégszünk, jóllehet sokkal nehezebb és nagyobb 
szellemi feladat elé állítjuk a gyermeket.

Mint a fogalmazás tanítás princípiumát jegyezzük meg tehát 1-ször, 
hogy minden fogalmazást előzze meg a szigorúan gondos előkészítés, 2-szor, 
hogy a növendékek a beszédanyag biztos tudatában legyenek és végül 3-szor, 
hogy a fogalmazás anyaga legyen eleven, érdekes és a gyermek leikéből való, 
a gondolkodó- és kombinálóképesség fejlesztésére is alkalmas tárgyú.

Arról szükségtelen beszélni, hogy aki fogalmazni akar, annak a fogal
mazás tárgykörében bizonyos tartalmi ismerettel és a tartalomnak megfelelő 
szókészlettel kell bírni. Legfeljebb arról lehetne vitatkozni, hogy a fogalmazás 
mennyiben alkalmas a beszédanyag begyakorlására, illetőleg tudatossá tételére 
és hogy a fogalmazást ebből a célból alkalmazhatjuk-e már a Il-ik osztálytól 

- kezdve? Véleményem szerint igen, ha nem is fogalmazás — bár az sem 
volna baj — de fogalmazási előgyakorlatok címén, feltétlenül. A Il-ik osztályos 
gyermek erről is, arról is, úgy amint ezt az aikalomszerűség és a tanterv 
diktálja, tanul egy-két mondatocskát. Ha feladatul azt tűzöm ki, hogy pl. ezt 
a beszélgetést: „Az én nevem N. János, én a Il-ik osztályba járok, én 9 
éves vagyok, jó fiú vagyok stb. János N. Annára vonatkoztatva írja le, akkor 
egyrészről begyakorolom a beszédanyagot, de tudatossá is teszem azáltal, 
hogy Jánosnak a mondatokat harmadik személyűvé kell átváltoztatnia s így 
kényszerítem őt a gondolkodásra. Ugyanígy felhasználhatok más beszédanyagot
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is és ezen gyakorlatoknak meg lesz az az eredménye, hogy amit a Il-ik 
osztályos gyermek tanul, azt tudni is fogja.

A Ill-ik és IV-ik osztályokban a fentihez hasonló feladatok mellett, 
megpróbálkozhatunk napló- és levélírás formájában, az önálló fogalmazvánnyal 
is. Ennek előkészítése az iskolában történik. Ha az iskolai életben előforduló 
és a gyermeket is érdeklő eseményt közös megbeszélés után a naplóba leírat
juk, akkor rávezetjük a gyermeket arra, hogy naplójába csak a látott, vagy 
átélt eseményeket kell leírnia. A gyermek naplóját tegyük olvastatás és meg
beszélés tárgyává, hogy ezzel a tanuló ambícióját fokozzuk és őt írniakarásra 
serkentsük. Egy-egy növendék érdekesebb naplóját írassuk le a többiekkel is 
és ezen gyakoroltassuk az olvasmány szövegének más személyekbe, számba, 
időbe való átváltoztatását. Ez a szöveg mindenesetre közelebb van a gyermek 
leikéhez, mint az olvasókönyv holt betűje, tehát az eredmény is biztosítot- 
tabbnak látszik. .

A levél mint az élőbeszéd helyettesítője, csak akkor tanítható eredmény
nyel, amikor a gyermeknek mondanivalója van. Nem lehet tehát a levélírást 
dátumhoz kötni, hanem a tanítását akkor vegyük elő, amikor a gyermek 
levelet akar írni. A levél tartalmi részét minden gyermekkel külön-külön 
tárgyaljuk le, mert csak így lesz a levél tartalma a gyermek akaratának 
megfelelő. Gondoskodjunk arról is, hogy növendékeink leveleire válasz érkez
zék, mert minden kapott levél hatalmasan ösztönzi a gyermeket újabb levél 
írására. A levél bevezető és befejező részeit, amelyek sablonszerűéig tanultassuk 
meg kívülről.

A magasabb fokon, ahol az önálló fogalmazásra már a szószerinti érte
lemben is törekednünk kell, legfontosabb, de egyben legnehezebb is, a feladat 
megválasztása.

Sohse adjunk olyan feladatot, amelyből nem lehet kiérezni azt a kényszert, 
amely a gyermeket a gondolkodásra, illetőleg írniakarásra ösztönzi.

Én ezt a célt mindenekelőtt a jó, hogy úgy mondjam beszédes képekkel 
próbálom elérni.

Egy alkalmas, kis mesét tartalmazó képet, mondjuk „a róka és a holló“ 
címűt megmutatom. (Népiskolai szem. képek). A letárgyalás alkalmával nincs 
más feladatom mint a megnevezés és az irányítás, hogy a gyermekek által 
kifejezett mondatok között meglegyen az összefüggés. A figyelem és az 
érdeklődés még a gyenge tanulók részéről is szinte meglepő, gondolkodásukat 
pedig a kifejezett mondatok igazolják a legélénkebben. Minél több képről 
tanulnak a növendékek beszélni, illetőleg fogalmazni, annál kevesebb szerep 
jut a tanárnak, mert a gyermekek maguk irányítják egymást. A kombináló
képesség fejlesztésére, de egyben a fogalmazás anyagául is hasznosan alkal
mazhatók a szöveggel ellátott tréfás képek. Nagy a gyermekek öröme, amikor 
kitalálják a letakart szöveggel azonos gondolatot!

Egy mintatanítás alkalmával végig hallgattam egy fogalmazási órát.
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Párbeszéd szerkesztése volt a feladat. Ez nekem épen kapóra jött, mert az a 
párbeszéd, melyet az intézetből vakációra hazatért Pista gyerekkel és a 
szomszédjukban lakó halló barátjával akartam nyélbeütni, a Pista részéről 
sehogy sem sikerült. A tanító egy kis mesét mondott el a fecskéről és a 
verébről. Egymás mellett lakott a két madárcsalád s miután a verébmama 
elvégezte a házidolgát, átment a fecskemamához egy kis tracsra. Azalatt a 
két madárpapa ennivaló után járt. Hogy a mese még szemléletiesebb legyen, 
a tanító le is rajzolta azt. A gyermekek feladata volt: Mit beszélgetett a 
fecske és a verébmama egymással?

Akkor a Vl-ik osztályban tanítottam. Első dolgom volt növendékeimet 
a feladattal próbára tenni. Meglepett az a sok ügyes kérdés és felelet, amit 
a gyermekek egymáshoz feltettek. Mondhatom, hogy a dolgozat várakozásomon 
felül sikerült és ezt az eredményt tisztán az érdekes formában feltálalt feladatnak 
tulajdonítom.

A fogalmazás tanításánál célszerűnek vélem azt az eljárást is, amikor 
egy-egy mesét jelekkel közlünk a gyermekekkel. A jelek iránt a siketnéma 
leginkább érdeklődik, azt élénk figyelemmel kíséri és a mese tartalmát, a 
gondolatok egymásutánját és kifejezéseit az első látásra megtanulja, ebből 
kifolyólag az eljelelt mesét minden nehézség nélkül leírja.

Ha az itt felsorolt példákhoz hozzávesszük még a gyermeket közelről 
érdeklő eseményeknek, mozirészleteknek, kirándulásoknak, iskolai ünnepélyeknek 
öröm- és gyászeseteknek a leíratását, amelyek egyébként nem egyebek, mint 
a napló magasabb fajtái, akkor rátérhetünk az érdekesebb olvasmányok 
tartalmi kivonatolására, mint a fogalmazás tanítás végső céljára. A fokozatosság 
elvének itt különösen érvényesülni kell és azoknak az olvasmányoknak, amelyek 
sok cselekvést tartalmaznak, mint pl. a mesék, a történeti olvasmányok és 
elbeszélések, előbb kell következniük, mint a leíró olvasmányoknak.

Ezzel a néhány gondolattal, amelyekre itt rámutattam, a fogalmazásnak 
sem az anyaga, sem a módszere nincs kimerítve. Dolgozatom címe mutatja, 
hogy az nem is volt szándékomban. Célom az volt, hogy a fogalmazás 
tanítás módjának problémája napirendre kerüljön és tárgyalásaink során 
iparkodjunk megtalálni a célravezető eszközöket. Puha László.

A fogalmazás tanításának módszeréről.
írta: Lett József.

A konkrét ismereteket, mint pl. a természeti egyedek leírását, fizikai, 
kémiai, földrajzi ismereteket ma már elég jó sikerrel tanítják az iskolákban, 
mivel e tantárgyak tanításához találtak már az eredményt eléggé biztosító mód
szereket. Az elvontabb ismeretek, mint pl. a nyelvtan, a helyesírás, a fogal
mazás, stb. tanításához azonban kielégítő eredményt biztosító módszereket ez 
ideig még nem sikerült találni. Ez az oka nagyrészben annak, hogy a tanulók
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nagy többsége a nyelvtantanításból keveset ért meg, továbbá hibásan ír és 
igen gyengén fogalmaz. Túlságosan elvont formában nyújtják ugyanis nekik 
ezeket az amúgy is elvont ismereteket, illetve a fogalmazásnál nekik megold
hatatlan feladat elé állítják a tanulókat, minek folytán azok csak a kész szöveget 
tudják utánamondani, reprodukálni, holott a jó fogalmazáshoz, tehát még inkább 
a fogalmazási készség begyakorlásához a lélek teljes erejére és tevékenységére 
van szükség.

A mi intézeteink a fogalmazás tanításának azt a módját követik, amit a 
legtöbb elemi iskola, sőt középfokú iskola is követ az alsó osztályokban. A 
hallóknál nagyjában a következőképen járnak el: A tanult ismeretek köréből 
egy-egy részletet kérdések segítségével rövid mondattal kifejeztetnek. Majd 
olvasmányoknak emlékezetből való leírását gyakoroltatják, kérdések segítségé- 
el, majd a nélkül. A következő fokozat a legtöbbször a tárgyalt olvasmányok 
tartalmának megröviditése, kivonatolása, átírása. Az már egészen modern 
fogalmazástanítás, ha a magasabb fokon cselekményt, eseményeket mutatnak 
be a gyermekeknek, amit megfelelő kérdésekre önállóan próbálnak szavakba 
önteni, megfogalmazni. Hasonlóan járnak el a fogalmazás tanításánál a mi 
intézeteinkben is.

