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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.

A gyógypedagógiai tanárok helyzete.

Immár több mint másfél évtized;/ 
annak, hogy a gyógypedagógiai ta
nárok státusát sürü, áthatolhatatlan 
köd lepi be. A z 1910-ik évi első gyógy
pedagógiai kongresszus nyomán fa
kadó- napsugár az elmúlt évszázad 
visszatérő megbecsültetésének a re
ményét varázsolja pillanatnyilag 
elénk.. .  de csak pillanatnyilag . . .  az
óta egyre sűrűbb, egyre fojtogatóbbj 
halálosan fojtogató a köd ...

Áldott, emlékű, a harctéren fertőző 
betegségbe; esett hőseinket önfeláldtt- 
zóan gyógyító és a legnemesebb hiva
tásnak áldozatul esett néhai vezérünk, 
N á r  a y -S z a b ó  Sándor dr., ny. ál
lamtitkár, ama 1 alkalommal, amidőn 
a Siketnémaintézeti Tanárok Orszá
gos Egyesületének elnöksége 1913-b,an 
átnyújtotta neki az Egyesület disztag- 
jává történt megválasztásáról szóló 
oklevelet, ezt a kijelentést tetté: 
»...Sajnálom, hogy személyi dolgok
ban a Státust már nem emelhettem 
méltó színvonalra.« A  90-es években 
keletkezett és évtizedekig tartó- lázas 
munkában a vezér is, a közkatona is 
csak a fogyatékosok embermentési 
ügyét látta, csak ezért dolgozott min
; denki. A  nemzetifellendülés nagy/ 

munkájában, — anyagiak dolgában —  
megfeledkeztünk magunkról, — de

-kormányzatunk is elfelejtett© a jó 
munkást megfelelően értékelni.

Intézeteink száma megsokszorozó
dott, az addig huinanitá-ös, emberbe 
ráti ügyből komoly nemzetmüvelődéin 

és közgazdasági tényező vá t; a siket
némák, vakok és a szellemileg fogya
tékosok mind nagyobb szálúban lettek 

e hazának kenyerüket önállóan meg
keresni tudó, müveit és adófizető j ol 
gáraivá. A z a szerencsétlen ember
társunk, .aki addig a család boldogu

lásának a kerékkötője és a társada
lom terhe, nyűge volt, a-z a család tá
mogatójává, - családalapitóvá, a ma
gyar nemzeti társadalom értékes té
nyezőjévé válhatott és vált is a mi 
munkánk révén. Aki szerte az ország
ban dolgozó fogyatékosok munkáját 
csak némi figyelemmel kiséri, aki lát
ja Jazt a produktiv nagy munkát, ame
lyet áz intézetét végzett és tanult va-* 
kok példásan megszervezett egyesü
letének foglalkoztató intézete végez
nek, aki szemléli az Országos f-iketné- 
ma-Otthonban tömörült felnőtt és ta
nult siketnémák elismerésre méltó 
szervezetét és társadalmi életét, ahol 
a cipészinás-, szabómester-, - nyom
dász-, hivatalnok-, festő-' és szobrász
művész- és költősorstárs testvéri össz

hangban egymásért, egymás javára
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és a nagy magyar gondolatért dolgo
zik, annak lehetetlen el nem ismernie 
azt, hogy a fogyatékosok művelődés
ügye a magyar társadalomnak rendkí
vül fontos kérdése, hogy az általános 
és közérdekű nemzetmüvelődési és 
nemzetgazdasági ügy. Tanulságos itt 
még annak a megemlítése, hogy Jung 
dr. porosz országos tanácsos (Landes
rat) az Amtsblatt des Reichsarbeits
ministeriums 1925. évi 48-ik számá
ban kimutatta, hogy Németországban 
pl. a siktetnémák 80«/o-a önálló kenyér
kereső és csak '20°/o-a szorul még a 
család, a társadalom, a hatóságok tá
mogatására. Munkanélküli sem fordul 
köztük nagyobb arányban elő, mint 
■az épérzéküeknél. Ez a .helyzet nálunk 
alig kedvezőtlenebb, mint pl. Német
országban.

A z u o s > é v tz  dek hatolni s mun
kája a, gyógypedagógiai ügyet euró
pai színvonalra emelte, a külföld el
ismeréssel van ügyünk tudományos é3 
pedagógiai — gyakorlati fejlettsége 
iránt, sőt nem egy tekintetben köve
tésre méltó dolgot is tapasztaltak, tő
lünk is tanultak. /

Ismétlem, hogy e nagy .munka köz
ben, amely az ügyet tudományos vo
natkozásban és gyakorlati eredménye
iben magasra emelte, anyagi ellátá
sunk napról-napra sülyedt, rosszab
bodott és különösen 1918 óta a legvál
ságosabb helyzetben vagyunk. Ma már 
csak szégyenkezve, pirulva merünk 
válaszolni ama gyakorlati kérdésre, 
».„és ezért a nagy munkáért milyen 
díjazásban részesülnek?« Intézetein
ket, az ezekben folyó mélységes és ne
héz pedagógiai munkát, igen gyakran 
 ̂keresik fel előkelő érdeklődők, de kü
lönösen tanulmányozzák tanárok, tani- 
tók, iskolák. Már egészen közönséges 
és megszokott dolog a meglepetésnek, 
a lelkesedésnek szavakban való ilyen 
megnyilvánulása:: »...bámulom önöket 
ezt a nagy munkát nem végezném el 
semmiféle pénzért!« És mi mégis vé
gezzük becsületes lélekkel, — mert a 
szerencsétleneken, a szenvedőkön va
ló segítés felemelő érzése á saját szen

vedésünket tompiga, agyunkat és szi
vünket még-még erősiti. Ámde mégis 
fájó, napról-napra fájóbbá Esz ben
nünk az az érzés, bogy hiába minden 
nemes törekvésünk, megfeszített mun
kánk, hiába minden művelődési és 
nemzetgazdasági eredmény, mert a 
megbecsültetés hosszu-hosszu évek óta 
nem jár munkánk nyomában. A  földi 
életben egy a test lés a lélek. A  lélek 
még bírná úgy ahogy az elmélyülést 
és a nagy munkát; de a test már tel
jesen elgyengül, elsorvad. Teljesen tár
gyilagosan, a szerénytelenség minden 

érezhető vádja nélkül szögezhetjük le, 
hogy a magyar társadalom által köz
ismerten oly élénk, annyira hasznos s 
az egész nemzet regenerálását mélyen 
érintő fontos munkásságot fejtünk ki 
inég e súlyos időkben is, .amelyet kor
szakosnak nevezhetünk. Kötelessé
günk azonban kifejteni ezt az aggo
dalmunkat, hogy ha a test nem lesz 
képes követni -a lélek röptét, vájjon 
nem az egész épület fog-e összedülni? 
Az ügy iránt tartozó köteles nyíltság
gal kell itt felemlítenem azt a meg
döbbentő tényt, — .a szanálási törvény
nyél 150 főben megállapított státus
hoz viszonyítottan — , hogy 1922 óla 
az ifjabb generáció sorából a mai na
pig 17-en hagyták el az áll. gyógy
pedagógiai intézeti tanári pályát és 
könnyebb munkájú, da biztosabb elő- 
menetelü más pedagógiai pályán he
lyezkedtek el —  holott intézeteink 
már évek óta nagyfokú tanárhiánnyal 
küzködnek. És vájjon hánynak él még 
■a lelkében a gyógypedagógiai pályáról 
való távozás vágya?...

Hogy ez az elvágyakozás mennyire 
érthető, azt a következőkkel igazol
juk:

Státusunk 58<>/o-a a X. és IX . kezdő 
fizetési osztályokban teng, jóllehet az 
e fizetési osztályokba sorozott taná
rok életkora, általában 32— 45 év, köz
szolgálatuk ideje pedig 9—24 év. Ezzel 
szemben a múltban közel egy évszá. 
zadig a középiskolai tanárokkal, rövi- 
dóbb ideig a tanitóképzőintézeti ta
nárokkal biráltattunk él egyezően; je<
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l&nleg a polgári iskolai tanárokkal va
gyunk egyenlően elbírálva. (Akik a 
többi tanári státusokkal együtt hoz
zánk hasonlóan szintén méltánytalan 
holyzotben sínylődnek.) De folytas
suk csak tovább! Kicsi státusunkban 
8 —10 éven belül nyugdíjazás révén 
elő nem léphet senki, így  tehát az 
előtt a helyzet előtt állunk, hogy a szé
gyenletesen lemaradt kartársaink a 
IX ., vagy épen a X. fizetési osztály- 
lyal mehetnek majd nyugdíjba. Itt 
vergődünk tehetetlenül, a segítség
nek minden reménye nélkül. Igazga
tóinktól a szanálás folyamán felvéte
tett nysugdijba beszámított és fi
zetés jellegével bírt igazgatói pótlék, 
(békebeli évi 600 arany K). E helyeit 
most havi 100.000 K  tiszteletdijban ré
szesülnek (a békebeli 14.3o/o-a). Ez
zel szemben a főváros havi 1 millió 
K  igazgatói dijat ad.) Menekült igaz
gatóinktól pedig a tiszteletdijat telje
sen elvonták. Elvette tőlünk a szaná
lás az 5 Ízben 5 évenként esedékes bé
kebeli 200—200 arany K-s korpótlé
kot minden kárpótlás nélkül s bár a 
nemzetgyűlés a fcorpótlék visszaadását 
határozta el, máig sem kaptuk meg. A  
szanálás altkalmával pedg még ezen
felül a fizetések és a lakbérek kisebb 
kulcs szerint állapíttattak meg azért, 
mert a Károlyi-féle forradalmi kor
mány idején minden státus tisztvise
lője 1—2 fizetési Osztállyal jutott elő
re, — csak a tanárok nem; tehát itt is 
sulyes sérelem esett rajtunk. Igaz, 
hogy a nemzeti kormányzat óta tör
téntek előlépések, ez azonban cs'ak 
morzsányit segített rajtunk. Csoda-e 
mindezek után, ha anyagi ellátásunk 
sivár, a kötött státus pedig még az 
■előmeneteli lehetőség reményeit is 
megfojtja! Végül pedig pedig a legkét- 
ségbeejtőbb helyzetet .az teremti, hogy 
nemcsak a legalsó, de az ezt követő 
alsóbb fizetési osztályok sem adják 
meg a létminimumot. A  komoly, kvali
fikált és legnehezebb pedagógiai mun
kának ilyetén való megbecsülése mély
ségesen bántó egyrészt, másrészt 
pedig — minthogy a tanárokra általá

ban vonatkoztatható' — erkölcsi és szo
ciális tekintetben végtelenül árt a nem
zeti élet alapjának, a családnak, a fér
fit agglegénységre kényszeríti és az 
úgyis a legsúlyosabb szociális körül
ményekkel küzdő, elhelyezkedni a’ig  
tudó̂  nőt sorsára hagyja. A z  elszegé
nyedés a középosztály táborában i jesz
tően emelkedik és fennek a legmegbíz
hatóbb és legdolgosabb osztálynak a 
testi, lelki és erkölcsi elsorvadása a 
nemzet életfáját rágja halálra, Nagy- 
magyarország gondolatát temeti...

A  gyógypedagógiai tanárság memo
randumokban, gyűlés:ken folyton-foly- 
vást foglalkozik anyagi heylzetével, 
minden törvényes eszközt felhasznál
ván, kérte az illetékes tényezőktől 
a méltói anyagi elismerést. Eddig 
sajnos eredménytelenül! A  gyógype
dagógiai tanárság teljes tudatában van 
annak, hogy megcsonkított Hazánk 
nem biztosíthat minden fiának béke
beli jólétet, hazafias áldozatkészséggel 
vállalja a trianoni szenvedésnek1 reá 
eső részét, örömmel és kitartással vál
lalja a Haza újjáépítésének munká
jából nemcsak a reá eső reszt, de vál
lal annyit, amennyit csak teste és lel
ke elbir, még a súlyos mepróbáltafá- 
sokban is sohasem tér el a reábizott 
feladat becsületes elvégzésétől, min
denkoron csak a gondjaira bizolt sok 
ezer szerencsétlen magyar testvére
ink jobb sorsáért, az egyetemes ma
gyar ügyért dolgozik, — de ennek elle
nében igazságot és méltányosságot 
kérni nemcsak természetes joga, dér 
természetes kötelessége is !

A  természetes fejlődés megállása, 
a visszafejlődés, ¡az igazságosság és 
méltányosság hiánya: az ügy halála, 
az egyetemes nemzeti érdek halálos 
megsebzése. De — bár1 a közös magyar 
szenvedésben is — a természetes fej
lődés szolgálhatása, az igazság és mél- 
-tányosság érzése erőt és életet ad a 
nemzetnek és annak mindén egyes té
nyezőjének!

Schulmann Adolf.
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Módszerfejlődés és történettanítás a siketnémák
iskolájában.

A  siketnéma-oktatás mai állapota, szín
vonala százados munkálkodásnak eredmé
nye, az előttünk járók gyakorlatából, szel
lemi örökéből, mostan élő nemzedéknek 
lelke kisugárzásából leszűrt, elvont tanul
ságoknak, megállapításoknak ható, ösz
tönző, ténykedő ereje. Kezdve Pedro de 
Poncen mindmáig és ma talán még in
kább az oktatás ügyét az elhivatottság 
érzésével, hitével szolgáló szakembert a 
siketnéma lénye, egyénisége, a siketség- 
némas'ág okozta szervi-szellemi elválto
zások mibenléte, megismerése foglalkoz
tatja, érdekli elsősorban. És amint úgy 
találjuk, azt gondoljuk, hogy a rejtély ka
puján sikerült rést tömünk, bepillantást 
nyernünk a lélek műhelyébe, a megis
merést igyekszünk értékre váltani és az 
eljárásban, a tanításban gyümölcsözően 
kamatoztatni. Iskoláink annak előtte, most 
is azt tűzik ki céljukul, hogy a siket
némák testi és szellemi képességeit ki
fejlesszék, érzéseit kiműveljék, finomítsák, 
megnemesitsék. A zt akarták és azt akar
juk elérni, hogy a siketnéma az elfo
gadott, bevett szokások, formák betar
tásával erkölcsében, viselkedésében, cse
lekvésében azonos felfogással illeszked
jék bele az emberi közösség alkotta tár
sadalomba, annak rendjébe. Tudjon ön
állóan tenni, mozogni, környezetével, em
bertársaival az egymásra való utaltság 
jegyében érintkezni, alkalmazkodni, az 
egyéni és együttes boldogulás lehetőségei
nek megteremtésében tényező lenni, gon
dolatait közvetíteni, embertársaival ki
cserélni.

A  társadalmi élés gyújtópontjában két
ségtelenül a beszéd, a gondolat közvetí
tés eszköze áll. A z  egyéni érvényesü
lésnek tehát egyik legfontosabb ténye- 
•zője a- beszéd. Azért a módszer fejlődésé
nek, a haladásnak azok voltak az apos
tolai, fáklyavivői, akik a. siketnémák ta- 
¡nitásában a hangtos beszédet állították elő
térbe és akik e nehéz feladat elé tor
nyosuló akadályok egyikét, másikát el
hárították áz útból, egy-égy élettani, fi
ziológiái, pszichológiai jelenség felderíté
sével, gyakorlati munkájukkal, eredmé
nyeikkel. közelebb jutottak a célhoz és 
ezzel az elkövetkezőiteknek is járhatóbbá 
tették az utat. Ebből a szempontból vizs
gálva módszerünk fejlődésének történetét, 
kegyeletsértés nélkül megállapíthatjuk,

hogy egy l ’Epéenek másfél század 
távlatába eső, a jelenkor nagyobb, szé
lesebb látóköre szerint is tiszteletre, iga
zán elismerésre méltó munkája inkáblr 
ártott, mintsem, hogy használt volna. 
Mert, bár elfogadta, megállapította a 
siketnémának a hallók világától való el- 
külömböztetettségét, bár érezte, hogy a 
tanult siketnémát közelebb kellene vinni, 
mintegy beolvasztani az ép emberek szel
lemi, társadalmi világába, az elkülönülést 
az ujj abc-vel, a senki által nem értett 
művészi jelnyelvvel, de még az írott 
nyelvvel is csak fokozta, a válaszfalat 
siketnéma és halló között öregbítette. De 
L ’Epée-nek az egész Európát tisztelő amu- 
latbaejtő emberbaráti tevékenysége és eb
ből nőtt tekintélye, kétségtelenül nagy 
szelleme lenyűgözte kortársait és még 
soká a következő nemzedékeket és ha vol
tak is, akik Pedro de Ponce-nek, vagy 
az egyszerű tanító Heinicke-nek igazát 
érezték át és ha vallották is, hogy a 
siketnémát csak az élőbeszéd adhatja 
vissza önmagának és az emberiségnek, 
a kivitelben, az eljárásban útvesztőbe ke
rültek és még az olyan kimagasló egyé
niségek is, mint Reiter, vagy a mi ré
szünkről Schwartczer Antal, nem tudtak 
hatása alól szabadulni és mindketten a 
beszéd megtanításában célhoz vezető esz
köznek tartották és használták a jelet. 
Már pedig nemcsak egyesek egyéni fel
fogása," hanem a módszerfejlődés-történet 
kimutatása, igazság tevése szerint is. a 
jel és beszéd, tűz és viz. A  jel, mint a 
siketnéma lelkületében a természettől be
plántált, erős gyökérzetü, dús televény- 
hajtásu növény feltétlenül elnyomja, el
sorvasztja a hangos beszéd mindennél 
értékesebb és ezért féltő gondossággal" 
ápolandó gyenge, halavány, idegen ta
lajba került virágait.

Dp TEpée szelleme mindenütt kísér
tett és enne’k tudhatjuk be, hogy a be- 
szédtanitásának követelésében és munká
jában hosszú időkön át, Heinicketől Eei- 
chig stagnáció, mozdulatlanság állott be.

A  francia abbé hatása akkor kezd ho
mályba borulni, amikor az u. n. empi- 
rékusok köréből Hillben a hangos be
szédnek kertelés nélkül való hirdetője^ 
igazi apostola támadt. - Apostol, aki esz
köznek és célnak tekintette a beszédet 
és ennek elérésére az életet állította oda



követendő példaképül. Úgy tanítsuk meg 
a  siketnémát a beszédre, mint ahogyan az 
élet tanítja meg rá az épérzékü, a halló 
gyermekeket. Ezen egyszerűségében klasz- 
szikus ige tartalmi igazsága nem homá- 
lyosulhat el soha. Ellenkezőleg 1 Annál 
inkább bővül és nyer jelentőségben, ér
tékben, mennél inkább megközelíthetjük 
megfoghatjuk, az iskola szolgálatába sze- 
gődtethetjük az életet. A z  ige hirdető 
jnég messze járt az élet rendjétől, mert 
hiszen részekre bontottan, a szemléleti 
oktatás ismeretközvetitő, a nyelvtan ala
kot, viszonyítást, logikai összefüggést, k i
fejezést tárgyaló tagozatával óhajtotta fel
építeni a beszédet. Hűlnek, a reformátor] 
képességekkel megáldott, a szorgalmával, 
munkabírásával, tevékenységével kiemel
kedő férfiúnak ez a bizonyos fokú meg
hátrálása alig magyarázható meg mással, 
mint azzal, hogy maga is visszariadt at
tól, hogy az eladdig irdatlan rengetegen 
egyedül, talán meg sem értve, induljon 
e l utat, rendet vágni. Nagy-nagy sor az, 
<a megszokottság kitaposott ösvényéről le
térni és merész elhatározással a gyönyö
rűséget Ígérő, de ismeretlen veszedelme
ket rejtegető meredeknek nekivágni. E 
tekintetben régieknek emlékeztetőül, újak
nak megismerés okából felemlítem, hogy 
.mostani tantervűnknek annak idején tör
tént életbeléptetése valóságos megrökö
nyödést idézett elő és valljuk m eg . őszin
tén, sokan sohasem tudták a régi tan
terv  nyűgét levetni, az újnak szellemét 
teljesen megérteni és eszerint a munkát 
ákezdeni és folytatni. A  siketnéma lelki- 
■ségének sok részben homályos világa, ér
tékeinek hiányos sora is hozzájárulhatott 
■ahhoz, hogy H'ill működésében elmélet 
•és gyakorlat nem vágott össze, hogy 
helyes megállapításaival nem tartott lé
pést a tanításban és ellenkezőjét tette 
■annak, amit az élet mutat az ép, a 
halló gyermekek birodalmában.

