XXXI. évfolyam.

1—2. szám

1929

SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK OKTATÁSÜGYE
A SIK E T N É M Á K ÉS V A K O K T A N Á R A I
ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS L A P JA .
S z e rk e sz tő sé g és k ia d ó h iv a ta l; B udapest, V ili. k é r., F estetits-u cca 3. sz.

Megjelenik
évente 10 számban.
Előfizetési ára
egy évre 24 pengő.

Egyesületi r, tagok a lapot tagilletm ényük lejében kapják
A gyógypedagógiai intézetek e lő 
fizetési árát évtől-évre a z e gy e 
sületi közgyűlés szabja meg.

TARTALOM : KL1S LAJOS (Borbély Sándor)?^— A vakok nevelése és oktatása I,
(Horváth Kálmán) — lantervünk revíziója (Desghensky Ferenc) — Hallásvizsgálatok II.
{dr. Bárczi Gusztáv) — A fogalmazás tanítása a siketnémák intézeteiben. III. ( Igler
Antal) — A siketnémák soproni intézete 25 éves (László Géza) — Szemle— A gyógypedagóiai intézetek státusa. — A magyarországi gyógypedagógiai intézetek és kisegítő
iskolák növendékeinek létszáma az Í928—29. tanítási évben. — Hivatalos rész. —
' Különféle — Inhait — Sommaire — Contents

Ismét temettünk. Nehéz volt ez a temetés. Súlyosabb, mint több
más. Szép szál fenyő dőlt ki sorunkból. Hanyatlása megdöbbentett,
suhanása süvitő volt, zuhanása megrendített. Nemcsak a vérbeli vesz
tek' családnak csordult ki könnyes keserve, de mi, a második körben
álló lelki rokonok is mélyen megrendültünk.
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Ritka értékességé barátunkat: Klis Lajost temettük el.
40 évig szolgálta a magyar tanitásügyet. Ebben is a legnehe
zebbek egyikét: a siketnémák tanitását. Működése nyomán az ér
dekelt szülők részéről a könnyes hála, tanítványaitól meg a fokozott
tisztelet, szeretet, sőt rajongás lett a jutalma. Kartársai, — kik közöl
igy is, úgy is kivált egy fejjel, — nagyrabecsüléssel illették kedves
személyét, feljebbvalói pedig az elismerésnek és kitüntetésnek külön
böző fokozataival jutalmazták értékes munkásságát.
Temesvár, Vácz és Budapest
voltak áldásos
működésének
állomáshelyei.
Temesvárra az első tiz ifjúi éve esik: 1887— 1897-ig. Scháffer
Károly siketnéma intézeti igazgató volt az első mestere, viszont
Scháffer igazgatónak ő volt a jobb keze. Dicséretesen jellemző mind
két emberre, hogy mig az egyik magasztalta a másikat, ez a másik a
hála szavával dicsérte mindhaláláig mesterét. Ne kicsinyeljük ezt a
jellemvonást. Nemes tulajdonság! S napjainkban oly ritka je
lenség ez! Klis Lajosnak egyik erkölcsi dísze épen az volt, hogy ember
társa irányában nem a leszóló, nem a kisebbítő, nem a gyalázÓ, hanem
az elismerő, a dicsérő, a magasztaló, a hálás szó buggyant ki ajakén
először. És ez nemcsak szemben, de az illetőnek háta mögött is igy
hangzott. E jellemvonása oly felette finom magatartással párosult,
amilyet férfiaknál alig-alig találhatni többet. Sőt az a kedves figyelem,
nyájas modor, előzékeny készség, édes szó és sima mozdulat, mely
jellemezte őt, nem egy nőnek is válhatott volna kedves diszére.
.Ám Temesvárról hozta, ugyan ő ez első pillanatra is igen ki
tetsző, . megnyerő, külső vonásait, de gyökerük messzebbre terjed. A
vérségi kötelék nyomán a szülőkig vezet e szál. Apja lengyel vér, S 9I
természetesen katholikus; — anyja pedig erdélyi nemes személy:
református papnak a leánya. E vérségi alap átjárva, átitatva életviszonylatának különböző ráhatásaitól, adta meg a férfiú karakterét.
Gyermek és ifjút éveiben Erdély levegőjét s z ív ja, fNagyenyeden és
Kolozsvárott: agyát és szivét a Bethlen kollégium tana és íradiciós
szelleme táplálja, Vére izzó, lelke rajongó. Az igy telitett ifjú 20 s
egynéhány éves korában kikerül Erdély légköréből s lelkileg uj oltást
kap — Temesvárt. Itt ugyanis szüleitől már elváltán, külön családi életet
teremt. Itt kap állást is. Siketeket is kezd tanítani, amiről és akikről
Ágidig nem tudott. Nagyenyed és Kolozsvár tősgyökeres magyar szavú
lakossága helyett Temesvárnak elegyes, sőt akkor tulnyomólag németes
szavú, szokásu és műveltségű polgárai némely vonatkozásban kitérít
hették fejledező karakterét eredeti ösvényéből, de némelyekben megmódositva és nemesítve, meg is erősítették.
Az erős akarást itt felváltotta nála a simább kitartás (fortiter in re
sugviter in modö), az ambíciót tartalmassá tette a csüggedetlen szor
galom; az ifjúsággal járni szokott fegyelmezetlenséget erénnyé fej
lesztette az aprólékosságra is gondolás és a megbízható pontosság.
Ez erények kifejlődésére érielőleg hatott a foglalkozása is, főként
pedig a siketnémák tanítása, ami tudvalevőleg — egyebeken kívül
— . különös fegyelmet, önuralmat, apró részletezést és kitartó szor
galmat kíván.
Vitt ő magával Erdélyből Temesvárra egyebet is: izzó fajmagyar
érzést. Ezen azonban már semmit sem módosított Temesvár; sőt meg
fordítva; missziót teljesített Ö itt. Többször említette nekem boldog
büszkeséggel, hogy Temesvárott őt neki volt az iskolában az első
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magyar nyelvű osztálya, melyet be is mutatott 1892-ben az akkori közoktatásügyi miniszternek: gróf Csáky Albinnak.
KIis Lajosnak többoldalú értékessége nem kerülhette el az élesszemű Koboz József figyelmét, aki egyszemélyben szakfelügyelő és a
váci siketnéma intézetnek igazgatója is volt. Koboz e központi siket
néma intézet színvonalát emelni óhajtván, Klis Lajost 1879-ben Vácra
rendeltette.
Vác, Klis Lajos váci munkálkodásának maradandó nyoma azon
ban csak 1899-től kezdődőleg látható, amikor is neki e sorok Írójával
a legvilágosabb megértéssel, a legbensőbb kölcsönös őszinteséggel
és barátságos érzéssel párhuzamosan működnie volt alkalma.
Klisnek e váci működése 1807 -1004-ig tartott. E hét évre (hogy
egyebet ne emlitsekP több szép feladatja esett, melyeknek mindenikét
elismerésre méltó módon oldotta meg.
Az intézetnél másodigazgatói állást töltött be egyszersmind tanári
kötelezettséggel is. Keresni kell annak a lelkiismeretességnek és ön
feláldozó buzgóságnak a párját,-- amellyel Klis az ügykörébe felelős
séggel jutott részlet igazgatásának a sok csinját-binját végezte. Mégis,
nem ez volt neki a legnagyobb érdeme.A legngyobb érdeme az volt,
hogy jelentős tényezője volt annak, hogy a nagyszámú (20-—25) tanári
testületben a barátságos, összhangzatos, tehát kellemes és eredményes
kartársi élet megteremtessék s évekig uralkodó legyen. Ez azért történ
hetett meg, mert tudott őszintén érző és becsülő kollégája lenni tanártásainak s ugyanakkor hiv és megbízható munkatársa lenni igazgató
barátjának is.
Arra az időre,(1900- 1904.) esett Klis Lajosnak az a néhány esz
tendei váci lázasabb működése, amely csak úgy ontotta a nagy
és szép feladatokat a nemes becsvágyak számára. így egyik legizgatóbb munkahalmazatot a magyar siketnémaoktatásügy 100 éves múlt
jának ünnepélyes csoportosítása, feltüntetése szolgáltatta a váci intézet
1902 évi jubileuma címén. Ez ezer águ-bogu munka előkészítésében
s végrehajtásában Klis Lajos nemcsak mint helyettes igazgató vett
mértékfeletti részt, hanem történeti kutatásaival és megirott tanulmá
nyával maradandókig ériékes anyagot szolgáltatott a vaskos kötetü ju
bileumi Emlékkönyvnek is — a siketnémaügy jobb kidomboritásái'a.
Mindamellett még arra is jutott lelkes '¿erejéből, hogy néhai Gácsér
József váczi tanár barátunkkal karöltve buzdító útra keljen a siket
némák érdekében Székesfehérvárra .és Sopronba. Érdemüket nyugtázta
s máiglan is hirdeti a soproni siketnéma intézetnek 1903. évi meg
nyílta.
Bizony-bizony elég lehetett egy embernek a 24 órás: tanári szol
gálat mellett másodigazgatói gondos tiszte és az a hivatali, meg tár
sadalmi. elfoglaltsága, mely nyüzsgő méhkasnak mutatta akkor a váci
intézetet. De Klis Lajos győzte a hasonló korú társaival együtt a meg
feszített munkát. Sőt! A tanárképző 1900 őszén szeryeztetvén újjá,
ebben Klis újabb megtisztelő megbízást kapott: a lélek- és neééléstan,
meg a történelem tárgyának ismertetését. Vegye észbe a netán hirtelenitéletü és szavú, hogy akkor a tanárképzői vonatkozásban majdnem a
semmiből kellett csinálniok valamit a kezdőknek. Klis is hangyaszor
galommal gyűjtötte össze s szerkesztette hatalmas könyvbe az adatokat.
Akik ma leszállított óraszám mellett a már jártabb útvonalon és
bátorságosabb vizeken evezhetnek a tanárképző célja fele, azok tanú
sítsanak annyi filozófiai meglátást, hogy emeljenek kalapot az ily
úttörő érdem előtt.
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Mert ez a férfiú: Klis Lajos rajongója volt a munkálkodásnak, —
még pedig a köz javára irányuló munkának, melyért bizony csak hul
ladék, morzsa
ellenszolgáltatást kapott. Gondolok a szaktanácsi
tevékenységére. Ö volt az 1898-ban szervezett szaktanácsnak első je g y
zője 4 évig. Mily pontos és részletes foglalatja az a 60 drb. s pár
száz Ívnyi jegyzőkönyv a nagy lendülettel dolgozó akkori szaktanács,
tantigytörténeti adatainak.
Mellőzve egyebeket, még csak annyit említek meg váci eredményes,
munkásságából, hogy életének e leglázasabb tevékenysígü korszakára
(1900) esik az a másik megtisztelő megbízatása is, hogy állítsa egybe,
a siketnémákra:vonatkozó közérdekű tudnivalókat. Értékességén kívül
az az érdekessége ennek a könyvnek, hogy a mintegy 10 éven át addig
veszteglett tanügyirodalmi szaktevékenységünk ezzel a munkával indul
meg, melyet aztán sorozatosan követnek mások is.
Ezek után oly természetesnek, oly magától értetődőnek mutatko
zik az a jelenség, hogy mikor a felső hatóság 1904-ben a budapesti ál
lami siketnéma-intézet igazgatására uj személyt keres, az első tekintet
Klis Lajosra esik és — rajta is marad. A váci intézeten nagy érvágás,
volt ez, de még nagyobb haszon származott belőle a budapesti részére.
Budapest. Klis Lajosnak budapesti igazgatósága idején (1904—
— 1925) különösen tevékenysége fogja majd követelni a részletes méltatónak a figyelmét. Egyik: a csak nem régen épített palotaszert! in
tézetet a kivánhatóságok és fejleszthetőségek szerint berendezte, fel
ruházta s oly színvonalra helyezte, hogy az nocsak a külföldjáró ide
geneknek lehessen méltó, mutatványos bemutatni valónk, de a köz
pontosított gyógypedagógia egyik ágának is tekintélyes képviselője,
— minta iskolája legyen.
A másik kitetsző, és emlékezetes munkássága a tanügytársadalmi
térre esik. Egy kis megszakítással ugyanis I903"“ 'í9i i-ig volt a siketnémaintézeti' Tanárok Orsz. Egyesületének elnöke.
Gélratörekvés, akarás, kitartás, élénk mozgalom s inkább ellenzéki
szellem, hogysern bebiztosított nyugalom, jellemezte akkor a tár
saságot. Nem mondhatnám, hogy Ö a vezér vérbeli ellenzéki lett volna.
Sima modora nem bírta el a harcias jelzőt. Küzdeni azonban a maga
módján a többséggel együtt küzdött. Okos vezér volt: lefelé tartotta
a lelket a tagokban, felfelé nem vitte szírinek a hajócskát. A tagok
részéről éveken ájt . megnyilvánult egyhangú megtisztelő bizalom .révén
szintén éveken át volt összekötő kapocs- a siketnéma tanárság között..
1909-ben hálából t. b elnökké választatott meg. Lelkivágy, és gyö
nyörűség volt akkor évenként részt vennünk egy-egy közgyűlésünkön..
Klis Lajosnak e társadalmasitó és mindig magasabb-magasabb
színvonalra törekvő elnöki munkássága egy darab igen értékes rész
lete volt a siketnéma-tanárság abbeli korszakának, mikor a kartársak
«elégedetlenkedtek bár, de nem engedték el a zászlót; amikor a köz
napi gondokkal küzdöttek ugyan, de ünnepnapi hangulattal élvezték
a közgyűlési munkát és azt a gyönyört, melyet a kartársi együtt lét
keltett egy másukban.
A legutóbbi 30 évnek ily alkotó és résztvevő munkása volt.
néhai Klis Lajos barátunk. Minthogy ez idő alatt egy .hajóban eveztemvele, a múlandóság nyomasztó érzése alatt bizony-bizony szomorú lélek
kel búcsúzom most tőle.
E 30 éves múltnak néhány jelenségét nagy vonásokban igyekeztem
egymásmellé rakva a jövő nemzedék útjába, mintegy a kapujába
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tenni, hogy belebotolva legalább lássa meg azt. amit Klis Lajos
- régen —- meg is csinált, ő a;z elmúlt jelennek minden szakában
izzadt és vérzett a közmunka végzésében, de egyszersmind éltette is
a remény, hogy a jövő embere elismeréssel fogja majd méltatni az Ő
múlttá leendctt önzetlen jelenét. A reményvesztett költő szavát:
Múltadban nincs öröm,
Jövödben nincs remény,
Hanyatló szép hazám
Miattad vérzeni én.