Amikor a tanult anyagot apró kérdések segítségével kikérdezzük, a tanulók 
rendszerint a tanítás alkalmával hallott kifejezésekkel vagy a könyvnek meg
felelő mondatával felelnek. Ha nem emlékeznek a szövegre, akkor legtöbbször 
a tanárnak, tanítónak kell megadnia a feleletet is. Hasonlóképen az olvas
mányok tartalmának leíratásakor, kivonatolásakor is szorosan ragaszkodik a 
gyermek a betanult szöveghez. így azonban nehezen éri el, hogy valamikor 
önállóan tudjon fogalmazni. Legvilágosabban mutatja ezt köznépünknek felette 
gyarló fogalmazási képessége. Kétségtelen, hogy az eddigi tanításmódban van 
e baj oka. Az iskolai tantárgyak rendszeres és bonyolult, tudományos anyaga 
ugyanis messze fölülmúlja a tanuló megszokott gondolkodásmódját; a kifeje
zésükre alkalmas szavak nagy részének használata, szintén szokatlan előttük. 
Ezek miatt sokszor csak igen homályosan értik meg, amit tanítunk; csoda-e, 
ha az ily témákról nem tudnak önállóan fogalmazni? Nem. Ebből azonban 
nem szabad azt következtetnünk, amit sokan megtettek, hogy t. i. a 9—12 
éves gyermek képtelen arra, hogy valamit önállóan megfogalmazzon, hanem 
csupán reprodukcióra képes. A tapasztalat ugyanis ennek az ellenkezőjét igazolja. 
Már a IV—V. osztályos siketnémák is, megfelelő előkészítés után, megfigye
léseiket, élményeiket gondolatban önállóan és helyesen el tudják rendezni és 
többé-kevésbbé önállóan ki is tudják fejezni. Ily egyszerűbb anyagon kell tehát 
önálló fogalmazási képességük fejlesztését megkezdenünk, amivel aztán foko
zatosan előkészíthetjük a nehezebb témák megfogalmazására. Az eddigi eljárások 
ugrásszerű haladást kívánnak, amire a gyermek nem képes, ezért aztán kény
telen és mi is kénytelenek vagyunk a puszta reprodukcióval beérni, így azonban 
nehezen lesz önállóvá a tanuló a fogalmazásban, mivel az önállóságot csak
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úgy érheti el könnyen, ha előbb igen csekély feladatok önálló megoldását 
követeljük meg tőle, majd ezt az önállóságot fokozatosan nagyobb feladatok 
elvégzésénél is megköveteljük. Minél később szoktatjuk a gyermeket önálló
ságra, annál később sajátítja el a teljes önállóságot.

A bemutatott cselekmények többé-kevésbbé önálló leíratása bizonyos 
mértékben önálló gondolkodásra is készteti a tanulót, azonban itt is kell adni 
mankót a hóna alá és kézen kell vezetni, mivel a bemutatott eseményt, cselek
ményt sem tudja a gyermek a lelkében hirtelen átélni, elrendezni, szövegbe 
önteni; sokszor nem érdekli őt, amit mutatnak, nem is fogalmazza meg tehát 
magára hagyva jól a témát, mert nemcsak a kevéssé ismert témákról, hanem 
a nem eléggé érdeklő témákról is felette nehéz önállóan írni.

A legmegfelelőbben járunk el, ha a fogalmazás tanításánál is a gyermekek 
önkéntes beszélgetéseiből indulunk ki. A beszédtanítás módjáról írt cikkeimben 
több ízben rámutattam már az önkéntes megnyilatkozásoknak a nyelvtudás 
fejlődésére való nagy hatására. Ezek jelentőségét itt, a fogalmazás tanításának 
tárgyalásánál szükséges újból kiemelnem. Amit ugyanis a gyermek magától 
mond, annak tartalma világosan áll előtte. Az ily tartalomban nemcsak a közeli, 
a legszorosabban összetartozó részek összefüggését látja, amit aztán mondattal 
fejez ki, hanem a kevésbbé szoros, a lazább összefüggéseket, a nagyobb egész 
részeinek az összefüggését is világosan észreveszi s ennek megfelelőleg a 
tartalomból szerzett képzeteit helyesen rendezi el a lelkében és így a több 
mondattal kifejezhető, nagyobb egészet kitevő tartalmakat is könnyebben és 
helyesebben tudja majd kifejezni.

Sokan nem is gondolnak arra, hogy a nyelvalakok használatának tuda
tossá tételénél, a fogalmazásnál, stb. a tartalom elemzése, részeinek össze
vetése, a tartalom élénk kidomborítása mily felette fontos, ezért oly tanítási 
eljárásokat is elfogadnak és követnek, melyek a tartalom világos megértését 
nem biztosítják, melyek ép ezért a fogalmazás elsajátítására alkalmatlanok. 
Az előbb ismertetett tanításmódok egyikénél láttuk pl., hogy a tanulókat a 
fogalmazás gyakorlása szempontjából túlságosan nehéz feladat elé állítják; a 
gyermekek nagy része ugyanis a tankönyvek anyagát nem képes még világosan 
megérteni, tehát csupán a tartalom megértése is nagy gondot okoz a gyer
mekeknek. Ilyenkor érthető ha nem tudnak önállóan fogalmazni, hanem csak 
reprodukcióra képesek. A másik módnál egyszerűbb tartalmi anyagon tanul 
ugyan a gyermek fogalmazni, azonban a tartalom kevéssé érdekli, tehát itt 
sem látja tisztán a tartalom részeinek összefüggését, nem merül bele eléggé 
a tartalom elemzésébe, ezért nem tudja jól megfogalmazni a témát. Közismert 
lelki jelenség továbbá, hogy a gondolkodásban általában kényelmesek vagyunk, 
nem szeretünk elmélyedni, tehát szinte természetünkhez tartozik, hogy amikor 
beszélünk, fogalmazunk, felületesen gondolunk a tartalomra. Kétszeres okunk 
van tehát arra, hogy oly módon gyakoroltassuk a fogalmazást, amely biztosítja, 
hogy a tanuló a tartalommal mindig tisztában legyen, mert lehetetlen, hogy a
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tartalom élénk elgondolása nélkül bárki is jól tudjon új témákról helyesen 
fogalmazni. Még kevésbbé lehetséges így fogalmazni jól megtanulni, hiszen 
a nyelv a tartalom nélkül lehetetlen valami, a nyelv a tartalomért van csupán, 
ahhoz alkalmazkodik, a tartalom összefüggéseinek változatait követeli, követ
kezőleg a kisebb-nagyobb tartalmi összefüggéseket — ha kifejezésük még nem 
vált bennünk öntudatlanná, ha tehát újak — mondattal, illetve mondatokkal 
csak a tartalom elemzése mellett lehet önállóan helyesen kifejezni. Még szük
ségesebb ez a tartalmi elemzés, a részek összefüggésének alapos elgondolása, 
ha a nyelvalakok használatát, a megszövegezésnél a beosztást, az elrendezést 
vagy az írásjelek szövegközi használatát, stb. mélyrehatóbban értelmezni, meg
érteni, tudatossá tenni akarjuk. Mindezek alapos megértésére csak a tartalom 
elemzése mellett lehet rávezetni a gyermeket.

Ha tehát azt akarjuk, hogy növendékeink valóban megtanuljank fogal
mazni, akkor elsősorban arra kell őket rávezetnünk, oly helyzetbe kell őket 
hoznunk, hogy a kifejezendő tartalmat, annak részeit, a részek összefüggését 
élénken elképzeljék, alaposan átgondolják magukban; a tartalom minden rész
letével, összefüggésével ismert legyen előttük. Legélénkebben pedig azt a tar
talmat képzeljük el, az emelkedik ki legjobban lelki szemeink előtt, ami külö
nösen érdekel. Az ily tartalomba mélyedünk bele egész lelkűnkkel. És mi 
érdekelné a gyermeket annál jobban, mint amiről magától beszél? Amit mi 
mutatunk neki, bármilyen ügyes fogások kíséretében, nem mindig érdeklik, 
még kevésbbé érdeklik ezek eléggé. Különben is amit mi tanítunk, azok iránt 
még a legjobb művész sem tudna mesterséges módon akkora érdeklődést 
kelteni, hogy a növendékek annak tartalmát oly élénken elgondolják, mint 
amit önként akarnak elmondani.

Az önként megnevezett tartalmak, a gyermekek önként elmondott élményei, 
megfigyelései, érzései, cselekedetei tehát a legérdekesebbek nekik. Ezek egyúttal, 
különösen kezdetben, csupa konkrét, szemléletes tartalmak is, elképzelésük 
és kifejezésük ezért is a legkönnyebb. A fogalmazás tanítását tehát ezek írás
ban való előadásával kell kezdeni.

Az önként közölt megfigyelések, tapasztalatok helyes megfogalmazására 
már a beszédtanításnál előkészítjük a gyermeket. Szemléltetéssel már itt ráve
zetjük a gyermeket, hogy amit mondani akar, annak tartalmát ügyesen ren
dezze el lelkében, azután mindig maga próbálja önállóan kifejezni, előbb egy- 
egy rövid mondattal, majd több mondattal. A tanuló kifejezéseit, ha nem 
fedik egészen a tartalmat, ha nem fejezte ki szabatosan, amit mondani akar, 
természetesen azonnal helyesbítenünk kell. Erre elsősorban a megfelelő tar
talmi rész szemléltetéssel való kiemelésével vezetjük rá a tanulót, ha így sem 
tudja magától helyesen kifejezni a tartalmat, magunknak kell a szabatos kife
jezést vele közölnünk.

A fogalmazási órán tehát arról írjon a gyermek, amiről, ha beszédtaní
tási óra volna, magától, önként beszélne. Sőt kezdetben ki-ki azt írja le,.
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amiről valamelyik előző beszédtanítási órán már beszélt, amit többé-kevésbbé 
önállóan már kifejezett, aminek a megszövegezését szemléltetés mellett vele 
már helyesbítettük, ha erre szükség volt. Ezt próbálja segítség nélkül le is 
írni.

Az alsófokon egyébként korai még a külön fogalmazási óra, mivel a 
fogalmazást e fokon a beszédtanítás keretében gyakorolhatjuk a legmeg
felelőbben.

Később hosszabb elbeszéléseiket íratjuk le velük segítség nélkül.
Majd azt a feladatot adjuk nekik, hogy írják le napi élményeiket, csele

kedeteiket, amit el akarnának mondani.
Majd pedig amit egyesek önként röviden elmondtak, azt megfelelő kér

dések segítségével kibővíttetjük velük. A fogalmazási órán több idő jut a 
gondolkodásra és a megszövegezésre, e fokon elvárhatjuk tehát a növendék
től, hogy bővebben írjon és a kifejezéseket fokozott helyességgel válassza 
meg.

A tárgyalt olvasmányok tartalmának önálló elmondása a nehezebb 
feladatok közé tartozik, hiszen az olvasmányok sokszorosan összetett tartalmát 
sokszor még megérteniök is felette nehéz, ezzel tehát nem kezdhetjük a rend
szeres fogalmazás gyakorlását, mert ennek a feladatnak elvégzését csak később 
várhatjuk el a tanulóktól. Azonban ha az előbbi fokokon átment már a tanuló, 
akkor az olvasmányok tartalmát is vissza tudja adni a saját szavaival és 
kivonatosan is el tudja mondani a tartalmát.

Végül közös témát adunk nekik megfogalmazásra. A felső fokon, a leg
magasabb osztályokban joggal el is várhatjuk és tudásuk, elég fejlett gondol
kodásuk és nyelvkészségük valóban lehetővé is teszik, hogy előre megválasz
tott könnyebb témákról okosan és szabatosan írjanak. Tehetségesebb növen
dékekkel bíró osztályokban azt is megkövetelhetjük, hogy lehetőleg választé
kosán írjanak. Itt már megvan némi lehetősége annak, hogy kifejezéseik 
többetmondók, tetszetősebbek legyenek. Mindenekelőtt azonban arra tanítsuk 
meg őket, hogy egyszerű megfigyeléseiket, élményeiket, szükségleteiket, kíván
ságaikat, bajaikat bár a legegyszerűbb kifejezésekkel, azonban minél előbb 
önállóan és helyesen ki tudják szóval fejezni és le tudják írni. Ezt pedig a 
fogalmazásnak itt ajánlott módon való tanításával szolgáljuk a legjobban, 
mivel így fokról-fokra és folytonosan gyakorolja a gyermek az önállóságot.