E tény emlegetése nem kisebbíti Hill 
érdemeit. Ak ik  a beszédelsajátitás, meg- 
ttanitás módjában az ő elvének teljes 
mértékben való fentartásával immár más 
utakon járunk, semmiképen sem tépjük 
ímeg a kivételeseknek járó babért. Le l
kűnkben ott áll továbbra is azon a pie- 
üesztálon, ahova a történet állította. Csu
pán arra akarok ezzel kapcsolatban nyo
matékosan rámutatni, hogy elgondolás és 
kivitel, elmélet és gyakorlat között sok
szor nehezén, vagy. csak hosszú időkön 
keresztül áthidalható távolság van.

A  mi tantervűnk maradék nélkül elfo
gadta H ill elveit, téleleit. Csakhogy -— 
és ebben különbözik a reformátortól és 
legkiválóbb követőitől: Rösslertől, Vat- 
tertől, hogy amig ezek végig, egészen 
helyesen, a siketnéma beszéd elsajátításá
ban a gondolatnak és kifejezésnek a 
tárgy- és szóismeret, az ítélőképesség és 
beszédkészség, az értelemnek, a beszéd
nek, a nyelvnek együttes, szerves össze
kapcsolásban való kiépítését, kifejleszté
sét, vagy Vatter szerint a tárgy és szó, 
az anyag és alak egyidejű együttvaló 
megismerését, gyakorlását követelik, de 
valójában a részekre tagolás, a gramma- 
ttizálás, a mesterkélt kiépítés hináros út
vesztőjéből nem is próbálkoznak kiszaba
dulni, addig a mi tantervűnk egyetlen
egy elgondolásában, megállapításában sem 
téveszti el a célt, a hogyant, miképent. 
A  mi eljárásunkban- tárgy, alak, tartalom, 
a gondolat és kifejezése egységgé olvad 
össze. A  tanár és tanuló közlendőit, k í
vánságait, kéréseit, óhajtásait, az adott 
vagy teremtett helyzetben megnyilatko
zásra váró, arra megérett gondolatát min
den különösebb érzékeltetés, okoskodás, 
eszméltetés nélkül, egyszerűen a helyes 
formában adjuk és követeljük meg és a 
nyelvérzék kifejlődését nem a tartalom! 
és alaki rész taglalásától, tanítás tár
gyává való tételétől, hanem az élet út
mutatása szerint az állandó beszédtől vár
juk. A  tanterv a beszédnek ilymódon,. 
ttehát direkt utón való gyakorlásával 
,azfV a célt tűzi ki, azt kivánja elérni, hogy 
g, siketnóma 4 évi oktatás, ill. a beszédnek 
3 évi gyakorlása után az iskolába kerülő 
épérzékü gyermek szókészlete, beszéd
készsége arányában az ö szellemi körébe 
eső gondolatait tudja alakilag, tartalmilag 
kifogástalanul élőszóban kifejezni. Tudjuk 
valamennyien és bűn volna be nem va l
lani, hogy a tenterv ezen követését mind
máig megvalósított eredményként nem 
könyvelhetjük eljárásunkra. A z  okot, ami
ért nem szegődik teljes siker legodaadóbb 
— merem állítani hozzáértő munkánk 
nyomába — , nem a tanterv követelte 
eljárás hibás, céltévesztett voltában kell 
keresnünk. Távolról sem. Hiszen magát 
az életet utánozzuk, annak a .középpontjá
ba állítjuk a siketnémát. Már pedig az 
élet mindig és mindentől fogva eredmé
nyeket mutat és mutatott fel. Hol van. 
tehát a hiba, mi az, ami akár a siket
néma, akár a tanár törekvéseinek szár
nyát szegi? Nem nehéz rámutatni. A z
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akadály a siketnéma kiejtésében rejlik. 
A z  a kiejtés, amely a beszéd gyakor
lása, vagy mondjuk beszédközben lépten- 
nyomon arra kényszerit, hogy az órák 
röpke perceit eleven, lüktető társalgás 
helyett a hangok, szavak, mondatok javí
tására foglaljuk ' le minden, de minden 
egyes kifejezésnél. Ha arra gondolunk, 
hogy a halié gyermek 3—4 éves korá
tól minden mondani valóját teljes tech
nikai készséggel, gépilegesen, a kifejtés
re való minden különösebb eszmélés, fi
gyelem nélkül fejezi ki és ha ezzel szem
ben azt látjuk, hogy a legtöbbször alig 
pillanatnyi időt igénylő szólam 5— 10 
percre megakasztja a társalgás menetét 
osztályunkban, akkor világos az is, hogy 
nincs, nem áll módunkban a beszédet 
olyan mértékben, annyi változatossággal, 
ezernyi megismétléssel gyakorolni, mint 
ahogyan az életben, az épek világában va
lójában adódik. A z  élet utánzásának egye
dül biztos alapja, előfeltétele a kifogás
talan gyors leolvasási képesség és a 
kiejtésnek teljes mértékben való tech
nikai megoldottsága volna.

És itt rövid kitérőt teszek. A k i vala
melyes mértékben figyelemre méltatta 
szerény munkálkodásomat, tudja, hegy 
‘hosszú idők óta épp a kiejtéstanitás ered
ményének fokozása érdekében fejtettem 
ki tevékenységet. Szaklapunkban is, köz

gyűléseinken is foglalkoztam ezzel a 
kérdéssel és mindenkor igyekeztem rámu
tatni arra, hogy mily eljárással várom a 
kiejtéstanitás eredményének fokozását. 
Perbe kell szálianom ezért Ehling kar
társammal, aki lapunk múlt évi utolsó 
számában közölt: »A z  anyaiskola nyom
dokán haladó kiejtéstanitásról« cimü cik
kében egy odavetett mondatban kurtán- 
furcsán bánik el velem és saját felfogása 
újszerűségének látszatáért az e téren való 
munkámat, amelyet pedig a gyakorlattal 
azt hiszem eléggé elfogadhatóan alátá
masztottam — semmivé zsugorítja ösz- 
sze. Vegye tudomásul cikkíró barátom — 
akinek gyakorlati működését, elméleti fel
készültségét egyébként teljes mértékben 
értékelem —, hogy sohasem állottam ut- 
részleteiben és egészében az életet utá- 
ját ' annak, hogy a kiejtéstanitásban is 
nozzuk. Nem volt, nincs és nem lesz 
kifogásom a gagyogó, a beszédszervek 
természetes, magától értetődő gyakorlata 
ellen. Nem kifogásolom, ha bárki akár 
az egészből, a szóból, az egyes hangból 
indul ki. A z  általánosan megnyugtató

eredményig jogosultnak tartok minden k í
sérletezést és az artikulációs osztályt lelki
ismeretes ember kezében tudva, nem is 
elleneztem azt sohasem. Ezek mellett 
azonban rendületlenül állom és hirdetem,, 
hogy a kiejtéstanitás akkor oldotta meg 
feladatát és az életet utánzó beszédtani- 
tásnak akkor vetettük meg az alapját, 
ha a siketnéma a magyar nyelv összes 
hangjait jellegzetesen, tisztán, játszi köny- 
nyedséggel ki tudja ejteni. Állom mind
végig azt is, hogy a tökéletesen kifejlesz
tett egyes hang könnyen kapcsolható ösz- 
sze más, ugyancsak helyesen képezett 
tiszta, teljes hanggal (hangokkal). Hogy 
bármily kezdet vagy eljárás mellett a 
siketnémáknál az egyes hangokkal való. 
foglalkozás indokolt, azt többek között 
Malisch, de Ehling sem vonja kétségbe. 
De legszembeötlőbben, meggyőzően bizo
nyltja az a tény, hogy épérzéküek hibás 
hangjait ugyancsak azok egyéni béálli- 
ttásával és gyakorlásával küszöbölhetjük, 
ki leghamarabb. Csak futólag, de a gya
korlatban hosszú időn át szerzett tapasz
talataim engem meggyőző súlyával em
lítem meg, hogy a beszéd technikai ré
szének kiművelésére kevésnek tartom azt 
artikulációs 1 évet és továbbra is elszánt 
harcosa leszek annak, hogy 2 évben szab
juk meg a kiejtés oktatás idejét.

A z  eddig elmondottakból a következS 
megállapítást kívánom levonni:

A  siketnéma beszédelsajátitása a tan
tervűnk által előirt szellemben, direkt 
utón társalgási alapon a tiszta, befejezett
nek mondható kiejtés és a hibátlan biz
tos leolvasási képesség előfeltételével o’ el
ható meg.

II.

A  beszédkészségnek, kifejezési képes
ségnek azt a változatosságát, gazdagsága1, 
amit az épeszű gyermeknél tapasztalha
tunk az 5—6 éves korban, a teljesen meg
oldott mechanikus beszédképesség m elle t 
sem tartom elérhetőnek a siketnémával 
(még esetleges nagyobb tartalmi, tárgyi 
ismeretek mellett sem) a tulajdonképeni 
beszédtanitási fokozaton. Azért feltétle
nül helyesnek fogadom el és véleményem 
szerint fokozott mértékben ki kell tarta
nunk a taptervek azon elve, követelése 
mellett, hogy a beszódtanitás, a beszéd- 
elsajátitás célja a beszédtanitási fokon túl, 
tehát az V— VIH. osztályban is a leg
elsősorban irányítsa, szabja meg munkán
kat. Rendszerbe foglalt szervesen össze-



7

függő ismereteket közvetítünk az V. osz
tálytól felfelé növendékeinknek, de ez a 
közvetítés társalgásszerüen, úgy történjék, 
hogy a gyermek kifejezéseket sajátítson 
el, hogy viszonyérzéke fejlődjék, méjül- 
jön, hogy az adott tárgykörben az isme
retgyarapodás arányában kérdezni, felelni, 
utasítani, közleni, szóval beszélni, beszél
getni tanuljon. Itt, ebbe a gondolatba kí
vánom előadásom második tárgyát, a si
ketnémák történettanítását belekapcsolni.

A  történelemmel mindenkor szívesen 
foglalkoztam, szívesen foglalkozom. A  sors 
kedvezéséből intézetünkben majd 16 év 
óta tanítom a történelmet a V II— V III. 
osztályban. Nem vértelen gyökértelen el
méleti fejtegetésekkel kívánom a lap ha
sábjait igénybevenni, hanem tapasztala
taim tanúságát levonni.

A  siketnéma is a nemzet egyeteméhez 
tartozó egyed. A  tanult siketnéma szivét, 
lelkét is meg kell, hogy illesse az ezer 
éves haza, nemzetünknek múltja, jelene 
dicsősége, megszentelt fájdalma, keresz
tény népünknek tengernyi küzdelme, az 
ő szivében is ki kell, 'hogy nyíljék a sze
retet virága, a ragaszkodás a földhöz, 
melynek minden barázdájából a szántó
vető ekéje hősök csontjait fordítja ki. 
Neki is meg kell ismernie, lelke't rmg 
kell fürösztenie a népünk sorsát Isten ke
gyelméből és saját lelkűk hajtó erejével 
irányitó, mozgató, védő és felemelő na
gyok, az Árpádok, Szent Istvánok, Nagy 
Lajosok, Hunyadiak, Bákócziak, Széchenyi 
Istvánok, Kossuth Lajosok dicsőségének 
igézetes fényében. Meg kell ismernie a 
halsors sújtotta haza elesettségének, majd 
á talpraállásnak okait, rugóit és láncolatos 
összefüggésben mindazt, ami termékenyi- 
tő erővel permetezi meg szivét és lelkét. 
A  siketnémáknak ismerniök kell szülő
földjüknek, az intézet székhelyének tör
téneti vonatkozású eseményeit, azokat, 
akik az emberszeretet jogán, lelkűk ne
mes ösztönzésére először nyúltak tele az 
ö sorsukba és megmutatták, elősegitették a 
boldogulás, a nyomorúságból az embe
rekhez visszavezető utat. Értelmüket át 
kell, hogy hassa azoknak ténykedése és 
jelentősége, lényege, akik a haladás, fej
lődés érdekében korszakos találmányok
kal ajándékozták meg az emberiséget. 
Meg kell ismerniök hazánk és népének 
történetét a környező népekkel, vagy a 
világtörténelmi eseményekkel kapcsolat
ban és fel kell világosítani, meg kell 
értetni velők, hogy ezek mennyiben és

hogyan gyakoroltak káros, vagy előnyös 
befolyást országunk, népünk kulturális, 
gazdasági fejlődésére, vagy visszaesésé
re. Mindezeknek az eseményeknek, tör
ténéseknek belső élményekké kell kije- 
gecesedniök és tüzbe, lángba kell borita- 
niok a gyermek Jelkét, soha ki nem 
alvó, kiirthatatlan érzéseket: önfeláldozási 
készséget, jóságot, szelídséget, büszkeség 
get, hálát, határozottságot, szánalmat, fáj
dalmat, haragot, gyűlöletet kell szitaniok 
és a jobbálevés, a felemelkedés, a ke
mény magyar munkában való részesedés, 
a cselekedniakarás szándékát, eltökéltsé
gét kell megérlelniök.

A  történettanítás célját vázoltam. De 
ahol belső élmények vannak, ahol az 
érzelmek szinte egymásra torlódva hul- 
lámzanak, ahol a látottak, tapasztaltak ta
nárt és növendéket egyaránt érdeklődés 
feszültségbe hoznak, ott lehetetlennek tar
tom, hogy a gyermeknek, ha siketnéma 
is, ajkára ne tóduljanak és alakot ne 
kívánnának ölteni a henne vibráló gon
dolatok, kérdések: ki, mi, mit, miért, sttí. 
százféle változatban. Ha már most azt 
a pillanatot, a lélektelitettségnek ezt az 
adni, venni készséges pillanatát megra
gadjuk, akkor beleéltük magunkat tan
tervűnk szellemébe, mert az ismeret, a 
tudás gyarapítása mellett a teremtett al- 
kalomszerüség minden előnyét kiaknáz
hatjuk a beszédképesség, a nyelvtudás 
gyakorlására, fokozására.

A z  általánosságban elmondottak után 
térjünk át a részletezésre. Ennek kere
tében szólani kívánok az előadó, a tár
gyat tanító tanárról, másodsorban nagy 
vonásokban feltüntetem a történettanítás 
anyagát, majd megfelelő tankönyvnek ren
delkezésünkre bocsájtását akarom megsür
getni, végül pedig rátérek a tanítás mód
jára és az annak keretében szükséges 
felhasználható taneszközökre.

Am i a tanár személyét illeti, minden
kori meggyőződésemet hirdetem, amikor 
azt hangoztatom, hogy siketnémákat álta*- 
iában, de különösen történetre csak tüzes, 
lelkes ember tud tanítani. Olyan, aki min
dent, ami az életben bajt, keserűséget, 
lehangoltságot okoz, az iskola küszöbét 
átlépve levet magáról és magasztos fel
adatának tudatában a tárgy szeretetétől 
áthatva teljes lelkét adja és érzésének, 
énjének hevítő tüzét átömleszti tanítvá
nyainak leikébe. A  siketnémát a külső
ségek különösképen lekötik. Ha tehát ta
nításunk nem szenvtelen, ha a felajzott
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érzések tüze ott piroslik arcukon és azok 
változása, lendülete kifejezést nye^ az 
arcjátékban, a taglejtésekben, akkor min
den bizonnyal felkeltjük a siketnéma ér
deklődését és figyelmét a tárgy érdekes
sége, a tartalom teljes mértékben le is 
fogja kötni. Életet, elevenséget a siketné
mák osztályaiba, biztatással, dicsérettel, 
jóakarata támogatással az önbizalmat ne
velni, fokozni és meg kell nyernünk a 
tétet.

A  történettanítás anyagát röviden érin
tettem a cél megjelölésénél. Hangsúlyo
zom, hogy feltétlenül szükségesnek tar
tom, hogy a siketnéma, ha csak dió
héjban is, de teljes és való képet nyer
jen a magyarság ezeréves múltjáról.

Nemcsak a történelmileg kimagasló sze
mélyek tetteit, ténykedéseit, a nemzetet 
a dicsőség fényében megvilágitó korok 
lelket simogató eseményeit vonultatom fel 
előtte. Nem, mert ezzel csak hályogot 
tennék a szemére. A  nemzetnek — 
csakúgy, mint ©gyednek — , az élete 
örömnek, bánatnak, reménynek, hitnek, 
célkitűzésnek, küzdelmeknek, kétségeknek, 
győzelmeknek, vagy bukásoknak sokszor 
nagyon is gyors színváltozása. A z  időbeli 
egymásutánnak megérzékelése, a korok 
összehasonlítása, a helyes következtetés, 
a megítélés, tanulságok. levonása céljából 
a fény mellett rá kell mutatnunk a nyo
mában járó árnyfoltokra is. A  kisebbek, 
a hitványak, a bajt keverők csakúgy 
eredői a történéseknek, mint a nagyok. 
Hunyadi Jánost úgy ismerhetjük meg 
valódi nagyságában, úgy bontakozik ki 
előttünk teljes«, szivet-lelket megejtő fen
ségességében, ha a kort, a viszonyokat, 
a környezetet, amelyben élt, vagy élni 
kénytelen volt, szintén megismerjük, ha 
rámutatunk arra, hogy egy rothadt köz
állapota világgal szemben — amelyben 
a királytól kezdve az országot a kezükben 
tartó főurakon át mindenki gyűlölködő 
ellensége volt és ellene áskálódott — 
tiszta honszerelmének mozgató erejével 
fel tudta rázni az egyszerű szenvedő 
népet és :igy és ezzel és karjának, had- 
vezéri lángelméjének erejével megállítot
ta a félholdat és kivívta a keresztény
ség mindenkor való legnagyobb, legér
tékesebb diadalát.

Vagy pedig vegyük az Árpádház ural
mát. De vehetnék bármely kort. Ha a 
honfoglalást, a kereszténység elterjedését, 
az idegenek, a németek, görögök beavat
kozását, a műveltség, a földművelés, ipar

és kereskedelem megindulását, fejlődését, 
a honvédelmet, a hódításokat, az ország 
erejének hanyatlását, megszilárdulását, a 
törvénykezést, a művelődési kezdetet és 
folyamatot, stb. megakarom, mert meg 
kell ismertetni, akkor rá kell térnem, meg 
kell magyaráznom azt is, hogy miért, 
mi okból kellett őseinknek ott hagyniok 
régi hazájukat. Miért vándoroltak annyi
szor egyik helyről a másikra? Mily éle
tet, életmódot folytattak, micsoda beren
dezkedéssel a fejedelmek korában? M i
csoda szempontok késztették őket őseik 
hitének elhagyására és a kereszténységre 
való áttérésre? Megint mi lehetett az 
oka annak, hogy a század múltán is 
felütötte fejét a pogánylázadás, bús ma
gyaroknak múltat felejteni nem tudó da
cos nyakassága? E néhány mondatból is 
világos, hogy a nemzet múltja folyamatos 
egymásután ok és okozat. A  keresztény
ségre való áttérésről szólván, nem mellőz
hetem annak a megemlítését, hogy a ka
landozások szakadatlan vérvesztesége ide
gen népek tengerében végenyészettel fe 
nyegette a magyarságot és népünk meg
mentésének egyedül való lehetősége Géza 
és még inkább Szent István, gondviselés
szerű nagy elgondolásában kínálkozott. 
A z  ellenhatás rugóját idegenek tőrfogla
lásában és a Péterek, Aba Sámuel bajt 
hozó, nemzetet sorvasztó uralmában kell 
keresnünk. A  német, majd később a gö
rög beavatkozással, hatásával és kivédé
sével «kapcsolatban siketnémák nagyon 
egyszerűre fogott történetkönyvében is 
szó kell, hogy essék I. Endre, I. Béla, 
I. Géza, majd II. Géza, I I I— IV. István,
III. László, I l i .  Béla szerepéről. Messze 
vezetne, egy dolgozat keretét nagyon Is 
meghaladná, ha ebben a mederben fo ly
tatnám elmélkedésemet és letárgyalnám 
történelmünk minden korszakát. Hiszem, 
hogy igy  is tisztáztam felfogásomat.

Eddig való megállapításaim alapján a 
siketnémák történettanításának anyagát a 
következőkben állítom össze:

1. A z  intézet története.
2. A  váci intézet története; jólészi Chá- 

zár András. A  többi hazai intézet felso
rolása.