■ idevágólag tehát — mintegy az ő lelki berendezettsége szerint <~L
igy módósitsd kedves olvasóm: Múltadban lesz öröm, ha táplál a re
mény, hogy jelen vérzésed méltatja a jövő.
Halandó embertárs és gyarló pályatárs, ne vedd el tehát te se
a halottól, ami megilleti őt, de rakd sírjára emlékül éltének érdemét.
Csak remélt jövő tartja fenn a jelent, — oly sivár a ma.
Borbély Sándor.
*
Klis Lajos értékes és érdemes munkáját nem egy elismerés jutal
mazta. Váci másodigazgatói kinevezése is erre vall, még inkább a Bu
dapestre küldetése. Szaktanácsi tagsága, több irodalmi munkának el
készítésével való megbízatása, ezeknek nyomában miniszteri elismeré
sek. A királytól a Koronás arany érdemkereszt é's a másodosztályú
polgári, hadiérem adományozása, a Kormányzótól a Signum Laudist
kapta. Tanártársai a szabad egyesületeknek választott elnökévé tették,
később pedig tiszteletbeli elnökséggel tisztelték meg. Az Országos Si:
ketnéma- Otthonban tömörült felnőtt és tanult siketnémák disztagsággal fejezték ki hálájukat.
Klis Lajos haláláról özvegyének Philippi Idának gyászjelentésén
kívül a siketnémák budapesti állami intézetének tanári testületé és a
Siketnémák meg Vakok Tanárainak Országos Egyesülete értesítette
gyászlevéllel a körzetbe tartozókat. Január 3-án halt meg. U. a. csa
ládja nem maradt. Egyetlen gyermekét, a 20 s egynéhány éves Lajos
fiát e nagy reményű korban veszítette el.
Temetése január 6-án vasárnap d. u. 3 órakor történt meg a Kerepesi-temető halottas házából. Taubinger Rezső református esperes
adta meg az egyház nevében a végtisztességet, idézvén János evan
gélista, 17. r. 24— 26. verseit.
Utána, a budapesti állami siketnéma-intézet nevében — melynek
22 évig volt tisztelt és szeretett igazgatója - Szabady Géza,, a legré
gibb tanítványa s az intézetnek legidősebb tanára búcsúzott az átérzett
fájdalomnak őszinte hangján egykori tanárjától és igazgatójától. Herodek Károly a Siketnémák és Vakok Tanárainak Egyesülete ne
vében méltatta az elhunytnak az egyesületbeli elnöki érdemeit.
Borbély Sándor a kortársak és barátok képviseletében tett tanúságot
az elhunytnak többoldalú érdeméről. Kertész József középiskolai tanár
azoknak a gyermekkori és ifjúkori társaknak nevében vett érzékeny
búcsút, kikkel a néhai barátunk a nagyenyedi Bethlen -Kollégium va
rázslatos eszme- és érzelemkörében kezdett férfiúvá erősödni. — Végül
Ibrányi Ferenc kér. elnökbajtárs a Szittyák nevében búcsúzott el egy
korú Szittya barátjától.
A temetésen a rokonokon kívül főként a vallás- és közoktatásügyi
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m. kir. minisztérium VII. ügyosztálya legnagyobb részt pedig a siket
néma oktatásügy képviselői fejezték ki megjelenésükkel a halott emléke
iránti tiszteletet. így az intézet tanári testületé és tanuló ifjúsága, Vácról az anyaintézetnek és két foglalkoztatónak képviselője; a budapesti
testvérintézetek több-kevesebb számmal képviseltették magukat, i -2
vidéki testvérintézet is elküldötte képviselőjét. Nagy számban jelentek
meg az Országos Siketnéma Otthon tagja. Még ott lehettek volna
némelyek, mert Klis Lajost már nem temetjük többet.
A tisztességtevésnek magas fokát mutatta az a jelenség is, hogy
számos koszorú és sok virág boritotta koporsóját. A halottat az öz
vegy a nyíregyházi családi sirboltba szállíttatta nyomban.

A vakok nevelése és oktatása,
(A tanfervrevizióval kapcsolatos gondolatok.)

Közli: Horváth Kálmán.
A tanterv kérdésével eredetileg nem szándékoztam foglalkozni.
Hogy most mégis kezembe veszem a tollat, annak az eddig megjelent
ily tárgyú cikkek az okai, amelyek bár igen értékesek, de egyet mégis
nélkülöznek: a teljesen áttekinthető tervszerűséget. Különösen nem
értek némely kérdésben egyet az általam igen nagyrabecsült Michels
kartársam fejtegetéseivel, ki a tanterv problémáját nem a megszűrt
és általánosan elfogadott gyakorlati eredmények szemszögéből tár
gyalja, hanem elméleti alapon, mintha tényleg »bonyolulttá, misztikus
érzelmek ködével« beburkolttá igyekeznék tenni. Mindjárt az igen
szép kiindulása, az épületterv analógiája, egy hiányossága miatt nem
a legszerencsésebb. Kimaradt belőle az a fontos tényező, hogy min
den házépítésnek és általában mindennemű alkotásnak vannak vezérlő
eszméi, amelyek mindig abban az egyénben alakulnak ki, aki építtetni
akar, aki több ember egyesült és célszerű erejével valamit, létre
hozni óhajt. Ilyen vezérlő eszmék az építkezésnél: a stílus, az épület
célja, rendeltetése, beosztása, terjedelme stb. E tényezők ismerete
nélkül megfelelő tervet készíteni nem lehet, vagy ha mégis, úgy a
tervek egymástól elütőek, a célnak meg nem feleletek lesznek. Nem.
szerencsés tehát, csakis az önerőben való feltétlen bizakodásért lehet
dicsérni azt a gondolatot, hogy »Csak egy szakembertől lehet tel
jesen megfelelő tantervet elvárni.,; Kz szerintem egyenesen veszélyes,
mert esetleg alig ismert kínai pagoda lesz az az épület, amelyben
sokan nem tudják, hogy kell bemenni és ott miként kell viselkedni!?
A tanári autonómiának rendeleti utón való biztosítása a beszédoktatás
idejére szintén igen meggondolandó, mert igy az eredmény bizony
talanná válik, holott a tanterv célja épen az, hogy az eredményt fel
tétlenül biztosítsa.
Véleményem szerint mindenki által átérzett, egységes tanterv
csakis úgy oldható meg: 1) ha a nevelés- és oktatási tervek revíziójára
vonatkozó vezérlő eszméket az arra illetékes helyen megrögzitik; 2)
ha az elfogadott vezérlő eszmék céljait szolgáló kereteket és ezek
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formális elhatározását (a nevelési- és oktatási tárgyakat, azok fel
lépésének idejét és óraszámát) elismert szakférfiak (szaktanács) felső
szakbizottsági üléseken behatóan megvitatják és leszögezik; 3) ha
ennek befejeztével minden nevelési- és oktatási tárgyra külön alsóbbfoku szakbizottság küldetik ki, hogy az alapelvek és keretek szenv
előtt tartásával a nevelői- s oktatói munka materiális anyagát, mint
minimális tervet elkészítsék, valamint ennek módszeres Útmutatásait
megjelöljék; 4) ha az alsóbbfoku szakbizottsági munkálatok befejez
tével az egyes tárgyak nevelési- és oktatási tervére vonatkozó Írásbeli
javaslatok a bírálatra kijelölt szakbizottsági tagoknak kiadatnak és
végül; 5) ha az egyes tárgyak anyagának materiális felosztását, va
lamint az ezekre vonatkozó bírálatokat az egyes tantestületek bete
kintés céljából megkapják, hogy erre vonatkozó véleményüket kon
krét 'I avaslatok alakjában a felső szakbizottságnak előterjeszthessék.
Más szóval és röviden meghatározva a tanterv készítésének útja
és módja:
1) vezérlő eszmék megállapítása,
2. formális elhatárolás,
3}V materiális beosztás,' meghatározás és kidolgozás,
4) a materiális anyag bírálata,
5) a tantervre vonatkozó anyag egybegyűjtése, összetevése és
végleges meghatározása.
Ilyen tervszerűséggel haladva a vakok nevelésének- s oktatásának
vezérlő alapeszméje — véleményem szerint — egy lehet: a szervi
fogyatékosság szülte eltérések kiegyenlítése és a látók társadalmába
való minél tökéletesebb beilleszkedni akarás és tudás kifejlesztése.*)
Ha ez elfogadható, úgy ezen alapelvet szolgáló célkitűzések, fel
adati körök, valamint ezek rövid indokolásának rendszerbeli megjelö
lése (eltekintve egyenlőre a-feladati körök formális meghatározásától,
ezek fellépése idejétől, a heti óraszámtól, a materiális meghatározás
tól) a következőkép vázolható:
A vakok intézeteinek célja: polgári használhatóságra és szellemi
önállóságra való nevelés.
E cél elérhető, ha a nevelői- és oktatói munka hármas feladati
köre: A .)-a gyógyitya nevelői-, B .\ az oktatói- és C.) a hivatásbeli
tagozata megfelelő mértékben van kiépítve.""'
A-)"

■,

Gyógyítva-nevelői feladatok :

A gyógyító-nevelés feladata a vakok intézeteiben általában az,
hogy az intézetbe kerülő vak gyermekből munkakész, sorsukban meg?
nyugvó és önállóan dolgozni akaró és tudó egyéneket képezzen.

! £0

,ÍLa .Ájj? ' . j

Oktatói feladatok.

Az oktatásnak sajátos tanul'eszközökkel, kuön’eges tanítási módon
oly általános képzést kell nyújtania, amely a tanítási anyag kiválasztá
sával a növendékek későbbi hivatásával eleve számol.
* Esetleg lehet más is 1 Lehetséges, hogy ez az elhatárolás még mindig nem elég
pontos, s nem mindent kifejező. Ép ezért van szükség többoldalú és rendszeres fel
épittetségü munkásságra !
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Hivatásbeli feladatok.

A vakok intézeteinek a zenei és az iparos képzést megfelelő el
méleti- és gyakorlati tárgyak oktatásával kell szolgálniuk.
A ) Gyógyítva nevelői feladatok:

A vakok intézeteinek gyógyitva nevelői feladata hármas: a vakok
testi-, értelmi- és lelki önállóságának fejlesztése.
A testi-, értelmi- és az. érzelmi élet gyógyító nevelésére szükség
van: a) mert a látó érzékszerv veleszületett, vagy korán szerzett mű
ködési hiánya, még öröklött normális képességek mellett is, anormalis
testi-, értelmi- és érzelmi fejlődési lehetőségeket és elváltozásokat te
remt; b) mivel az optikai ingeres: hianyaoan nincs meg az^ utanzandó
példák sokasága és az alkalomszemen megszerezhető képzelek tö
mege; cl minthogy megfelelő gyógyhó nevelői e járás hiányában ál
landósulnak az abnormis mozgási- és szokás jelenségek, megmarad a
képzetek egyoldalúsága, szegénysége, és homogenitása; kifejlődik a
csekélyértéküség érzete, valamint az ennek nyomában járó érzelmi
eltolódás és dissocialitás.
i.
Érzékeltető oktatás.
Az érzékeltető-okíatás a vakok gyógyító nevelésének egyik leg
lényegesebb feladati körét képezi. A vak gyermek sok olyasmit hall,
amiről egyáltalán nincs és nem is lehet képzete. Törekvése ezért arra
irányul, hogy fantáziája révén pótolja a hiányokat, amelyek viszont a
valóságot nem fedik. Az ily képzetek valójában nem mások, mint
szurrogátumok, amelyeket csak fokozatosan, vigaszkép szabad felhasz
nálni. A szurrogátumok túlságosan korai és indokolatlanul bő haszná
lata mellett a vak gyermek úgyszólván alvajáró lesz, tudása kifejezet
ten látszólagos, csupán verbális. Hogy ez a veszély elő ne állhasson,
mindent érzékeltető módon, főleg tapintás utján kell nyújtani, azaz
mindig úgy, hogy a növendéknek minél számosabb adäquat képzete
támadjon. Arra kell mindig törekedni, hogy a vak gyermek maga ku
tassa és fedezze fel a dolgokat. A vakok intézeteiben tehát fokozatosan
érvényes az az elv, hogy minél több időt tölteni a szabadban, ki az
uj dolgokhoz! Passzív érzékeltetéssel sohasem szabad megelégedni!
Mindig az legyen az érzékeltető oktatás feladata és fő célja, hogy a
tapintás élményt, átélést nyújtson a gyermeknek. Csakis az ily módon
végeztetett tapintás ingerli a gyermek aktivitását s csak igy válik
a kezdetben passziv tapintás aktivvá. Nagyjelentőségű az érzékeltetés
nél az az eljárás, ha mindig arra törekszünk, hogy a gyermek minél
több egy- és ugyanazon nembe tartozó dolgot ismerjen meg, lehetőleg
minél több érzékszerv utján. Ily módon abstrakciós folyamatot_ és
a fogalomalkotást szolgáljuk, amelyek általában annál jobbak, minél
nagyobb homolog sorral rendelkezik a vak gyermek az egy- és ugyan
azon nembe tartozó dolgokat illetőleg. A csoportábrázolások érzékelte
tése ugyancsak nagyjelentőségű, mert ily módon a növendékek át
tekintő és rendező képességét fejlesztjük. Nem szabad sohasem meg
feledkezni arról, hogy amig a látószerv az összbenyomásból (simultanképből) részekre osztva halad az egyes jelenségek felé, addig a ta
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pintás érzékszerve először analizál és az igy szerzett elemekből építi
fel szintetikus utón az összképet, tehát minél többoldalú érzékeltetés
és csoportos ábrázolás a szintetikus felépítést csak elősegíti. Különösen
nehéz vakoknál a mozgásfolyamatok megfigyelése, miért a különböző
mozgásokat (technikai eszközök, állatok mozgásformáit, történelmi ese
ményeket stb.j megfelelőleg érzékeltetni az érzékeltetőoktatás feladata.
2.
Mozgás és szokásgyakorlatok.
Az izom-, erő-'.1‘helyzetérzet-, becslő- és tájékozódóképesség, a he
lyes mimika, valamint az önkiszolgálásra való tervszerű és órarend
szeres nevelés a vak gyermekek testi-, értelmi- és érzelmi önállóságát
nagymértékben szolgálná. A gyermeket ily dolgokra rendszeresen ne
velni nem szükséges; a világtalant ellenbén, minthogy utánzás folytán
ezeket önerejéből elsajátítani nem tudja, a meglevő érzékszervek utján
kell erre rendszeresen nevelni. Igen sok vak egyén az életben azért
nem tud — többek között - megfelelő mértékben érvényesülni, mert
a napi életben megkívánt helyes mozgásformákat és jómodort sohasem
volt módjában elsajátítani. Általában a mozgás- és szabadgyakorlatok
feladata az, hogy a vak egyént minél inkább társadalomképessé tegye.