Amit eddig elmondottam, nem jelenti azt, hogy a tanultakat kezdettől 
fogva ne reprodukáltassuk a gyermekekkel. A reprodukcióra a tanultak 
megrögzítése, megőrzése, az ismeretek mélyítése szempontjából szüksége van 
a tanulónak. Ami pedig a tanuló gondolkodását és ismereteit fejleszti, az köz
vetve a fogalmazás elsajátítását is előmozdítja, megkönnyíti. Csak azt ne higy- 
jiik, hogy főleg ezzel képesítjük a tamilokat arra, hogy idővel jól fogalmaz
zanak. Ellenben e cikkben ajánlott módszerrel könnyebben és hamarabb meg
taníthatjuk növendékeinket önállóan jól fogalmazni.



26 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 1—3. sz.

Adatok a siketnéma-gyermekek orvosi vizsgálatához.
(II. közlemény.)

Igazgató: Klis Lajos. Közli: Dr. Bárczi Gusztáv szakorvos.

Általában kétféle némát különböztetünk meg:
1. aki süketen született,
2. aki megsiketült s némává vált.
Hammerschlag igen határozott formában kívánja, hogy végre térjünk le 

erről az általánosító- és részletezést nem tűrő sablonról, s hatoljunk a dolgok 
mélyére annak a kutatásának, hogy a siketen született némák a méhen belüli 
életben, vagy a szülés közben szerezték-e siketségüket.

E kívánalomnak éles gyakorlati háttere van. Nevezetesen, ha ki tudjuk 
mutatni, hogy pl. igen sok gyermek veszti el hallását szülés közben, mondjuk 
a fogó helytelen alkalmazása miatt, ez mindenesetre a szülészorvosokat me- 
thodikájuk javítására fogja sarkalni, viszont a méhen belüli életben szerzett 
siketek statisztikáját, mint hereditar-degenerátor siketséget, senki sem fogja 
tévesen a szülész rovására írni, hanem kutatni fogja a degeneráltság okait és 
therapeutikus beavatkozással, vagy egyéb eszközökkel,, esetleg szociális rend
szabályokkal fog sietni a gyermek, a család segítségére.

Liebenmann a hereditär-degenerativ siketségnek kétféle alakját külön
bözteti meg:

a) a csontos és a hártyás labyrinth aplasiáját,
b) a hártyás és a csontos labyrinth, illetőleg az endolymphaticus csatornák 

hám-epithel-degenerátios alakját.
E két alakja a kongenitális siketségnek kórbonctani faktum, sajnos 

klinikailag szétosztani a mai élőanyagot e két csoport között, tekintve, hogy 
az aethiológiai momentumok is teljesen hiányzanak, igen nehéz, s ha a nehéz
ségekkel meg is küzd az ember, a beosztás még mindig igen bizonytalan.

Igen jelentős momentum e kérdés eldöntésében, hogy egy családban hány 
siket gyermek van. Ha többen találtatnak, biztosan beoszthatok a fenti cso
portok egyikébe.

Ilyen esetekben a szülők vérrokonsága 70—80%-ban kimutatható.
Hammerschlag egy izraelita siketnéma-intézet növendékanyagát vizsgálta 

át és a következő adatokat közli:

237 növendék közül
168 volt olyan, ahol a családban a több gyermek közül égy volt néma. E 

házaspárok között 24 volt vérrokon, azaz 14*3°/o 
28 családban 2 néma volt, ezen családok közül 8 volt vérrokon házas

pár, azaz 28'57°/o
14 családban 3 néma gyermek találtatott, e családok közül szintén 8 

volt a vérrokon házaspár, azaz 5744%.
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Ez adataiból Hammerschlag joggal vonja le azt a következtetést, hogy 
a vérrokonság a herediter-degenerativ siketség aethiológiájában igen fontos 
szerepet játszik.

A váci és a bpesti int. utolsó 8 évi növendékanyagára vonatkozó ez 
irányú észleléseimet a következő számban közlöm.

Mauksch Mór.
Irta: Kanizsai Dezső, az izr. siketnémák orsz. int. h. igazgatója.

Az 1850-es években megjelent német nyelvű „Beth-El“ című füzetekben 
böngészve érdekes leletre találtam. A füzetek egyike elég terjedelmesen foglalkozik 
a siketnémák oktatása terén kiváló eredménnyel működött Mauksch Mórral, 
kiről hazánk siketnéma-irodalma, történelme alig egy pár szóval emlékszik meg. 
E ritka műveltségű férfiú a véletlenség folytán, siketnémáknak a hangzóbeszédre 
való tanításával foglalkozott a nélkül, hogy előzőleg e pályára készült volna. 
Csakis mély tudása, kitartó energiája, nehézségektől vissza nem rettenő akarat
ereje volt ösztönzője annak a magasztos munkának, mely az ő idejében úgy
szólván még teljesen ismeretlen volt országunkban. Tisztelet, szeretet, megbecsülés, 
végtelen szegénység s egy törékeny fizikum volt jutalma apostoli működésének. 
S midőn 42 éves korában, a nagy munkában legyengült szervezetét egy könnyű 
hűlés megtámadta, az nyolc nap alatt végzett a kiváló pedagógussal.

Mauksch Mór*) Liptószentmiklóson született 1806-ban. Vagyonos szülei 
gondos nevelésben s oktatásban részesítették. Már fiatal gyermekéveiben fárad
hatatlan figyelemmel csüngött tanítóin, későbbi éveiben még fokozottabb 
buzgalommal s szorgalommal folytatta Prágában az akkori időben szokásos 
vallási tanulmányait, ezekkel párhuzamosan mély érdeklődéssel fordult a világ
ismeretek felé s így korán, éveit megcáfoló rendkívüli tudásra s műveltségre 
tett szert. Kortársai bámulatára a legnagyobb könnyedséggel oldotta meg a 
legkomplikáltabb mathematikai problémákat, de nagy tehetséget s szorgalmat

L-. még: Liptószentmiklósi izr. hitközség iskolája. 1845—1906. Visszaemlékezések és 
adatok az iskola hatvanéves jubileuma alkalmából. Szerk.: Fischer Lipót ig.-tanító. Nyom. 
Löw Dezső nyomd. 1906. E mű 6. lapján olvasható: „Nagy mulasztást követnénk el, ha a 
magánoktatással foglalkozó kiváló tanítók sorában nem emlékeznénk meg Mauksch Móriczról, 
városunk szülöttjéről, aki miután Ungár jakab iskolájában nyerte kiképeztetését, enpek 
tanácsára Prágába ment, hol különösen mennyiségtannal, zenével és idegen nyelvek tanul
mányozásával foglalkozott. Hazatérve, Eperjesen tanítóskodott, majd helyben nyitott magán
iskolát. Iskolájába egy siketnéma fiú is el szokott járni, kit ő mint rokonát szívesen megtűrt 
ott. E szerencsétlen gyermekkel való érintkezés érlelte meg benne az eszmét, hogy ezentúl 
kizárólagosan a siketnémák tanításával foglalkozzék. Barátai unszolására öt évi működés 
után 1840-ben siketnéma növendékeit nyilvános vizsgán bemutatta. A vizsga a megyeház 
üléstermében tartatott meg és az eredmény bámulatba ejtette az előkelő hallgatóságot.

A megyei hatóság Maukschot díszoklevéllel tüntette ki. Híre a legtávolabbi vidékekre 
is elterjedt, nevét magasztalták úgy a bel-, valamint a külföldi lapok és a legtávolabbi 
vidékekről hozták hozzá a siketnéma növendékeket felekezeti külömbség nélkül. 16 évig 
buzgólkodott fáradhatatlanul e téren, míg 1848-ban 40 éves korában, élete delén meghalt“.

(A szerk.)
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mutatott az idegen nyelvek elsajátítása és a zene iránt is. Szülei, nagy 
szom orúságár rágából haza hivatták, nemsokára megnősült s szülővárosa 

környékén földet vásárolt és a költői lelkű Mauksch legszebb színekkel meg
festett jövője köddé oszlott. Gazdálkodó lett, s alig három évi sikertelen 
gazdálkodás után földje, vagyona elúszott, szülei elvesztették vagyonukat s így 
teljesen elszegényedetten barátoktól elhagyottan, kétségbeesetten feleségével 
együtt Eperjesre költözött s tanítói állást vállalt. De ott sem maradt sokáig, 
Annak dacára, hogy lelkiismeretessége s hivatásszeretete megbecsültté tették 
nevét Eperjesen, szíve visszahúzta Liptószentmiklósra, ott elemi magániskolát 
nyitott, de az érettebb ifjúságot továbbképzésben, különösen magasabb mathe- 
matikai oktatásban részesítette. Magániskolájába jártak sógorainak gyermekei, 
kinek kilenc gyermeke közül négy siketnéma volt. E szerencsétlen gyermekek 
sivár, kilátástalan jövője mélyen meghatották Mauksch lelkületét, ki magas 
szellemi nívójánál fogva önkéntelenül arra a gondolatra jutott, vájjon az 
embernek a természet által megfosztott beszédképessége nem pótolható-e 
mesterséges úton. Épérzékű tanítványainak napioktatása után — barátai elbe
szélései szerint — heteken, hónapokon keresztül mély gondokba merülve 
találták és sok álmatlanul eltöltött éjszaka után, saját maga által kigondolt 
módszere segítségével, hozzáfogott sógora egyik siketnéma-gyermekének a 
tanításához a nélkül, hogy valaha siketnéma-intézetet látott volna, a nélkül, 
hogy siketnémák ügykörébe tartozó bárminő műről vagy módszerről hallott 
vagy olvasott volna. Nemes törekvéseit fényes siker koronázta. A gyermek 
hallásbeli hiányát a szemmel pótoltatta. Alig egy évi tanítás után tanítványa 
folyékonyan leolvasott a szájról s értelmesen ejtette ki a szavakat. Az elért 
eredmény buzdítólag hatott rá. Mauksch hangzóbeszédre való tanítás mód
szerének híre ment, úgy hogy rákövetkező esztendőben, 1835-ben, megszüntette 
elemi iskoláját s ez időponttól kizárólag siketnémák oktatásával foglalkozott.