8. A  siketnémák oktatásának rövid tör
ténete. (Jézus meggyógyítja a siketnémát. 
Szalézi szt. Ferenc, Pedro de Ponce, De 
L ’Epée, Heinicke, a bécsi siketnéma in- 
ttézet alapítása).

4. A z  intézet székhelyének (Sopron) 
története. A  várossal kapcsolatos fontos



9

történeti események ismertetése. (Sopron 
2000 éves múltra tekint vissza. Kelták 
alapították, rómaiak, németek lakták, vagy 
pusztították; fontos védelmi vára volt ha
zánknak mindenkor. Királyok kitüntették, 
megajándékozták. Mátyás király lakott fa
lai között. A  ház még most is épségben 
és fejedelmi pompában áll. Országgyűlés, 
királykoronázás volt. Múzeuma 2000 évre, 
templomai, az egész belváros stilusos épü
letei, . városi ornya, stb:. az Árpádok, az 
Anjouk korába vezetnek vissza.- A  kö
zelmúlt eseményei Trianon átkos béke
diktátumából téptek ki egy szörnyűsége
sen felháborító levelet. Történetet, elmúlt 
dicsőséget, szenvedést, örömet jelent, vagy 
hirdet minden kődarab. Csak fel kell 
lebbenteni kissé a fátyolt, kinyitni a sze
meket és feltétlenül szikrát fog a lélek.

5. Honfoglalás. A  magyarok őshazája. 
Vallásuk. Foglalkozásuk. Vándorlásaik. 
Nagy-Magyarország, Lebedia, Etelköz. A  
törzsek megszüntetése. Árpád fejedelemmé 
választása és a vérszerződés. Mostani ha
zánk elfoglalása. A z  itt lakó népek és 
azok legyőzése. A  pusztaszeri országgyű
lés.

6. A  fejedelmek kora. Kalandozások és 
azok következményei. Géza fejedelem.

7. Szent István. Papok, idegenek behi- 
vása, letelepítése. A  magyarok áttérése 
a keresztény hitre. A  lázadások letörése: 
A  szent korona és a koronázás jelentő
sége. Püspökségek létesítése. Békés szo
kások, erkölcsök felvétele. Földművelésre 
való szoktatás. Ipar. Templomok, isko
lák létesítése. A z  ország kormányzása. 
A  vármegyei rendszer létesítése, kiala
kítása. Igazságszolgáltatás. Szent István 
személyének, a jövőre kiható "intézkedé
seinek méltatása.
. 8. Péter, Aba- Sámuel, I. Endre, I. 
Béla, Salamon, I. Géza. Pogánylázadások. 
Testvérharcok. A  német beavatkozások 
és azok letörése. Eszméltetés a szom
szédainkkal, különösen a németséggel való 
viszonyainkra.
. 9. Szent László. Intézkedései a belső 
rend, fegyelem megszilárdítása érdeké
ben. Igazságszolgáltatás. A  kunok betöré
sei és leveretése. Horvátország meghódí
tása. László kiválósága. Mondák.

10. Könyves Kálmán. Igazságszolgál
tatás. Dalmácia, Róma meghódítása. Ke
resztes háború.

11. II. István, II. Béla, II. Géza, 111. 
István, II. László, IV , István, 111. Béla,

Imre, III. László. Testvérviszályok. Gö
rög beavatkozások. Dalmácia, Báma el
vesztése, majd visszaszerzése. Halics (Ga
lícia) meghódítása. Telepitése. Ipar, ke
reskedelem, az iskolaügy, a művészet, épí
tészet fejlődése.

12. II. Endre. Hanyatlás. Közállapotok. 
Keresztes hadjárat. A z  aranybulla. A  
főnemesi osztály előre törése.

13. IV. Béla. Közállapotok. A  tatár
járás. A z  ország ujjáépitőse. Telepitések. 
Ausztria és Stájerország elfoglalása.

Iá. V. István, IV. László, III . Endre. 
A  főurak további elhatalmasodása. Habs- 
burgi Rudolf trónra segítése. A  köznemesi 
rend létesítése. A z  Árpádház kihalta.

15. A z  Árpádház méltatása.
16. 'Viszálykodások a trónért. A  fő

nemesség szerepe. Vencel, I. Ottó, Ró
bert Károly. A  főnemesség letörése. A  
tudomány, művészet, építészet, kereske
delem, ipar, hajózás fejlődése. A  puska
por feltalálása. Pénzverés, adózás.

17. Nagy Lajos. A z  olasz hadjárat. A  
határok kiterjedése. Nápoly, Velence, Dal
mácia, Szerbia, Moldva, Havasalföld. A  
lengyel királyság. A  pápa hatalma. Tu
domány, művészet, ipar, külkereskedelem. 
A  haderő szervezete.

18. Mária, Kis Károly, Zsigmond. A  
törökök megjelenése.

19. Albert, I. Ulászló, Hunyadi János 
főkapitánysága, Hunyadi János kormány
zósága.

20. Hunyadi János. A  szebeni csata 
(Kemény Simon). A  vaskapui csata. A  
balkáni hadjárat. A  várnai csata. Ulászló 
eleste. A  rigómezei csata. A  zsebrákok 
pusztítása. V. László (nevelése, környe
zete, Frigyes császár a szent korona bir
tokában), Kapisztrán János. A  nándor
fehérvári diadal. Dugovics Titusz hősies
sége. A  nándorfehérvári diadal jelentő
sége.

21. Hunyadi László lefejeztetése. Szi
lágyi Erzsébet. Ciliéi, V. László, a fő 
urak szerepe. Mátyás cseh fogságba jut.

2. Mátyás király. Megválasztása. Szi
lágyi Mihály kormányzósága. A z  ország 
megerősítése. A  hadsereg szervezete. Há
ború Frigyessel. Megkoronázása. A  cseh 
rablók kiűzése. Adók. Morva, Szilézia 
meghódítása. A  sabáci és kenyérmezei 
diadal. Bécs bevétele. Mátyás igazságos
sága. A  tudomány, művészet pártolása. 
A  Corvinák. A  könyvnyomtatás felta-
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lálása. Könyvnyomda felállítása és an
nak jelentősége. .

23. II. Ulászló, II. Lajos. A  főnemes
ség és köznemesség harca. A z  ország ha
nyatlása. A  török veszedelem jelentke
zése. Verhőczi. A  pórlázadás.

24. A  reformáció, Luther, Kálvin. Am e
rika felfedezése.

25. A  mohácsi vész és következményei.
26. Kettős királyválasztás. Ferdinánd 

és Szapolyai János harcai. Török beavat
kozás. Kőszeg védelme. Jurisics Miklós. 
Békekötés.

27. A z  ország három részre oszlása. 
Budavár, Pécs, Esztergom, Hatvan, Szé
kesfehérvár eleste. A z  ország nagyrésze 
török kézre kerül. János Zsigmond, Frá
ter György.

28. A  várháborúk. Temesvár, Lippa, 
Szolnok, Drégely eleste. Eger (Dobó Ist
ván) és Szigetvár ostroma. Zrínyi Miklós.

29. Hazánk állapota a török uralom 
alatt. Erdély önállósága. A  Habsburgok 
uralma alatt levő rész. A  Habsburgok 
kormányzása. A  vármegyék ellentállása. 
A  mohamedánizmus. Vallásujitás és an
nak hatása.

30. A  nemzeti felkelések. Miksa, Ru
dolf. Báthori István (Báthori Kristóf, Bá- 
thori Zsigmond, Básta) Bocskai István, 
II. Mátyás. Országgyűlés.

31. II. Ferdinánd, Bethlen Gábor, I. 
Rákóczi György. III . Ferdinánd. II. 'Rá
kóczi György. (Rhédei Ferenc, Barcsay 
Ákos, Kemény János, Apafi Mihály).

32. I. Lipót. A z  ország állapota. (Zrí
nyi Miklós, Wesselényi, Frangépán, Ná- 
dasdy, Zrinyi Péter, I. Rákóczi Ferenc). 
Thököly Imre felkelése.

33. Lipót külső háborúi. A  törökök 
támadása. Bécs ostroma (Szobieszky Já
nos). Buda felszabadítása. (Fiáth, Petne- 
házy). A  zentai csata. Magyarország fe l
szabadulása a török járom alól.

34. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. 
(A z  ország helyzete. Thököly. Zrinyi Ilo
na, Rákóczi fogsága). Bercsényi Miklós, 
Károlyi Sándor, Vak Bottyán). A  szé- 
csényi és ónodi országgyűlés. I. József. 
A  szatmári békekötés,

35. III. Károly. A  pragmatika szankció. 
Mária Terézia. A  pozsonyi országgyűlés, 
örökösödési háborúk. Galíciának Ausztriá
hoz való csatolása. Fiume Magyarországé 
lesz. Folyamszabályozás, csatornázás. A  
földmivelés, állattenyésztés fejlesztése. A z  
oktatásügy fejlesztése. Németesitési tö
rekvések. Magyar testőrség.

36. II. József, II. Lipót, I. Ferenc. I. 
József törekvései. A z  ellentállás. A z  
1790—92-iki országgyűlés. A  francia for
radalom. Alkotmányellenes uralom. A z  
1826-iki országgyűlés.

37. Széchenyi István. (Munkái, eszméi), 
A  tudományos akadémai, a Nemzeti Ka
szinó, a Nemzeti Színház, a Lánchid, a 
lóversenyek; a Duna—Tisza szabályozás, 
gőzhajózás, az első vasút hazánkban). 
Vörösmarty.

38. V. Ferdinánd, Kossuth Lajos. A z  
1848,-ild szabadságharc. A  szabadságharc 
kitörésének oka. A z  1843—44-iki és 
1847— 48-iki országgyűlés. 1848. márc. 15. 
Petőfi, Jókai. A  szabadságharc lefolyása, 
bukása. Görgey Artúr. A z  aradi tizen
három.

39. I. Ferenc József. A z  absolutizmus.
40. A  kiegyezés. Deák Ferenc, Erzsébet 

királyné, Andrássy Gyula.
41. A  kiegyezés után való kor. Hon

védelem. Kereskedelem, ipar, földmi velés- 
ügy, oktatásügy, igazságügy. A z  ország 
jóléte. Országgyűlés. Tisza István gróf.

42. A  világháború és következményei.
IV. Károly. (Károlyi Mihály, a köztár
saság. Tanácsköztársaság).

43. Horthy Miklós. A  békekötés. A  nem
zeti hadsereg. A z  ország kilábalása. V i
szonyunk a többi államokhoz.

44. Találmányok. (Villany, telegraf, te
lefon, rádió, stb.)

A z  anyagot úgy igyekeztem összeálli- 
tani, hogy ne térjek el sokban a tanterv
től, hogy a növendékek lehetőleg teljes 
és hű képet nyerjenek hazánk múltjá
ról és jelenéről, a korszakot alkotó ese
ményekről, történeti személyekről, és azok
nak a nemzeti életre való kihatásáról. 
Népünk ezer éven át és annak előtte 
is összeköttetésben állott, ellenséges, vagy 
barátságos viszonyban volt a többi, de kü
lönösen a szomszéd népekkel. Országunk 
megnyitotta sorompóit a nyugatról áramló 
esszméknek és ha a sors mostohasága 
arra is kényszeritette, hogy örökké kardja 
markolatán tartsa a kezét, a tudománjmk- 
nak is igyekezett mindenkor' otthont te
remteni. Ezekről a tényekről történetünk
kel összefüggően a maga idején és he
lyén mindenkor meg kell emlékeznünk 
és nemzetünket ebben a formában beál
lítani a fontos világtörténeti események
be. íg y  elmondva és részletezve termé
szetesen soknak, nagyon soknak tűnik 
fe l a siketnémák tanára előtt a tanítandó 
anyag. És tényleg sok is, ha továbbra
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is Íratnunk kellene azt. Ezzel szemben 
régi meggyőződésem és hittel vallom, 
hogy az oktatás eredményessé tételének, 
az annyira fontos állandó beszédgyakor
latoknak a felsőbb osztályokban a ren
geteg Írás a legnagyobb kerékkötője. 
Amennyire szükséges és életbevágó a 
tanult anyagnak, az értékes kifejezések
nek megrögzítése az alsó 4— 5 osztály
ban, épp annyira fölösleges —; leiró szem
léleti oktatás kifejezési és alaki célzat
tal összeállított anyagát kivéve — a 
felsőbb osztályokban. A z  iratás felesleges 
terhét azonban csak úgy tudjuk kikü
szöbölni, ha a siketnémák szellemi fej
lettségéhez, nyelvtudásához alkalmazkodó 
tankönyveink lesznek. A  megfelelő föld
rajzi, természetrajzi, történelmi, alkot
mány tani, természettani tankönyvek fel
tétlenül időkimélést jelentenének, más
részt meg megoldanák a helyes anyag
kiválasztást, a feldolgozást, mely a jelen 
körülmények között terjedelemben, kife
jezésekben egyaránt a tanár tetszésére, 
belátására van bizva. A  történelmi tan
könyv a felsorolt anyag keretében helyes 
kiválasztással elkülöniteetten öleli fel a 
V II— VIII. osztály anyagát.

A  siketnémák történettankönyve egy
szerű, világos irályu, olyan legyen, amely 
a tanuló nyelvkincsét, kifejezési képes
ségét figyelembe veszi. Természetes kö
vetelmény azonban az is, hogy a törté
nelemmel összefüggő, csakis annak ke
retében előfordulható szólásokat (trónra 
lép; követte az uralkodásban; hadat üzen; 
ápolja a művészetet, a tudományt; táborba 
száll és sok hasonló kifejezést) követke
zetesen fel kell használnia. Ezeket úgy 
kell beilleszteni, hogy értelmük, jelentésük 
magából a szövegből tűnjék ki. A  szö
veg adja meg a természetes magyaráza
tukat. , A  történelemkönyvvel később, az 
életben is haszonnal forgatható élvezetes 
olvasmányt ,szeretnék a siketnéma ke
zébe adni és azért nem idegenkedem a 
gondolattól, hogy az a felsorolt anyag 
keretében terjedelmesebben irassék meg 
olyanformán, hogy az iskola, a tanítás 
szempontjából fontosat, a szükségeset, a 
nélkülözhetetlent külön választottam eset
leg nagyobb nyomásban tüntesse fel.

Áttérve a tanitás módjára, keresz'ülvi- 
telére, első követelményem az, hogy a 
történelem tanára minden órára lelkiis
meretesen készüljön elő. ügy tárgyi, mint 
alaki szempontból dolgozza fel előzetesen 
az előadandókat, mert a tanitás külsősé

geiben csak akkor felelhet meg a tanárral 
szemben már megemlített követelmények
nek, ha a tanár teljesen tisztában van 
anyaggal, ha ő maga is megtanulta, be- 
emlézte azt. A  magyarázat anyagát, ter
jedelmét illetőleg legfeljebb csak azt en
gedem meg, hogy a könyvbe fel nem 
vett érdekes részletekkel bővítse. A  ta
nár magyarázatát azonnal követi a szá
monkérés, még pedig szigorúan a magya
rázathoz alkalmazkodva. Ezért is köve
telem a tanár gondos előkészületét a 
tanórára. A  kérdések határozottak, a ma
gyarázatok kimeritőek legyenek. A  he
lyes, jó magyarázatnak ez a számon
kérés a tüzpróbája. A  történelemtanítás
nak hasznos, szükséges elengedhetetlen se
gédeszközei, amelyeket a magyarázatnál 
és az azt követő számonkérésnél igénybe 
kell venni és minden intézetet fel kell 
szerelni ilyenekkel, a jó történeti képek, 
térképek, időrendi és származási táblá
zatok. Hasznos szolgálatot tesznek és élén
kítik a tanítást, ha az előfordulás sorrend
jében kitűzzük a térképeken apró, színes 
zászlócskákkal az előforduló történeti 
helyeket. A  zászlócskák az eseményekkel 
kapcsolatban a győzelem, vagy jelentőség 
szerint esetleg a különböző nemzetek 
zászlói, jelvényei lehetnek. íg y  például 
Mohács mellett feltüntetvén az 1526. év
számot, kitűzzük a török félholdat. Nagy 
Lajos korában pedig végighordozzuk a 

magyar zászlót Nápoly tói, Velencén, az 
Adrián keresztül a Fekete tengerig és 
északon a Keleti tengerig. A  szemlélet, 
az érzékelés megértés célját szolgálja 
egyes eseményeknek megjelenitése, leját
szása. Mozgást, elevenséget lehet a taní
tási a belevinni, a helyzetet megértetni, 
emlékezetbe vésni, ha pl. a muhi csata 
¡színterét a Sajó folyóval megadva két tá
borra osztjuk és lejátszatjuk a mag5̂ ar 
nemzet e tragédiáját. Számtalan alkalom 
kínálkozik ilyenek kihasználására. (Eger 
ostroma, Drégely szigetvár, ostroma, a 
temesvári vár, Kőszeg ostroma, Kinizsi, 
a puskapor feltalálása, Amerika felfede
zése, Budavár., visszavétele, stb., stb.)

Hazunk minden vidéke g-azdag a múlt 
dicsőségére, örömére, bánatára, utaló, az 
érzést, büszkeséget, rátartiságunkat foko
zó, könnyeket fakasztó emlékekkel, szob
rokkal, képekkel, emlékkövekkel, épüle
tekkel, romokkal, erdőkkel, mezőkkel, tör
ténelmi nevezetességű templomokkal, sí
rokkal, klastromokkal. Ezeknek megtekin
tését nem szabad elmulasztani. A  tör
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ténelmi ismereteket gyarapítják a ha
zafias iskolai ünnepélyek és rendezésük 
alkalmával a legintenzívebb közreműkö
désre bele kell vonni a növendékeket. A z  
ismereteket bővítik, kiegészítik, vagy 
megalapozzák a történelmi olvasmányok. 
Egy-egy ilyen olvasmány (szóljon az bár 
a magyarság eredetéről, vagy a honfog
lalásról, egy nemzeti hősről, bölcs király
ról vagy mondáról, művészetről, stb.) jól, 
érthetően leírva mindig élvezetet nyújt
hat növendékeinknek.

A  történelmi anyag, ill. lecke megma
gyarázása, szemléltetése, érzékeltetése, 
majd tartalmi kikérdezése után további 
fokozatnak tekintem a tankönyvben a fe l
veendő lecke elolvastatását és az esetleges 
ismeretlen szavak, kifejezések megmagya
rázását.

Miután leckéül az okvetlenül szüksége
set vesszük fel, a helyes kifejezések gya
korlása, vagy elsajátítása érdekében an
nak szószerint való beemlézését kivitelem  
meg. A  következő órában lefeleltetem a 
leckét, majd pedig nem a tanult lecke 
anyagához, kifejezéseihez szolgailag íd-

A vak
Pedagógusnak pedagógiai szemmel 

kell értékelnie a beszédet. Ha ilyen
nel mérlegeljük, akkor kézenfekvő a 
feltevés, hogy a beszéd, azáltal, hogy 

szenzórikus és pszichomotorikus ele
mek tömegéből alakul, olyan fontos 
lelki folyamatoknak függvénye, me'y- 
nek révén igen közelről megállapít
ható (a lelki működés jósága, fejlett
sége, vagy szabá'yellenessége, fogya
tékossága.

A  beszéd tehát nagyjelentőségű fe
lelet sok kis és nagy lélektani kér
désre.

Ennek révén a beszéd pszjchopeia- 
gógiai vizsgálata oly intimitásokhoz 
oly belső, finom észrevételekhez ve 
zethet, melyek növelhetik tanítási 
munkánk tudatosságát, ezáltal a cél
szerűség és helyesség nagyobb érvé
nyesülését.

Ezt a célt óhajtóm elérni a vak 
gyermek beszédjének vizsgálatával.

Előre jelzem, hogy a vaknak lát
szólagosan tökéletes beszédjéből ki-

kalmazkodva kikérdezem, kikérdeztetem 
a tartalmat, a szó szoros értelmében el
beszélgetek a gyermekekkel és meggyőző
döm róla, hogy tudják-e, értik-e azt, gon
dolkoznak-e azon, amit tanultak. Ha er
ről meggyőződtem, néhány szóban levo
nom a tanulságot. A z  eljárásnak ezt a 
részét nagyon fontosnak tartom és a 
beszéd gyakorlása., a kifejezésbeli önálló
ság elérése céljából egyetlen órában sem 
szabad elhagynunk. Megemlítem még azt 
is, hogy egyes történelmi leckéknek, ol
vasmányoknak Írásbeli feldolgozása akár 
házi feladatképen, akár fogalmazási órán 
értékes eredményt Ígér. Pontos, lelkiis
meretes munkával, kellő beosztással, meg
felelő tankönyvvel az órát igy tehetjük 
változatossá, élvezetessé, hasznossá. 