3Testgyakorlás.
A vakok intézeteiben a tornának szintén gyógyító- nevelői jel
legűvé kell átalakulnia. A testgyakorlás' célja és feladata tehát nem
csak a növendékek erősítése, hanem egyben a bátorság, a vállalkozókedv és a normális dinamikus érzelmek felébresztése és kifejlesztése.

4Erkölcsi- és szellemi önállóságra való nevelés.
Az abnormális érzelmi élet kiegyensúlyozása szempontjából a szel
lem lehető legnagyobb szabadságára van szükség. Ily módon a növen
dékek aktivitása a szellemi önaktivitás révén elegendő tápot nyer és
meggátolja az abnorrris érzelmi 'megnyilvánulások fel.érését ér álanclósuíását.
Kifejlesztendő volna: a) megfelelő, bizonyos fokú, a nevelői te
kintélyt és fegyelmet támogató önkormányzat, mely az osztályszel
lemre, rendre, pontosságra, valamint az erkölcsi és szellemi önne
velésre terjedne ki; b) szervezendők volnának ugyancsak ily célkitű
zéssel — a meglevők mellett még egyéb
megfelelő ifjúsági egye
sületek: olvasó, zene, rádió, sakk, turista stb. körök, melyek bizonyos
fokig önállóak volnának és ezzel úgy a szellemre, mint az intézeti
rendre, valamint a szabad idő célszerű felhasználására nagy befolyást
gyakorolnának.
(Folyt, köv.)

Tantervűnk revíziója.
A legjobb tanterv ez az egyetlen, kicsi mondat volna: »Tanítsd'
a siketnémát beszélni!« De hát, emberek vagyunk s ahányan vagyunk
annyiféleképen magyaráznék ezt a mondatot. Szükségünk van tehát
irányításra, szükségünk van az elvégzendő feladatok részletes meg
jelölésére és ezek pontos körülhatárolására. Ez eddig is meg volt.
Van tantervűnk! Most javítani akarjuk. De ne felejtsük el, hogy bár
mennyit módosítunk rajta, mindig csak keret lesz, amelyet a mi
pedagógiai munkánkkal kell, tartalommal megtöltenünk.
Keret lesz, amelybe nekünk kell belealkotnunk a képet, melynek
»címe: Surdus Loqens. És lehet ez a keret szina.ranybó.1 és ragyog
hatnak rajta ékes gyémántok, a kép mégis értéktelen lesz, ha kon
tárkezek festették, mig egyszerű keretbe is műremeket alkothat az,
»Igaz Mester«, ha elegendő ideje van hozzá.
Mert a jó munkához idő kell! S minél jobb munkát kívánunk,,
annál több időt kell adnunk tanárnak, tanítványnak egyaránt!
A taneredményt tehát nem fokozhatjuk azzal, ha a tantárgya
kat csereberéljük, ezt kihagyjuk, amazt betold juk, ezt előbbre teszszíik, amazt pedig hátra toljuk. Azzal sem fokozhatjuk, ha egy meg
határozott módszertani eljárást írunk elő. Igaz, hogy a helyes mód
szer nagyon fontos, de nem szabad elfelejtenünk, hogy több ut is ve
zet Rómába. Láttam pld. a Schneider.féle eljárással szép eredményt
és- tudok csapni való rosszról. Láttam az egészből való kiindulás mel
lett szép kiejtést, de láttam a hangok izolált képzése után még szeb
bet. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az egyes módszerek mellett
kardoskodó pedagógusok akaratlanul, (hangsúlyozom: akaratlanul)
megtévesztik az embert, mert azért, hogy szép eredményt mutathas
sanak fel. módszerükkel, kétszeres erővel fekszenek neki a munká
nak s elfelejtik, hogy ennyi energiával más módszerrel is érhetnének
el hasonló eredményt.
A taneredményt csak úgy fokozhatjuk, ha a tanítási időt meg.-'
hosszabbitjuk. Ezt érezték az illetékes körök, amikor tantervrevizió
nélkül is, az eddigi 8 évet alul megtoldották egy kilencedikkel: az
az előkészítő osztállyal.
A jóakarat tehát meg volt, de az eredmény néha volt kiélégitő,
mert a III. osztályban már alig van különbség az előkészítőbe járt s
az oda nem járt növendékek beszéde között. Egy egész esztendei tanu
lási többletnek pedig sokkal nagyobb, sokkal mélyebb s különösen
sokkal tartósabb eredményt kellene érlelnie. Hisz fokozza ennek le
hetőségét az is, hogy az előkészítő elég korán kezdi a beszédtanitást
akkor, amikor a gyermekben a beszédösztön a legnagyobb s á beszéd
iránti fogékonyság á legerősebb. Ennek igazolására hivatkozhatnál)!
nagy tudósok megállapítására, de én csak arra a kivándorló ma
gyarra hivatkozom, aki ott Amerikában 5 esztendő alatt sem tanul
meg jól ¡angolul, de az 5 éves fia néhány hónapi ott tartózkodás után.,
már vígan hajdujudul.
Vagy tán nincsen a siketnémában elegendő beszédkészség? Bi
zony van! S ennek igazolására megint csak hivatkozhatnám nagy
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-pszichológusok megállapítására, de én csak a mi kis beszedtanitasi
eredményeinkre hivatkozom, melyeket nem érhetnék el, ha nem volna
növendékeinkben beszédkészség. S ha meg van a beszédkészség, ak
kor fokozni is lehet az eredményt.
Csakhogy itt valahol hiba van! S a hiba szerény nézetem szerint
az, hogy fáradozásunk, munkálkodásunk «eredményeinek legnagyobb
részét elnyeli a begyakorlás hiányának molochja.
Kevés az idő! Ha pedig több időt szerzünk, úgy hogy meg
1 2 évvel megtoldjuk a tanulási időt, akkor sem fogunk kielégítő
eredményt elérni, mert akkor is, csak 2 -3 mondatocska jut egy-egy
tanítási órára.
Előveszem az alsó osztályok füzeteit. Nézem azt a néhány szót
és mondatocskát, amit e tanév első felében tanultak s elgondolom,
hogy ha egy halló gyermek fél esztendő alatt csak 100, vagy 150
mondatocskát mondana, vájjon megtanulna-e beszelni? Ez ugye Ehetetien. S miért kívánunk akkor a siketnémától hasonló lehetetlenséget ?
^
Tautervrevízióról beszélünk, pedig irányrevizióra vaiy szükségünk!
Legyen bátorságunk szakítani a múlttal es szakítani a népiskolai os'2"
tályrendszer utánzásával. Legyen bátorságunk a saját lábunkra állni
s a külföldet megelőzve, olyan útra térni, melyen előbb-utóbbb ók is
követni fognak.
Mi. néma gyermekeket akarunk megszólaltatni, mi beszedet aka
runk teremteni, beszédet pedig csak beszéddel lehet létrehozni.^Gon
doskodnunk kell tehát, hogy a beszéd megteremtésére elegendő idő,
mód és \ flkalom adódjék.
^
,
Azért ne gyüjtsünk össze egy osztályba 12 15 gyermeket, hogy
azok aztán óránként a legjobb esetbben i 2 szót vagy mondatocs
kát nyogdécseljenek, hanem adjunk egy-egy kiváló tanáy keze ala
4— 5 gyermeket, hogy azokkal beszélgessen s azokat beszéltesse.
Meg vagyok róla győződve, hogy ennek a kis családnak min
dennapi, közvetlen, szubjektív megnyilatkozásaiból fel fog épülni az
élő beszéd, mely a lélekből fakad és lélekké lesz._
Az előkészítő', oktatás noVendéklétszámának ilyen csökkennie hozza
majd az igazi időnyereséget, mert igy sokkal több mód lesz a be
széd begyakorlására,^ mint hogyha a . mostani magas létszám mel
lett, évekkel meghosszabbítanék a tanítási időt.
Ez a kis létszám melletti előkészítő oktatás tartson 2 3 .esz"
tendeig. S legyen majd ennek az előkészítő munkának a tananyaga
az, amit Hill atyamesterünk követelt: az iskolában, udvaron, kertben,
faluban, városban, erdőn-roezon található személyek es tárgyak ytilajdonságain, anyagán, cselekvésem, állapotain, részéin es alkotóré
szein keresztül minden — fel a magas égig.^
Ha igy rendezzük be az előkészítő oktatást, akkor megoldhatjuk
majd azt az első feladatot, amelyet mostani tantervűnk kitűz, de ame
lyet eddig elérni nem tudtunk:' elsajátíttathatjuk majd növendékeink
kel azt a kifejezési képességet Amellyel az épérzékü, rendes szellemi
képességű 6 éves gyermek iskolába lépésékor rendelkezik.«
yV
S ha Czt az első és legfontosabb célt elértük, akkor csinál
hatunk az igy előkészített növendékekből nagyobb csoportokat és eb
sajátitthatjuk velük az elemi iskolai ismereteket oly' alaposan, högv
ezekre később minden nehézség nélkül középiskolát lehet majd épí
teni.
Deschensky cerenfi.