Mauksch csendben, csakis hivatásának élve, igénytelenül s szerényen 
teljesíté hivatását, csakis előkelő barátai s tisztelői következetes únszolására 
volt rábírható, hogy tanításának ötödik évében ünnepélyes, nyilvános vizsgán 
mutassa be az érdeklődő közönségnek módszere hangos, beszélő, meglepő 
eredményét. E célból Liptó vármegye megyeháza dísztermét bocsájtották rendel
kezésére, azt gyönyörűen feldíszítették s az oktatáshoz szükséges berendezési 
tárgyakkal felszerelték. A vizsgán megjelentek a vármegyei hatóság vezetőségének 
tagjai, városok képviselői, az egyházközségek képviselői, teljes számmal a 
megye előkelősége, komoly tudósok, orvosok s tanítók, kiket csodálatba ejtett 
s könnyekig meghatott az a bámulatos eredmény, mellyel a bemutatásra kerülő 
siketnémák egy teljes odaadással végzett szakszerű alkotásnak fényes sikerét 
hirdették. A krónikás feljegyzései szerint, a közönség nem akarta elhinni, hogy 
a tiszta kiejtéssel hangosan beszélő tárgyi ismeretekben jártas vizsgázó tanulók 
valaha némák voltak. Hogy abszolút siketségük mellett a beszédszervek járásából 
megértik az előttük szóló szavait, annak értelmét felfogják, saját elgondolásaikat
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közük, társalognak, grammatikailag szabályszerűen s szabatosan megszerkesztett 
mondatokban beszélnek, vallástani, természetrajzi, számtani, földrajzi ismereteik 
pedig a hasonlókorú épérzékű gyermekek tudásával vetekedik. Mély tisztelettel 
tekintettek reá a megjelentek, a „fenkölt mesterre“ és a jelenlevő megyei 
hatóság megindultságának s megelégedettségének egy tiszteletbeli oklevél 
alakjában adott kifejezést, melynek szövegéből szószerint közlöm:

„Folyó évi 1840 Kis-Asszony hó 17-én folytatva tartott közgyűlésünkből 
jegyzőkönyvi 1860-dik sz. alatt általunk kiküldött Benedekfalvi Kisszelly István, 
Luby György és Vissnyovszky Elek táblabíránk, főszolgabíránk Thuranssky 
Péter, rendszerinti esküdtünk Lehoczky János és főorvosunk Flittner János 
Keresztély jelentették nekünk: „Flogy a sok összesereglett hallgatók jelenlétében 
Mauksch Mór úr által növendékeivel nyilvánosan tartott próbatét mellett bámulva 
tapasztalták, mikép a két siketnéma gyerkőc elég folyton olvasott, írt, kérdésekre 
felelt, szavakat értett és kiejtett sőt számvetésben is csodálkozásra méltó 
előmenetelt te t t . . .“

Ezidőtől fogva évenkint ünnepélyes évzáró-vizsgát rendezett a megyeház 
dísztermében. Egy ilyen vizsga alkalmával a jelenlevő nemes származású 
Szentiványi Adolf megyei főjegyzőt annyira meghatotta a hallott s látott 
eredmény, hogy félévi fizetéséről Mauksch javára lemondott s azt mint tisztelet
beli ajándékot a megyei pénztár útján hivatalosan hozzájuttatta. Mauksch híre 
eljutott a legtávolabbi vidékekre, neve ismertté lett, sőt a külföldre is elhatott. 
Felekezeti különbség nélkül hozták hozzá a sorsverte siketnémákat, növendé
keinek száma egyre gyarapodott úgy, hogy Liptószentmiklóson kisebb házat 
bérelt és azt minden szükségesnek tartott tanszerrel felszerelte. Növendékei 
teljes elhelyezést találtak nála, nevelésükre megkülönböztetett gondot fordított. 
Iskoláját szemléltető képekkel látta el, de legfigyelemreméltóbb volt a sok száz 
apró fiókból álló általa készített tanszekrénye, mely a természetrajz, ipar, 
természettan, gazdaságtan, kereskedelem stb. legkülönbözőbb alkotásainak és 
készítményeinek miniatűr alakban elkészített tökéletes másait foglalta magába.

Mert mint Amman és Graser ö is a beható szemlélet, a tiszta megvilágítás 
elvének alapján állott. Éles pedagógiai érzéke nem csalta meg, amidőn tanítandó 
anyagát mindenekelőtt szemléletessé tette s az abszolút fogalmak magyarázatául 
a már kellően megértett, ismert fogalmakat eszközként felhasználta. A grammatika 
fáradhatatlan gyakorlása, a folytonos ismétlés, az általa kigondolt beszédalkalmak 
s helyzetek teremtése tették élénkké, színessé s alapossá tanítását. A tanításnál 
követett módszerét írásba foglalta, az családja birtokában maradt, de idvővel 
elkallódott, nyomaveszett. Növendékei és azok hozzátartozóinak ragaszkodó 
szeretete s megbecsülése sarkallólag s buzdítólag hatottak rá. S ha még is 
a váci siketnémák intézetének igazgatóságához folyamodott alkalmaztatásaért, 
azt barátai únszolására cselekedte, kik helyette családjának jövőjéről ily úton 
óhajtottak gondoskodni. Azonban a szerencse nem kedvezett neki, az intézet 
akkori igazgatója Nagy Lipót kérelmét nem találta teljesíthetőnek, nem nyújtott
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alkalmat kiváló képességeinek beigazolására, holott külföldi szakkörök nyilat
koztak róla. így többek között a New-Yorki siketnéma-intézet 26. évi-jelentése: 
„Twenty-sixth annual report and document of the New-York Institution fór 
the deaf and dumb 1848. “ azt írja róla, hogy siketnéma iskolája kiejtésének 
tisztasága felér a legjobb német iskola kiejtésének a tisztaságával. Végtelen 
szomorúsággal s keserűséggel töltötte el a felajánlott szolgálatainak vissza
utasítását tartalmazó hivatalos végzés s talán a magyar orvosi karnak a 
természetkutatótársasággal karöltve 1842-ben, Zólyomban rendezett kongresszusra 
szóló hivatalos meghivatása adta vissza Maukschnak Nagy Lipót által meg
bolygatott egyensúlyát. Több növendéke kíséretében megjelent a zólyomi nagy
gyűlésen, hol a tudós társaság a legmesszebbmenő figyelemmel kísérte az 
általa bemutatott siketnémák beszélőképességét. Nagy megelégedéssel és 
lelkesedéssel állapították meg tanításbeli módszeréről, hogy általa általánosságban 
— tehát nemcsupán egyes esetekben — kitűnő eredményeket ért el a siket
némáknak az élőbeszédre való tanítása terén.

Nehéz esztendők súlyosodtak hazánk közügyeire, nyomasztó gondok 
sorvasztották a lelkeket, a megalakított „nemzeti őr“-szervezetbe Mauksch önként 
belépett, hazánk szabadságának védelmére fegyvert fogott. De gyenge szervezete 
nem bírta a fáradalmakat, ágynak dűlt s alig nyolc napos tusa után kilehelte 
nemes lelkét. Korai elhunyta mély részvétet keltett. Koporsója körül felekezeti 
különbség nélkül összesereglett szülővárosa s Liptó megye előkelősége s a 
síró közönség s jajongó növendékeinek sokasága kísérték utolsó útjára. A nagy 
hazafi s igaz tisztelője Szentiványi Adolf a haza védelmében megbetegedett s 
meghalt Mauksch feje alá egy a harctereket bejárt nemzeti zászló szent 
foszlányait a következő szavakkal helyezte el: „Glóriás Magyarország dicső
ségének része száll sírba veled nemes hazafi.“ Az 1848—49. évek gyászos 
kimenetele megszüntette a liptószentmiklósi intézetet is. Özvegye nyomorékon, 
négy elláttatlan gyermekével, vagyontalanul maradt vissza. 1852-ben kegydíjért 
vagy nyugdíjért, illetve árvasegélyért folyamodott Ő Felségéhez, de kérelme 
visszautasításra talált.

Mauksch Mór tüneményszerü megjelenése a siketnéma-oktatást felfokozta, 
ráirányította hivatalos fórumok s emberbarátok figyelmét a siketnémák képez
hetőségére, bebizonyította, hogy a tanulatlanul hagyott néma terhe s nyűge 
nemzetének, míg a beszéd birtokába jutott zárkózottságából, korlátoltságából 
kivezetve, értékes és egyenértékű tagjává lehet társadalmának. Módszere leikéből 
fakadt s őszinte emberszeretettel végezte humanisztikus munkáját. ízig-vérig 
tanító volt, növendékeit imádta s őt is imádták növendékei. Az élet örömeit 
nem ismerte s nem kereste, napjai szakadatlan munkában peregtek le, egyedüli 
gyönyörűségét családjában s növendékeiben lelte. Ideális gondolkodását családja 
is átvette tőle. Hűséges felesége s szerény igényű gyermekei segítőtársai voltak, 
kik munkájuk ellenértékét halála utáni szegénységükben, a rájuk köszöntött 
maradandó nélkülözések, szenvedések végnélküli láncolatában kapták meg.
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Az ideális, önfeláldozó, önzetlen Mauksch a pedagógusok mintaképe volt, ki 
években rövid ittléte alatt egy siketnéma generációt az emberi méltóság 
koronájával: a beszéddel ajándékozott meg.

Ötödéves pótlék — igazgatói pótlék.
Kellemetlen meglepetést hozott a tanári státusoknak a m. kir. minisztérium 

1923. évi 6,000/M. E. sz. rendelete, mely az állami és vármegyei tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak illetményeinek, illetőleg az áll. s vármegyei nyug
díjasok, özvegyek és árvák ellátási díjainak újabb szabályozása tárgyában 
adatott ki a Budapesti Közlöny 1923. évi júl. 31 -i 171. számában.

Ez a rendelet minden kárpótlás nélkül megszüntette:
a) a tanárokat számításba vehető szolgálati idejük után — 5 évenkint, öt 

Ízben — megillető ötödéves pótlékot;
b) a státusunkban lévő igazgatók igazgatói pótlékát. — Mindkettő nyug

díjba beszámítható — volt!
Meg kell említeni, hogy a hivatkozott rendelet I. fejezetének 20. pont

jában a—z-ig fel vannak sorolva, hogy az újabban megállapított fizetésen 
felül kik részesülnek 1923. évi júl. 1-étől nyugdíjba be nem számítható külön 
pótlékban.

Az l) pont így szó l:
„az állami polgári iskolák igazgatásával megbízott polgári iskolai tanárok 

*a megbízatás tartamára havi 6,000 K igazgatói pótlékban“ részesülnek.
A középiskolai igazgatókról, a siketnémák, vakok stb. (a gyógypedagó

gia gyűjtő szervezet alá foglalt) intézete igazgatóinak pótlékáról nincs szó a 
20. pontban.

Ez az úgynevezett egységesítő rendelet megfosztotta a tanárokat attól a 
több évtizedes törvényben biztosított joguktól, hogy kiérdemelt korpótlékaikkal 
fokozhatták nyugdíjba beszámítható illetményük összegét.

Ugyanilyen természetű jogfosztás az igazgatói pótlék megszüntetése is. 
A különbség csupán az, hogy ennek nyugdíjba való beszámíthatósága újabb 
keletű volt.

Az előadottakat tudva, érthető, hogy a bevezetőleg hivatkozott rendelet 
megjelenése óta a tanári státusok állandóan sürgetik sérelmük orvoslását, s 
annak érdekében — úgy tudva — mozgósították a Közszolgálati Alkalmazot
tak Nemzeti Szövetségét is.