Cikkemben a gyakorlatot, tapasztala
taimat, azt a szellemet igyekeztem le
rögzíteni, amely a tantervből árad felénk 
és amely arra buzdít és ösztönöz, hogy 
iskoláink falai között a pezsdülő életet 
avassuk tanítási művészetünk célhoz ve
zető tényezőjévé.

Völker József

beszéde.
kapcsolom az akusztikai és fonétikai 
jelenségeket és tisztán pszichopade- 
gógiai szempontból akarom értékelni 
azt a beszédet, mely még a külföldi 
szakirodalomban is csak félő Óvatos 
sággal és csak nagy ritkán, nálunk 
pedig csupán Tóth Zoltánnak egyik 
pszichológiai munkájában nyert meg

világítást.
A  könnyebb megértés kedvéért f i

gyeljük meg rövidesen a normá'is 
gyermek beszédfejlődésének menetét, 
mit legcélszerűbben azzal oldhatunk 
meg,, ha e fejlődésnek metszetét kép
zeljük el. E metszeten a fejlődés egyes 
fázisai élmény területen helyeződnek 
el (lásd (alz A  vonal által körülhatá
rolt területet), melynek jelentősége ab
ban mutatkozik, hogy a zengz:tes köl
tői nyelv épp úgy, mint a köznapias- 
ság egyszerű nyelve közös területből 
növekedik és meg nem indulhat, ki 
sem fejlődhetik beszéd mindad.iig, mig 
egy bizonyos élmény azt ösztökéle erő
vel meg nem indítja. Ennek az élmény-
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iiek első, legprimiíivebb eredménye 
az érzéki észrevétel, melynek nyo
mában. felvillan a képzet, mint füg
getlen érzékészre vételi eredmény. Da 
csak felvillan, mert miután tárgyi ész
revételből származott, vagy tárgyi ész
revétellel kapcsolatosan keletkezett 
(pl. mozgás, hang) annyira szorosan 
asszociálódik magához a tárgyi oz, 
hogy annak jellegét ölti s bár lénye
gében nem tárgyi képzet, mégis annak 
kell minősítenünk és azért mint saját- 
Xagös képzetet: centrikus tárgykép
zetnek; nevezem. A z  nyeri képzeteknek 
tárgyias jellege oly erős, hogy ez a 
hozzájuk fűződő hang- és szóképzetek
re is kihat s a fejlődés e fokán az utób
biak is tiszta tárgyi minőségűek. Azon
ban a képzettartalom egyre gyarapo
dik, egy-egy tárgyi szókép mögé a 
képzeteknek egész halmaza gyűl és 
a iszókép többé nem egy bizonyos 
tárgy neve, hanem mint elvont szó
kép a képzetek egész sorozatának át
fogója.

Idáig tart az a kör, m 1 et a pszi- 
hológia a kezdeti fejlődés periódusá
nak nevez, s mélyben a képzet, prím ér, 
a szó pedig szekundér jelentőségű.

A  következő fej ődési időszak for
dulatot hoz. A  magasabb f.kon a szó 
lesz primér jelentőségű, viszont 
a  képzet szekundér. Itt a sző' már röm- 
csak képzetsorozattal, hanem képret- 
sorozat okkal, kép z ; tk oxnpi e  x umo ó. ke 1 
bővül, melyek — mikör teljesen fög-< 
-getlénitik a szót a tárgyi jellegtől, 
egyúttal a szcképek t. d toe viszonyí
tását is eredményezik. A  beszéd fel
szabadul kötöttségétől, a lélek hang
jává, ,az értelmi-, érz Imi- és akara i 
erők kifejezőjévé lesz és a bt szedi’ o Ív 
örömében megszülelk a tökéletes 1 e- 
szécl kifejezője, a tény'eges mondani
valóknak megtestesitője:. az érteimbs, 
á  tökéletes, mondat.

A  normális beszéd'ejlcdés pszicbo- 
funkciós folyamatának figyelembe é 
telével vizsgáljuk mo t már a vak 
gyermek beszédjének fejlődési kö
rülményeit.

A  táblázat- már első . tekintetre is

előre jelzi, hogy nagyjában egy. zik a 
folyamat ¡a normális beszéd folyama
tával, de arn'g utóbbinál a rész ténye
zők sorrendje határozottan rnegá la
pítható, -világosan áttekinthető, adóig 
a vak gyermeknél bonyolult kapcsola
tokkal találkozunk a t szta á tekint- 
hetőség rovására. Ezi a v!ak fogyatékos 
voltának következménye s mintegy 
képes ábrázolása egyúttal annak a 
nagy és nehéz munkának, mely sz ép- 
érzéküekkel szemben ál alában a 
gyógypedagógusnak, közelebbről a 
vakok tanárainak nemcsak vállaira, 
de lelkiismeretére is nehezedik.

A  vak gyermek a látás hiánya 
miatt tökéletlenül alkotja képzeteit. A  
látás szimultán, átfogó képességét n i- 
külözi, 0 , kénytelen többi érzékszer
veinek sukcessziviiá os, fókozatossági 
természetű képességeire támaszkodni 
Ez a megállapítás rendkívül elmara
dást jelent. Az áttekinthető:ég dedu- 
káló rövidsége helyett a részletismer
kedés induktív hosszad a'másságával 
kénytelen élni, miközben még a meg
maradt érzékszerveknek szűk területi 
körzete. is‘ akadályozza. A  vak keveset 
tapasztal, de helyhezköt "ttségénél fog
va a keveset sokszor érzékeli. Kép
zeteit azért egyoldalúság, sőt szegény
ség jellemzi. A  képzetek — akár1 a nor
málisoknál — nála is tárgyképzetek, 
melyek kül'nesen kezdetben igen erő
sek e jellegükben, miután tapintási, 
tehát kimondottan tárgyas észrevétel 
utján keletkeztek. Azonban tévedés 
lenne azt hinni, hogy e tárgyi képze
tek egyúttal a valós tárgyak tökéletes 
alakiamé,felét jelentik. A  vaknak kez
detben nem az alaki részé t a fontos. 
Sokkal jobban érdekli a tárgy moz
gása a cselekvés, mert ez mintegy kí
vülről támogatja őt a tapintás moz
gási jellegében. Azért az arról nyert 
képzete áll eslő helyen a tárggyal kap
csolatosan. Ezt követik-a tárgy tulaj
donságáról, mennyiségéről és egyéb 
körülményeiről szerzett képzetei, de 
mind a tárgyból eredőleg, tárgyra vo
natkoztatva, amiért e fokon valameny- 
nyi mint centrikus tárgyképzet szere-
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pel.'így jellemezhető a képzetalaku’á? 
mindaddig, mig a hangzó tényezők 
nagyjelentőségű alakitó hatásait ki 
rekesztettük. A  hang szerepére: be 
kapcsolásával azonban ig n fontos é r 
pedagógiai szempontból nagy figye 
lemre érdemes változások állanak elő. 
Tudnunk kell ugyan’s, hogy nem a 
tapintás, hanem a h a l l á s  a vaknak 
primér tudatrs érzéké szr a vétele A  
hallás pedig a tapintással szemben ab- 
sztraváló t rr.nészetü s mint il en bá 
rányosán befolyásolja a beszéd tartal
masa ágát. .

Amig a rendelkezésére á ló  szűk 
érzéki körzetben szerzett képzeteket 
éri a hangbehatás, addig a normális 
fejlődés szerint olyan szóképzetek ke
letkeznek, melyeknek valós jelentő
ségük, tehát tartalmuk van. Azonban 
a képzetek hamarosan asszociátód- 
nak, viszonosságba lépnek és a korre
láció révén cselekvések tulajdon sági 
jelleget öltenek és viszont (pl. futó, 
szépít), főnevek cselekvési viszonylat
ba kerülnek és fordítva (kapál, adás). 
A  korreláció hangkifejezői ime olyas 
szóképeket helyeznek el a vak lelké
ben, melyek a tárgyi valós alapot kez
dik nélkülözni. A  vak fogva'ékos tar
talmú szavakkal kezd1 élni.

A  hangbehatákok tömege azonban 
csakhamar túlnő tapasztalati köré lés 
á  vak gyermek hallási ránta’ tságánál 
fogva rövidesen oly szóké; ek halma
zával rendelkezik, melyek vagy na
gyon hiányosak, vagy teljesen t .rtal- 
matlanok, noha utóbbit állítanunk nem 
szabad, miután a realizáló lelki haj
lamosság a tartalmatlan szóképzete; 
két is megtölti analóg — vagy pót —  
képzetekkel. Ámde ezek önkényes és 
téves tartalmak, nem fedik a szó fo 
galmi jelentését és igy értéktelensé
güknél fogva tartalmatlannak mutat
ják >a 'szóképet. Ehhez járul még a 
köznapi beszédnek sokféle viszonyító 
eleme is, melyek meg éppenséggel nél
külöznek minden testiességet, tehát 
valóságos élesztői a vak absztraháló 
'hajlamosságának', Mindezen körülmé
nyek ókul szolgáltak annak a ténynek

megállapításához, melyet Tóth Z. 
oly találóan fejez ki: a vaknak min
denről van tudomása, de ismer Te nincs.

Még ennél is világosabban tekint
hetjük át a tartalmatlan szókének ter
jedelmét, ha megfontoljuk, hogy a vak 
általában nem hajlamos a képzés bizo
nyos fokának eléréséig —  nálunk a re
áltárgyak tanításáig —  ak.iv fantázia 
működésre. Ez nála passzív működés. 
Ennek alapján hajlamos tárgyak, ese
mények és jelenségek leírásához olyan 
szavakat használni, melyeknek ethi- 
mológiája közvetlenül látási érzetek
hez vezet és előszeretettel, szinte büsz
kélkedő dicséretvárással használ o’yan 
kifejezéseket és szólásokat, melyek 
messzire esnek képzelköréböl. (A  látók 
által félszegésen használt idegen ki
fejezések alkalmazása is a ké^z.lő e- 
hetség passzivitásában rejlik.)

Mindezeket összefoglalva megálla
píthatjuk, hogy a vak gyermek beszé
de, tartalmasságának hiánya folytán, 
csökkent értéküaéget mulat. Ar.onx.a- 
litást. Ezzel, mint gyógypedagógusok, 
egy nagy felelőségi mozzanathoz ér
tünk, mert az anormalitás nem abnor- 
malitás. A z anormalitás csak külső, 
tüneti jelenségekben mutatkozó rend
ellenesség és távol áll a belső, lelki 
müködéses rendellenességet jelző ab- 
normalifástól. Ezt észre kell vennünk, 
mert ha magára hagyjuk az anorma- 
litást és pszicho!herapikus beavatko
zással nem segítünk, akkor az idő múl
tával beálló kornövekedés és lelki tar- 
talmatlanság közötti óriási viszonykü
lönbség abnormaliiáshoz vezet. És mi 
akkor ahelyett, hogy értékeket növel

tünk volna, értékeket csökkentünk. 
Azért terhel bennünket a vak gyer
mekekkel (.szemben nagy felelősség.

Kérdés már most, hogy egyrészt a 
esökkentértéküségnek további Írcsök
kentését, hogyan akadályozhatjuk 
meg; másrészt, hogy miként építhet
jük, fejleszthetjük a lelki tartalmat 
annyira, hogy ez a nor.mali:ást mi
nél inkább megközelíthesse?

E kérdések célokat fogla’nak ma
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gukban, melyeket akkor érhetünk el, 
ha »a vakok számára, oly módon tud
juk biztosítani a külvilágot megha
tároz!} ismereteket, képzeteket, hogy 
a vak ne csak beszéljen, hanem a 
maga változatos f.rmájában ism-rjers 
azt, amiről beszélnie kell.« (Tóth Z.)

Hogyan lehet ezt meg valósítani?
Ehhez jujtmutatást nyerhetünk, ha 

.a vak beszédjének e g é s z  pszicho 
funkciós folyamatát tanulmányozzuk

Legelébb észre k ;li vennünk, hogy 
e folyamatban két pontosan körül
határolt zárt területünk van. A z egyik 
a z . eredetterület (lásd a B vonallal 
körülhatárolt területet), a másik a 
kifejlési terület (lásd a C vonallal 
körülhatárolt területet).

A z eredetterület a beszéd keletke
zésének feltételeit. meglévőknek 
tételezi fel de kikapcsolja ter
mészetszerűleg a fogyatkozással 
járó hiányt. Ezzel számolva, 
vizsgálja a beszéd tárgyi feltételeit. 

"^Nevezetesen: a keletkezhető képze
teknek milyenségi és mennyiségi vá l
tozatait, megállapítja a képzetekkel 
csolódó szóképek minőségét, helyed 
szab azoknak a tényezőknek, melyek 
a szóelvonásnál érvényesülhetnek s 
végül értékeli azt a mondatot, mely 
csökkenté, téküségével beszédbeli ered
ményként megmutatkozott. Miután e te
rületet végtől-végig a beszédnek csak 
elemei alkotják, azért azt az elemi 
alkat területének nevezem.

A  kifejlési területben a beszék ala
nyi feltételei jutnak érvényesüléshez. 
Itt (az elemek, mint ilyenek, többé 
nem szerepelnek. Ezek itt az értelmi 
és érzelmi erők hatása alatt a lélek 
kohójában egybeolvadva vegyületté 
alakulnak, megszűnik a1 aki, egyedi jel
legük s mint pszichodinamikus ered
mények olyan beszédnek nyilvánítói, 
melynek színe, zamatja, ereje és élete 
van.

Amig a beszédben az 'elemek külön 
szerepelnek, amig tehát hangra, szóra, 
képzőre, viszonyításra, stb-re kell 
ügyelnünk, addig a beszéd még nem 
beszéd, nem a lélek kifejezője. Amintí

hogy nem beszéd a gimnazista latinja, 
különösképpen az alsó osztályokban, 
'amikor a. belső kifejezési szükség he
lyett a beszéd1 hátterében a nyelvtan 
és a szótár áll. A  beszéd, a kifejező 
beszéd elemeket nem ismer. És ha 
benne elemeket mégis ki akarunk vá
lasztani, akkor megbontjuk a vegyüle- 
tet, megbontván a léleknek egysége
sítő erejét. Ennélfogva nem hangsú
lyozható eléggé, hogy ott, ahol lélek
től lélekre szóló beszédre van szük
ségünk, fából tehát a léleknek teljes, 
odaadó erejét akarjuk igénybe venni, 
ott ne akadjunk fenn hibás szó-viszo
nyítás miatt, ott ne akarjunk dadogást 
gyógyítani, ott bűn az a gondolat: 
kérem, tessék tanítás közben minél 
több gondot fordítani a hangjavításra«.

A z eredsetterület a maga elemi alkati 
jellegével, valamint a kifejtén terü
let a vegyületi jellegével a beszéd két 
fajtájának megkülönböztetésére kész! 
bennünket. A z egyik az Objektív be
széd, mely az eleinek igénybevételével 
a tárgyi képzeteket tartalmazó szava
kat fűzi, viszonyítja egymáshoz. Itt 
a figyelmet a nyelvtan törvényei kö
tik le. A  lelki ösztönszerü szükséglet 
mellékes, A  másik a szubjektív beszék, 
mely a fogalmakat tartalmazó, értékes 
szóképek segítségével a lelki szükség 
kifejezője, s mint értelmi és érzelmi 
momentumokból fakadó beszéd úgy 
nyilvánul meg, ahogy azt az élő be
széd általános szabályos Agaiból a s'i- 
lisztikának sikerült megállapítania. A  
tökéletes beszéd teljessége mini a két 
fajtájú beszédnek értékeit igényli. 
Hiányozzék beszédünkből bármelyik
nek értéke; beszédünk félszeg, töké
letlen marad. Ha a gyógypedagógia 
nem akar e hibába esni, vagy -ha va
lamelyik ágazatában e hibától mene- 
ked'ni akar, akkor az öbjekiiv beszéd
nek juttasson vért és erőt a szubjek
tív- beszéd területéről, a szubjektív 
beszéd színét és zamatját pedig erő
sítse az objektív beszéd területéről 
vett szabályosságokkal, rendszerekbe1. 
Vagyis más szóval: vezesse minden
kor ,a beszéd fejlődési folyamatában
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az eredötterüleiről a kifejlési terü
letre. ’ i

Ez nehéz munka. Ámde könnyítő se
gítséget nyújt az a kettő közé iktatott 
terület, mely a normális fejlődésnél 
mint külön terület- hiányzik, de ame
lyet a fogyatékos gyermek szükség
igénye szerint külön szerepkörrel fel
tétlenül kell érvényesítenünk. Ez az 
élményi terület. Alkalmazásának pa
rancsoló voltát indokolja az a körül
mény, hogy a fogyatékos gyermek "be
széde is éppen azért fogyatékos, mert 
érzékmüködésének korlátozottsága az 
élményt, tehát a tapasztalatszerzés le
hetőségét is korlátozta.

E terület helyzeti sorrendje nem 
jelenti egyúttal alkalmazásának idő
beli ■ sorrendjét. Ez egy minden idő
ben, mindenféle érvényesülő hatáste
rület, melynek két fölöttébb fontos al
kateleme a külső és belső aktivitás.

A  külső vagy fizikai1 aktivitás nagy 
jelentősége a tárgyi képzetek alakú á- 
sában mutatkozik meg, amiért ható
ereje is a képzetek területe, az eredet 
területe félé irányul. Meggazd'agitja 
és tökéletesíti azt a szegényes és tö
kéletlen képzet- és fogalomkört ama 
kivánalom által, hogy minden érzék
szerv igénybevételével mindent a 
gyermek készítsen. A  személyes ta
pasztalat, az alkotó munkával járó 
szinthezis, a részelemekkel valói tü
zetes foglalkozás homologsorokat épit 
és ezekkel bővül a képzet és foga
lom kvalitatio értéke. Viszont azál
tal, hogy belehelyezi a növenkéket a 
legkülönbözőbb élményi k irökfce, bő
víti a képzet- és fogalomkör kvanti
tatív értékét. íg y  alakulnak értékes 
képzetek, igy alakulnak tartalmas szó
képek és ezáltal tartalmas beszéd. Itt 
az ismert eszköz, a beszéd cél.

A  belső vagy pszichikai aktivitás 
ott kezdődik, ahol a tárgyi képzetek 
tartalmas ‘szóképekbe sűrűsödtek. S 
mivel utóbbiak éppen a tárgyképze
teknek süritői, azért helyettesitői is 
azoknak, átveszik azoknak funkciós 
sajátosságait s a fejlődés folyamán 
már maga a szókép válik eszközzé,

mellyel uj ismereteket, uj távlatokar 
nyithatók. Itt már a beszéd az esz
köz, és az ismeret a cél.

Amennyiben a tart. lmas szókép he
lyettesitője *a tárgyképzetnek, akkor 
miként a reáliákban mindenre magá
tól kell rájönnie a gyermeknek, úgy 
a humániákban is mind1, nt magának a 
gyermeknek kell felfedeznie, kitalál
nia. Ez f<.l:ét]eiiül lehetséges is, mi" el 
a belső, aktivitás belső élményt te
remt, mely alkalmas arra, togy min
dent elérhessünk általa. Fényes ta
pasztalat áll e kijelentésem mögött. 
Csupán csak egy példára akarok hi
vatkozni. Az igenevek tanítása álta
lában meglehetősen elvont, érdekte
len téma. Megismerésüket úgy vezet
tem, hogy magam egyenetlen egy köz
lést nem nyújtottam, mindenre! s min
den viszonylatra maguk a gyermekek 
jöttek rá.

Isméitelten hangsúlyozom, hogy az 
aktivitás belső élményt teremt, te
hát életet. Ezzel az élettudattal meg
oldható minden ismeret, mely az élet
ből fakadt. Sőt: csak akkor oldható 
meg vaóljában, ha a belső élethez, 
az élményhez kötjük. Ezeket a köt.lé
keket fel kell fedeznünk. Csak egy kis 
törődés, s meg is találhatók. Például: 
ha stilisztikát tanítok, mindig az él t 
nyelvéből, a köznapi nyelvből indulok 
ki. És nem kell egyéb, csupán csak 
egy kis lelki öszhang megteremtése, 
kis vezető igazítás és a cél kívánal
mai szerint olyan kifejezések és for
mák /adódnak az érdeklődés vérével- 
husával telített gyakorlati nyelvből, 
hogy -mindenre maguk a növendékek 
jönnek rá, még a stilisztika legnehe
zebb formáira is, pl. az alakzatok 
szerepére, fajaira.