Hallásvizsgálatok.
Cz. M. 636. K t: Állítólag 7-éves korában siketült meg. 6-éves
korában elemibe járt V2 évig, ekkor megbetegedett, kiütései voltak,
orvos kezelte. Szülei élnek, 4 testvére van, mind hall, egészséges.
L: Rendesen fejlett gyermek. Hallása J. f: 1 m társalgó b. sutt. OW.:
közép R : “h cstv: 10 : 14, c2 : 15, C3 : ?, C4 : 8, dh : ép. B f: társb. 20 cm.
suttb. semmi, R:—, cstv:0, ci:10. C2:10, C3:?, cpO, dh.rép. K j: Meningitis.
V.
J. 629. Kt: Siketen született, 2 testvére van, egészségesek,
hallanak, úgyszintén szülei is, kik mindketten élnek. L: közepesen
fejlett leány, belső szervei épek. Erősen megnagyobbodott nyakmirigyek
és szűk garat. Hallás: J. f : társb. a. c. sutt. : 0, W : bal, R : —, C : 2,
Ci : 14, C‘2 : 20, Cg: 8ö, Ci: 10, dh : gyönygyházfényü, kissé behúzódott
megtartott reflex. B. f : 0 , R : —, cstv: 12, C : 0, Ci: 8, c2: 18, C3 : 4, cg : 10
d h : Heges, elég jól megtartott refl. gyönygyházf. K j: Otit. med. cath.
chron. cath. tub. bilat.
P. G. 625. K t : Négy éves korában siketült meg. Szülei élnek,
hallók, egészségesek, három testvére van szintén egészségesek. L: jól
fejlett fiú, garat képletek normálisak. Hallás : J. f : 0, W : közép R : —,
cstv : 14. C : 0, Ci : 0, c2 : 0, c3 : 0, C g : 0, dh : ép. B. f : 0, R : —, C : 0, C j : 0,
c2 : 0, cs : 0, c4 : 0, dh : óp. K j: Meningitis.
B. L. Kt: Siketségének oka ismeretlen. L: Jól fejlett. Hlls : J. f : a. c,
W : közép, cstv : 12, C : 8, Ci: 10, c2 : 16, c3: 4, Cg: 10, dh : Heges. B .f: a. c,
R : —, cstv': 12, C : 8, Ci: 10, c2 : 16, C3 : 4, Cg : 10, dh : heges. K j: scarlt.
T. S. 600. Kt: Siketségének okát nem tudja megmondani, 2 testvére
van, egy meghalt. Mindkettő egészséges, hall, szülei szintén. L : Jól
fejlett gyermek. Hallójárat ép mindkét oldalon. Hallás J .f : 0, W : közép
R : —, cstv : 11, C : 0, C i : 0, c2 : 6, C g : 4, C g : 0, dh : Heges B. f : 0, R : —,
cstv: 11, C : 0, Ci: 8, c>: 20, C3 : 5, c4: 6, dh : Heges. K j: Otitis med. cat. chr.
N. L. 715. Kt: Siketségének okát nem tudja megmondani. Szüle-i
egészségesek, hallanak, egy testvére van. Egy unokatestvére siketnéma,
L: Jól fejlett fiú. Durva vizsgálatra hallás baloldalon van. Hallójárat
mindkét oldalon ép. Hallás: társb. : 0, W : közép, R:-—, cstv : 12, C : 0,
C i: 0, c2 : 0, cg: 0, C g : 0, dh : ép, megtartott fényreflex. B. f : társb.: 0,
R : —, cstv: 12, C : ?, Ci : 20. c2 : 17, Cg : 5, C4 : 8, dh ; ép, megtartott
reflex. K j: Aff. nn. ac.
K. J. 740. Kt: Siketségének okát nem tudja. Törvénytelen, anyja
egészséges, hall, testvérei szintén hallanak, egészségesek. L : Közepesen
fejlett, belső szervei épek, garat szűk. Hallás J. f:5 m társb. és IV2 m suttb.
Sz- J. 760- K t : Állítólag kisgyermekkorában fertőző-betegségben
siketült meg. Anyja egészséges, Atya tüdővészben meghalt. L : jól
fejlett és táplált gyermek, egészséges, garat szűk, megnagyobbodott
nyaki mirigyekkel. Valószínűleg vörhenyen esett át. Hallás J. f : a. c.,
W : jobbra, R : + , cstv : 14,C : 17, Ci: 22, c2 : 16, Cg : 8, C4 : 6, dh : erősen
behúzódott, fényvesztett, apró reflex. B. f : 20 cm társb., suttb : 0, R : + ,
cstv : 14, C : 16, Cj: 40, c2 : 29, Cg: 12, cg : 24, dh : erősen behúzódott,
fényvesztett, reflex nélküli. K j: Aff. nn. ac. p. scarlt.
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V. J, 709. K i: Siketségének oka ismeretlen. Szülei élnek, három testvére
van, hallanak, egészségesek. L : Egészséges, jói fejlet és táplált.
Hallójárat mindkét oldalon ép. Hallás: J. f : a. c., W : közép, R : —,
estv : 14, C : 0: Ci: 2, c2 : 4, C3 : 1, d : 0, dh : ép. B. f : a. c., R : —, cstv ; 14,
C : 0, Ci : 16, c-2 : 20, Cg : 9, d : 7, dh : ép. K j : Otitis med. cat. chr.
V. E. 683■ K i: Született siketn. 3 testvére meghalt, 3 él, hallanak,
a szülők szintén. L: Közepesen fejlett és tápiáit leány. Ep hallójáratok,
ép garatüreg. Hallás : J. f : 0 , W : közép, R : —, cstv : 10. C : 0 c i : 0 ,
c2 : 0 , C3 : 0 , c4 ; 6 , dh : heges, szürke. B. f : 0 , R : —, cstv : 10, C : 0,Ci:0,
c2 : 0 , c s: 0 , c i : 6 , dh : heges szürke. K j : scarlatina.
Sz. P. 689. K i: Sikeíségét V2 éves korában szerezte agyhártyalobban. Egy testvére van, hall, egy meghalt. Szülei élnek, egésszségesek,
hallanak. L : Közepesen fejle t, garatürege normális. Hallójárat mindkét
oldalon ép. Hahás : J. f : 0, W : közép. R : —, cstv : 10, C : 0, Ci: 0, c2 :0,
Cg: 0, C4 : 0, dh : Erősen behúzódod heges. B. f : 0. R : —, cstv : 10, C :0,
Ci: 0. c2 : 0, c3 : 0, Ci: 3, dh : erősen behúzódott heges. K j : Meningitis.
S. J, 707. Ki : született siketnéma. Szülei élnek hallanak, egészségesek,
egy testvére van szintén hall, egészséges. t , : Jól fejlett és táplált.
Hallójárat mindkét oldalon ép. Hallás J. f : 0, W : bal, R : —, cstv: 14,
C : 0 ci : 3, c2 : 6. Cg: ?, c4 : 0, dh : erősen behúzódott, fényvesztett reflex
nélküli. B. f : 0, R : —, cstv : 14, C : 3, Ci : 8, C> : 14, Cg : ?, C4 : 0, dh :ép,
normális reflex. K j; Otitis med. cat. chr.
N. J. 606. K i: Állítólag siketen születeti. Szülei élnek,' egésszségesek,
hallanak, két testvére van kik közül bátyja szintén siketnéma, eggyütt
vannak az intézetben. 1920-ban jött az intézetbe, most a 8-ik osztályt
járja közepes eredménnyel. L: jól fejlett egészséges fiú. Hallás : a. c,
W : közép, R : —, cstv : 1 1 , C : 6, ci : 2, cs : 0, cs: 0, c-r: 0, dh : fényveszt,
behúzódott. B. f : a. c, R :—, cstv : 11, C : 4, ci : 2, c-2 : 0, cs : 0, c* : 0,
dh : fényévé behúzódott. Ki : Affectió nn. acusdci.
H. S. K i : Született siketnéma, sz*ülei élnek, egy testvére van. L :
Egészséges, jól fejlett. Hallás: J. f. : a. c. W : közép, R: + , cstv: 12,
C : 24. Ci: 20, c3: 44, c3: 8, c44: 16., dh : ép. behúzódott. B. f . : a, c, R : + ,
cstv.: 12, C: Í8, Ci: 22, c2: 44, c3: 8,c4: 16, dh : ép, behúzódott. Kj :
Aff: nn. ac.
K. T. 687. K i : Szülei élnek, három testvére van, mind egészsége
sek, hallanak. Állítólag ragályos betegségben volt. Közelebbi felvilágo
sítást siketségére vonatkozólóg adni nem tud. L : Közepesen fejlett.
Hallás: J f : fá rs b .: 11h m„ S. b .: 50 cm, W : középen, R:
, cstv:
12, b: 16, Ci: 11, ca: 20, Cg: 7, c4: 7, dh : normális. B f: társb.: H/2 m.,
suttb. : 50 cm., W : közép, R: + , C: 18, c4: 12, C2: 30, C3: 6, C4: 9.
dh : normális. Kj : Cath. tub. bilat.
K. S. 764. Kt: Szülei élnek, siketnémák, a nagyszülők is az apai
ágról. Két testvére van, egyik hall, másik siketnéma. L : Egészséges
szervezet. Hallás: J. f: 0, W : közép, R: —, cstv: 14, C : 0, c4: 0,
c2: 0, c3: 0, c4: 0, dh : roncsolt, gennyes. Bf: 0, V/ : közép, R: —,
Cstv: 14., C : 0, C]:0, c2:0. c3:0, c4:0, dh : roncsolt, gennyes, B f: 0,
W : közép, R : —, Cstv : 14, C : 0, c4: 0, c2:0, c3:0, c4:0, dh : gennyes,
roncsolt. Kj : Aff. nn. ac. p. scarlat.
V. T. 733, K t : Szülei élnek, hallanak, 7 testvére van, mind egész
séges, hall. Nyolc hónapos korában siketült meg tifuszban. L : Jól
fejlett leány, garat ép, érzékszervek jók. Durva hangra bizonytalanul
reagál. Hallás: Jf.: 0, W : közép, R : —, csontv : 15. C : 0, c4:?, c2:0,
ca:0, c4:4, dh : heges. Bf : 0, W : közép, R : —, Cstv: ¡5, C : 0, Ci.:7»l
c 2: 5, c3: ?, c4:0, dh : heges. K j: Meningitis.
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G. J. 704. K t : Szülei élnek, egészségesek, hallanak, 9 testvére
van, mind hall és egészséges. Siketségének állítólagos oka, hogy
2lh-éves korában fejre esett. L : Jól fejlett és táplált fiú, erősen huruttos orr- és garatképletek, mindkét csúcs felett tompult kopogtatás, érdes
kilégzés. Hallás: í f : a, c , W : közép, R : —, Csontv. : 10., C : 0, &,: 9,
e3:20, c3.10, C4: 15, dh : heges, B f: a. c., W : közép, R : —, cstv : 8,
C : 0. ci : 9, c2: 24, Cg: 10, Cg: 15, dh : heges. K j: Otítts m. cath. chron.
Az itt felsorolt kórképek valamennyié siketnéma intézeti növendék
kórképe. Tehát siketnémák? A fül leletek alapján nem tekinthetők
azoknak, az intézeti elhelyezés azonban azzá teszi őket. Valamennyi
siketnéma intézetben elhelyezett valamennyi gyermek, abban a pil
lanatban, amint a siketnéma intézet kapuját átlépi, közös nevezőre hozatik, amely közös nevező ebben a szóban nyer kifejezést: »Síkéinéma.«, A számlálóban pedig helyet foglal a beteg gyermek egyetlen
tünete: y>nem beszél.«
Ezt a törtet:
nem beszél
.,
,
„ ,
,
—------7— :— — sitetn ém a integet, a k a n a a siketnem a
siket néma
oktatás megoldani. Ennek a törtnek a megoldása folyik pár száz
éve' és valljuk meg őszintén, az az érzése az embernek, mintha ez a
megoldás megmerevedett volna. Az az érzése, az embernek, mintha A
megoldásához tegnap fogtunk volna hozzá. Nekem, mint ez oktatási
ág egy szerény kutatójának, az a megállapításom — a hallásvizsgálati
diagnöstika alapján — hogy nem bennünk, hanem a feladatban van a
hiba. Intézeteink valamennyi gyermekét a hallás diagnöstika alapján
nem lehet a tört által mutatott közös nevezőre hozni. Nem lehet vala
mennyi gyermekünkre azt mondani} hogy siket. Tehát a siketnéma
oktatás törtjének közös nevezője, lenne: néma gyermek.
Mi kerül most már a számlálóba?
Azok a diagnostikus tények, melyeket a hallásvizsgálatok nyúj
tanak: teljesen siket, hvilla megütésére való hallás, pillanatnyi hallás,
erősen rövidült hallás, centrális hallás zavar, nagyothallás, beszédma
radvány. Ezeket kell intézeteinknek beszélővé tenni. Ezek számára kell
írni a tantervet. Ezek számára kell kitalálnunk módszereket, technikai
eszközöket melyek igénybevételével munkánkat könnyebbé és mégis7
eredményesebbé tehetjük, s igy intézeteink rentabilitását biztosítani
tudjuk.
Az uj feladat tehát tört alakban:

s. •; nh. bm. -jy zs. -f- stb.
beszéd iskola.
néma gyeimek
A siketnéma óktatár az administrátió, az egységes áttekintés vé
gett az »iskola« keretei közé ''szorittatott; Az ¡»iskoláéifogalma tömeg
munkára van beállítva. A siketnéma intézetek gyermek anyaga pedig
teljesen individuális. Hogy egy teljesen jó hasonlattal éljek, a siket
néma intézetek ma olyanok, mint a rosszul vezetett kórház, ahol csak
egy fogalom él: a »beteg« és tekintet nélkül a beteg betegségére,- egy
formán herba teát kap mindenki. Szerény véleményem szerint a siket
néma intézetek eme herba teája az az »egységes tanterv«,: amelyre ter
mészetesen nagy szükség van, de amely sajnosán nem veszi figyelembe
azt, hogy a siketnéma intézetekben a közös nevező, nem a siketnéma,
hanem a néma gyermek és hogy a némaságnak nem egyedül a siketség
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az okozója és hogy egészen másképpen kell a centrális siketségben
szenvedő gyermekkel a beszéd megtanulása szempontjából elbánni és
egészen más eredményekhez jutunk a pl. rövidült hallásban szenvedő
.gyermeknél audion lámpával, mint anélkül. Egy egységes anyag fel
dolgozására szorítja a különféle diagnosisu gyermekanyagot.
A siketnéma intézetekben végzett hallásvizsgálatok feltétlenül arról
győzik meg az elfogulatlan kutatót, hogy Bezoldnak az ő csövével és
Urbanschischnak hallási gyakorlataival, tökéletesen igaza volt.
Nekem szent meggyőződésem, hogy a mai technikai eszközök kö
zött a siketnéma oktatás számára az audion lámpa döntő jelentőségű.
Nem mintha ez a %siketnémák oktatását«, megoldaná, vagy mintha
majd a jövőben nem kellene siketnémákat tanítani a mai módszerek
kel, hanem egyszerűen azért, mert az audion lámpának az igénybe
vételével, mind kevesebb és kevesebb lesz azoknak a gyermekeknek
száma, akik az audion erősítővel felfokozott hangot nem hallják,
vagy nem tanulják meg hallani és ennek folytán mind kevesebb és
kevesebb lesz azoknak a gyermekeknek a száma, akik csak articulatios
utón, kynesthetikus módszerekkel fognak taníttatni a hangzó beszédre.
Nem szeretném, ha bárki is'félreértené szavamat. A siketnémák
■ oktatását én az articulátios módszerekkel megoldottnak látom. Siket
némák tanítása kizárólag csak kinesthetikus utón lehetséges, És aki
siketnémát úgy ahogy megtanít 8 év alatt beszélni, az oly munkát
végzett, mint ez ország iskolarendszerének egyetlen pedagógusa sem,
mert ugyan melyik iskolában tanítanak meg a tanulóknak egy idegen
nyelvet 'beszélni ?
A »siketnéma oktatás«-t a jövő feltétlenül megfogja külömböztetni »ő beszédnek hallás utján való mesterséges tanításától.«
A »siketnémák oktatása« ezzel óriási lendületet fog kapni, mert
;a siketnéma gyermekanyag megkevesbedik és ezzel ez a terület rá
térhet a beszéltetésre, a beszéd folytonos alkalmazására. Nem tanítják
majd a beszédet, hanem a tanár beszélteti majd a növendékeit, mert
osztályában kevesen lesznek, ezzel szemben az audion erősítővel fel
szerelt osztályok tanulóinak a száma megszaporodik, mert itt a beszéd1
tanitás nem kynesthetikus, hanem hallás utján fog majd történni.
Ennek az iskolának a neve nem ».siketnéma intézet«, hanem »beszéd
iskola« lesz, melynek növendékei amikor elhagyják annak kapuit, nem
gsiketnémák« és nem tömörülnek a »siketnémák — mondjuk — klub
jában«, hanem »beszélő siketek« lesznek és a klubjuk neve: »a beszélő
siketek Klubja.«
Az a meggyőződésem, hogy az az intézet fogja elvinni a pálmát,
amely minél előbb rátér a hallásvizsgálatok alapján történő selectiora
■ és az az intézet fogja elvinni a pálmát, amely legelőbb le tudja törölni
homlokzatáról a »siketnéma intézet« elnevezését. Az az intézet lesz
ennek az oktatási ágnak Mekkája, amely legelőbb segítségül hívja
a technika eszközeit, oktatási eredményeinek fokozására. A gépek
korszakát éljük és ha nem használjuk fel a gépek nyújtotta segítséget,
akkor a gépek megesznek, megcsufolnak bennünket. Ott kell megra
gadni a tanítási eszközt, ahol az kínálkozik. Sem Urbansichisch, sem
Bezold nem tévedtek, amikor a beszédnek a lehetőség és adottság ha
tárain belül ~~ hallás utján való tanítását proponálták és erőltették.
Kerestek céljuk eléréséhez eszközöket. A technika akkor még nem
állott rendelkezésükre ilyen pazar segédeszközökkel. Mert ha akár
Bézold, akár Urbantschitsch kezében az audion lámpa már meglett
volna, akkor ma ez az oktatási ág egészen más képet mutatna. Az Ő
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nagy tudásuk és tekintélyük egymaga biztos záloga lett volna a mód'
szer bevezetésének és kipróbálásának. Az Ő nagy szavuk a selektiot
ilyen irányban végre tudta volna hajtani. Mi, gyönge utódok, csak
arra vagyunk képesek, hogy kisérletképpen próbálkozhatunk eme kér
dések gyakorlatával. Nekem az a propoziíiom, tegyünk próbát, tegyünk
kisérietet ezen a téren. A magam kisérleti anyaga nagyon szép, nekem
vannak eredményeim, maguk az eredmények annyira meglepőek, hogy
ezeket én semmi esetre sem hozom mindaddig nyilvánosságra, amig
biztos voltukról nagyobb kisérleti anyagon, szakemberek ellenőrzése
mellett nem győződtem meg. Akkor és csakis akkor jönne részemről
a gyakorlati vonatkozású beszámolás, mert aki ismeri azt az ádáz
harcot, mely a kérdés körül lezajlott, az tisztában van azzal, hogy
ebben a kérdésben egy többszáz éves módszer és gondolkozás bizonyos
átcsoportosításáról van szó, amely átcsoportositás sikerétől függ »a
beszélő siketek«j: az »aphasiások«,, »a hallásmaradványösok«, a »siketnémák«, a »hallónémák« oktatásának fejlődése és a »beszéd iskolák«
megszületése.
. (Folyt. köv.
Dr. Bárczi Gusztáv _
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A fogalmazás tanítása a siketnémák intézeteiben.
Irta: Igler Antal, Budapest.
■'