A Kansz című lap egyik 1924. évi számában olvasom, hogy a korpót
lék visszaállítását a nemzetgyűlésen (az indemnítás tárgyalásakor) is kérte 
a pénzügyminisztertől Maday képviselő.

Eredményről azonban nem tudok. Sőt Ígéretet sem hallottam. Ezért szük
ségesnek tartom, hogy — mielőtt illetékes helyen ez a dolog feledésbe menne 
— egyesületünk a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségével mind



addig tartassa napirenden ezt az ügyet, amíg a kedvező elintézés nem biz- 
tosíttatik. Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

a) Az 1893. évi IV. te. 6. §-ának utolsó pontja így szól: „A tanárokat 
s a budapesti egyetemi könyvtárőrőket és tiszteket megillető pótlékok mindig 
teljes összegükben folyósítandók s magasabb fizetésbe való kinevezés esetén 
sem szüntetendők be“.

b) A 4,869— 1900. vkm. eln. sz. rendelet — az ötödéves pótlékról szóló 
szabályzat 3. §-a: „Az 1893. évi IV. te. 6. §-ának utolsó pontjában kimon
dott azon elv, mely szerint a tanárokat megillető ötödéves pótlékok a maga
sabb fizetésbe való kinevezés vagy előléptetések esetén sem szüntetendők be, 
a jelen szabályzat 2. §-ában elősorolt állásokra egyaránt alkalmaztatik“.

(A hivatkozott 2. §. 13—-16. és 29. c) pontjában vannak felsorolva a 
siketnémák, vakok stb. intézetei, hogy t. i. az ott rendszeresített álláson 
véglegesen alkalmazott igazgató-tanárok e szabályzat hatálya alá tartoznak. 
Ez a szabályzat a vkm. Hivatalos Közlönyében az 1901. évi 1. számban 
jelent meg. Olvasható a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa által 
1902-ben kiadott „Elvi jelentőségű rendeletek és szabályzatok gyűjteménye“ 
c. füzetben 10— 15. old.)

c) Az 1912: LXV. te. (nyugdíjtörvény) 23. §-a szerint a fizetés természetével 
biró igazgatói pótlék és korpótlék a nyugdíj megállapításánál beszámítható 
javadalmazásnak tekintendő;

d) az 1911. évi XIV. te. 12. §-a: „Az állami, polgári és felsőnépiskolai 
igazgató-tanítók, valamint az állami gyógypedagógiai intézetek igazgatói részére 
engedélyezett évi 600 K igazgatói pótlék az igazgatói minőségben már 
megerősített tanítók és tanítónők részére fizetés természetével bír; e pótlék 
élvezete azonban az igazgatói minőségnek (megbízatásnak) rendszeres vizsgálat 
alapján való megvonása, vagy arról történt lemondás esetén megszűnik és 
ebben az esetben a nyugdíj megállapításánál sem veendő figyelembe.*)

e) 1911: XIV. te. 11. §. „A középiskoláknak (gimnáziumok és reál
iskolák, felsőbb leányiskoláknak, elemi iskolai tanító és tanitónőképző 
intézeteknek, kisdedóvónőképző intézeteknek és felső kereskedelmi iskoláknak) 
azok az igazgatói, akik a VI. fizetési osztályba neveztetnek ki, ötödéves 
pótlékra, (korpótlékra) nem tarthatnak igényt és a VI. fizetési osztályba való 
kinevezés folytán már élvezett ötödéves pótlékaikat (korpőtlékaikat) is elvesztik.

f)  1912:LXVI. te. 10. „Az 1911. évi XIV. te. 11. §-a alapján a kor
pótlékaik beszüntetése mellett a VI. fizetési osztályba kinevezett azoknál a 
középiskolai igazgatóknál, akiknek a VI. fizetési osztályban bekövetkező 
nyugdíjazásuk idejében élvezett, nyugdíjba beszámítható javadalmazásuk kisebb, 
mint amily összegű beszámítható javadalmazást a VII. fizetési osztályban 
való megmaradásuk esetében a még esedékessé váló magasabb személyi és

*) Félreértések kikerülése végett megjegyzem, hogy az itt említett tanítók részére 
azóta már hivatalosan visszaadatott a tanári cím.
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korpótlékaik folytán elértek volna: az általuk élvezett 600 K működési pótlékból 
olyan összeg, amely a fentiek szerint mutatkozó különbözetnek megfelel, nyug
díjba beszámítható javadalmazást képez.

Kegler Ferenc
a siketnémák körmöcbányai intézetének megerősített igazgatója, akit — magyar volta miatt — a megszálló- 
csehek 1919. márc. 27-én kiutasítottak.

Szemle.
A sn.-oktatás jelen fejlődésének utjai. Ily címen tartott a Magyar Gyógyped. Társ. 

jan. 31-i 11. szakülésén Schulmann A., lapunk szerkesztője előadást. Előadásában azokat a  
különböző módszeres törekvéseket ismertette, amelyek az egész világon, de különösebben 
Németországban a sn.-oktatás módszerének a megjavítását, psychológiai megalapozását 
célozzák. Ezek a törekvések a nyelvkutatástan és a gyermekpsychológia igazságainak a 
megismerésében és felhasználásában gyökeredzenek. így Göpfert—Leipzig, dr. Forchhammer— 
Fredericia a sn. nyelvmegértésének a biztosítására a nyelv másodrendű alakját, az írást és 
újj-abc-t választották, míg Kunze—Weissenfels, Schmer—Straubing, Huber—Winnenden és 
Querll—Leipzig az írott beszédet egyedül. Valamennyien megfelelő szerepet biztosítanak a 
természetes jelnek. Schneider—Braunschweig pl. egyenesen tagadja a közvetlen hangbeszéd- 
associaciót, amidőn azt állítja, hogy minden megértés a jelek útján való megértés. Az említett 
szakférfiak eljárásukkal tehát a nyelvmegértést a mai szintétikus hangbeszédtanítástól füg
getlenítették. Sőt magát a beszédet is — a normális gyermek szülőházi nyelvfejlődésének 
törvényszerű útjához hasonlóan — mint egészet, a nyelvmegértés szolgálatába állították. 
Az artikulációs oktatást pedig nem szintétikusan, egyes hangokból kiindulva űzik, hanem az 
egészből, kifejezésekből kiindulva haladnak a differenciálódás felé. A hangbeszédtanítás 
természetesen elsőrendű követelmény, csak a módszeres kivitel, különösen az oktatás elején,, 
a maihoz viszonyítva épen ellentétes csapásokon halad, Itt szintézia, ott az egészből való 
differenciálódás, továbbá a segédeszközök nagyobbmérvű felhasználása és kiterjesztése. 
Módszeres eljárásukat a tudomány mai állása szerint igazolva látják és a miénknél jobb 
gyakorlati eredményekre hivatkoznak. Querll—Leipzig, Malisch—Ratibor és a többiek még 
dolgoznak rendszerük gyakorlati felépítésén. Végleges ítélet még nem alkotható. Magában 
véve azonban ez a fejlődési törekvés és alkotni vágyás nagyon egészséges és örvendetes: — 
sn.-ink javára. Sch. előadása végén a következő kívánalmakat sorolta fel, amelyeket a 
tudomány és gyakorlat ügyünk egészséges fejlődése érdekében megkövetel:

I. A jelenlegieken felül a következő tudományágaknak oktatásügyünkbe való szoros 
belekapcsolása és pedig: 1. Az ált. nyelvkutatástan, de különösen a gyermeki nyelvkutatástan.
2. Az ált. psychológia, de különösen a gyermekpsychológia. 3. Az örökléstan.

II. A tudományos kísérletezések terén: 1. A m. kir. gyógyped. psych. laboratórium 
működésének a snk.-ra való kiterjesztése. 2. A fonetikai laboratórium megszervezése. 3. Szak
pedagógiai szeminárium létesítése.

III. Intézeteinknek a snk. kiképzésének céljához mért megfelelő berendezése, neveze
tesen: 1. Legalább két éves előkészítő tanfolyamok (óvódák) beállítása, a szülőházi iskola 
pótlásaként. 2. A tanítási időnek és a növ.-kel való célszerű foglalkozásnak a reggeltől-estig; 
való kiterjesztése, a bőséges beszéd- és ismeretnyujtás jegyében. 3. A felsőbb osztályú 
növendékeknek családokhoz, az életbe való kihelyezése. 4. a) Az artikuláció, beszéd és ált. 
ismeretek tanításához megkívántaié célszerű segéd- és szemléltető eszközökkel való bőséges 
ellátás, b) Sn.-ügyi múzeum létesítése. 5. A snk. oktatása módszerének javítását célzó törek
véseknek és azok bevált eredményeinek a megismerése és hasznosítása szempontjából 
szaktanároknak bel- és külföldi tanulmányútra való kiküldése.
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IV. Növ. differenciált oktatásához: 1. A nagyothallók iskoláinak szaporítása. 2. Iskolák 
a beszédmaradványos siketek részére. 3. Bp. szfőv. területén külön intézmény a gyenge
tehetségű snk. oktatására és nevelésére. 4. Speciális iskolák a hibásbeszédű, dadogó gyer
mekek számára.

V. Az iskolát végzett, valamint felnőtt snk. továbbképzésének az intézményes biztosítása
VI. A snk. tankötelezettségének a végrehajtása.
VII. A szakorvosi intézmény rendszeresítése és kiépítése.
Vili. Tanácsadó intézmény a sn. gyermekek szülői részére.
IX. Preventív intézkedések a sn.-ság meggátlására, ill. csökkentésére.
Wende a jelenkori reformtörekvésekről.*) „Ki akarná vitatni azt, hogy az első 