Ez ¡az eljárásom persze el’enkezik 
az iskola eddigi általános ideológiájá
val, mely nem az életet, hanem a Tol
dit veszi alapul.

A z élet mellőzése megbbsszulatlan 
nem marad. Ha költeményektől, mély 
lelki tartalmat k fejező, művészi szól é 
pekben ékes remekművekből akarjuk 
az ismeretlent kihámozni akkor a l  öl-
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tői mü éiték ít veszti, n e  gundoro Ina i 
tőle, mert a tekéi t vs az isneret en é j  
tökéletlenségéhez kapcsolódott. Ez ma
gyarázza, hogy miérc oly kevés a 
klasszikusok olvasója.

Adja meg az ismeretes élet melege, 
elevensége az ismerelle.it és akkor tér
jünk át a költeményekre, remekmű
vekre, mert akkor mjár felismerve b:n- 
nüjk a. szépet, a zavartalan ¡élvezethez 
fog juttatni.

Ugyanúgy vagyunk a nyelvtannal 
is. Oly egyszerű, logikus és szép is
meret s mégis mily csodálatos tájé
kozatlanság egész az egyetemig, so
kaknál gyakran azon túl is. Mert e 
tekintetben sem érvényesült az éi- 
ményterületi beiktatás, itt is figyel
men kivül maradt az aktivitás rend
kívülien nagy képző és rögzi.ő ereje, 
itt sem sarjadt az életből, hanem az 
olvasmányból az uj, de soha meg-nem 
értett ismeret. Pedig a nyelvtant is 
az élet teremtette. És mégis: inkább 
a holt olvasmány, mint az eleven 
élet?!

íme: kapcsolatokat kell keresnünk 
és találnunk a külső1 fizikai és a belső 
pszichikai élet között, s akkor oly 
broblémák is oldódnak meg könnye
dén, melyek eddig kevés sikerrel jár
tak.

Amig nem élményből alakul a be
széd, tehát amig pl. a vaknál nem ala
kul célirányos vezetés mellett, addig 
a vak - beszéd© eredte ¡viszonylati.
Ugyanez áll a siketnéma beszédjé
ről is. '

A  vaknál azért ¡állapítható' meg az 
eredet viszonylati jelleg, mert az ő be
szédje keresztül sem haladhat — vagy 
csak igen kis mértékben —  a kifej-* 
lési viszonylat területén, mivel üres,, 
tehát iá léleknek nincs is mit k ifej
tésre juttatni. Grammatikailag e be
széd tökéletes, hiszen a haliás kivá
lóan támogatja a vakot s igy könnyen 
¡megtanulta a grammatika formált. 
Psziehikiailag azonban tartalmatlan, 
tökéletlen.

A  siketnéma beszédje azért mond
ható eredetviszonylatinak1, mert bár

jóakaratu céllal, de szándékosan út
ját álljuk annak, hogy beszedte a k ifej
tés területére eljuthasson. A  folytonos 
grammatikai é3 fonétikai javítás ál
landóan az elemekhez kötik a beszéd
jét sa mint már-már megindulna lel
kének kohójában az elemolvaszló Ve- 
gyületi folyamat, akad egy hang, akad 
egy rag s mi odúiba parancsoljuk az 
értékes beszéd pompás erejű szelle
meit. A  siketnéma gyermek beszédje 
igy sohasem, vagy csak igen ritkán 
jő érzelmi momentumokkal kapcso
latba, nem válik soha belső élmény- 
nyé. <

A  vak gyermeknek, különösen a 
kicsinynek, nincs beszélő kedve: nőm 
közlékeny, nem érdeklődik. Ez folyo
mánya egyrészt a zárt intézeti neve
lésnek, melyben a legnagyobb jóin
dulat mellett sem érhető el a szülői 
ház melegsége, közvetlensége és 
őszintesége. Belső ösztönös erők nen 
élednek itt a vak gyermek lelkében, 
azért beszédje szolgai. Pontosan el
mondja, amit tanult és úgy, ahogy 
tanulta, de ha magától kell valamit 
mondania, akkor gyámoltalan, ¡szín
telen, szintéi tehetetlen. Segíthetünk 
a bajon. Csak meg kell teremteni a 
tanítási és tanulási munka örömét, 
mert ebben az örömben kivirágzik a 
jókedvű lélek, melynek ékessége a 
bizalom, bizalomban az őszinteség. A  
gyermek ezáltal bátor lesz, bátorsá
gában mer nyilatkozni és ha szava, 
mondata hibás is: nem baj, hiszen 
a kifejlés területén éppen á stilisztika 
fogadta el az általános észrevételt, 
hogy a mondanivalónak nem kell min
dig kerekdednek, tökéletesnek lennie, 
nem kell folytonosan a gondolat külső 
alakjára a lényeget helyezni. ’(A lak
zatok!)

A  vak gyermek beszélőkedvéntek 
hiánya másrészt azzal is magyaráz
ható, hogy az osztálymunkában ke
vés tanár mer letérni a tantárgy-taní
tás útjáról. Disciplina a kezdet, dis
ciplina a vég és ami közbül esik, az 
a »Schulmeister« szava, hangja és so
hasem az életé. Eleven életet az ősz-
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tályba, ha napsugarasat, ha borúsat, 
mindegy! De élet legyei, mely mo:o 
lyával vagy könyjével megindítsa a 
gyermeket és akkor az meg is fog 
szólalni.

Végül a vak gyermek beszélőked
vének hiányát még azzal is magyará
zom, hogy az osztályon kivül —  pl. 
kertben, játszótéren —  senkisen kö
zeledik a vakhoz. Nem1 csodá’om. A  
tanár az osztályban elfárad1, nyugal
mas üdülésre van szüksége. A z épér- 
zéküek tanára sem teszi, ki mégis sza
badidejében is gyakran gyermekem 
port közepében található. Mert ma
guk a gyermekek vonzódnak hozzá, 
ők jönnek a tanárhoz, mig a vak nem 
jön. Nem jöhet, hisz nem is látja ta
nárját. Ezzel a közvetlenségnek és 
az őszinte megnyilatkozásnak egy 
igen gyakori alkalmától esik fel.

A z aktivitással járó öröm bly nagy 
beszédkedvre ösztökéli a gyermeket, 
hogy —  tekintet nélkül arra, vajon 
ez impulziv-e vágj7 mesterséges —  
minkenképpen hajlamosságot műt t ér- 
lődéshez kutatáshoz, és ezzel bár
mely oldalról jelentkező nehézségek
nek leküzdéséhez. Tehát a beszélő
kedv megteremtése tulajdonképpen 
nemcsak a növendék eminens érde
ke, de a tanáré is. És mégis sokszor 
magunk vagyunk akadályozói e 
beszédöröm, e munkakedv megnyüat- 
kozásának, mert mellékeé'oknak fiu- 
lon-tul nagy jelentőséget tulajdonítva, 
akaratlanul nem engedjük azt a lelki 
hajlamosságot érvényesülni. A  vakok 
Oktatásánál épp úgy, mint á siketné
mák oktatásánál. Előbbieknél e’nyom- 
■̂ 1 a kedvet a szabályhalmoz,ásra Való 

egyoldalú szoritkozás és a rideg disz- 
ciplinás tudományosztogatás. Mig a si
ketnémáknál a folytonos hangjavítás.

Ennek folytán különösképpen a si- 
kétnéma nem élvezhette soka a lelki 
harmónia zavartalanságát, sem egy 
bizonyms hangulat egységét, egy gon
dolat- vagy érzelmikor teljességét.

A z aktivitásból származó lelki öröm
nek megvédése megkívánja azért, 
hogy a nevelés érdekeit szolgáló egy-

egy bizonyos érzelmi területen, vagy 
a tanulás egy bizonyos fokán a hang
javítás tűnjék el. Egy bizonyos fokon 
tül pl. a történelmi gondolatnak vagy 
tanulságnak fontosabbnak kell lenni 
a jó »i«-nél, fontosabbnak egy-egy er
kölcsi igazságnak kerekdei, t.ljes 'és 
zavartalan megértése.

Ilyen hangulati vagy érzelmi állappá 
tokban csiszolódik valóban a lélek és 
a csiszolt lélek bizonyára fundamen
tuma lehet egy olyan elérhető ered
ménynek, melyre a túlhajtott foneti- 
zálással, sa folytonos hitátjavitó meg- 
akasztással hiába törekedtünk. Hiszen 
a müveit lélek alkalmasabb a beszéd 
struktúrájának értelmes megfigyelésé
re, akár fonetikai, akár alaki és tar
talmi szempontból. Azért jobban is 
reagál kívánságainkra, törekvéseink
re s mi több öröm közepette több jót 
érhetünk el.

A  hangulati- é3 érzelmi egység, a 
beszédöröm, és mindezeknek a1 apja: 
az aktivitás oly fontos értékeredmé
nyekhez vezetnek, hogy alkalmazd uk 
elől nem lehet és nem szabad elzár
kóznunk.

A  mindezekből levont Végső tamá
sáig azonban azt is igazolja, hogy a 
fogyatékos —■ hiába! — másként ta
nul, másként kell, hogy tanuljon be
szélni, mint az épérzékü. Ennélfogva 
azi dm igen jóhiszemű és igen nagy 
szeretetről tanúskodó törekvés, mely 
a legutóbbi időkben a család, az anya 
iskolájának beszédtanitási módját 
tartja utánzandónak —  téves irányú. 
Téves azért, mert az anyát mi soha és 
sehogy sem tudjuk helyet'esi te ni, még 
a lelkesedés panokszizmusábán sem. 
De 'még akkor sem, ha nőt"állítunk © 
feladati körbe, mert ha nő is: lehet 
olyan közömbös az idegen gyermekkel 
szemben, mint amilyen érdekközös
séget valló lehet a férfi. De tévedés 
azért is, mert az anya söha nem is ta
nkja beszélni a fogyatékos gyermekét. 
Hiszen ha ezt tudná, ha anyaságában 
I llen é k  ez az erő, akkor már nekünk 
nem is kellene foglalkoznunk azzal. 
Amit [pedig az anya nem [ér. él, azt mi
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az »anyai irányzattal« még kevésbbé 
tudjuk elérni.

A  fogyatékos gyermek beszédje tő
lünk csupán a szeretet melegét, a ked
vességet, és a szabadság bölcs mér
tékét kívánja a családból. Azontúl 
már csak a mi lényünk következik. És

amennyit mi adhatunk megértésben, 
alkalmazkodásban, okos mértékletes
ségben, örömben és tudóéban a sarjadó 
kis életnek, annyit fog majd e tartal
mas lelkűiét viszont adhatni a kifej
lett, megnyilatkozó nagy életnek.

Schreiner Ferenc_

Tanterv-vázlat a siketnémák előkészítő osztálya számára.,
A ) Általános rész.

I. A z  e l ő k é s z í t ő  O s z t á l y  
c é 1 j a.

1. hogy a játékszerüen végzett test- 
ügyesitő gyakorlatokkal kiemeljük a 
kis siketnémát az ő elhanyagolt álla
potából és fegyelmezetté, élénk ke- 
délyüvé és biztos mozgásúvá tegyük 
s- testét lelkét felfrissítvén, élet- és 
munkaenergiáját fokozzuk;

2. a különféle foglalkoztató gyakor
latok segítségével érzés-, gondolat- és 
akaratvilágát fejlesszük, s a félénk, fi
gyelmetlen és ügyetlen kis siketnéma 
gyermekből figyelmes, ügyes és red- 
szeres tanulásra képes értelmes gyer
meket neveljünk;

3. a szó és beszédmaradvánnyal bíró 
gyermekek elmosódott szavait és be
szédjét megtartsuk, azokat javítsuk 
és célszerűen bővitsük;

4. a teljesen siket gyermekeknél az 
épérzékü gyermekek beszédfejlődésó- 
nek gőgicsélő (gagyogó) sziakiát 
—  amely a siketnéma gyermekeknél 
a siketség miatt elmaradt —> a lehe
tőség szerint úgy pótoljuk, hogy ezzel 
természetes alapot adjunk az I-ső osz
tály kiejtéstanitásához; s végül

'5. hogy a szájról való beszédmeg
értés alapját már ezen a fokon meg_- 
vessük.

II. A  t a n u l ó k  ko r a ,  a k é p z é s  
i d e j e.

A  beszédfejlődés után megsiketült 
gyermekeket azonnal; a siketen szü
letetteket pedig 5— 6 éves korban kell 
az előkészítő osztályba utalni, ahol tes
ti- és szellemi fejlettségükhöz - mérten

1— 2—3 évig maradnak. Egy-egy osz
tályba 10— 15 növendék osztható be..
III. A  t a n t á r g y a k  és  t a n ó r á k .

A z előkészítő osztály tantárgyai bár 
általában egymás mellett haladnak, 
mégis szoros kapcsolatban vannak 
egymással,. sőt annyira mélyen nyúl
nak egymásba és folynak egymásból, 
hogy a gyakorlatban a szigorú elha
tárolás szinte lehetetem A z értelem
fejlesztés, a kedélyképzós és a test- 
ügyesités mellett azonban mindegyik 
a beszéd céljait szolgálja. A  kitűzött 
feladat eléréséhez a következő tan
tárgyak szükségesek:

1. Játék és (játékszerü)
. testügyesitő gyakor
latok . . . . . .  heti 6 óra.

2. Értdemfejlesztő fog
lalkoztató gyakorlatok „ 8 „

3. Beszédgyakorlatok . „  6 „
Összesen - heti 20 óra.

- Ez az órabeosztás azonban nem zár
ja ki, hogy az előkészítő osztály nö
vendékei a kézimunka- és tornaórák-, 
ra 2— 2, összesen heti 4 órára be. 
ne osztassanak az I-ső osztály növen
dékei közé.

B ) Különleges rész.

I, J á t é k  és te s tügy  es i tő  
g y a k o r l a t o k .

1. A  játéknak az a feladata, hogy a 
szülői házból az intézetbe, kerülő kis. 
siketnémákkal megkedveltessük az is
kolai életet; kedélyét állandóan kelle
mes hangulatban tartsuk; a játéksze- 
rüen alkalmazott testügyesitő gyakor
latokkal pedig rendre, figyelemre és. 
mozgékonyságra neveljük őket.
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2. A  célnak megfelelően kezdetben 
"közös, később egyes játékokat veszünk 
elő. Ilyenek: Bent a bárány, kint a 
farkas! üsd a harmadikat! Kinél van 
a gyűrű? Továbbá: szembekötősdi, lo- 
vasdi, katonásdi, fogócska, láncszaki- 
tás, labdázás, célbadobás, kötélugrás, 
kötélhúzás, a .vadászás utánzása, az 
állatok utánzása 4 lábon járva, karika
hajtás, ujjakra akasztott cérna-, mad- 
'zagkötegből különféle alakzatok kép
zése, ujjakkal különféle alakzatok kép
zése, csip-csip csóka, bábuzás stb.

A  mesterséges lélegzési gyakorlatok 
.helyett szélmalom-, pehely-, hólyag- 
fuvás, iron fuvása a pádon, asztalon, 
szappanbuborék eresztés, dudálás pa
pírtekercsen, trombitálás stb.

Testügyesitő gyakorlatul szolgál
nak: Sorakozás egy sorba; alap- és 
pihenő állás; zárt- és szögállás 
( I I  -— V) kartartások: csipőre-, váll
hoz-, mellhez-, tarkóhoz fel-le; járás 
körben: rendes lépéssel, lábujjon, láb
ujjon páros karnyujtással magastar
tásba (óriási ember járása), csipőre 
tett kezekkel guggolva (törpe ember 
járása), négykézláb járás (medve já
rás), négykézlábbal ugrás (nyuljárás); 
.szökdelés egy lábon váltogatva (csí
pőre tett kezekkel), páros lábon (nyúj
tott karokkal tenyérrázás), helyben 
és minden irányban; guggolás és ter
peszugrás; fordulatok: ugrással jobb
ra, balra, hátra, katonás (rendes) for
dulat lassítva; lábgyakorlatok: lábujj- 
és sarokállás, zárt- és szögállás, lépés 
előre, oldalt és hátra, lábemeíés előre, 
oldalt és hátra, térdemelés fel-le (mint 
egyensulyozási gyakorlat); sarokeme
lés fel-le (gólyaállás), láblendités előre, 
oldalt és hátra; nyakgyakorlatok: 
nyaknajlitás előre, hátra, jobbra és 
balra, fejforditás jobbra és balra, fej- 
körzés; kargyakorlatok: kar lendítések 
középtartásban előre és oldalt (nyúj
tott ujjakkal), magastartásba föl és 
le, karhajlitás be-ki, karlökések \áll- 
tártásből magastartásba és középtar
tásba (mindezek egyes és páros); uszó- 
mozdülatok; fürészelés (egyik láb elő
re), favágás {terpeszállás); ujjgyakor

latok: ujjzárás és nyitás, tenyérzárás 
és nyitás (fogási gyakorlatok); ellen
állási gyakorlatok (az öklöt erővel 
kinyitni); törzsgyakorlatok :t örzshaj- 
litás előre, hátra, jobbra, balra, törzs- 
forditás jobbra és balra, tözskörzés 
(állásból, ülésből), törzsfeszités fel-le 
(pádon fekve); ugrások: -csipőre tett 
kézzel lábujjállás, hajlított állásból fel
ugrás és vissza hajlított állásba.

1. M ó d s z e r e s  u t a s í t á s o k .
A  játék megtanulása nem cél, ha

nem csak eszköz. Kezdetben a szok
tatást, a fegyelmezést, később pedig 
a foglalkozás közben való felüditést 
szolgálja, a játék. Játékközben össze
barátkoznak a kis gyermekek és jól 
érzik magukat uj otthonukban. A  kü
lönböző családi körülmények között 
összekerülő kis siketnémákat együt
tes játékkal és játszva fegyelmező 
testügyesitő gyakorlatokkal hozhatjuk 
zökkenés sélkül egy közös gondolat
világba. Ha valamelyik gyermek visz- 
szahuzódna . a játéktól, ne erőltessük, 
ne erőltessük, mert az élénk játékok 
láttára magától fog jelentkezni a já
tékra. Néha engedjük őket szabadjá
ra, hogy egyéniségüket megfigyelhes
sük. A  tanév elején az idő legnagyobb 
része játékkal és játékos foglalkoztató 
gyakorlatokkal legyen kitöltve.

A  ■ testügyesitő gyakorlatokat se te
kintsük rendszeres tornagyakorlatok
nak, hanem á fáradt gyermekek já- 
tékszerü felüditásének. Ha az órák 
alatt fáradtságot, vagy talán unalmat 
veszünkészre, akkor 5—10 perces te:t- 
ügyesiíő gyakorlatokat végeztessünk 
felfrissítésül.

II. É r t e l e m  f e j l e s z t ő ,  f o g l a l 
k o z t a t ó 1 g y a k o r l a t o k .

1. Az értelemfejlesztő, fogla’koztató 
gyakorlatok feladata, hogy velük az 
elhanyagolt nevelésű kis s'k tnémát 
kiemeljük szellemi elmaradottságából, 
lelki tehetetlenségéből. Ezek a mun
kálkodások és foglalkoztatások a kis 
gyermekek kézügyességét, megfigye
lő-, felfogó- és alkotótvéepsségtt, mun
kakedvét és értelmét különféle i á.i.y-
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'bán fejlesztik és erősitik, s igy az 
I-Sői ¡osztály már fogékony lelkü’etü, 
ügyes kezű, értelmes s tanulásra ké
pes és tanulni akarta gyermekeket 
kap.

De hathatós támogatója lesz a be
szédgyakorlatoknak is, mert foglal
kozás közben gyakran adódik alka
lom, hogy kisded szókincsüket al!: al
mozzák és a szájról leolvasó képesré
güket pedig gyakorolják.

2. A z értelem fejlesztő fögla’koztató 
gyakorlatok anyaga: a) rajzolás; b) 
Írási előgyakorlatok; c) számolási gya
korlatok; d) papír hajtogatás; e) cirok 
munka; f) gyöngyfűzés; g) kavics-, 
színes, lapok- és pálcikák kirakása; b) 
Frőbel-fée kockák- és hasábok kira
kása; i) más kirakójátékok alkalma
zása; j) agyagmunka.