(Folytatás és vége.)
V. A fogalmazás fartalmi tárgyköre.

1 . A tanítási anyag felhasználása.
A tanítási anyagnak a leírása látszik a legegyszerűbb anyagú fo
galmazásnak. Itten úgyszólván csak utánzásról van szó. A gyermek
emlékezetében meg van még a fogalmazandó anyag- a hasznád: kifeje
zésekkel együtt.
Az alsó osztályokban majdnem szószerint le is Írják a kívánt tételt;
majd a szókincs bővülésével, már egy-egy uj szó alkalmazásával fej
lődik az önállóságra való törekvés is. Az alsó osztályokban majdnem,
minden beszélgetési anyag alkalmas a fogalmaztatásra. Hiszen a gyer
meki érdeklődés körében felmerült anyagot erős érzéklettel, szóma
gyarázatokkal, szemléltetve beszéljük meg. Számtalan esetben tárgyaljuk
pl. -egy-egy növendék betegségét. Be is kerül a beszédtanitási füzetbe
többször is, egy-egy uj kifejezéssel bővítve. Hasonló előforduláskor
ne a beszédtanitási órán tárgyaljuk, hanem fogalmazási órán szólítsuk
fel a növendékeket, hogy Írják le: ¿Hol van János?« Megtörténik,
hogy egy gyermek elesik, megüti magát s vérzik az orra. Ahogyan
ezt az esetet megtárgyaljuk a beszédgyakorlati órán, úgy. ismétlődő
esetben Írják le a fogalmazási füzetbe. Megkérdezzük: »Mi történt
veled?« Ki lökött meg? Mit csináltál? Fáj-e?« Az ilyen beszélgetés
ben részt vesz az egész osztály s azután leírják: »Mi történt Sándorral?«
A fentiekhez hasonló anyag a II— VIII. osztályban kerül feldol
gozásra s főleg olyan anyag választandó, amely érzelmeket keltő moz
zanatok megírását teszi lehetővé. A különbség osztályonként az lesz,
hogy az alsóbb osztályokban a puszta tény megállapítására szorítkoz
nak, annál is inkább, mert valamely jelenségre itt még kötött kifejezésformáik vannak. Későbben bővül a kifejezés egy-egy jelzővel, önálló
megfigyelés beleszövésével, majd szociális és erkölcsi vonatkozások
nyomai is jelentkeztek a fejlődési korokhoz mérten.
Ugyanazon anyagnak ismételten való leírásakor rendesen a cim
megválasztásával adjuk meg azokat a szempontokat, amelyek a leírást
irányítják. Például, a fent említett baleset alkalmával, ha magát a
tényt kívánjuk, ezt a. címet adjuk: »Mi történt Sándorral? (.... Sándor
elesett. Megütötte magát. Vérzik az orra../); ha érzelmet akarunk
kifejeztetni, akkor: »Sándor sir.« (... Én is elestem már. Nekem nem
fájt. Sajnálom Sándort..'.'),*1ha* erkölcsi felfogást kívánunk: »Sándor
megbocsájtott Jánosnak.« (... János azt mondta: Ne haragudj, nem
akartam. Jól van, nem haragszom, felelte Sándor..íj; ha logikai fel
fogást kívánunk eredményül, akkor:m>Ne fuss a folyósón.« (... A
folyósón nem szabad futni. Sok kis gyermek van ott. Aki fut, az fel
lökheti őket. A folyosó kemény. Aki elesik, még a lábát is kitörheti....),;.

ha pedig pl. azt akarjuk, hogy az egészségtani ismeretek dominál
janak, akkor: »Hogyan állítom el az orrvérzést?« (... János odavezette
a vízcsaphoz. Azt mondta, hogy mosd meg az orrodat. Sándor vizet
szívott fel, és a fejét hátra hajtotta. Akinek vérzik az orra, nem szabad
az orrát kifújnia...'
A fejlődés eredménye az, ha az egyik cim alatti dolgozat, á többi
cím alatt kívántakat is felhasználja, illetve kifejezésre juttatja a ki
dolgozásban. Egyúttal magyarázata annak is, hogy egy eseményt
miért kell osztályonként — esetleg többször is — feldolgozni.
A reál-tárgyak anyagából fogalmazásra a tanult anyagnak tágabb
feldolgozását és alakítását követelő anyagot választunk. Ilyenek pl.
Hogyan gyűjti a méhecske a mézet? Mit látok hazamenet a vonatból?
Az én falum. (Kik laknak ott? Mivel foglalkoznak? Milyen érdekes
látni való van ott? Mit szeretek legjobban a falumban? stb.} Miért
sir a, kis baba? Hogyan készítek papírsárkányt? stb. stb. Hálás
dolog a természettani kísérletek leiratása is, mert érdekkeltők, tevé
kenységet kívánnak, szemléletiesek és gyakorlati alkalmazásnak. A
fogalmazást nem kell külön előkészíteni. A fogalmazásnak előkészítője
maga a természettani óra. Pl. fizikai kísérletek során, bemutatjuk, hogy
a,z üvegpohár alá tett gyertya elalszik, mert az oxigén elfogyott, a
megmaradt nitrogén meg nem táplálja sem az égést, sem az életet.
A kísérlet lefolyását a gyermekek nyomban Írhatják az észlelt je
lenségekkel együtt: »A tanár ur üvegpohár alá tett egy gyertyát. A
gyertyát meggyujtotta. Nem sokáig égett. Egyszercsak elaludt...« A
tanultak alapján — Miért aludt el a gyertya ? A szobában mit léleg
zünk be? Mit lélegzünk ki? stb. — a fogalmazási órán leírják: Miért
kell szellőztetni?
*
Az anyag leírásánál részletes vázlatra egyáltalán nincs szükség.
Tárgyalásakor úgy is meg van kötve a sorrendje és a mennyisége.
Az uj szavak és az esetleges terminus-technikusok felkerülhetnek a
táblára, hogy ezek nem tudása ne okozzon zavart a kifejezés megvá
lasztásában. Egyébként pedig óvakodni kell a vázlat után való foga.1maztatástól. A vázlat megbénítja a kifejezést. A vázlatos fogalmazásnak
— amellett, hogy a logikusan felépített vázlat úgy sem födi a gyermek
gondolkozásának az irányát
az az eredménye, hogy a legtöbb gyer
mek csak a vázlatban felirt mondatokat bővíti ki pár szóval: vagy
nem tud többet, vagy nem érti meg a vázlatos menetet, vagy pedig
nem mer mást is Írni, mert azt gondolja, hogy az nem lesz jó. ■ Vázlat
helyett inkább kérdezzen a gyermek, ha bizonytalanságban van. Úgy
is az a legjobb eljárás, ha a gyermeket egyéniségéhez mérten, a saját
gondolatában igazítjuk el dolgozatírás közben. Majd megkérdezi a
gyermek, hogy jól halad-e, s mi is érdeklődünk, hogyan gondolja
ezt, vagy azt, -mit akar tovább írni stb. Az ilyen kérdezősködéskor
látjuk, hogy a* gyermekben meg van a helyes kifejezés, csak sokszor
nem meri leírni. Egészen felvidulva dolgozik tovább, ha biztatjuk:
»hát miért nem irod le, amit mondtál!« A vázlat tömegmunkát ered
ményez, osztály tanítás. A fogalmazás igazi fejlesztője pedig az egyéni
oktatás.
2 . Cselekvések, jelenségek elbeszélő formában való leírása:
a) Kezdő gyakorlatok közé sorolhatjuk azokat a feladatokat, ame
lyekben a gyermek szeme, előtt lefolyt (mesterséges beállítású)'cse
lekvéseket kell leirniok cselekvési sorrend szerint. PL: kiállítunk az
osztályba pár gyermeket, akiknek a cselekvését kell leirniok. (József
ir. Pál rajzol. Gyula kiment stb.) Más, alkalommal beviszünk az ősz-

tályba. egy kalickába zárt madarat. Letesszük az; asztalra.1 .Kinyitjuk
a kalitka ajtaját. & madár kirepül. Valaki megfogja. Megbeszéljük/
hogy visszategyük-e, vagy eresszük-e el stb. E cselek véssorozatot kell
leimi, lehetőleg cselekvési sorrend szerint. Ha szubjektív vonatkozásit
kifejezések is jelentkeznek, annál jobb.
b) Az ..eseményeknek leírását szintén a könnyebb tárgyú fogal
mazások közé sorolhatjuk. Az esemény, a cselekvés mozgásánál és
szubjektív kapcsolatainál fogva érdekli a gyermeket. A gyermek kér
dései is a legtöbb esetben az emberi cselekvésekkel kapcsolatosak.
A cselekvések szinte kiváltják a kifejezést. Az alsó osztályokban fő
ként a mozgás és esemény puszta visszaadását várhatjuk; később ^ér
zelmi elemekkel keverednek és csak a legfelsőbb osztályokban remél
hetjük, hogy reflexív (elmélkedő) gondolati elemek is nyilvánulnak,
amikor a gyermek kiegészíti tapasztalatait másoktól hallott, vagy ol
vasott részletekkel. Túlsúlyban, vagy tisztán nem jelentkeznek. Meg
jegyzendő, hogy az objektív megítélésű kifejezések ' (a rózsa szép) a
siketnémáknál gyakrabban, sőt előbb jelentkezhetnek, mint a szub
jektív természetűek, (jaj de szép) ha — a beszédtanitás kezdetén ilyen
kifejezéseket sajátítanak el. A beszédkincs fejlődésével azonban még
akkor is túlsúlyban vannak a szubjektív vonatkozású Ítélkezések, ami
kor már a velük egykorú halló gyermekek a magasabb fejlettségű
objektív korban vannak. LTgyanis a siketnéma gyermek fejlődésében
a szubjektív kor i — 2 évvel megnyúlik, sőt még jóval későbben is,
jellemzően érzik a hatása a siketnémák gondolkozásán. A fogalmazás
eredményének megítélésénél ezt figyelembe is vesszük.
A fogalmazás anyaga az osztály életében, az udvarban, az utcán,
otthon stb. történt cselekvések és események. Elsőfokon valamely ese
ményből kiragadunk pár cselekvést pl.: Itt a mama, Almát adott stb.
(Margitnak itt a mamája. Almát kapott stb. a kifejezés szerint.) A
középső fokon az esemény részletesebb kifejezése szerepel. Az anyagot
itt is olyan cselekvések uralják, amelyekben a gyermek érdeklődési kö
rében álló személyek szerepelnek. (Alkalomszerű jelenségek!) Itt a
momentán történő esetek és vonatkozások kidomboritásával a szub
jektív érzések keltette kifejezés, a. természetes. Rendszerezést, logikai
menetet természetesen nem várhatunk. Elvégre amit a gyermek lát,
az van a lelkében. Ne kényszeritsük olyan dolgok megírására, ami
csak bennünket kapott meg. Egyik gyermek az állatkertben látotta
kat — nagyon helyesen — ennyivel fejezte ki:"»Az elefánt Sándorra
ráfujt. Sándor nagyon megijedt. Sokat nevettünk. Sándor azt mondta,
miért haragszik reáiii az elefánt.« Felsőbb fokon már-elvontabb cél
zatú, leirásszerü kidolgozását kérjük az anyagnak.
3 . Szabadtárgyu fogalmazások:
A szabadtárgyu fogalmazásoknak intensivebb művelése feltétle
nül fontos és szükséges eljárás intézeteinkben. A fogalmazási for
mák közül a szabadtárgyu fogalmazásnál van a legnagyobb alkalom
az önálló cselekvésre való képesség kifejlesztésére. Itt a tanuló felsza
badul vezetésünk és támogatásunk alól, kénytelen igazán önállóan
dolgozni. Kezdetben nehezen fog menni, éppen azért mert önálló
ságra vannak szorítva. Nem tudják mit Írjanak, mit Írhatnak, de egy
kis gyakorlással szépen megindulnak. Mivel itt követik el a legtöbb
hibát — ki-ki eelkalandozik, vagy egy helyben marad, mivel a hiba itt
a legsajátosabb, a legegyénibbb, a gyermek felfedezett hibája nyo-'
mán az egyéniségéhez mért lesz a helyesebb eljárásra való szoktatá
sunk is.
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A szabadtárgyu -fogalmazás nem jelent korlátlan szabadságot.
A nagyon:tág területek nem alkalmasak arra .hogy a gyermek al
kalmas fogalmazási anyagot válasszon belőlük, A határtalan lehetőség
megköti a gyermek fantáziáját, bizonytalanságba esik. Nem érett
még arra, hogy önálló megitéléssel szabjon határokat, hát éksügg'ed.
Kezdetben még az ilyen feladat is, mint pl. b>A földmives tavaszi mun
kája«, túl általános terület arra, hogy a gyermek önállóan válassza ki
belőle a. megírandó részt. Vagy zabolátlanul ir össze minden félét,
vagy nem tudja mit Írjon. Jobb, ha a földmives, János bácsi, József
apja stb. munkájának csak valamelyikét tűzzük ki feladatul.) Általában
a tárgyat mi határozzuk meg; irányt adunk a gyermek képzeletének,
egy gondolatcsápáson elindítjuk, azaz a fogalmazandó tárgy általános
megjelölésével (szóval, rajzzal, tárgygyal, dramatizálással),, a . gyer
meket olyan érzelmi állapotba hozzuk, amelynek alapján beleéli magát
a megírandó helyzetbe, de tovább már magára hagyjuk. PL:
Nini kis cica!... Hogy fél!... Hogyan kerülhetett ide? Vagy: Fény
képet mutatunk: Ki ez a kis fiú?... Mi a neve?... Mekkora?,.. Hall-e?.,,
írj le mindent az öcsédről! Vagy: Tűz van!... A háztető már beszakadt..!.
Egy kis gyermek bent maradt... Istenem... mi lesz vele?
Áz elképzeltetek esemény beleéléses megírásánál a beleéltetés
során, tetszésünk szerint, az osztály erejéhez képest irányíthatjuk a
képzeletet. Nagy lehetőségek elé állítjuk a gyermeket ebben az étel
ben :a>Egy'kis leány van az utcán... Hogy sir... Miért sírsz?...a, De ha
még hozzátesszük ezt: >>eltévedtem«,! akkor már egészen kötött me
netet szabtunk a gyermek fantáziájának.
Az alábbi két dolgozatot a következő előkészítés alapján Írták a
VIII. osztályban: Az I. sz>; )>Egy fiú felmászott a fára... Talán almát,
vagy madárfészket akart szedni... Az ág eltörött... írjátok le mi történt
tovább! A IÍ. sz. Jó estét!... Folytassátok tovább! (Megjegyzendő,
előzőleg nem nagyon szereztek készséget ily irányú gyakorlásban, de
az alábbi növendékek az osztály legjobbjai közül valók.)
I. E g y fiú felm ászott a fára. T alán almát v a g y m ad árfészket akart lopni. A z
á g. g y e n g e volt és eltörött, a fiú leesett és n agyo n m egütötte m agát. A fiú k e s e r 
vesen elkezdett sirni, A fiú nem tudott fölkeln i a földről, m ert n ag yo n fájt a
lába, A fiú -sírva ment haza és. elm ondta a m am ájának. A m am ája m egbüntette a
fiút, m ert rossz volt, A kis fiú bocsánatot kért a m am ájától. És azt m ondta, hogy
soha többé nem fo g felm ászni a fára.
II E g y kisleán y Jö estét kíván t a szüleinek. És aludni ment. A kisleán y az
á gy b an elm ondta az esti im át és lefe k ü d t. És szép álm okat álm odott.
Klein