nyelvtanításnak tiszta szintétikus módja, amint azt Vatter űzte, az erőszakosság bizonyos 
jelét viselte magán, vagy azt, hogy Hillnek ismeretes tétele a nyelvelsajátításról oly kevéssé 
felelt meg és sok tanítói kedélyre nyomasztólag hatott. Abban sincsen kétség, hogy azok a 
szellemi és kedélyi ingerek, amiket ez az artikulációs oktatás vált ki, amely a beszédet a 
gondolkodás elé helyezi, a 7 éves gyermek szellemi állapotának és szükségleteinek nem 
felelnek meg. Ez a folyton növekvő megismerés arra késztette Göpfertet, Lindnert, Schmert, 
hogy a nyelv-felfogásnak egy írásbeli kurzus által alapépítményt teremtsenek, amely ezeket 
a hiányokat pótolni hivatott, egyben pedig nyugalmat és időt enged az artikulációs oktatás
nak a hangok és azok kapcsolatainak a legfinomabb kidolgozásához, úgy, hogy a tulajdon- 
képeni alapvető nyelvtanítást mechanikai dolgok nem befolyásolják. Ugyancsak ez a meg
ismerés vezette Malischt és társait arra, hogy a szó-egészből (Wortganzen) induljanak ki 
és annak analíziséről lemondjanak. Malisch a beszédérzések értékét a beszéd szempontjából 
oly kevésre értékeli, mint pl. Siitterlein, Stricker, Dodge és Wundt, ellentétben Meumannal, 
Gutzmannal és a mai hangfejlesztő-tanárok nagy többségével — és az eddigi eredmény 
neki ad igazat. Ez a megismerés volt az alapja a Kroiss és Kunze-féle lallázó szavak és 
aphoristikus beszédmód megalkotásának és bevezetésének. Ez készteti Schneidert folyton- 
folyvást arra, hogy a jelnek a természetszerű oktatásban való jelentőségéért síkra szálljon. 
Végeredményben pedig, vájjon mindezek nem jelei-e a mi nyelvtanításunk mind mélyebbre 
ható psychológiai megalapozásának, amely a gyermeki fejlődésnek növekedőben lévő meg
ismerésében leli alapját?... Minden törekvő egyéniségnek módot kell adni a munkához, 
még akkor is, ha a módszer és osztály individualizálásánál visszanyúl valamely iskola régi
ségtárába, még ha azt a siketnéma-oktatás történelme, mint „elavultat“ jelöli is meg. Mit 
mondhatunk elavultnak? Minden visszatér nemesebb, érettebb és új formában. Az új reformok 
még nem érettek ítéletmondásra; a tárgyilagos kritikát befolyásolja az, hogy mögötte oly 
tanítói egyéniségek állanak, akik minden másodperc eredményéért egész lelkűkkel viaskodnak, 
apostoli buzgalommal dolgoznak, amely végtére minden módszernek eredményt biztosít. 
A jelről és az írásról vallott felfogást már régebben korrigálják a sn.-oktatásban — manapság 
a jel barátjának vallja magát sok oly ember, aki nemrég aggasztólag nyilatkozott róla — 
vájjon így történik-e a gyengetehetségü snk. oktatásánál az újj-abc-vel szemben is? Nem 
mindenki mondja már oly biztosan, hogy „nem“, amint azt én még cselekszem . . . “

Képeskönyv svéd snk. számára. A snk. könyvészetének ügye, mely szerencsésebb 
években nálunk oly biztatólag indult meg, Svédországban is nemes pártolásra talált. Bergquist 
János lundi ig. fejt ki ezirányú utánzásra méltó tevékenységet. Egy egész sorozatot szán
dékszik kiadni a snk. számára a beszédképesség különböző fokait követve. Az I. kötet 
„Snipp, Snapp, Snurr“ cimen már megjelent. A II—111. oszt. snk. számára íródott. Nyelvezete 
gyermekded, érzelemteli. Beszédformáinak egyszerűségével a megértés minden nehézségét 
kiküszöbölte a szerző. Meséje kedves és vonzó. Három szöszkehajú legényke útnak indul. 
Egy jóságos nénikével találkoznak, kitől egy hatost kapnak. Sietve indulnak a mézeskalá-

*) G. Wende: An der Jahreswende. Bl. f. I. 1922. 1. sz.
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csoshoz. Székre állva nézik a munkáját. A szék felbillen és mindhárman a csokoládés 
masszába zuhannak. Kimenekülvén, mint élő csokoládé-babák futnak az utcán. Nagy a 
riadalom, a rendőr is megijed tőlük. Egy hercegnő hajtat arra felé, felveszi őket fogatába 
hazaviszi, megvendégeli, majd kocsiján hazaszállítja őket. Otthon megfürösztik őket. Az anyai 
szeretet érzésétől sugárzó arccal alusznak el tiszta ágyacskájukban. Az egész mesét meleg 
színű, művészi képek tolmácsolják. A szöveg minden mondata illusztrálva van. A gyermeki 
figyelem a szövegtől önkéntelenül a képhez vándorol. Mennyi tárgy, érdekes alak, vonzó 
szín köti itt le a gyermeki lelket és mennyi beszédgyakorlat és alkalmazott beszéd a kezdő 
sn. tanuló számára! Egy álom valósul meg a lelki szemeik előtt. A kalandvágy, a jó és 
balsorban való közös rész, a nem várt dicsőség és végül a boldog megoldás az anyai 
szeretet részéről. Bergquist munkája szerető lélekkel megírt kedves, kalandos álom. A mű 
dicséri a mestert. Ezt az I. kötetet legközelebb nyomon követi „Iskolai kirándulás“ címen 
a II. kötet.

Vakok is olvashatnak nyomtatott írást? Sok „világmegváltó“ fölfedezéssel volt 
dolga már az emberiségnek, de legtöbbször csak addig tartott a csoda, amíg jobban meg 
nem nézték. Most, Londonban, A. M. Low tanár olyan találmányt szabadalmaztatott, amelynek 
segítségével a vakok a közönségesen nyomtatott könyvet is elolvashatják. A. M. Low talál
mányáról nagyon szerényen nyilatkozik a Daily Héráid munkatársa előtt. A találmány lényege 
abban áll, hogy az olvasandó könyv betűit közönséges fénnyel, például egy zseblámpának 
használt batéria fényénél megvilágítják. Ezt a fényt szelénium-ernyőre vetítik egy szekrény
ben. Innen a fény egy másik hasonló ernyőre kerül és pedig ötszörösen megnagyítva. Itt 
aztán a betűk képének megfelelően kidomborodások támadnak. A könyv vagy az újság sorai 
eszerint vaknyomtatásnak megfelelő domború betűkkel jelentkeznek és a Vakok így, a szer
kezet segítségével, tapogatva olvashatnak. A domború betűk a világítás megszűntével az 
ernyőről eltűnnek. A tudós megjegyezte, hogy találmányát azért szabadalmaztatta, nehogy 
mások pénzt keressenek belőle. Jóleső érzés, — teszi hozzá a Daily Héráid — hogy akad 
olyan találmány is, amelyet nem vagyonszerzésre vagy az emberek legyilkolására akarnak 
felhasználni.

Hivatalos rész.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól egyesületünk elnöksége a 

Borbély Sándor igazgatóhoz intézett 1924. évi február hó 1-én 159,155 1923. VII. ü. v. sz. a. 
kelt következő tartalmú rendeletet kapta meg, tudomásvétel végett, másolatban:

„A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének múlt évi november hó 15-én 
137. sz. a. kelt jelentéséből örömmel vettem tudomást arról, hogy Nagyságod a hazai siketnéma- 
oktatás könyvészetét nagyrészben már összeállította és azt kinyomtatás céljából nevezett 
egyesületnek fel is ajánlotta.

Méltányolva úgy Nagyságodnak, mint az Egyesületnek a szakoktatás tudományos 
művelése körül kifejtett munkálkodását, indíttatva érzem magamat, hogy a hazai siketnéma- 
oktatás, kultúrtörténeti adatainak s szakirodalmi termékeinek egybegyűjtését elősegítsem.

Éppen azért Nagyságodat a siketnémák váczi országos intézete igazgatói állásával 
járó teendők alul saját kérésére felmentem és megbízom, hogy a hazai siketnéma-oktatás 
könyvészetének még hátralévő részét mihamarabb készítse el s azt nekem annál is inkább 
mutassa be, mert e nélkül a siketnéma-oktatás bibliográfiájának kinyomatása, vagy kinyomatási 
költségének részbeni fedezése s Nagyságod újabb tárgyú megbízatása iránt nem intézkedhetem.

A Nagyságod vezetése alatt álló intézet igazgatói teendőinek ellátásával ideiglenesen 
Nagy Péter tanári szolgálatra a siketnémák budapesti intézetéhez beosztott kolozsvári siket
néma-intézeti igazgatót azzal bízom meg, hogy új állomáshelyén haladéktalanul jelentkezzék.

Budapest, 1924. évi február hó 1-én.
A miniszter helyett:
Dr. Petii Pál, s. k.

államtitkár.“
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Egyesületünk, a siketnémák oktatásügyének minden munkása hálás tisztelettel és nagy 
örömmel veszi tudomásul Ő excellenciájának nagy horderejű intézkedését. Valóban, nehány 
vezető-szakférfiúnk oly sokirányú hivatali munkával van túlterhelve, hogy a tulajdonképeni, 
specifikált ügyének szolgálásához nem jut kellő fizikai ereje, sem ideje és sok értékes eszme 
veszendőbe megy e miatt. A siketnémaügy, a nyomasztó viszonyok dacára] erős fejlődésben 
lévő tényezője kultúránknak és pótolhatatlan kár volna ezt a fejlődést a lehetőség szerint 
előre nem lendíteni. Talán nincsen még egy olyan pedagógiai terület, ahol annyi megoldandó 
kérdés vár a szak művelőire, mint a miénk: mert minél mélyebben van a nemes érc elrejtve, 
annál mélyebbre kell a tudomány minden segédeszközével felvértezett bányásznak hatolnia. 
Ő excellenciájának ez a megértő intézkedése szolgáljon nékünk bíztatásul a jövő munkájához 
és acélozza meg munkakedvünket!

Dr. Láng János nemzetgyűlési képviselő beszéde ügyünkről.*) „T. Nemzetgyűlési 
Végezetül felkérésre — amit igen szívesen vállaltam —- szólni kívánok még a gyógypedagógiai 
tanárok helyzetének szanálásáról. Tudott dolog, hogy a gyógypedagógiai tanárok magasabb 
képesítéssel bírnak, mint a tanítók. A gyógypedagógiai tanárok a tanítóképző elvégzése után 
egy három-négy évig tartó szakkurzust végeznek el. Köztük vannak a siketnémák, a vakok, 
a szellemi fogyatkozásúak intézetének a tanárai. Ezeknek a gyógypedagógiai tanároknak az 
a kérésük, hogy státusuk rendeztessék. Ha jól láttam, a kultuszminiszter úr itt volt. Nagyon 
szerettem volna, ha a miniszter úr ezt meghallgatta volna. Mondom, ezek a tanárok azzal 
a kéréssel vannak, hogy a státus-viszonyaikat összes közszolgálati éveiknek beszámításával 
rendezzék. 1897-ig ezek a gyógypedagógiai tanárok a középiskolai tanárok státusának meg
felelő anyagi ellátásban részesültek. 1909-ig a tanítóképző-intézeti tanárokkal volt egyforma 
a fizetésük. Azóta pedig a polgári iskolai tanárokkal részesülnek egyenlő elbánásban. Azonban 
ma, dacára magasabb képesítésüknek és emberfeletti munkájuknak annyira lecsúsztak, hogy 
nagy részük az óvónőket megillető anyagi elbánásban sem részesül.