Ezek változatos célszerűséggel úgy 
állitandók össze, hogy a játék me
net© és tartalma, a gyermekek ter
mészetszerű érdeklődése mellett, fő
ként azok megfigyelő-, fogalom és 
itéletalkotó képességét fejlesszék.

a) A  rajzolás anyaga: vízszintes-, 
függőleges-, jobbra- s balra dűlő egye
nes-, majd k lr.onal k rajzoliaá a; az 
ily vonalakból egyszerű, ismerős a'a- 
kok képzése, közhasznú tárgyak, esz
közök, továbbá állatok egy-két vonal
lal való kezdetleges ábrázolása. Pl. 
kereszt, pad1, szók, asztal, odor,létra, 
karácsonyfa, sapka, ablak, boríték, 
sárkány, ágy, gereblye, ásó, ka’ apács, 
kerítés, csónak, levélszekrény, zászló, 
tintásüveg, püspöksüveg, kalaD, po
hár, házikó, solyzó, lapda, kerék, cae- 
resznye, szőlő, nyúl, csirke, egér, cica, 
kacsa, tyuk, gólya, ló, disznó, tétén, 
emberalakok síb.

b) Az írási előgyakorlalok anyaga: 
a másutt is szokásos előgyakorlatok, 
továbbá az összes kisbetűk és a kcny- 
nyebb nagybetűk íratása.

A z írási előgyakoriaiokkel párhuza
mosan a füzet kockás oldalán egyenes 
és görbe vonalakból szerkesztett egy
szerű rajzocskák használhatók fel.

c) A  számolási gyakorlatok e'lja, 
hgy a kis siketnémao gyermekeinek

1— 10-ig számfogalmaik legyenek s igy 
értelmük ez irányban is fejlődjék., Kez
detben az ujjaik, később a tanterem
ben levő tárgy ak és Ját którg,, a;k meg
számlálása szolgálnak anyagul.

d) Papírból hajtogatható: csákó, só
tartó, hajó, püspöksüveg, írón- és kö- 
tőtütartó, nyúl, pénztárca, csónak, 
bosszú és négyzetes doboz, csókafej, 
képkeret, honvéd-api a, ívópokár, szél
malom, szélkakas, kettős csónak, böl
cső, fűszer tartó, sertés, házikó stb.

e) Cirokmunka léhán'óit c rokszár- 
bóh készült és pedig: scdrófa, húsverő, 
gyertya, kalapács, súlyzó, gyöngsor, 
ásó, kés, vasaló, baba, ember, katona, 
öntöző- és kávéskanna, létra, zászló, 
gereblye, kocsi, vonat, ló, egér, gó
lya, pohár, sótartó, szék, pad, köpülő, 
kávédaráló, ház, mérleg seb.

f) Gyöngyfűzéshez nagyiyuku üveg
gyöngy használandó. Kezdetben tet
szés szerint, később szírek szerint fű
zik fel a gyöngyöt. Számolási gyakor
latoknál is ügyesen használható fel 
a gyöngyfűzés.

g) Kaviccsal és kirakópálcikákkal 
kirakatjuk azt, amit a gyermekek le- 
rajzolgattak. De elő is rajzolhatjuk, 
amit ki akarunk velük rakatni

A  színes lapokból kirakható: érem, 
galambdúc, vonat, baba, kocs:, bá^, 
lő, kisznó, csónak, templom s'b.

h) Erőbei-féle kocka- és hasábból 
kirakható: vonat, kereszt, szék, asz
tal, házikó; kapu, torony stb.

i) A  gyermekek foglalkoztatására 
más, közismert kirakójátékok is é tá- 
kesen felhasználhatók. Ilyenek a fi
gura épitőszekrény, építőkövek, 
gyöngymbzaik1 stb.

j) Agyagmunkára a színes p’ astilins
használható fel.

III. M ó d s z e r e s  u t a s i t á s o k .

A z értelemfejlesztő foglalkóztatót- 
gyakorlat okaki vegyük igénybe ak's 
siketnéma összes szellemi képessé
geit. Adjuk kezébe az egyes tárgya
kat, tapogassa vég'g, rakja s ét szín, 

. alak és mennyiség szerint, rajzolja 
le, lehetőleg készítse is el, hogy esié-
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vei és kezemunkájával cselekvő’eg ve
gyen reszt a tanulásban. Az uj irányú
cselekvések a gondolkodóképességét 
élénk működésbe hozzák, agya azuj 
benyomásokat, érzeteket, szemlélete
ket feldolgozza s így uj; képzetek, fo
galmak és gondolatok kelnek benne 
életre.

Midőn először adunk kezébe irónt 
s papirost, ne is sejtse, hogy tulaj- 
dónképpen az írás alapjait rakjuk le. 
A z  irási előgyakorlalokat, sőt a betűk 
Írását is úgy vezessük, mint’ a, nind- 
az csak rajzolás lenne.

A  rajzoláshoz kisebb alakú j: ap’r  st 
használjunk (rajzlap egynegyedrésze), 
hogy áttekintése legyen ra j a  a kis 
siketnéma gyermeknek. Egy rajzla
pocskára csak két alakot rajzoltas
sunk. Az egyes tárgyakat egyszerű 
alakban rajzoltassuk le, nehogy a 
gyermekek elveszítsék kedvüket. Ha 
alkalom adóo’ik, kössük össze be.zéd- 
gyakorlatokakl. Pl. a »pipipf« gya
korlásánál rajzoltassuk le a »pipi« 
egyszerű alakját. Ne hanyagoljuk el 
az ösztönszerü rajzolást sem.

A  számolási gyakorlatokat tegyük 
változatossá. Különösen a gyöngyfű
zés állítható be ügyesen a számfogal
mak megrögzítésére. Különböző szi, ü 
gyöngyöt, különböző mennyiségben íü- 
zessünk fel, pl.: 1 fehér és 1 zöld; 3 
piros és 2 kék; 4 rózsaszín, 2 fehér és 
3 lila stb.

A  papirhaj ogatás a kézügyesség fe j
lesztésének egyik legjobb eszköze, c’e 
játéknak is kedves, mert az elkészí
tett csákó és szélmalom, nagy örö
met szerez a gyermekeknek. Először 
együtt készítsük a tárgyakat, de a 
gyermekek még 3—4-szer csinálják 
meg égy edül emlékezetből.

A  cirok munka már több ügyessé
get, értelmet tételez fel, azért csak 
karácsony után kezdjünk vele foglal
kozni. A  cirokszár lehántolását a gyer
mekek végzik, de a széldarabiobas a 
tanár1 munkája legyen. A  s étd rabolt 
cirokból kis hegyes pálcikák segélyé
vel maguk a gyermekek álli'.sák tlö 
az egyes tárgyakat.

A  kirakójátékoknál kezdetben a 
gyermekek á tanárral együtt rakják 
ki az egyes alakokaf, a begyakorlá s 
.azonban egyedül végezzék emléke
zetből. Néha engedjünk szabadfog a t 
játékösztönüknek, de élénken figyel
jük őket, hogy játékközben mily han
gok hagyják el ajkukat, mert ezek al
kalmas kiindulásul szolgálhattak egy- 
egy gagyogási gyakorlatnál.

A z értelemfejlesztő, foglalkoztató
gyakorlatok sokféleségét találjuk meg 
a következő munkákban:

Steliy Gizella: Mit játszunk gyere
kek?

Stelly Gizella: Kisdednevelő inté
zetek évi foglalkoztatási és játékter
vezete.

Láng Mihály: A  munkaszeretetre 
való! nevelés módja.

özv. Székely Gáborné: Kisdedóvói 
magyar alaki munkák.

Tirpák Sándor: A z elemi iskolát 
rajztanitás.

Berwaldszky Kálmán és Tscheik 
Ernő: A  rajzolás vezárkönyVe.

IV. B e s z é d g y a k o r l a t o k .

1. A  beszédgyakorlatok feladata az, 
hogy az előkészítős növendékek bc- 
szédszerveit a fceszédtanitásra előké
szítsük. Ezen előkészítés úgy vites
sék keresztül, hogy az egyes növen
dékek mondat- vagy szótöredékei-, 
egyes megmaradt hangjai el ne vesz- 
szenek, sőt tovább fejlesztés ének; a 
teljesen siket és néma gyermekeket 
pedig gőgics'Tő, gagyogó gyakornok
kal szólaltassuk meg. Játszva c n ó 
gassunk elő egyes hangokat, hangero- 
portokat, szótöredékeket, gyermekes 
szavakat, más könnyebb szavakat, 
esetleg primitív mondatocská’ at is. A  
siketnémánál a normális beszédfejlő
dés gagyogá-1 szakának mesterséges 
megteremtésével n masak a g e.’mek 
beszédszerveit gyakoroljuk, hanem fel
ébresztjük' benne a hanggal, beszéd
del való megnyilatkozási Vágyát is, 
amely igy fontos előkészítő tényezője 
lesz magának a beszéd tanulásának, 
illetőleg á beszédnek. K  z ’etten nem
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kell értelmes szavak tanítására töre
kednünk, hanem elégedjünk megegy- 
egy jó zöngévei, vagy egy egy mással
hangzónak valamely magánhangzóval 
váló kapcsolatával. Ezeket a kapcso
latokat —• mint gagyogási gyakorlato
kat —  játékszerben vezessük végig 
az összes hangokon pl.: pappa, pi- 
pipi, pápápá, tetete, tatata, fifi.'i, ha
baba, trabubu, lololo, lilili, ká-ká-ká, 
stb. Ezeket a gyakorlatokat azonban 
úgy válasszuk meg s úgy hajtsuk vég
re, hogy azok semmiképpen sem le
gyenek száraz, merev s a gyermekre 
nézve gépileges, céltalan gyakorlatok.

2. Hallási gyakorlatul szolgálnak a 
döbolás, trombitálás, dudámé papír
tekerccsel, muzsikálás fésűvel, fütyü
lés, kiabálás egymás fülébe közelről, 
távolról; egyes szótöredékek, elmosó
dott szavak felelevenítése fülbe kia
bálással; a magánhangzók hangosvé- 
gigpróhálása, ugyanez az élesebben 
hangzó mássalhangzókkal is.

3. Módszeres utasítások. A z előké
szítő óSztályban a gagyogási gyakor
latok játékszerü keresztülvitele lesz 
a foglalkoztatás tengelye, gerince. Ezt 
támogatja az érteismfejlesztő, foglal
koztatóig yakorlatok minden egye3 
újabb alakja, valamint a testügye- 
sitő gyakorlatok és á játékok sokfé
lesége. Ez a végcél, a többi csak k i
sérő muzsika, nehogy a gyermekek 
idő' előtt megunják az iskolai foglal
kozást. Játszi koddy és türelmes elő
adás hassa át az előkészítő osztály 
vezetőjét. Játszva kell a komoly célt 
elérni. Tegyük derűssé azt a világot, 
ami az előkészítőben a kis gyermeket 
körülveszi.

10— 15 gyermek k"zö;t mindig akad 
néhány, aki az emberrel v.leséül©lett 
beszédösztönénél fogva, elkiáltja ma
gát, akiből játékközben egy-egy la 'g ,  
hangcsoport, vagy szó tör k :. Ezeket 
lessük el, ragadjuk meg és gyakorol
juk be, mert egyenlőre ez az ő be
széde, mivel ez, a leikéből fakad. Ekek
hez kapcsolhatjuk a gagyogás meg
kezdését is.

Ha á gyermek elölt többször han

goztatjuk: papapapa....., ő is u'ánozni
fogja. Játéknak tekinti, de mikor si
került hangot adnia s látja, hogy an
nak hallatára tanárát öröm fogja el, 
bátorságot kap és mind nagyobb1 oda
adással mondja: papapapa....., ami
ből lassankint »papa« lesz. Édes apja 
látogatásakor vagy kép és j 1 alapján 
aztán felhívjuk figyelmét, a »papa« 
jelentésére. Ezzel csak fokozódik a 
kedve és a z  .utánzási ösztöne s re
ményt nyújt arra, hogy ezek a gőgi- 
csélések nem lesznek egyszerű után
zási gyakorlatok, hanem élő, eleven, 
tudatos gagyogások. Ezeket a játék
szerű gagyogási gyakorlatokat alkal
milag rendre, rendre végez essük el, 
a belőle kialakult értelmes s avak je
lentésére pedig mindig hívjuk fel a 
gyermekek figyelmét. Pl.: pipipipi...- 
bői kialakul a »pipi«, a kis csirkék hí
vására; a pápápá...—ból lesz a »pá:< 
köszöntési forma. A  pipálást u ánozva, 
vagy egy pipáló- emberre mutatva 
mondjuk: p:-pa-p pa, a gyermekek ez: 
addig utánozzák, nr'g végre i ; megta
nulják' a »pipa« szót.

A z igv kialakult szavakat gyako
roljuk s alkalomadtán használjuk fel.

Ezeknél a gagyogó gyakorlatoknál 
a képzés könnyüségi foka szerint kez
detben csak a á-e, i o u-é magánhang
zókkal való' kapcsolatok használandók 
s csak később térjünk át az ö-ü-vel 
való gyakorlatozásra.

A  rosszalkodó gyermeket mosolyog
va fenyegessük meg s mosdjuk neki: 
tetetete..., amiből a fenyegető »tete«, 
majd pedig egymásra mutatva a meg
szólító »te« lesz. A z itt említett, kap
csolatok folyamán kialakult szavak 
lesznek még.: tata, ti, tü, tó, később: 
tej, tál. .

A  disznóölés j dőlése alkalmas az>i< 
gyakorlására.

Ha összeverekednek, mennek pa
naszkodni, hogy fáj. Ilyenkor mond
juk: fáfáfá..., amiből »fáj« lesz. A  kap
csolatokat tovább gyakorolva fofefe...- 
ből lesz »fél«, vagy »'éj«, amikor a te
henet fejik, továbbá: fa, fut, fuj, 
fiú. . ; \ !
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A  »fáj«-,jal kapcsolatban a fajdalom 
felhasználható a »jajajaj« hangoztatá
sára, amiből »jaj« lesz. Egyéb kiala
kult szavak lesznek még: jó, juj.

A  lövésre kész katona, vagy vadá z 
képe felhasználható- a »puff-puf« meg
tanulására.

A  pólyásbaba jelelése alkalmas a 
bababa... gyakorlására, amiből kiala
kul a »baba«. A  bebebe... gyakorlásá
ból kialakul a »be«, amit felhasznál
hatunk parancsra bemenéskor. K  ala
kulnak még a »bu«, ha tehenet látnak, 
»bibi«, ha sebes a kezük.

A  lovazást fel lehet használni a 
»tolótok»« hangoztatására, amiből »1:« 
lesz. Egyéb szavak: le, lili, lop, ké
sőbb: lassan.

A  »v«-vel való kapcsolatokból ki
alakul: vaj, vas, vasal.

A  repülő madár is érdekli a kis 
siketnémát. A repülést utánozva mond
juk: kár-kár-kár, amiből ká-ká-kálesz. 
A  kapcsolatok után kialakul: ki, kapa, 
kakas.

A  rosszalkodó gyerekre tréfásan
verjünk rá s mondjuk: dádádá.... A
ttovábbi kap esd rtok után ki lakúinak 
dió, dob.

Édes anyjuk emlékét felidézve han
goztassuk: mamama..., amiből »ma
ma« lesz. Egyéb szavak: me, a kecske 
utánzására és mos.

A  rossz gyermeket megfenyegetne 
mondjuk: nananana.., amibő »nana« 
lesz. Még kialakul: a nem és az én.

A  még hátralevő hangokat is hozzá 
kell kötni valami ne’ei’c kedves tárgy
hoz, dologhoz, különösen cselekvés
hez. Pl. a vonat indulásán;k utánzása 
alkalmas az »sz;< és »:«, a karmoló cica 
a1 t»c«, a nagyfülü csacsi a »cs«, a méh 
zümmögése a xz«, a helló hó, vagy a 
harapó kutya a »h«, a lovazó gyermek 
»gyi-gyi-gyi'<-je a »gy«, a led gágogása 
A >g«, a zseb pedig a »zs« kiejtésének 
a megtanulására. Az »r« egész é en át 
gyakorolandó..
. Az előkészítő osztály vezetője gyűjt

se össze azokat a szavakat, amelyek 
alkalmas kiindeilási pon'ul szolgálhat
nak egy-egy gagyogási gyakorlatnál.

Törekedjünk arra is, hogy ezek a be
állítások változatosak és érdekesek le
gyenek. Küldésképpen azért kívánatos 
ez, mert a,z érdekesség és a ¡vláitozatos- 
ság á gyermekek ügyeimét leköti s 
igy  az eredmény jóélőre biztosítva 
van. ; ! i
, A  gagyogási gyakorlatok végig ve
zetésével, a legfőbb célt, vagyis a 
tiszta, csengő zöngét kell biztosítani, 
mert ez a z  alapja az I-ső osztály ki- 
ejtéstanitásának. A  zönge természetes 
legyen, mentes minden erőltetéstől. 
A z egyes hangok érzékeltetése lehető
leg kerülendő. Ha a kis gyermek a 
játékszerü gagyogási gyakorlatok 
alatt sem ad zöngét, vágjunk türelem
mel, nehogy erélyes beavatkozással 
elrontsuk az ő rejtegetett, természet 
tes üde hangját. Ezen a fokon nem 
követelhető meg az összes hangok 
kifejlesztése. Meg kell elégedni az
zal, amit gagyogácsal üraiészetesuton 
elérünk.

Lehetőleg keveset jeleljen a tanár. 
Kívánja meg a gyermekektől, hogy 
amikor ő beszél, ők is utánozzák az ő 
szájmozdulaíalt. Külön szájról leolva? 
sási gyakorlatokat is végeztethetünk. 
Ilyenkor a szájról való 1 .olvasás segé
lyével egyes használatos tárgyaknak 
a felismerésére, egyes .parancsoknak 
a teljesítésére és eleven c elekv-ések- 
nek á véghezvitelére hívjuk fel a si
ketnéma ügyeimét. Ezzel gyakorolják 
a szem ¡uttján váló beszédmegértést.

Ezek a szájról való 1 o’v  sási pró
bálkozások és a vele kapcsolatos kiej
tések nem lesznek tökéletesek, ke 
utánzási ösztönük ezreit s e torén min
denesetre fejlődni fog, Az épérzékü 
gyermek sem mondja ki kezdetben 
tisztán és tökéletesen a szavakat, csak 
olyanforma zöngéket hallatt. » Nem 
szabadiéból lesz »Néma«, »Jó napok
ból lesz »Jós«, stb. A  folytonos gyakor
lással kezdetben egyes szavakat, ké
sőbb kisded mondatócskákat is megér
tenek1 szem utján anélkül, to y  a t ki 
is tudnák mondani.
. A  gagyogási gyakorlatokat általá
ban együttesen, karban mondassuk, de
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a mellett egye'nkint is próbálgassuk 
azokat. A  karban való gagyogásnál 
nagyon ügyeljen azonban a tanár a 
gyermekek természetes hangjára, a 
füle örökösen őrizze ellen hangjaikat, 
nehogy többet ártsanak ezek a gya
korlatok, mint amennyi jót akarunk ve
lük biztosítani az I-ső osztály számára. 
Végül ismételten s nyomatékosan mu
tatunk rá arra, hogy habár a tantár
gyak órarondszerüen vannak is be
osztva, azok sorrendje tanítás köz
ben a tanár legjobb belátása szerint 
változtatható. Célszerűség és szükség 
szerint tehát egyik tantárgy olvadjon

bele a másikba, hogy azt élénkit.e, 
érdekessé és változatossá tegye. Ne 
jelentsen az órarend;-z rü beosztás kö
tött menetet a tanárra, de még ke- 
vésbbé ,a tanulókra nézve. A  gagjo- 
gási gyakorlatokba életet kell önte
nünk, nehogy azok unalmassá vagy 
gépies szájmozgássá váljanak. Mivel 
a siketnémák intéz bének az a legfőbb 
feladata, hogy a némát megszólaltas
sa, beszélővé legye, éppen azért arra 
törekedjünk már az előkész tőben is, 
hogy valamennyi tárgy ennek a gon
dolatnak a szolgálatába állíttassák be.

Hochrein Lajos.