M a g d aj.

I. E g y fiú felm ászott e g y fára, alm át, v a g y m adárfészket akart onnan le 
venni. A z á g ¡Azonban száraz volt és eltört, a fiú p ed ig leessett a földre. M ikor
a földre pottyant n agyo n m egütötte m agát. T alán m ég a fejét is betörte, v a g y a
lábát,, v a g y k e zé t kitörte, v a g y k i ficám itotta. N a gy o n elk ezd ett sirni és sán tikálva
ment haza. A m am ája m egrém ülve k é rd e zte tőle, h o g y mi történt. M ik o r, a fiú
elm ondta. A m am ája m egverte és n a g yo n fájt a lába v a g y ahol n agyo n m egütötte
m agát, ágyban kellett feküdni. E z volt a büntetése.
II. Jó estét! H o g y töltötte el e szép tavasz napját. O lyan jó l m ulattunk egész
nap. A napon sütkéreztünk, sétáltunk, stb. Most este bizon y jó l esik e g y kis.
hűvös leveg ő , pihenés, alvás.
Szalma Erzsébet,
I. E g y fiú felm ászott a fára, alm át, v a g y ' kis fészk e t, m adarat a k a rt fáról
elvenni.. A fa á g azonban rossz volt, a fiú pedig leesett a földre, n ag yo n potyant,
-megütötte m agát és keservesen sirt. H a za ment a m am ájához, m egijedt. A m am ája
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-ázt, kérdezte, tőle, h o g y mi- baja van. A, fiú a-zt m ondta, h o g y -le e s e tt e g y fáról.
A i m am ája m egverte, a fiufi..M áskor -nem szabad -a fá ra mászni! M ivel n ag yo n fájt
a lába, ah ol-m egütötte m agát á gyb an kellett feküdn ie. Ez; volt fo ssz-fiú .
II. Jó estét, J áték után jobban e sik -p ih en n i m indenkinek. E g é s z n a p -m e le g
.időjárás volt.- A z ’ e m b ern e k -n ag y o n m e leg ü k volt. E ste az em berek n ag yo n p ih en 
n ek le.
N ém eth István.

Érdekesen nyilatkozik meg e két dolgozatban a fantázia megkö
töttsége, Az I. sz. aránylag elég szűk keretbe -fogta a fantáziát. .Az
■ előkészítés tényleg nem is enged meg valami változatos feldolgozást.
A három dolgozat menete egyforma. A II. sz. már sokkal nagyobb
szabadságra késztet. A három dolgozat mindegyike más menetet mutat.
Képről való szabadfogalmazásra gyermek lapokban találhatunk
elég sok szövegnélküli képet. A gyermek Írjon a képhez szöveget.
Az ilyen gyakorlatok meglehetős fantáziát, jó következtető képes
séget és, a szókincs ügyes használatát követelik meg. A gyermek
humora is itt és a szabadtárgyu fogalmazásnál jelentkezik leginkább.
A képről való szabadfogalmazás a. komikum feismerésére, a szabadtárgyú fogalmazás pedig komikum alkotására alkalmas.
Egy tréfás képsorozat leírásánál (VIII. oszt.)..— két kutya, kerget
egy fehér macskát; a macska bemenekül egy kályhacsőbe s a két
lesbe álló kutya megrökönyödésére, a cső másik végéből egy fekete
, cica rohan haza kis leány gazdájához — a humor, bár gyengén, de
három gyermeknél jelentkezett. Az egyik gyermeknél: »nagyon mu
latságos képi# a másodiknál: „»olyan fekete volt mint az ördög«; a
harmadiknál pedig —- és ezt a jelenetet találták legmuíatságosabbnak
»mikor a kis leány meglátta, úgy megverte, hogy a cica fekete lett.«
Kérdezősködésemre kitűnt, hogy a gyermek már ismerte hazulról,
azt a kifejezést, úgy megverték, hogy megfeketült bele. A képét ez
a, gyermek egész jól megmagyarázta; viszont mikor a jelzett mondat
értelme .felől kérdeztem, azt felelt^, azért lett a cica fekete, mert a
kis leány megverte. Ugylátszik a humor érdekében alkalmazta. Úgy
egyeztünk meg az osztállyal, hogy írja inkább ezt: »a kis leány na"gyón megszidta a cicát, amiért olyan kormosán jött haza..« Megjegy
zem, ez volt az első ilyen fogalmazásuk, minden átmenet nélkül. '
Érdekes bepillantást nyújtanak egyébként az ilyen szabadfogai
mazások — e példa is — a gyermek lelki világába. A gyermek -hu
morosnak találja, ha a bűnös megbünhődik, ha a rossz büntetést kap.
Igen ám, de tulajdonképpen itt nem a cica, hanem a kutyák érdemel
ték volna meg a büntetést. Mégis a cicát Ítélték el benne, mert ősi
ösztönből "az üldöző, az erősebb nyerte meg szimpátiájukat; n mene
külő cica iránti részvét erősebb szociális érzést -követel, viszont az
ötlet honorálása meg magasabb értelem ajándéka. Kérdésemre, hogy
a kutyákat megbüntetnék-e, azt felelték, hogy nem, mert a kutya
haragszik a cicára, mert ellenségek. (Alkalom az erkölcsi nevelésre.)
De hatással volt a megítélésnél a nevelés is, amely a piszkos gyer
meket, állatot elitéli, bünteti. Az egyik azt mondta, hogy a kis lány
mossa meg jól a cicát szappannal és kefével, hogy többet ne menjen
a kályhacsőbe.
Alkalmas példák kínálkoznak feldolgozásra még az erkölcsi élet
teréről, amelyek elvontságuk dacára, érzelmi állapotaik felelevenité-sével alkalmasak lesznek a fogalmazásra. Nem arról van szó, hogy
&-gyermek erkölcsi értekezést Írjon, hanem arról, hogy valamely erre
alkalmas cselekvés, esemény feldolgozásakor a gyermek erkölcsi ér
zése, erkölcsi belátása, felfogása, vagy cselekvése is megnyilvánul-

jón, Gyakorlati cél, hogy a gyermek ezt írásban is kitudja fejezni; a
tanár számára meg alkalom, hogy ilyen irányban is nyerjen betekin
tést a.gyermek, leikébe. Az erkölcsi érzés spontán kifejezésére a;,Vl.I-.'VIII. oszt,-,,gyermek .már megérett. Ha alkalmas esetekben ez néni
jelentkezik,. <ie jelentkezhetne, akkor,, he mulasszuk el az erre való
befolyásolást.
. . .
Elemi iskolai füzetekben nagyon jól sikerült szabadtargyu fel
adatokat találtam ,mint: Miért nem szeretem a levest ?... Egér a rühában... Kedves Mikulás!... Aki haragszik, nincs igaza... Mit juttatnak
eszembe a hónapok nevei... Gazdagodjam Csak meg... Csacsiságainn..
|aj, fjjé,.niégijedtem... Mit beszél a tavaszi gólyahir... stb.
4 . Leírások:
A leíró forma a gyermeknek elég nehéz, mert kötött sorrendet,
logikai felépítést és jó megfigyelőképességet követel. Az alsóbb osz
tályokban hem is szabad, de nem is lehet leíró-formát kívánni, mert
á gyérifieki;hiján van azoknak az objektív Ítéleteknek, amelyek alap
ján szemlélődik a felnőtt. Még a megadott vázlat sem használ. Fel
tétlenül szoktatni kell a gyermeket a leiró forma elérésére. Lépés rőtlépésre késztessük őket a megfigyelésre, osztályozásra, a jellemzőknek
az észrevevésére; tereljük gondolkozásukat logikai mederbe. Amig pl.
egy állatkerti kirándulás leírásánál az alsóbb osztályokban teljesen
egyéni, csapongó lesz a leírás, addig a felsőbb osztályokban megfelelő
bevezetéssel, egy kis rendszerességgel Írják le az állatkertben, a madár
házban, majd a növényházban látottakat az esetleges természetrajzi
vonatkozásokkal. Természetesen nem száraz természetrajzi leírást ké
rünk, csak egy kis rendet a leírásban. Ezen belül azután az egyént
megnyilvánulásnak szabad teret engedünk.
Általában minden anyagot lelehet imi elbeszélő és leiró formában.
Az elbeszélő forma az egyéni megnyilvánulásokat hozza felszínre, a
lei ró forma az általánosat rögzíti meg. Az első hó alkalmával nyih
várnilt kifejezések ilyen megírása: »Reggel a testvérem kinézett az
ablakon és azt kiáltotta, hó esett. Siettem felöltözni. János elcsúszott
az utcán. Pista havat tett a nyakamba stb.« 7— elbeszélés; mig ez a
sablon: \A nappalok rövidülnék. Őlomszürke felhők borítják az eget.
Mindent bevont fehérre az első hó stb.« — leírás.
Az érzelmi kifejezés a könnyebb, a logikai felépítés a nehezebb.
E két minőségű kifejezés keveredése teszi zavarossá a siketnéma fo■ galmazását. Ugyanis a siketnéma gyermeki lelkülete mást diktálna,
neem azt, amit leir. De sokszor csak egyféle, iskolás kifejezése van és
kénytelen ezt használni, mert ezt tudja. A mesterséges beszédtanitás
eredményeként kész formáknak, inkább objketiv megítélésű, logikai
•menetet fedő kifejezések birtokában vannak. És itt van az összeütközés!
Egy erős példával próbálom megmagyarázni állításomat. Az alsó
fokon az utcát tárgyaljuk: »Az utca két oldalán házak vannak. A házak
előtt gyalogjárda van. A két járda között húzódik a kocsiút. A kocsiuton kocsik járnak stb. stb.« Ezzel szemben az éveleji második osz
tályos növendékeimet többször kérdeztem, de maguktól is elmondták,
hogy hol sétáltak tegnap. Egyetlen egy sem nyilatkozott arról, hogy
szép házsorokat láttak, egyik sem mondta, hogy a gyalogjárdán men
tek, a. járdát szegélyező fákról sem beszéltek. D e-— versengve jelen
tették, hogy hazajövet látták, hogy két rendőr kisért egy embert.
A keze össze volt kötve. »Lopott, Rossz. Jól van.«; kifejezéseket hasz
nálták. Nem említették azt sem, hogy szép kirakatok láthatók a járda