Még ma is vannak közöttük olyanok, akik hat év óta várnak kinevezésükre, mert 
azóta kinevezés egyáltalában nem volt, a kormány ugyanis érthető okokból a megüresedő 
állásokat nem engedi betölteni, részben a létszámcsökkentés miatt, részben pedig, mert 
menekültekkel tölti be az üres állásokat. Státusukban 1914 óta egyáltalában nem volt 
kinevezés, úgy hogy mondhatom, hogy ezek a tanárok a legsiralmasabb helyzetben vannak. 
(Egy hang a baloldalon: Megfeledkeztek róluk!) Nem feledkeztek meg, t. képviselőtársam, 
a helyzetükről, mert hiszen a kultuszminiszter úr kíván róluk gondoskodni. A kultusz
miniszter úr gondolkozott is státus-rendezésüknek a mikéntjére vonatkozólag, meg is tette 
a maga előterjesztését és átiratot intézett a pénzügyminiszter úrhoz, de az a baj, hogy ott 
az ügy elfekszik, hacsak közben valaki hathatósan magáévá nem teszi ügyüket, mint jó
magam, aki a dolgot valamiképen alátámasztom. Szívesen vállaltam ügyüket, meri csekély 
130 millió korona az az összeg, amellyel ezt a tanári kart boldogítani lehetne. Ma ez a 
130 millió korona igazán nem pénz, ezzel a 130 millióval a bilanszot már fel nem borítjuk. 
Ezek a gyógypedagógiai tanárok igazán megérdemelnék, hogy azt az emberfeletti és kultúrális 
munkát, amit végeznek, jobban méltányolják és épen azért arra kérem a t. nemzetgyűlést, 
hogy annakidején, ha majd a most felolvasandó határozati javaslatom a Ház döntése elé 
kerül, szíveskedjék a nemzetgyűlés mellém állni és döntésével a gyógypedagógiai tanárok 
régi óhajának teljesítését lehetővé tenni. Épen azért (olvassa): „Indítványozom, hogy a 
gyógypedagógiai tanárok összes közszolgálati éveik beszámításával újból rangsoroztassanak 
és pedig úgy, hogy 1—5 évi szolgálattal a X., 6—10 évi szolgálattal a IX., 11—15 évi 
szolgálattal a VIII., 16—23 évi szolgálattal a VII. és 24 évi szolgálaton felül a VI. fizetési 
osztályba soroztassanak.“ Hangsúlyozni kívánom, mondom, hogy maga a kultuszminiszter 
úr, mint szakminiszter átiratot intézett a pénzügyminiszter úrhoz, tehát csak a pénzügy

*) A nemzetgyűlés 1924. évi január lió 9-én megtartott 219-i ülésének naplójából. Szerk.
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miniszter urat kell animálni, hogy ezt a csekély 130 milliót a budgetbe állítsa be és 
juttassa a magyar pedagógiai tanárok státus-rendezésére. Egyébként az indemnítást elfogadom. 
(Élénk helyeslés a jobboldalon, a középen és a balközépen.)“

Sajnos, a nemzetgyűlés 1924. január 30-án megtartott ülésén ezt a határozati javaslatot 
elvetette. Anyagi dotációnkért való küzdelmünket tehát folytatni kényszerülünk mindaddig, 
amíg igazságos ügyünk javunkra el nem dől. Szerettük volna minden energiánkkal tisztán 
ügyünk fejlődését szolgálni, — ámde Így kénytelenek vagyunk azt a családunk iránti 
kötelességből továbbra is megosztani.

Alapszabályaink ügye. A belügyminiszter úr módosítás engedélyezése végett fel
terjesztett alapszabályainkat a székesfőváros politikai ügyosztálya útján visszaküldte elnök
ségünknek azzal, hogy azokban — különösen a közgyűlési határozatképességre és a 
számvizsgáló-bizottságra vonatkozólag — még némely módosítások eszközlendők. Ezeket a 
módosításokat elnökségünk elvégezte és az alapszabályokat újból felterjesztette.

Németh László-féle alapítvány. Az 1920. szept. 25-i választmányi gyűlésen Németh 
L. ny. sn. int. igazgató Egyesületünk javára az általa alapított Kecskeméti Szőlősgazdák 
Szövetkezetének 25 drb részjegyét adományozta alapítványként.*) A szövetkezet 1923. dec. 
hóban tőkét emelt. Az elővételijog gyakorlásához szükségelt 45,000 K-nyi összeget ez 
alkalommal is Németh igazgató adományozta az alapítvány növelésére. Megemlítjük még, 
hogy e részjegyek mai értéke kb 1/2 millió K. Fogadja Németh ig., örökös tb. elnökünk a 
kartársaira árasztott meleg szereteteért mélységes hálánkat!

A „Kansz“ című heti lapot, amely a Szövetség hivatalos lapja és a tisztviselők 
mindennemű érdekével foglalkozik, intézeteink figyelmébe ajánljuk. Kiadóhivatala Budapest, 
V., Honvéd-utca 10. sz. a. van. Telefon: 5—67. Előfizetési ára lU évre 2,000 K.

Borbély S. bibliográfiájának i. kötetéből két ívet nyomdába adtunk. Az eddig beérkezett 
összegek ugyan nem fedezik teljesen a két ív nyomatási költségét, reméljük azonban, hogy 
mire ez elkészül, a pénz is összegyűl.

Istenes K.-nak „A hangok kapcsolódása“ című művét a jelen számunkban kezdtük 
közölni. A közlés befejeztével, az 1923. dec. 8-i választmányi gyűlés határozatából, külön 
lenyomatban fog kiadatni.

Meghívó. Egyesületünk választmánya 1924. évi április hó 5-én, d. u. 3 órakor a siket
némák budapesti áll. intézetében gyűlést tart, amelyre a választmány tagjait és kartársainkat 
tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése.
3. A dec. 8-i vm. jegyzőkönyv bemutatása. 4. Titkári és szerkesztői jelentés. 5. Pénztárnoki 
jelentés. 6. Tagtörlés és tagfelvétel. 7. Puha L. a státusügyről. 8. Pirovits Jenő előadása: 
Orthopadiai iskolatorna a siketnémák intézeteiben. 9. Az idei közgyűlés helyének és idejének 
megállapítása. 10. Indítványok. Kelt Budapesten, 1924. évi márc. hó 1-én. Borbély Sándor, s. k. 
egyes, elnök. Schulmann Adolf, s. k., egyes, titkár.

Különfélék.
Miniszterünk ünneplése. A Néptanítók Lapja 1924. évi január 15-i 

3—4. számának címlapján annak a plakettnek a képét találjuk, amelyet a 
kultuszminisztérium tisztviselői adtak át Klebelsberg Kunó gróf miniszter úrnak 
abból az alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt lépett a kultuszminisztérium köte
lékébe. Az esemény jelentőségét és Klebelsberg Kunó gróf működését Körösi 
Henrik főszerkesztő szép vezércikkoen méltatja, míg magáról az ünnepségről 
a lap belsejében találunk tudósítást a miniszter úrnak ez alkalommal elmon
dott beszédével.

*) L. M. s. O. 1920. 1—18. sz. 32—33. 1. Szerk.
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A gyógypedagógiai tanárság is szeretettel és mély tisztelettel vett erről 
tudomást, őszinte érzéssel és tiszteletteljesen köszöntjük mi is ez alkalomból
Őnagyméltóságát, mint ügyünknek megértő és nemes támogatóját!

* *
*

Hiszek Magyarország feltámadásában! Ebben a rendületlen hitben lépjük át lapunk 
új negyedévszázadának küszöbét és ebben a kiolthatatlan hitben köszöntjük az új esztendő 
alkalmából lapunk olvasóit és barátait.

Dr. Radnai Rezsőné. Súlyos csapás érte dr. Radnai Rezső ny. h. államtitkárt, ügy
osztályunk volt vezetőjét, feleségének sz. Kőkai Jankának január 5-én történt elhunytával. 
A megboldogultat a kerepesi-úti temetőben helyezték el jan. 8-án örök nyugalomra. Ny. b.

Ellenbach János, Éltes Mátyás gyógyp. ig. édes atyja a győrmegyei Ikrényben, 79 
éves korában elhunyt. Ny. b.

Magyar László, a nagyothallók bp. isk. beosztott sn. int. tanár január 17-én a 
Terézvárosi rk. plébániatemplomban tartotta esküvőjét Pásztor Margit szfőv. tanítónővel. 
Gratulálunk! '

A V. K. M. egyesületünknek 1 millió K segélyt engedélyezett. Hálásan közöljük e 
hírt. Ez a hathatós segély teszi lehetővé, hogy szellemi életünkbe friss vérkeringést vigyünk 
ügyünk javára.

Szájról-leolvasási tanfolyamot rendez 1924. febr. 4-től kezdve bp. szfőv. tanácsa 
a felnőtt nagyothallók és a későbbi korban megsiketültek részére. Érdeklődőknek készséggel 
ad felvilágosítást dr. Bárczi Gusztáv, Bp., VIII., Festetich-u. 3.

A Közp. Statisztikai Hivatal 1920. évi kimutatása szerint hazánkban összesen van 
9,035, Bpesten 810, Pestmegyében 1,284 sn. Legközelebbi számunkban erről külön cikket 
hozunk.

A felnőtt snk. szabadoktatása január 27-én kezdődött meg az Orsz. Sn. Otthonban. 
Előadásokat tartanak Nagy Péter, Schulmann Adolf, Szentgyörgyi Gusztáv, Keményffy Károly 
tanárok, a művelt snk. közül Tóth, Kenntner, Rochlitz, Lajos F., Rétay T., Bagó, Spiegel, 
Szilágyi stb.

A gyógyped. tanárképző Il-ik évf.-ról 3, az I-ső évf.-ról pedig 4 hallgató maradt ki 
Rossz státusviszonyainknak ez is egyik eredménye.

A román kormány megszüntette az aradi és kolozsvári magyar siketnéma- 
iskolákat is. Aradi tudósítónk jelenti: Románia összes siketnémáinak delegátusai kongresz- 
szusra gyűltek össze Aradon. Tizenkétezer ember sorsáról tanácskoztak. Furcsa látvány 
volt ez a kongresszus, melyen szenvedelmes viták folytak, anélkül, hogy egyetlen szó is 
elhangzott volna. Legelőbb is a bukaresti delegátusok azt javasolták, hogy az ország összes 
siketnéma-egyesületei olvadjanak bele a bukaresti egyesületbe. A temesváriak hevesen elle
nezték ezt a javaslatot. Végül is megegyeztek abban, hogy a helyi egyesületek megtartják 
autonómiájukat s a közösérdekű kérdésekben együttesen fognak eljárni. Ezután azért panasz
kodtak a siketnémák, hogy a kormány feloszlatta az aradi és kolozsvári siketnémá-iskolákat. 
Határozati javaslatot fogadtak el, mely kéri az iskolák visszaállítását, sőt újak létesítését, 
azután műhelyek felállítását is kérik, melyekben a siketnémák emberi elhelyezkedést talál
hassanak. (Magyarország, 1924. I. 8.)

Siketnémák Könyvtára. A M. S. O. 1922. 1—2. számában, a „Különfélék“ rovata 
alatt a következő hír látott napvilágot: „A német siketnéma tanárok szövetsége most jelen
tette meg az első mesekönyvet siketnéma gyermekek részére. Nálunk' is jó lenne egyszer 
már megindítani az ily irányú munkát“. Nálunk nem megindítani, hanem folytatni kellene 
az ily irányú munkát, amennyiben nálunk már 1914-ben jelent meg a fentihez hasonló 
célzattal megírt könyv „Mátyás király tréfái stb.“ címen. E könyvet a „Siketnémák Könyv
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tára Szerkesztősége“ adta ki s tervbe vette, hogy hasonló szellemben sorban megjelenteti 
a „Siketnémák Tanácsadóját, majd a Magyar siketnéma költők, írók, festők, szobrászok; 
Robinson Crouse; A magyar irodalom gyöngyei; A világtörténelem nevezetes alakjai; Érdekes 
fizikai kísérletek. Amerika felfedezése stb.“ című munkákat. Sőt kilátásba helyezte, hogy a 
siketnémák számára külön imakönyveket is fog kiadni. Kár, hogy a világháború miatt a 
szép programúiból csak az 1—2. sz. jelent meg. De most már én is azt mondom, jó volna 
az ily irányú munkát folytatni. N. P.