Heinicke Sámuel emlékünnep.
Nemcsak a német siketnémaintézeti 

tanárság és a német közoktatásügy, de 
az egész müveit világ tanítóinak és 
pedagógusainak, főként azonban siket- 
némaintézeti tanárainak ünnepe az a 
méltó emlékünnep', amelyen a német 
kartársak rendezésében, Heinicl e Sá

muel születésének 200-ik évfordulóján 
Hamburgban, 1927. pünkösd hetében, 
a nagy mester emlékének mi magya
rok is őszintén hódolunk.

Heinicke szakpedagcgi i működé
sének és hatalmas egyéniségének a 
jelentőségét most, a lipcsei siketné- 
ma-intézet (1778) alapítását köve'? 
másfélévszázed mul án látjuk különö
sen tisztán és egész lényegében ki
domborodni :

1. Az epfensleini, később a lipes i 
intézet megszervezésével a siketné
máik oktatásügyét általánosította és 
annak intézményes szervezetet adott

2. Gyakorlati és kiváló pedagógiai 
érzéke és tapasztalata, nagy elméleti 
tudása alapján helyesen felismerte, 
hogy a siketnémát csakis a hangbe- 
szédmóc’ sz r. vagy's a hangos be zéd- 
re és fe.záji'ól-olvasásra való tanítás 
által lehet az épe'rzékü k tórssd lírá
ba hasznosan vis:zavezetni és belőle 
kenyérkereső, önálló polgárt neveink

3. Bár Heinicke Sámuel elő t is vol
tak neliányan, akik egy-egy siket

némát -a jel és irás mellett a hang
beszédre is tanítottak, ezek azonban 
csak elszigetelt és múló je’enségek 
voltak. Annak a helyes felismerőié
vel, hogy nem a jel és az írás, ha
nem a hangbeszéd társadalmösltja 
valóban a siketnémát, valamint az
zal a ténnyel, hogy Heinicke műkö
dése nemi szórványosan egy-egy si
ketnéma kiképzésére terjedt ki, ha
nem a siketnémák intézményes ok
tatását teremtette meg és az ő taní
tásukban a hangbeszédmcd-zert á’ ta- 
láinosi tóttá: az úgynevezett német 
módszernek lett a megalapítója.

4. Egy Heinicke Sámuel mélységes 
meggyőződése, férfias akarata és ki
tartása kellett ahhoz, hogy a 18-ik 
század becézett, nagy francia huma
nistájának, abbé de l ’Épée-nek f.'nylö 
neve ellenére, annak jelbeszéd —  
francia — módszerével szemben a 
német módszert diadalra vigye.

5. A z általános népok tatásügynek 
is hatalmas lendületet adott az ö 
működése, mert az írva ¡olvasásnak a 
hangoz a'ási mcdsz re el egysz rre va
ló tanítása, amelyet a siketnémák ta
nításának gyakorlatából meri'éti;, an
nak idején a népiskol i oktatásra re- 
formálólag hatott

6. Heinicke Sámuel működésének 
és jelentőségének örök értékét pect'g
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azzal mérhetjük fel, hogy a hangbe- 
szédmódszer azóta a müveit világ 
minden államában diadalmaskodott, él 
és fejlődik minden nemzet siketné
májának a javára. ,

Heinicke Sámuelnek, a nagy i é;. e 
mester emlékének mi magyarok igaz 
s z í v  vei és egész lélekkel hódolunk. Az 
ö kiváló egyénisége és nagy szélién e 
vezéreljen embermentő munkánkban! 
A  szólásra nyílott sok százezernyi 
néma ajak pedig há"aadó imát rebeg 
Ő érette az Egek Urához!

*

Az emlékünnep június 6-án kezdő
dik] és 10-én zárul be. A  tárgysoron a 
legkiválóbb szakemberek és a rö’ on- 
testületek tudós művelőinek az elő!- 
adásai szerepelnek, amelyek mélyen 
felszántják a múltat és a jelent, a

jövő feladatait tárgyalják, úgy gyakor
lati, mint tudományos vonatkozások
ban. Ez az emlékünnep, amely a’ ap- 
jában véve tulajdonképpen nemzet
közi konferencia, nagyon mély és irá
nyitól hatással lesz a hallás hiányában 
szenvedők nevelésügyének korszerű 
szerű fejlődésére. Mi magyarok a leg
szorosabb viszonyban vagyunk a né
met kulturterülettel és így  különösen: 
fontos, hogy á mi ügyünk ezen a 
nagyfontosságu konferencián méltói
képpen képviselve legyen. Kar ác
saink különös figyelmébe ajánljuk a 
kongresszust. Egyesületünk annak ide
jén a kultuszmicisztsr ur öexoellen- 
tiájához is felterjesztést intézett ez 
ügyben és bízva remél ük, hogy a ma
gyar kuliura javára méltóképp: n f  g- 
juk ügyünket képviselhetni.

Schulmann Adolf.

Szemle.

Xirschenhauter Ferenca: A  Vakok 
József Nádor kir. Orsz. Intézetének ICO 
éves jubileuma. Különlenyomat a S. V.
0. Ü. 1926. évi 5— 7. sz.-ból.

Szkola Specjalna (Varsó) 1926. évi 
3. számában Borbély bibliográfiáját is
merteti.

Társadalomtudományi Bibliogra- 
phia Kiadja a Magyar Sociographiai In 
tézet (Bp. Parlament). A z 1924-ik évi
kiadványban, amely 1926. márciusban je
lent meg, közli a S.V.O.Ü. 19244. évi cikk
eiméit. A  43 Ívre terjedő kiadványt 
Pfeifer könyvkereskedése (Bp., Kossuth' 
L.-u.) terjeszti. Ára 375.000 K.

Revue pro vzdelani a vychovu 
Szluchon emy eh (Prága) 1926— 27. évi
1. és 2.-ik összevont számában a S. V.
0. Ü. 1926. 5— 7. számát ismerteti. Szer
kesztője Jaroslav Pouzar, Prága.

A  »Hivatalos Közlöny« 1926. nov.
1. -i számában a vkm. Istenes Károly 
igazgató »Hangkapcsolódások a magyar 
beszédben« c. müvét a polgári iskolák, 
óvónő- és tanitóképző-intézetek tanári 
könyvtárai részére való beszerzését 
ajánlja.

3>r. Bárczi Gusztáv orvos, a nagyot
hallók int. igazg. és O u b a c s  Gábor 
polg. isk. tanár: »Testünk és egészsé
günk«. Kiadja a Kalász rt., Bp. 1926. 
Tankönyv az elemi isk. V.— VI. oszt. 
számára, amely a legújabb tanterv alap
ján íródott. E könyv tartalmánál, stílu
sánál és beosztásánál fogva a siketné
mák intézeteiben is jól használható.

Xlug Péter és Simon József: A  
magyarországi gyógypedagóiai inté
zetek működése az 1925—26. tanítá
si évben. A z  intézetek igazgatóságai
nak jelentései alapján összeállították. A z  
országos szakfelügyelőség kettős szem
pontból igen ügyesen és értékesen ol
dotta meg a jelentés kiadásával inté
zeteink munkásságának az ismertetését. 
Először is az egyes intézetek pénzt ta
karítottak meg külön értesítők kiadásá
nak mellőzésével, másodszor és főként 
ez az első összefoglaló jelentés, amely 
a magyar gyógypedagógia munkáját nin- 
den irányban alaposan ismerteti, amely
ből mindenki tiszia képet alkothat magá
nak úgy az egyes, mint az összes in
tézetek életéről. Ez az összefoglaló jelen
tés a legjobban szolgálja ügyünk ismer-
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tetősének a célját. Haza lapjaink is mél
tóan kommentálták a könyv megjelenését, 
de a külföldön is méltó elismerésre ta
lált. A z  angolok igen szives hangú le
vélben köszönték meg a könyvet. — 
23 gyógyped. intézetben 149 r. tanár és 
55 megbízott és óraadó tanár tanít 1714 
siketnéma, vak, gyengeelméjű, stb. gyer
meket. 10 kisegítő iskolában és a székes
főváros 57 kislétszámu osztályában 105 
tanitó tanít 1771 gyengetehetségü gyer
meket. Van 11 siketnéma intézet, 1 na
gyothallók intézete, 1 tanfolyam a be
szédhibák javítására, 6 vakok intézete, 
4 intézet szellemi fogyatékosak (gyenge
elméjük) részére és 10 kisegítő iskola, 
valamint a szfóvárosban 57 kisegítő 
osztály.

A  figyelem, emlékezet és akarat 
egészségtana, Dr. Ranschburg Pál e. 
tanár, a gyógyped. laboratóriumok tu
dományos főfelügyelője ily  címen tar
tott 1926. ápr. 18-án előadást az Orsz. 
Közegészségügyi Egyesületben. A z  elme
működések lélek- és élettanának vázo
lása után rátért azokra a tényezőkre, 
amelyek öröklés utján, majd az élet ké
sőbbi fázisaiban, m:nt szerzett tényezők 
fejlesztőleg v. roncsolólag hatnak a f i 
gyelem, emlékezet és akarat épségére. 
A  mai kor emberének a figyelme éle
sebb, de gyengébb az emlékezete, aka
ratának megnyilvánulásában pedig in
kább az u. n. időelőtti reakciók vannak 
túlsúlyban és kevésbé szerepelnek az 
értelmi gátlások. Végül azokat a pszi- 
chológiás módszereket és elveket ismer
teti, amelyekkel e tulajdonságok célirá
nyosan fejleszthetők és gyakorolhatók.

Újabb szempontok a központi ideg
rendszer mozgási berendezésében, kü
lönös tekintettel az extrapirámis rend
szerre. S a r b ó Artúr professzor előadása 
áz elmeorvosok 1926. nov. 8.-i értekez
letén. Központi idegrendszerünk mozgási 
berendezésében — úgymond — az agy 
középpontjában fekvő szürke agyducok 
szoros vonatkozásokban állnak a primi
tív mozgásokkal. A  rettenetes háborús 
élmények és az utána következő idők 
krízisei az affektivitást oly sajátságosán 
befolyásolták, hogy az igy  teremtett ke
délyállapotok különleges kifejezési moz
gásokban nyilatkoznak meg. íg y  született

"meg a tá-ncepidémia. A  táncban nem a 
primitiv mozgások uralma következett be, 
hanem az agykéreg harmonikus műkö
désének felborulása juttatta túlsúlyra a 
kifejezési mozgásokban azt a groteszk
szerűséget, amelyet a ma divó táncok
ban látunk. Ez a groteszkszerüség meg
nyilvánul a művészetben, költészetben, 
festészetben egyaránt. A  kifejezési moz
gások tobzódásából azonban ki fog ala
kulni a kifejezések, mozgások újszerű 
megnyilatkozása, de csak akkor, ha az 
agykéreg működése, a gondolkodás és a 
belátásos értelem újra átveszik a vezető 
szerepet és megteremtik a harmonikus 
együttműködést agykéreg és exrapirami- 
dum között. Sarbó professzornak ez a 
megállapítása természetszerűleg a beszéd- 
mozaúsokra is vonatkoztatható oly érte
lemben, hogy a dadogás lokalizációját 
a szürke agyducokban kell keresnünk és 
az összrendezett beszéd is akkor válik 
lehetővé, ha a nyugtalan affektivitás meg
szűntével helyreáll a harmonikus együtt
működés egykéreg és extrapiramidum kö
zött,

Stoffe für den grundlegenden 
Sprachunterricht in Taubstummsn- 
Änstaiten. Nach den Grundsätzen der 
Mutter- und Arbeitsschule, von Hans 
K o c h ,  Tilsit (Magazinerstr. 17.). I. 
rész. Szerző kiadása. Ära 1 M. — 
Koch ebben a könyvében meggyőz arról, 
hogy még az anyaiskola elvei nyomán 
tanitó siketnéma-intézetekben is szükség 
van beszédpszichológiailag elrendezett be
szédanyag gyűjteményre. Malisch volt a 
beszédegészekből kiinduló beszédtanitás 
valóságos mestere, Koch pedig nagyszerű 
megfigyelőképességgel fedte fel és ren
dezte az anyaiskola nyelvanyagát. Ezt 
a kitűnő segédkönyvet melegen ajánljuk 
bartársaink figyelmébe.

ütichels Fülöp: A  siketnéma gyer
mek gyógypedagógiai védelme. Különle
nyomat a Magy. Gyógyped. 1926. 7— 10. 
számából.

Schreiner Ferenc: A  vakok gyógy
pedagógiai védelme. Különlenyomat a 
Magy. Gyógyped. 1926. 7— 10. számából.

Schulmann Adolf: A  beszédhibások 
és a beszéd gyógypedagógiai védelme.. 
Különlenyomat a Magy. Gyógyped. 1923. 
7.— 10. számából.
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Hivatalos rész.

A  III. Orsz. Tanügyi Kongresz- 
szns elnöki bizottsága 1926. julius 26.-Í 
ülésén a gyógypedagógiai szakosztály el
nökévé dr. Ranschbürg Pál egyet, tanár,
közegészségügyi főtanácsost, a gyógype
dagógiai laboratóriumok tud. főfelügyelő
jét, társelnöké pedig Klug Pétert, a 
gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfe
lügyelőjét választotta meg.

Ranschburg elnök ur Öméltósága m. é. 
okt. ll.-re  összehívta a győgyped. int. 
tanárait és ekkor megalakították a gyógy- 
ped. szakosztályt. Titkára lett Tóth Zol: 
tán tanárképzőint. igazgató, jegyzője Pán
cél Imre tanár. Két alosztályt is 
alakítottak, egyet az érzéki fogyatékosak 
ügye (siketnémák és vakok) részére, 
egyet pedig a szellemi és erkölcsi fogya
tékosok ügye részére. Előbbi elnökévé 
Istenes Károly áll. siketnéma-int. igazga
tót választották meg, titkárává pedig 
Schreiner Eerenc tanár, utóbbi alszak- 
osztály elnöke lett Szabó Károly áll. 
gyógyped. nevelöint. igazgató, titkára 
főtiszt. Morvay Antal áll. fiúnevelőink 
igazgató.

A z  elnöki bizottságban Herodek K á
roly, a vakok kir. orsz. int. igazgatója, 
tanáregyesületünk elnöke képviseli ügyün
ket.

A  szakosztály ugyané gyűlésén fel
hívta a tagokat a kongresszuson elő
adandó tételek sürgős beküldésére.

A  gyógyped. tanárok végrehajtó
bizottsága 1926. szept. 29.-én, okt. 11.-én 
és okt. 22.-én gyűlést tartott és ezeken 
a státus anyagi helyzetével foglalkozott. 
Régi, nagyon régi panaszok és sérelmek 
újulnak meg minduntalan e gyűléseken 
és —- a reménysugár még mindig oly 
halovány. A  bizottság több ízben járt 
el illetékes helyeken, részben megismétli 
a kérelmeit, részben pedig állandóan fel
színen tartja a státus anyagi ügyeit. E 
gyűlésen alakult ki egy újabb kongresz- 
szus összehívásának a szükségességé, ame
lyet különben a kartársak összesége is 
óhajtott. A  kongresszusról lapunk más 
helyén szólunk.

Memorandumunkat, amelyet a vég
rehajtó-bizottság a gyógyped. tanárok 
IV . orsz. értekezletéből kifolyólag készí
tett, Petrovácz Gyula orsz. képviselő át- 
jadta a kultuszminiszter urnák 'és a pénz

ügyminiszter urnák. Mindkét helyen jó
akaratukig fogadták kérésünket. A  végre
hajtó-bizottság pedig ügyosztályunkban 
adtja át a kérelmet, amelyet szintén meleg 
jóakarattal fogadtak.

A  II I . Egyetemes Tanügyi Kon
gresszus Előkészítő Bizottságának el
nöki tanácsa a szakosztályi elnökök be
vonásával Komiss Gyula dr. egyetemi 
nyilv. r. tanár elnöklésével a Tanítók 
Házában tartotta ülését. (1926. okt. 16.) 
A z  előkészítő bizottság foglalkozott azok- 
fkal a kérdésekkel, melyek hivatva lesznek - 
az egész oktatásügy megreformálására. 
Ezen kérdések három főcsoportba tar
toznak. 1. Korszerű pedagógiai kérdé
sek. 2. Tanügyközigazgatási és szervezeti. 
3. anyagi ügyek. Nagy László a Gyermek
tanulmányi Társaság elnöke a pályavá
lasztás és tehetségvizsgálat kérdését 
óhajtja tárgyaltatni, Tauffer Vilmos dr. 
ny. egyet, rendes tanár, a Felsőoktatási 
Társaság alelnöke, pedig a természettu
dományok intenzív oktatását kívánja a 
középiskolák tantervébe beilleszteni és 
tárgyaltatni. A z  elnöki tanács megálla
podott a kongresszus összességét foglal
koztató következő kérdésekben: 1. Nem
zeti k'ulturjavak oktatásunkban. 2. Egy
séges iskolaszervezet és tanügyi közigaz
gatás. 3. Anyagi ügyek. A  Magyarorsz. 
Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének ja
vaslatát az összes tanügyi alkalmazottak
nak szövetségébe való tömörítéséről el
fogadták. Elfogadták Rákos István kir. 
tanácsos javaslatát arról, hogy br. Eöt
vös József elhanyagolt sírjára hivja fel 
a kultuszminiszter figyelmét.

Előfizetési- és tagdíjak kizárólag 
csakis a pénztáros: Konrád György ta
nár, Budapest, VII., István-ut 95. (Va
kok József Nádor Kir. Orsz. Int.) cí
mére küldendők.

Kérjük egyúttal az előfizetési és tag
dijak sürgős beküldését.

Szaucsek István1 a vakok kjr. orsz,
intézetének tanára, tart. tüzérfőhad
nagy, a német becsületrend lovagjai 
febr. 26-ián esküdött örök hűséget Bú
z á t  h Aranka urhölgynek. Tanuk vol
tak: Dr. Buziáth János szfő'városi al
polgármester és Szaucsek Károly mér
nök. : ; I h ; : i
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Tóth Lajos

Tudományosan kimivelfc és fáradhatatla
nul alkotó egyéniség tért vele örök nyu
galomra. A z  újjászülető Magyarországnak 
kiválóan értékes újjáépítő munkását ra
gadta el tőlünk hirtelenül 1926. dec. 14.-én 
a halál. Dec. 17.-én hélyezték örök nyu
galomra a kerepesi-uti temetőben.

A  kiváló férfi egyéniségét méltatván, 
ideiktatjuk kultuszminiszterünk búcsúsza
vát :

»A  magyar művelődésnek nagy ha
lottja van, a- fáradságot nem ismerő mun
kának nagy fanatikusa, Tóth Lajos nyu
galomra tért. Szerdán, egy óra tájt még 
együtt dolgoztunk, két órával utóbb már 
halott volt, a kegyetlen csontember való
sággal úgy csavarta ki dolgos kezéből 
a tollat. Orvosai és családja ismételten 
figyelmeztették, hogy még az ő vasor
ganizmusát is kikezdte a feltartóztathatat
lanul folyó idő, de a kötelesség szava és 
az én kérésem, — melyekért most szem
rehányást kell magamnak tenni, — visz- 
szatartották a hivatalban. A  hivatalban, 
amely az ő számára sokkal több volt, 
mint puszta hely, az neki valóságos szen
tély volt. A z  alkotó, nagy hivatalnok 
prototípusa volt Tóth Lajos. A  magyar 

közegészségügynek és orvosképzésnek 
nagy szerencséje volt, hogy intézése jó
formán a kiegyezéstől a mai napig kőt 
olyan férfiú kezébe volt letéve, mint 
Markusovszky és Tóth Lajos. Sokan van
nak, akik nagy tudással tömérdeket dol
goznak, de életművet mégsem képesek 
alkotni. Ehhez isteni szikra kell. Marku
sovszky és Tóth Lajos után ilyen életmű
vek maradtak. A z  európai színvonalat 
meghaladó klinikai telepek és orvoskép
zésünk az ő áldott életüknek nagy mü

vei. Miniszterek jönnek és miniszterek 
mennek. De Tóth Lajost mind egyaránt 
szerették, pedig nem kereste egyiküknek 
{sem a kegyét, csak a hazáját és a ma
gyar tudományosságot akarta szolgálni, 
azt azután teljes erővel. Emberek va
gyunk, gyengék és a halál percében meg
telik a szemünk könnyel és egyidőre fe
lülkerekedik bennünk a bánat. Hazádnak 
utolsó lehelteiéig hü szolgája, munkás em
ber, alkotó férfi, pótolhatatlan munkatárs, 
jó öreg barát, Isten veled!«

Tóth Lajos dr. 1856-ban született. Kö
zépiskolai tanulmányait a piaristák buda
pesti főgimnáziumában, egyetemi tanul

mányait pedig a budapesti tudományegye
temen elvégezvén, 1879-ben az orvostudo
mányok doktorává avatták. Éveken át 
a budapesti tudományegyetemen tanár
segédi minőségben működött. 1893-ben a 
kolozsvári tudományegyetemre rendes ta
nárrá nevezték ki s e minőségében szol
gálattételre a minisztériumba rendelték 
be, hol 1924. május 5,-én a minisztérium 
adminisztratív államtitkárává nevezték ki.