mellett, de örömmel számoltak be egy kirakati reklámról ahol öreg
nénikéknek maszkírozott bábuk kötik a harisnyát a rteluUuu kave
mellett. »Láttam. Néni-baba. Rákét ittam. Kot« kifejezésekkel.
* Az utcának az előbbi leírása logikai felépítésű, az utóbbi az ér
zelmi kifejezések nyilvánítása. Láthatjuk, hogy az előbbi anyag , az
alsó fokon korai, s; annak kifejezései, a gyermek spontán kifejezése
szempontjából holt értékek. Nagyon valószínű ,ha a gyermek nem tud
jói fogalmazni, akkor rossz az alsó-osztalyos beszédanyag. Nem a
gyermeknek való kifejezéseket és kapcsolatokat tanítunk. Mert, og>
logikusan, részletesen, objektív megálfapitással letudjak imi az anya
got, arra, a szókincsük tulajdonképpen elegendő. A hiba inkább ott
van, hogy a subjektiv kifejezésbe kedvezőtlen körülményeknél «fogva
(internátusi elhelyezés, vegyes osztályok, kevés beszedalkalom, inkább
közlő, mint társalgási tanitási eljárás,, nem megfelelő keszedanyag,
nem gyakorlódhattak be. Így áll elő aztán az a lehetetlen helyzet, hogy
a szókincs bővülésével mégis csak kiütközik a kis gyermek siibjekti
vitása — az ifjúból -1- a naiv elgondolása, rendszertelen» csapongó,
hézagos és logikátlan fogalmazásban. A- mi kamaszkorban levő ,növen
dékeink ekkor élik ki tulajdonképpen a hat eves gyermek , kifejezéseit
és ekkor szakad meg az iskolábajárás kötelezettsege, amikor pedig
rohamosan f ejlődne a gyermek, a beszédhasználatot íiJeto.eg'.
A leirást megelőzik, illetve a rendszeres megfigyelést és a j e l 
legzetesség meglátását célozzák a képről való fogalmazások. A kepei
azért választjuk az ilyen gyakorlatokhoz, mert a képén rögzítve vannak
az események, tehát állandóan szemlelhetok.
Kezdetleges formájukban visszanyúlnak az 1 — II. oszt »azon gya
korlataihoz. ahol csak egy cselekményt kell kifejezni. (Pk f mama
főz.) Később több, de ugyanazon képen elofordulo cselekményt kell
kifejezni. További fokon megtanítjuk a gyermeket a kép megfigyelé
sére. :Először megállapítjuk, hogy mit ábrázol a kép, azutan részle
tezzük. Ki kell emelni, hogy nem csak azt szabad leirniok, ami a képén
van, hanem azt is, ami a kép nézésekor az eszükbe jutott.
Ha nagyobb cselekményü képről fogalmaztatunk, akkor annak
csak egy-egy részletét Írassuk le, mert az egész hatása megsemmisíti
a részleteket. A mozi előadások leírásánál is az a baj, hogy keptelene.
az összefüggő cselekményt leirni, mert valami jelentektelen rcsz.e hez tapad a figyelmük, aminek a leírása egy-két mondatban ki is mem .
Ilyen esetben célszerű a gyermekeket egyenként megkérdezni hogy
mi tetszett nekik a legjobban. Az összegyűjtött feleletekből megállapít
hatjuk, hogy mely irányba tereljük a megbeszélést.

5 . Közéleti fogalmazványok: L. Puha László: A fogalmazás, tanítás
anyaga és módja c. tanulmányában. (S. V. Ö. Ü. 1925. évi 7 10. szám.,
6 . A fogai mazástanitás szempontjainak ö s s z e g e z é s e A fejlődési, : érdeklődési és kifejezési koroknak megfelelő le
gyen a fogalmazás tárgya, mennyisége és feldolgozásmódja.
_
Az alsóosztályos beszédanyag elégítse ki^ a gyermek kifejezési
szükségletét s ez anyagnak változatos feldolgozása
fogalmazási elogyákorlat -- biztosítja az anyag hajlékonyságát és alakithatosagat.
A fogalmazási anyag a felsőbb fokon kapcsolatos az. egyes

tantárgyakkal; a fogalmazás a tanultakat elmélyíti, egyúttal alkalom
a tanultak alkalmazására..
Egyik osztály fogalmazási anyaga átnyúlik a másik osztály
anyagába, de mennyiségi és minőségi differenciákkal. A ' fogalmazás
terjedelme az V. o. 4 -6 sor; a VI. o. 6--8 sor; a VII VIII. o. S 12
sor. A dolgozatok száma átlag az V. o. 20 fogalmazási és 10 nyelv
magyarázat, a VI. ö. ugyanennyi, a VII— VIII. 30 35 fogalmazási és
10 nyelvmagyarázati.
Az általános cimii fogalmazványok gátolják a kifejezést; al
kalmasabbak a megírásra, az érdekkeltő részletek.
Vázlat helyett egyéni megbeszélés alkalmazandó, fogalmazás
előtt, alatt és után, szükség szerint.
Az elbeszélő-forma az egyéni megnyilvánulásokat hozza fel
színre, a leiro-forma az altalanosat rögzíti meg. Az előbbi a könnyebb,
az utóbbi a nehezebb.
A gyermek szubjektív kifejezéseire a cselekvések, átélt és
szemlélt események, elképzelt jelenségek megírása az alkalmasabb.
Az események megírásánál eleinte a puszta tény, azután kap
csolatosán az érzelmek- (esztétiícai, szociális, erkölcsi): majd az értelmi
(elmélkedő) elemek kifejezése jelentkezik.
A szókincs változatos és önálló használatára nagyon alkal
masak a szabadtárgyu fogalmazások.
A leiró-forma rendszerezésen alapuló, logikai felépítésű tel
jesítmény, amelynek elérésére már az előgyakorlatokban is szoktatni
kell a gyermeket.
Az érzelmi és értelmi kifejezés közös és helyes megnyilvánu
lása közelíti meg a fogalmazás végcélját.

A nyag:
I — IV. osztály.
Kifejezési gyakorlatok:
Rajzos kifejezések:

Szerzett fogalmak lerajzolása.
Egyetlen cselekvő mozzanat rajzos kifejezése.
Több cselekményü jelenet lerajzolása.
Ösztönszerü rajzolás.
Rajz és irás:

írásban (egy mondatban) adott cselekvés lerajzolása.
Rajzzal ábrázolt cselekvés Írásos kifejezése.
Több cselekményü kép leírása:
Egy képen levő, összefüggő jelenetek kapcsolatainak fel
ismerése alapján a kép leírása.
Leirt beszédanyag illusztrálása.
Beszéd

- cselekvés — irás:

■

A . gyermek kérdezni, mondani, magyaráznivalóját, amennyiben
szóbeli kifejezés nem áll rendelkezésére,, rajz és jel. segítségével, tegye
érthetővé.

A gyermek kisérje készeddel- tevékenységét:
.a .) Rajzbeli tevékenységét.

. . .

. .

. ..

b) Számolással kapcsolatos tevékenységét,
c) Egyéb tevékenységét.

A tevékenységet más gyermek nevezi .meg.
Saját és más sorozatos cselekvéseinek leírása.
•
.
Fogalmazási elő gyakorlatok :
.Önálló mondatalkotás analógiás gyakorlása szóban és Írásban.
Beszélgetési anyag leírása emlékezetből:
a) A táblára felirt egy-két mondatot.
b) A táblára felirt összefüggő, hosszabb anyagot.
c) A kiejtett egy-két mondatot.
d) A kiejtett összefüggő beszélgetést.
Beszélgetési anyag önálló kibővítésére való szoktatás, á már ismert
és alkalmazható, szókinccsel. (Egy-egy jelző önálló alkalmazása, uj meg
figyelés beleszövése stb.)
A tanuló kérését nyújtsa bé Írásban. Rövid Írásbeli utasítások
elké-xitme.
Nyelvmagyarázó gyakorlatok:
■;
Szóelválasztási gyakorlatok.
Két három kérdés feleleteiből- égy mondat alkotása. -.(-Ki volt itt ?
.N-nek a mamája. Mit kapott N ? Három almát.
N. három almát ka
pott. a mamájától!) c; őrá
- .
só ;
Hiányos szöveg kiegészítése.
Különálló kérdésekre feleletadás írásban.
Összefüggő anyag leírása kérdések alapján.
:
Kérdő mondatok alaki á_a, megadott szöveg alapján.
Adott mondatok kibővítése.
Rövidebb mondattartalmak kifejezése más szórenddel, majd más
szavakkal.
Képzetkapcsolás kifejezéseiből származó tartalom elrendezése. (Al
mát mutatunk: írjatok le mindent, ami az eszetekbe jut.)
Szórend, szerkezet, képes kifejezés stb. gyakorlása (V VIII. o.)
V'. osztály.
Beszédgyakorlati anyag emlékezetből.
Eseményből néhány cselekvés megírása.
'■

i
!

Elképzelte tett esemény beleélése» megírása.

Cselekvés-sorozat leirása.
Naplóírás.
Postautalvány, szállítólevél, távirat.
Levélforma gyakorlása.
Nyelvmagyarázó gy.
VI. osztály.
A reáltárgyak anyagának számonkérése Írásban.
Események megírása átélés, szemlélet, emlékezet alapján.
Elképzeítetgtt esemény beleléses megírása.
Egyes, vagy sorozatos kép leírása,
Naplóirás.
Megrendelés, számla, nyugta.
Levélforma gyakorlása.
Nyelvmagyarázó gy.

V II — V ili. osztály.

A reáliák anyagának kibővítésére szolgáló fogalmazások.
Megtörtént események részletesebb leírása.
Élmények, képzelt esetek szabad megfogalmazása.
A leiró-forma gyakorlása.
Naplóirás.
Olvasmányok, ..költemények .rövid tartalma..
Elismervény, meghatalmáMsy' hirdetési5*tíées' kijelentő lap, fo 
lyamodvány.
Levélfonna gyakorlása.
,’:7 N.yelvmagyarázó gy.
Tanulmányomban leírtak alapján, talán ez a fogalmazási, anyag
soknak látszik és lehetetlennek tetszik a minőségi feldolgozása. De:
Sem nem -sok, sem nem lehetetlen a keresztülvitele. A fogalmazás kap
csolatos ügy a beszédtanitással, mint a reáliák tanításával. Nem is
meretlen1anyagot kap a gyermek, hanem az előzőleg tanultakat írásban
ismétli, alkalmazza. Természetesen, megfelelő előkészület, gyakorlat
és az alsó foktól való fokozatos szoktatás nélkül nehezen fog menni.
Ha többet is fogalmaztatunk, mint eddig, az csak a gyermek érdekében
történik. Kikerülve az életbe, sokszor nagyobb hasznát veszi az írásos
érintkezésnek, mint a beszédnek. Más részről meg az eddigi eredmé
nyeknél jobb eredményre kell törekednünk. Az Írásbeli kifejezés nivója
kell, hogy elérje a siket gyermek szóbeli kifejezését. Növendékeink
eddig görnyedtek az Írástól, tankönyvek hiányában. Tankönyveink
megjelenése után, ha az eddigi haszontalan leckemásolásnak csak a
negyedrészét fogalmazásra szenteljük — ne sajnáljuk az erre való
időt — nemcsak a reáliák és a beszéd, de a fogalmazás is lényeges
javulást fog mutatni.