A. I. Story a vakok és siketnémák szabadlégi (open air) iskolájának igazgatója, 
Stoke-on-Trent-ben, Angolországban különösen érdeklődik hazánk testnevelési ügye iránt. 
Aki úgy az iskolás gyermekek, mint a felnőttek testnevelésére (torna-sport, fürdőzés-cser
készet) vonatkozó képeslapokat, fényképfelvételeket vagy illusztrációkat küldhetné továbbítás 
végett Miches Fülöp tanár címére (Budapest, Vili., Fesíetich-u. 3.) hazánk megismertetését 
szolgálná. A vakok budapesti intézete tornaoktatási felvételeire azt írja Story: „A budapesti 
vakok intézete buzgó munkát végez a testnevelés, különösen a birkózás terén. Hasonló 
törekvésű intézetet eddig nem ismertem. Jó nehéz munka lehet az azok számára, akik végzik.“

A snk. budapesti állami intézete könyvtára számára megvételre keresi:
Küs: A siketn. okt. és irodalmának történetét, .
Klis: Siketnémák élet-lélek és neveléstanát,
Herodek: Vakok okt. és irodalmának történetét,
Berkes: Gyengetehetségűek okt. és irodalmának történetét és
Berkes: Gyengetehetségűek élet-lélek és neveléstanát.
Az ajánlatokat Michels Fülöp könyvtáros címére kérjük.
Dr. Tormay József, a magy. cserkész-szövetség főtitkára febr. 10-én meglátogatta 

a snk. bp. áll. intézete cserkészcsapatát és ez alkalomból a következőket jegyezte be az int. 
emlékkönyvébe: „A cserkész munka nehéz, mert a romlott emberanyagból nemesebbet akar 
formálni. Mi cserkészek sokszor belefáradunk a munkába, mert nagyon küzdelmesnek talál
juk. Ebben az intézetben a mi erőinket és küzdelmünket meghaladó munkát láttam s a 
magam munkájához biztatást nyertem belőle. Ezután még nagyobb szeretettel tudok majd 
dolgozni!“

Zseniben József, sn. int. tanárt a V. K. M. a snk. váci kir. orsz. intézetétől a snk. 
bp. áll. intézetéhez helyezte át. (Vkm. 159,155,1923. VII. ü. o. sz. r.)

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság köréből. A Társaság 1924. jan. 17-én a 
snk. áll. intézetében Deschensky Ferenc ig. elnöklete alatt tartotta meg ez évi I. szakgyűlé
sét, amelyen Dr. Máday István idegorvos a wieni gyermekvédelmi és gyógyped. intézmé
nyeket ismertette. Tóth főtitkár a készülőben levő könyvkiadóvállalatról tett jelentést. Ezt a 
gondolatot szívesen fogadta a Társaság, mert valóban ez a leghatásosabb eszköz a gyógy
pedagógia tudományos művelésére és terjesztésére. — Tóth Zoltán, Szentgyörgyi Gusztáv 
és Füzessy Árpád jan. 19-én és 20-án Hatvanban, febr. 9-én és 10-én Hódmezővásárhelyen 
sikerült propaganda előadásokat tartottak a snk., vakok, erkölcsi és szellemi fogyatékosok 
nevelésügyéről. Febr. 22-én bpesten az északi főműhelyben tartott a Társaság előadást. Ily 
irányú hasznos munkáját a Társaság más városokban is fogja folytatni. — 1924. jan. 24-én 
az I. gyógyped. orsz. értekezletet szervező bizottság Ákos István gyp. ig. elnöklete alatt 
gyűlést tartott, amelyen a kongresszuson elfogadott határozati javaslatok végrehajtásáról 
tárgyaltak. A bizottság e javaslatokat 4 csoportba osztotta és pedig: I. Gyermekvédelmi 
bizottság. Elnök: Dr. Gangéi Ödön törvsz. bíró. Előadó: Baranyay Géza gyp. igazgató. 
Tagok: Dr. Máday István és dr. Focher László idegorvosok, dr. Zinner Nándor orthopad, 
Koleszár József családfő, Hegedűs Lajos a nyomorék gyermekek otthonának igazgatója, 
Keller Lajos a Stefánia-szövetség ügyv. ig., dr. Domokos Andor min. tanácsos, dr. Geguss 
Dániel államrendőrségi főtanácsos, dr. Ruffy Pál ny. államtitkár, dr. Hajós Lajos orvos, 
Bodolay Lajos az áll. gyermekmenhely gondnoka. Kartársaink közül: Ákos István, Nagy 
Péter, Istenes Károly, Szentgyörgyi Gusztáv, Puha László, Zsenathy Dezső, Berényi Ferenc, 
Horváth Kálmán igazg. ill. tanárok. II. Propaganda bizottság. Elnök: Morvay László, a 
nevelő-otthon igazgatója. Előadó: Ungermann József gyp. tanár. Tagok: Dr. Donáth Gyula 
egyet, tanár, dr. Kádár Levente min. o. tan., dr. Pándy Kálmán főorvos, dr. Zinner Nándor
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orthopäd. Kartársainkból: Schannen Péter, Tóth Zoltán, Keményffy Károly, Zsenathy Dezső, 
Karnay Árpád, Ákos István, Horváth Kálmán, Lengyel Gyula. III. Szakirányú képzéssel fog
lalkozó bizottság. Elnök: Berkes János gyógyped. orsz. szakfelügyelő. Előadó: Tóth Zoltán 
vakok int. igazgató. Tagok: Dr. Imre József, dr. Krepuska Géza, dr. Horváth Mihály, dr. 
Sarbó Artur, dr. Ranschburg Pál, dr. Angyal Pál, dr. Juba Adolf egyet, tanárok, dr. Hoór 
Károly min. o. tanácsos, dr. Heller Erich kir. főügyész-h., dr. Molnár Gyula kir. táblabíró, 
dr. Szász Tibor fülorvos, Koleszár József családfő. Kartársainkból: Kegler Ferenc, Éltes 
Mátyás, Michels Fülöp, Szentgyörgyi Gusztáv, Pirovits Jenő. IV. Faj- és népegészségügyi 
bizottság. Elnök: Liebermann Leó egyetemi tanár. Előadó: Dr. Szondi Lipót idegorvos. 
Tagok: Dr. Horváth Mihály, dr. id. Imre József, dr. Juba Adolf egyet, tanárok, dr. Pándy 
Kálmán, dr. Krausz Sarolta, dr. Kaufmann Irén, dr. Révész Margit, dr. Fenyvessy Béla, 
dr. Farkas Géza orvosok, dr. Bakonyi Kálmán ítélő táblai tanácselnök, dr. Sirilla Achil és 
dr. Novák Ernő ügyészségi alelnökök. Kartársainkból : Ákos István, Éltes Mátyás, Schulmann 
Adolf, Schnell János. — 1924. jan. 31-én a Társaság dr. Imre Sándor államtitkár elnöklete 
alatt a 11-ik szakülését tartotta meg. Előadtak: Schulmann Adolf sn. int. ig. a siketnéma- 
oktatás jelen fejlődésének útjairól és dr. Bánó Miklós vak mérnök a Braille-írásrendszerekről.

A Cházár A. Orsz. Siketnéma-Otthon február 11-i vál. gyűlésen, Klis L. igazgató, 
az Otthon dísztagja iránt érzett hálájának kifejezéseként, a bpesti intézetnél létesített Klis 
Lajos-alapítványra 30,000 K-t szavazott meg.

* *
Sommaire: Sur le seuil d’un nouveau quarde siècle. (A. Schulmann.) — L’esthétique 

de la parole des sourds-muets. IL (Ph. Michels.) — La combinaison des sons dans la 
langue hongroise et dans la regarde de la parole des sourds. (Ch. Istenes.) — L’organisation 
et l’état des institutions des aveugles, et l’Institution Nationale des Aveugles à Budapest. 1. 
(Ch. Herodek.) — Dates sur l’enseignement de rédiger. (L. Puha.) — Méthode sur l’enseig
nement de rédiger. (J. Lett.) — Dates sur les recherches auriculaires des sourds-muets. IL 
(Dr. A. Bárczi.) — Maurice Mauksch. (D. Kanizsay.) — Cinq-annuel augmentation de salair, 
supplément des directeurs. (F. Kegler.) — Revue. — Partie officielle. — Divers. Avis 
du rédacteur.

Contents: On the threshold of a new quarter of a hundred. (A. Schulmann.) — 
Actual questions. II. (J. Völker.) — Esthetic of the Speech of the Deaf. II. (Ph. Michels.) — 
Voice combinations in the hungarien language, with special view of the Speech of the Deaf. 
(Ch. Istenes.) — The organization and state of development of the schools for the blind, 
especially the Budapest State School for the Blind. I. (Ch. Herodek.) — Facts on teaching 
composition (L Puha.) — Method of teaching composition. (J. Lett.) — Examination of ear 
diseases on Deaf children. II. (Dr. A. Bárczi.) — Maurice Mauksch. (D. Kanizsay.) — The 
five yearly increase of salary, increase for the Leaders. (F. Kegler.) — Reviev. — Official 
part. — Miscellaneous. — Informations of the Editor.

Inhalt: An der Schwelle des neuen Vierteljahrhunderts. (A. Schulmann.) — Die Ästhetik 
der Taubstummensprache. II. (Ph. Michels.) — Die Lautverbindungen in der ung, Sprache, 
mit bes. Rücksicht auf das Sprechen der Taubstummen. I. (K. Istenes.) — Organisation u. 
Entwicklungszustand der Blindenanstalten, mit bes. Rücksicht auf die königl. Landesanstalt 
zu Budapest. I. (K. Herodek.) — Vom Aufsatz-Unterricht. (L. Puha.) — Methode zum 
Aufsatzunterricht. (J. Lett.) — Daten z. ärztl. Untersuchung der Taubst. Kinder. (Dr. G. 
Bárczi.) — Moritz Mauksch. (D. Kanizsay.) — Quinquinal- u. Direktors Zulagen. (Fr. Kegler.) 
—- Revue. — Amtlicher Teil. — Verschildenes. — Bekanntmachungen.

Szerkesztői üzenetek.
V. J. Lapodat megkaptam. A támogatást köszönöm, a cikket és a hozzászólást várom. 

— Kérem az int. őrszemeit, hogy az intézetükkel, az üggyel és a kartársakkal kapcsolatos 
híreket állandóan küldjék meg. — Sz. G. A Kansz lapot részetekre megrendeltem. — K. P. 
Ha időd engedi, gondolj ránk! N. P. A helyreigazítást a jövő számban hozom, most lekésett.
Kiadó és laptulajdonos: a S ik e tn é m a -in té z e ti Tanárok Orsz. E g y esü le te . 
A kiadóhivatal vezetője: Pirovits Jenő, Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Festetich-u. 3.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