Nevéhez fűződik a. kolozsvári egyete
mek újjáépítése, a József műegyetemnek, 
a budapesti külső klinikai telepnek, a 
debreceni Tisza István Tudományegyetem 
orvosi telepének, a pécsi Erzsébet Tudo
mányegyetemnek megépítése, a Kolozs- 
ról menekülni kényszerült egyetem Szege
den való elhelyezésének tervezése.

Tóth államtitkár revíziója alá tartoz
tak a gyógypedagógiai intézetek, tanár
képzés, szakfelügyelet ügyei is és hálás 
hálás kegyelettel említhetjük meg, hogy 
a nagy férfi mindig nagy megértéssel 
bírálta el az erőteljesen fejlődő magyar 
gyógypedagógiai ügyet.
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Különfélék.
A  kultuszminisztérium adminiszt
ratív államtitkárává a Kormánytó 

Ur őíőméltósága Gévay-Wolff h. állam
titkárt nevezte ki. A  gyógypedagógiai 
ügyek revíziója tehát most Gévay-Wolff 
államtitkár alá tartozik. Tisztelettelje
sen köszüntjük Öméltóságát és bízva re
méljük a gyógypedagógiai ügy további 
fejlődését.

Ur. Hegedűs Xióránt v. m. kir. pénz
ügyminiszter az Országos Siketnéma Ott
hon kormányzó-elnöke. 1926. szept. 19.-e 
fordulópont az Otthon életében. E napon 
az Otthon az áll. siketnémaint. torna
csarnokában rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen kb. 128 tag vett részt. A  köz
gyűlésen képviselve volt az Orsz. Szak
felügyelőség Simon József h. szakfelü
gyelő személyében, Tanáregyesületünk és 
az áll. siketnémaint. tanári kara képvi
seletében Istenes Károly igazgató és több 
tanár. A z  Otthon e napon választotta 
meg egyakaratu lelkesedéssel Hegedűs 
Lóránt öexcellentiáját kormányzó-elnök
ké és alapszabályait megnövekedétt kari
tatív és szociális munkájához mérten lé
nyegesen módosította. A  vitéz Keménv- 
ffv Károly elhunytával megüresedett el
nöki széket pedig Schulmann Adolf igaz
gatóval töltötték be. Buday László neves 
siketnéma rajzolómüvész egy gyönyörű 
diszokmányt készített a kormányzó-elnök 
részére, amelyet nov. 15.-én küldöttségi- 
leg nyújtották át Hegedűs Őexcellenciá
jának.
Áthelyezések: A  vkm. Jónás A . Jenő 
a snk. Bp. áll. intézetétől a snk. kecske
méti intézetéhez és Igler Antal kartár
sunkat a szegedi sn. intézettől a Bp.-hez 
helyezte át. Lázár Pál a snk. Bp. intézeté
től az áll. kisegítő iskolához, Némethy 
Kázmér a nagyothallók int. a snk. Bp. 
intézetéhez helyeztetett át, Ernyey Jo- 
Ián gyp. tanárnőt Bp. szfőv. tanácsa a 
nagyothallók intézetéhez osztotta be.

Eljegyzés Tamás István debreceni kar
társunk eljegyezte Dolhay Kózsika urhöl- 
gyet. Gratulálunk!

Az áll. gyógypedagógiai tanári pá
lyáról eltávozott: Schlarkó Aurél, Derű
jén Antal és Major János Kecskemétről 
és Irlanda Zoltán Békéscsabáról. Major a 
kecskeméti ipariskolánál helyezkedett el, 
a többiek pedig Bp. székesfővárosnál.

Völker Jenő II. éves orvostanhallgató 
— Völker József soproni siketnémaint. 
igazg. fia, 1926. nov. 19-én elhunyt. 
Ny. h.l — A  mi tanáregyesületünk olyan, 
mint egy nagy család, ahol -mindnyájan 
ismerjük. a kollégát, annak családját 
is. Völker József mindnyájunk jó barátja, 
az ügynek első munkása, megboldogult 
Jenő fia pedig szintén szeretett ismerő
sünk, fiatal barátunk vala. Mélységes 
részvéttel osztozunk a család fájdalmá
ban ! .

Köszönet. A  jó Istentől reánkmért, 
próbáltatásunkban a vigasztaló együttér
zés, az emberi szivjóság oly sok jelé
keresztény alázattal fogadott súlyos meg
vet találkoztunk, hogy képtelenek va
gyunk mindenkinek: családunk bará
tainak, a kartársaknak, ismerősöknek, 
testületeknek, intézmén5reknek egyenként 
köszönetünket kifejezni.

Fogadják azért ezúton jó lélekkel a 
fiukat vesztett szülők bensőséges hálá
ját. .

Sopron, 1926. november hó.
Völker József és neje

Tiszteletdij egy szakmunkáért. La
punk legutóbbi számában közöltük s 
különlenyomatban is kiadtuk Kirschen- 
heuter Ferencnek »A  hadirokkantak fog
lalkoztatása« c. emlákirását, melyet a 
szerző a M. Kir. Hadirokkant-Otthon 
iparüzemének átszervezése tárgyában irt 
a népjóléti minisztérium szakvéleményt 
kérő felhívására. Mint most értesültünk 
a népjóléti és munkaügyi minisztérium 
az emlékirásba foglalt szakvéleményt s 
az iparüzem újjászervezésére vonatkozó 
javaslatokat elfogadta, ezeknek megfele
lően az iparüzem újjászervezését elren
delte s Kirschenheuternek munkájáért a 
86.536— 1926. sz. rendelettel 1,500.003 ko- 
ronányi tiszteletdijat engedélyezett.

Külföldi tanulmányuti alapítványi;
tett abrudbányai Rédiger Ödön pécsi 
gyógyszerész siketnéma-intézeti tanárok 
részére. A z  alapítvány kezdő tőkéje 80 
pengő, amely addig gyarapitandó és 
kamatoztatandó, amig jövedelméből a 
cél megvalósítható. A z  alapítványt a S. 
V. T. O. E. őrzi. A  nemes szándékú 
alapitót követte annak fivére, Rédiger 
Károly kartársunk, aki az alap gyara
pítására szintén 80 pengőt adományozott.
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Tóth Zoltán, - gyógyped. tanárképző
int. igazgató, a magyar elmeorvosok 
1926. nov. 9.-i értekezletén előadást tar
tott »Mi a gyógypedagógus szerepe a 
fogyatékos elme védelmében?« cimen. 
Ugyanakkor Éltes Mátyás igazgató »Meg
ismételt intelligencia-vizsgálatok eredmé
nyeiből levont tanulságok gyengeelméjű 
gyermekeknél« cimen adott elő.

Dr. Kovács László nyíregyházi orvos 
a »Nyirvidék« 1926. okt. 13.-i és dec. 
21.-1 számaiban gyógypedagógiai kérdé
sekről hosszabb közleményeket irt és 
azokban egy Nyíregyházán létesítendő 
gyógypedagógiai intézménynek a- felál
lítását sürgeti melegen.

Puha László és Schrsiner Perenc
tanárok személyében a gyógyped. tanár
képzőintézet uj előadó tanárokat nyert. 
Előbbit a kultusziüiniszter ur a siketnéma- 
oktatás történelmének az előadásával, 
utóbbit pedig a vakügyi szemináriumi 
gyakorlatok vezetésével bízta meg. Ta
nárképzőnknek ezt a két szellemileg fel
készült értékes uj tanárát szívesen kö
szöntjük.

A  »Siketnémák Közlönye« az 1927,-ik 
évvel lépett 25.-ik évfolyamába. E lap
társunk felkészülten, szívósan és igen 
értékesen szolgálta és szolgálja a felnőtt 
siketnémák mindennemű kulturális és 
szociális érdekét. Mostani szerkesztője 
Rochlitz Gyula. További sikeres munkál
kodást kívánunk!

A  csanádi püspök 1926. julius 16.-án 
kelt pásztorlevelében a szegedi sn. in
tézet negyedszázados évfordulója alkal
mából egyházmegyéjének papságát a si
ketnéma gyermekek tanítási és nevelési 
ügyének a felkarolására hívta fel.

A  Magyar Gyógyped. Társaság
1926. nov, 19.-én nagygyűlést tartott Bu
dapesten, a siketnémák áll. intézetében. 
A  gj’ülés legfontosabb tárgyát az elnöki 
szék betöltése képezte. Dr. Imre Sándor 
ny. államtitkár, szegedi egyetemi tanár 
távolléte és nagy elfoglaltsága miatt le
mondott az elnöki tisztségről. A  gyű
lés a Társaság elnökévé egyakarattal Rot
tenbiller Eűlöp dr., igazságügyi állam- 
ttitkárt választotta meg, Imre Sándor 
professzort pedig igazán őszinte lel
kesedéssel tiszteletbeli elnökké választot
ták. A  szokásos jelentéseken felül, ame
lyek a Társaság értékes munkásságát de-

monsti álták, Révész M. dr. a müncheni 
gyp. kongresszusról adott elő.

Simon Antal cserkészcsapat (915. 
sz.) A  siketnémák váci kir. orsz. int. 
15 növendéke és parancsnokuk Zsembay 
Ferer.c tanár 1926. jun. 13.-án ünnepé
lyesen cserkésszé avattatott.

A  karácsonyi segély ügyében az 
összes tanító- és tanáregyesületek közös 
gyűlést tartottak Bpesten, 1926. decem
ber 28.-án, amelyen az egyenlő elbírálás 
elve alapján elhatározták, hogy a tan
ügyi személyzet részére is kérelmezik e 
segély megadását.

Aa Orsz. Siketnéma-Otthon decem
ber 23.-án tartotta meg karácsony-est
jét. Ezt a szeretet-ünnepet két örvende
tes tényező emelte magasabbra az el
múltnál: egyik az, hogy az Otthon sa
ját házában gyújthatta meg a karácsonyi 
gyertyákat, a másik pedig az, hogy dr. 
Hegedűs Lóránt kormányzó-elnök őex
cellenciája eljött a siketnémák közé. A  
szeretet ünnepélyén 220 sorstárs részesült 
természetbeni adományokban, 30-an pe
dig munkánélküli segélyben (80— 240 Ki
ig) részesültek. Hegedűs őexcellenciája 
2 millió K-t adományozott a karácsonyi 
akcióra, amely a siketnémák között osz
tatott ki. A z  ünnepélyen őkssgy&lmessé- 
gén kívül resztvettek még Szóllás Gyula 
főtiszt viselő, Simon J. h1. szakfelügyelő, 
Istenes Károly és Schulmann Adolf igaz
gatók családtagjaikkal, dr. Bárczi G. fő
orvos és dr. Szappanyos J. ügyész.

Gyűlés tornaverseny ügyében. A
siketnémák és vakok intézetei növendé
keivel a folyó tanév végén Budapesten 
rendezendő I. országos torna-vereny prog- 
rammjának megbeszélése végett dec. 27- 
én a siketnémák bpesti áll. intézetében 
értekezlet volt, Az értekezleten részt vet
tek 'aa egyes intézetek érdekelt kiküldöttel 
s az értekezletről felvett jegyzőkönyv 
minden intézet igazgatóságának megkül
detett. A z  előirt gyakorlatok megállapí
tása még nem volt lehetséges, de amint 
ezzel elkészülünk, rögtön szétküldjük az 
érdekelteknek. (P.)

XTáray-Szabó Sándor néhai államtit
kár sírját koszoruzta meg az áll. kisegitö 
iskola 1926. nov. 13.-án, az iskola épü
lete felavatásának 20.-ik évfordulója al
kalmából.

Zádor Endrét, a siketnémák temes
vári intézetének igazgatóját a román ki
rály a »Románia csillaga«-rend parancs-
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noki keresztjével tüntette ki. Ilyen magas 
kitüntetést általában csakis a prefektusok 
(főispánok) és magasabb áll. funkcioná
riusok szoktak kapni. A z  ottani intézet
ben az elmúlt évben a következő osztá
lyok voltak: la  és Ib>, II, III. IV., V. 
és VI. a, W, Valamennyi .osztályban oláh! 
nyelven tanítanak. A  tanárképzés a ko
lozsvári egyetemmel kapcsolatban törté
nik ős 4 ; évig tart.

Cr íspár Árpád kecskeméti kartársun
kat az ottani Hangya fogy. szövetkezet 
e-lnök-igazgató’ává választotta meg (1928. 
szept. 12.). A  kecskeméti Rokkant és 
Nyugdijegylet pedig alelnökévé válasz
totta meg (1926. ápr. 11.).

A gróf Janit ovi eb. Ivánfürdő egyesület 
(Balatonboglár) !Frey József kartársunkat 
főtitkárrá, lovag Sz'aucsek István kartár
sunkat pedig választm. r. taggá válasz
totta meg.

A  bweati gyórtyped. tanárok 1926.
dec. 7-én a Dohány-utcai Pósch-vendég- 
lő külön helyiségében családi összejöve
telt tartottak. A z  estét Herodek igazgató 
és Puha tanár rendezték. KbL 110-en gyűl
tek össze és a legke'lemesebb hangu
latban töltötték az estét. A  kartársi 
együttérzésnek sok jó szolgálatét tesz, 
fa  néhanapján így is összejövünk, ösre- 
tartunki. ■ ■

A  siket-némák soproni intézetében.
a,z elmúlt nyár folyamán nagyarányú áta
lakítási, karbahelyezési munkálatok foly
tak. A z  állam és a törvényhatóságok 
támogatásával sikerült az épületnek a 
háborúban a katonai igénybevétel foly
tán teliesen elpusztult —  asbest padlóza
tát póto’ni és az összes használatban 
levő tantermeket és intemátusi helyisé
geket fapadlóval ellátni. A  tantermeknek, 
ínternátusi helyiségeknek részben kifes
tésével, kimeszelésével pedig még barát
ságosabbá vált ez az egyébként nagyon 
tetszetős, szép, tágas iskolaépület. A z  in
tézet növendékeinek számlái a f- iskolai év
ben 94. Ebből esik az előkészitő osztályra 
14, az I.-re 15, a Il.-ra 14, a IlI.-ra 
12, a IV.-re 14, az V.-re 9, a Vl.-ra 11, 
a VlI.-re 2, a V lII.-ra 3 növendék. A  
bennlakók száma 89. A  V II— V III. osz
tály elnéptelenedése nagyrészben Sopron
nak több éven át bizonytalan helyzetére 
és a nyugati részek elcsatolására vezet
hető vissza. A z  utóbbi okból elmaradt 
gyermekek részint a bécsi, részint a bécs

újhelyi intézetben nyertek felvételt. A z  
1925—26, tanévben végzett növendékek 
közül többen soproni iparosokhoz szegőd
tek el tanoncokul. Egy volt leánynövendők 
a soproni »A z  Isteni megváltóról eln. 
irg. nővérek« 3 évfolyamán, női ipar
iskolájában folytatja tanulmányait. A  tan
testület komoly ambícióval fáradozik azon, 
hogy a siketnémaintézetek tanulóinak első 
orsz. atlétikai és torna verseny ét esetleg 
már a tavasszal Sopronban lehessen ■ meg
tartani.

A. »XEAC« (Kitartás Egyetemi A tlé
tikai Klub) Szegeden m. é. okt. 5.-én 
nagyszabású pályafelavatási ünnepélyt tar
tott, amelyen a Kormányzó Ur őfőmél- 
tósága és Klebelsberg gróf kultuszminisz
ter is résztvett. Ez alkalommal felvonul
tak a szegedi cserkészek, köztük a siket-, 
némaintézet Szalézi Szt. Ferenc cserkész
csapata. A  szegedi siketnéma cserkészek 
a diszfelvonuláshan oly precizitással vet
tek részt, hogy csakis a beavatottak tud
hatták, hogy ez a csapat siketnéma ta
nulókból áll.

A  vakok kolozsvári intézete, ame
lyet emeletnyi magasságig a magyar kul
tuszkormány huzatot! fel. végre az oláh 
impőrium alatt felépülte A z ’ eddig Egyed- 
szentkirályon működő intézet 1925. de
cember havában költözött be az állandó 
Intézeti épületbe. A  növendékek száma 60, 
akik között egy leány foglal helyet. Úgy 
látszik a növendékek nem szerint'vannak 
elkülönítve. Tanszemélyzete az intézetnek 
egy igazgató, öt férfi, két nőtanár és 
egy női kézimunkatanitónő. Amint érte
sülünk a növendékek megfelelő , ellátás
ban ős felruházásban részesülnek, e te
kintetben különösebb panasz nincsen. Min
dent az oláh kormánytól kapnak. Odaát’ 
a gyógypedagógiai inspektor elhalálozván, 
helyébe dr. Leményi Vaszilié ügyvédnek 
a neje választatott, akinek doktorátusa 
van és pár évig tanár is volt. Kineve
zése meglepetés volt a he nem avatottak
nak. A  kis gyermekek érdekében sokat 
tett, érdemes nő s a miniszter különös 
bizalmát bírja.

1925. december 23.-án tartotta meg az 
intézet a Braille-irás feltalálásának 100 
éves évfordulója alkalmából ünnepélyét, 
amelyen számos előkelő vendég vett 
részt, A  szereplők között feltűnést kel
tett Vancsa János növendék, aki legjob
ban hegedül és zongorázik' s a Vakok Jó  ̂
zseí- Nádor Kir. Orsz. Intézetének volt
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néhány év előtt növendéke. A  kolozsvári 
vakok intézetének utolsó magyar tanára 
Kolumhán Károly- 1925. október 1.-től 
nyugdíjba vonuljt a igy  most az intézetten 
teljesen oláh származású tanárok, vakok 
és látók vegyesen,- tanítanak.

A lova? Wecliselmami-íéie iir, v%- 
kok-intézete, amely a Mexikói utón gyö
nyörű. palotában volt elhelyezve, £0 évi 
fennállás után mint külön intézet meg
szűnt és - a Bet-hlen-téri izr. siketnémaint. 
épületébe költözött. A  két intézet közös 
gazdasági . alapra való helyezésének az 
volt az oka, hogy egyrészt kevés növen
dék jelentkezett felvételre, másrészt az 
izr. hitközség anyagi nehézségein köny- 
nyitett vele.

Az ungvári siketnéma-intézatbe *,
amint azt egy ungvári lapból olvassuk, 
templomot rendeztek be az orosz gör. 
kel. egyház részére, amelyben Irén püs
pök celebrált, jan. 14 és 15-én. Aespliek. 
a ré g i. divide et impera elvet immár a 
fele.k.ezetek megbontására is a'kalmazzák.

Góts Ottó, a vakok kir. orsz. int. 
tanára, 1926. dee. havában örök hűséget

esküdött G'áborjányi Szentmiklórky Er
zsébet urleánynab.

Sarbó professzornak -»A beszédre., mü
vét megvételre keresem. Sehulmánn A ,

Kopasz Julianna, a slketnémák 
szegedi intézyí.éack: k ivá ló  kézim unka
tanítónője, márc. 6-án, hosszas szen
vedés titán, -élte: kora delén, váratla
nul elhunyt. A  m eg te l dugult a le lk i
ismeretes munka, a- szorgalom  és köfe- 
lességtudás példaképe volt. Elhunyta 
nagy vesztesége ú gy  az intézetnek, 
mint a z  általa, te ljes odaadással s zá  
retett néma, növendékeknek. N y. b .!

Szahéky la jo s  pénzügym inizzjeri 
állam titkár urnái tisztelgett febrruár 
12-én N a g y  Péter igazgató- .vezetésével 
a  váci kir. orsz. siketnéma három 
tanára és átadta neki végrehajtóM - 
zottságunk kérelm ét -a gyógy ) ed. ta
nári státus rendezése tárgyában. Ömél
tósága szívesen fogadta kérelm ünket 
támogatását készséggel 'm egígérte.
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