A siketnémák soproni intézete 25 éves.
Sokaktól hallottam, hogy mi, magyarok, sokat ünnepelünk. Meg
alakul egy kisded társaság vagy intézmény és i, 5. 10, ha megéri
25 év múlva ünnepel, bankettezik. Ez tényleg nem jól váh igy! Ha
azonban azt tekintjük, hogy a sok alakulás belső tartalomban mit ér,
kell, hogy: kiemelkedjék a többiek közül az olyan ünnepség, amilyen
a siketnémák intézeteinek jubileumai szoktak lenni. Erre yonatkozólag
a »Soproni Hirlap« igy ir: »A jubileumi ünnepségek szokásos emel
kedettségén felül szivet megrázóan megható emlékű nap volt a tegnapi
és akik a hallás- és beszélőképesség isteni ajándékának, birtokában
a siketek és némák birodalmának csendes falai között az intézet igaz
gatóságának a siketnéma gyermekekhez intézett rövid beszédét hal
hatták és a gyermekek értelemmel vivódó arcvonásait láthatták, meg
rendült szívvel és könnyező szemmel hajtották le fejüket, mert bizo
nyára megérezték az Úristen titokzatos intézkedésének hatalmát.« A
»Sopronvármegye« ezt mondja: »A siketnéma-intézet 25 éves jubi
leumát ünnepelte. Ebből az alkalomból láttuk meg azt a csodálatos,
szinte emberfeletti munkát, mely immár egy negyedszázad óta folyik
a város szélén levő nagy, csendes házban. Hogy ezt a csendes, heroikus
munkát a társadalom megbecsüli, tiszteli, annak ragyogó bizonysága,
volt a tegnapi ünnep.<c Az »Oedenburger Zeitung« pedig az intézet
ről, mint a város büszkeségéről, az egész ország mintaszerű intézményé
ről beszél, amely egy áldásdus múltra tekinthet vissza. Mindezekből
megállapítható, hogy a mi jubileumunk kiemelkedik a mindennapi
ünnepségek sorából s ennek oka a bennefolyó munka értéke s a tár
sadalom széles rétegei által való értékelése.
Az ünnepség belső tartalma értékben vetekedett az impozáns dí
szes, külső kerettel. A város és vármegye teljesszámu vezetősége, eléri
vitéz Simon Elemér dr. főispánnal és Thuniér Mihály dr. polgármes
terrel, az összes hivatalok, iskolák főnökei, kiküldötte, a megjfelent
nagyszámú előkelőség, valamint a z ' orsz. szakfelügyelőség és társin
tézetek képviselői, köztük a wienerneustadti igazgatóval oly ker-etet
adtak az ünnepélynek a hétköznap ellenére, amilyent összehozni csak
ritkán sikerül.
:
Az ünnepséget december 9-én, vasárnap, este 6 órai kezdettel
műsoros estély vezette be. A tornaterem zsúfolásig megtelt érdeklő
dőkkel és növendékeinkkel. A műsoron Varjú Mária siketnéma kézimunka-mesternő előadása, szavalatok (siketnéma költők verseiből.),
táncszámok szerepeltek. Majd László Géza tanárnak ez alkalomra irt
»Ünnep-estéjén« cimü jelenete és »Cipész-műhelyben« cimü vigjátéka
került színre. Meglepő volt növendékeink pompás szereplése, külö
nösen figuráik kitűnő megjátszása volt 'feltűnő- Az egész műsoros es
tély mély benyomást tett az érdeklődő vendégekre, mig növendékeink
nek kellemes szórakozásban volt részük.
Másnap, december 10-én, reggel ünnepélyes Te Deum volt a
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Szent Lélek-ternplomban, mig a protestánsok hálaadó istentisztelete
az evangélikus templomban tartatott meg. 11 órakor vette kezdetét
az emlékünnepség az intézet délszaki növényekkel és az inté et alapitói
nak, jótevőinek képeivel diszitett tornatermében, mely zsúfolásig meg
telt előkelő közönséggel. Ez alkalommal mutatkoztak be először cser
kész-jelöltjeink. Az ünnepség ioo néma gyermek ajkáról elhangzott
Magyar •Hi&sefcegfejfeve].1-kezdődött-,.
Veiket: József igazgató mon
dott gondolatokkal teli Beszédet az üldözöttek, bántalmazottak, ki
taszítottak szomorú helyzetérő) a múltban, emberi voltuk felismerésé
itől és oktatásuk fejlődéséről. Szem nem .maradt szárazon, mikor az
igazgató a növendékeknek magyarázta meg az ünnepély fontosságát.
Ezután v. Simon Elemér főispán emelkedett szólásra. . »Lehetetlen volt
• - úgymond - • moghatódás nélkül, nézni, amint Vöíkcr igazgató űr
tudatta a g\erinekekkef a mai nap jelentőségét. Mindnyájunkat méginditott e kép. Nem hiszem, hogy volna a jó Istennek tetszőbb feladat,
mint segíteni azokat, kik a sors kemény intézkedése,folytán elvesztet
ték, hallásukat és hangjukat, ürömmé! látom, hogy Sopron társadalma
velünk van.<i Megemlékezett ezután a nemes alapítóról, néhai Tóth
Antal, németi földbirtokosról,, y. orsz. gy. képviselőről és azokról, akik
-életrekeltették az intézetet. Majd Völker igazgató és a tanári kar
érdemeit méltatta s. köszönetét fejezte ki nekik, akiknek említésekor
-■ spontán lelkesedéssel , hangzott fel az éljen és taps, mely a délelőtt
folyamán többször, forró ünnepléssé fokozódott. Üdvözölte a megjelent hatósági képviselőket, az orsz. -szakfelügyelőket; bejelentette, hogy
;.a kultuszminiszter ő t bízta meg képviseletével, de ezenkívül levelet is
küldött, melyet az-igazgató olvasott fel. Vass József népjóléti minisz
ter Pettkó Szandtner, államtitkár- kimentették magukat.
Ezután az üdvözlések hosszú sora következett. A győri püspök
és a k.atholikus egyház nevében Papp Kálmán prépost beszélt, kap; osolatba hozva az egyház működését a siketnémák tanításával. Az
. evangélikus . püspök és egyház nevében Ziermann Lajos idézi az
evangélium szavait: »Aki ezeknek gondját felveszi, az Én gondomat
veszi fel.« Dr. Thurner polgármester a tanév elején -az intézet körül
szomorú gyermekhadat lát, a tanév végén vidám a gyermeksereg,
mert már tud beszélni. Géway Wolf Lajos alispán a vármegye, támo
gatását Ígéri. Klttg: Péter orsz. szakfelügyelő az igazgató nagy szak
tudását emeli ki. Istenes Károly igazgató a Gyógypedagógiai Ta
nárképző főiskola nevében köszönti az intézetet. Wittmann Lőrinc
bécsújhelyi igazgató az osztrák intézetek nevében üdvözli a »liebe
. Sclrwestenet, Deschenszky Ferenc igazgató a magyarországi intézetek
nevében a tanári kar véres verejtéke ünnepének nevezi e napot. Dr.
Lénk a siketnémák szüleinek és Szombathely városának nevében üd
vözli az intézetet. Bolemann Géza főiskolai rektor szerint az embe
riség haladását nem a gépek, hanem ilyen szociális intézmények vit
ték élőre. Hogy Hoovért, a bányászmérnököt az U. S. A. elnökévé
választotta, azt nem nagy technikai tudásának, hanem szociális érzé
kének köszönhette. Kiss Jenő egyetemi dékán a kereszténység ethikai
erősségének mondja ezeket az intézményekéi’. Hollós János a közép
iskolák, Rozsontay Kálmán a tanítóképző, Csuppay . Lajos a polgári
leányiskola, Feichtinger Mátyás az Irgalmas nővérek intézete, Skerlán
Gyula a népiskolák, dr. Niedermayer Géllért a szombathelyi gy-ermekmenhely nevében üdvözölte az intézetet. Ez utóbbi átnyújtotta
Völker igazgatónak a 25 éves gyermekvédelmi plaketett:
5
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Az ünnepség egyik legmeghatóbb pontja volt az az üdvözlő be
széd, melyei Vas Gyula, hidas-hollósi kisbirtokos, az intézet volt nö
vendéke mondott. A formás szép beszéd a terem legtávolabbi részé
ben is tisztán volt hallható. A fel-felcsukló zokogás jelezte, mily mé
lyen megindította a hallgatóságot a némáknak visszaadott beszéd.
Ezután Végit Ferenc tanár szavalta el Varjú Mária kézimunkamesternő, szintén az intézet volt növendékének ez alkalomra irt poelikus.
versét. Nagy sikerben volt része úgy a .költőnőnek, mint az előadó
tanárnak.
■
Prêts Mária az intézet jelenlegi növendékei nevében üdvözölte
az intézetet.
. Az idő előre a'adolt vo'tára való e .in çjrtej az intézet-tör.éneién.k
felolvasása elmaradt; a közönség kívánságára a munkát.a; »Soproni,
Hírlap« ismertette.
Délben i órakor a Katholikus Kör dísztermében ioo terítékes,
banketten gyűlt egybe az ünneplő előkelő közönség, Az első felköszön
tőt a főispán a Kormányzóra mondotta. A polgármester a megje
lent vendégeket üdvözölte. Simon József h. szakfelügyelő remekbe
szabott beszédben Sopron város és vármegye. áldozatkész közönségét
éltette. Géway-Wölj alispán az igazgató és tanári kar egészségére ürí
tette poharát. Wayán Ferenc a tanári kar nevében további lelkes mun
kát Ígért. Völker igazgató az intézet nevében köszönetét mondott.
Wittmann bécsújhelyi igazgató beszéde után a bankett a legjobb
hangulatban a késő. délutáni órákban ért véget.
Átléptük az első határkövet... Jöjjön a következő... Isten ;s.egit •
sen bennünket!
László Géza.

Szemle.
A német beszéd- és hanggyógytani társaság II. értekezlete. (Lip
cse, 1928. április 12— 13.
A tíémet beszédgyógytarai társa
ság 1T. értekezletét párhuzamosan tar
totta meg a 4. gyógypedagógiai kon
gresszussá!. A beszédgyógyitás terén
Németország úgy tudományos, mint
gyakorlati és. Szervezeti vonatkozások
ban oly nagyarányú eiőhaládást tett
az utóbbi évtizedekben, hogy ott alig
van nagyobb város, amelyben a hi
bás öeszéd gyógyítására alkalmas bészédiskoia, vagy állandó gyógypeda
gógiái tanfolyam ne volna. Alább ki
vonatosan ismertetjük a értekezleten
elhangzott előadásokat.
Tonndorf-Göttiagen »Über
die
Physiologie des menschlichen Stimmorgarrs« c. előadásában az embe
ri hangadószerv három alapkérdését
fejtegette: a hangszalagok rezgésszá
ma, a hangszalagrezgés mechanizmu
sa, a gégefő, a légcső és a toldalék
cső közötti kapcsolat.
Wethlto—Berlin egy uj regi szí ráló-esizközt mutatott be, amely
a
hangmagasság pontos m-egállapitására alkalmas.
Schilling— Freiburg i. Br. tanu
lókon végzett hangvizsgálatokkal vi
lágosan kimutatta a testmagasság és
hanghelyzet közti korrelatiót.
Trőmner—Hamburg a dadiogást
kényszemeurozismk nevezte el.
A
normális beszédű embernél is fordul
nak élő bészédmotoros kisiklások. —
Disiharmónikus agy rögzíti meg a
beszédmotorikus kisiklását. A beszédbelli megakadás legyőzésére használt
ellenakciók és erőlködések szekundér
jelenségek. Harmadik stádium a be
széd bélelem.

Fliatau— Berlin óva intett, hogy
a dadogás kezelésénél egy kezelési sé
ma alkalmaztassak, valamint a laikus
beavatkozástól. A therápii megálíapitásánál a hibás beszédű egyén egész
testi és lelki berendezettsége irány
adó. Mindenekelőtt a bizalmát kell
megnyerni és öntudatát megerősíte
ni.
Flatau és. Gutamann—Berlin a
dadogás kezelésénél alkalmazott újabb
eljárást mutattak be a javított Kuhnféie szivómaszkkal, amely — anélkül,
hogy az egyén akaratától függne —
mély belélegzést és erősebb lélegzési
mozgásokat tesz lehetővé.
Tanún asszony— Stockholm dadogása
esetekről számolt be. amiket psichoanalizissei kezelt és gyógyított,
Nadoleczny— München 179, ko
rábban kezelt dadogó sorsát és vi
selkedését a polgári életben kisérte
figyelemmel. Véglegesen gyó gyu l
nak .ezek ' 66 százalékát találta. Sok
esetben a céltudatos törekvés ered
ményezte a gyógyulásit. Az _erősza
kolt beszédgyakorlatoknak nem híve,
de követeli a kezelés mdiividualizálását.
Loebeil— Marburg egy beszédza
var formájáról számol be, amely agy
vérzés után lépett fel. A zavar itt szó
tagok és szavak gyakori megismétlé
sében nyilvánult meg, míg a szá
molás és az olvasás zavartalan volt.
Csak nyugodtsággal lehetett a kü
lönös beszédzavart leküzdeni.
Gutzmann— Berlin »Zur Behand
lung des sp rachunfertigen Kleinkin
des« c. előadásában a gyermek ész
szerű nevelését, a szülők és környezet
jó példaadását kívánja. Beszédben
gyakorlatlan kisgyermekeknek az óvó
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dákban történő játékszer« Befo’iyáso- mák megszólaltatása az an yaiskola
Msa igen jó eredményeiket mutatott nyomdokán« és »Tanterwázlat a . sí
ké tnémák előkészítő osztálya részé
fel.
' Lehmann— Berlin »Neue Versu- re« ómen a Siketnémák és Vakok
che zűr Ausnützung des Tastsájnmes Oktatásügye 1926. évi 5— 7. számából
Für den Spruehunterricht bei Tatib- mint különlenyomat is. megjelent. —
istummen«, a berini áö. -intézet -kísér Kartácsaink jól ismerik Ehling uj el
té
leti állomását ismerteti, am elya, ta járását a kezdő beszédtanitás
pintási érzéknek jobb felhasználását rért, amely módszeres eljárásunknak
«'élozza. A tapintási érzék fejleszté é téren újabb és immár a gyakor
se a siket néma nevelés egyik fontos latban is általánossá vált irányt sza
problémája. A megtanult nyelv felfo bott. Ehling tanulmányának .éppen az
gására elégséges a látás egyedüli is, f ejezi ki a nagy értékétj; hogy. sbeime
de a beszéd megtanulására nem. Vi elmélet és gyakorlati megvalósítható
szont a beszéd megtanulása egyediül ság összhangban van, valamint az,
a tapintóérzók utján még mindig le hogy jobb a régi eljárásnál.
B. Thoilon, az ő. egyéniségét jel
hetséges:.
lemző
logikájával az *ismertetéshez
Schiling— Freiburg , »Über imneres Sprechen« a siketnémák lélegző- megjegyzéseket fűzött, amelyeket ér
sízószerint
mozgási görbéiből is érdekes meg dekességüknél fogva itt
közlünk:
figyelésekről' számolt be. A kísérle
»Éppen úgy mint mi, olvasóink
tek azt mutatták, hogy â siket an
nál jobban használja a beszédléleg- is számot adhatnak maguknak arról,
z.ómozgást-, minél kevésbé autómat!- hogy nem minden uj a magyar karzálódott nála a gondolkodás folya társiunk által lairt oktatási eljárásban.
mata ' és ' minél több teremtő tevé Mi legalább is három érdekes dolgot
kenységet követel meg a ’megoldan találunk benne, nevezetesen: 1. bizo
ny ¡tékái annak, hogy Budapesten egy
dó feladat.
ál-természetes módszert követnek a
Előadást tartott még Seydelt—
beszédtanitás bán; 2. a beszédre való
Leipzig arról, hogy a beszéd tana
előkészkésnek olyan módját, amely
az egyetemeken általánosét tassék, to
eléggé érzékelhetően különbözik az
vábbá Loebell— Marburg pneumograu. n. belga-módszertől; 3, a beszédphikus kísérletekről]: és van Zanten-—
nak a néma szájában való megindítá
Haag azokról a tapasztalatokról' ér
sának eredeti magyarázatát:. amig a
tekezett, amiket a beszélő és éneklő
■ globális tanításban az észrevevés , és
egyén a rádiótechnikától értékesít
utánzás hiányainak a pótlására an
het.
gol kartársaink a hangképek örök
A sok felvetett és megtárgyalt
lött központjának tfWernicke. Szerk.)
probléma csak egy kis részié a gyógy
a felébresztésére hivatkoznak és ,aimig
pedagógia hatalmas területének. És
a belga Herlin a synthetikus; szájmennyi fontos probléma vár még tu
ról-olvasásnát a szöveg és. írás nyúj
dományos megvilágításira és a gya
totta segítségre alapit, addig magyar
korlati megoldásra !
kartársunk azokba az érzésekbe he
Schulmann Adolf.
lyez bizalmat, amelyeket a megneve
Revue générale de 1 Enseigne zett dolgok keltenek a gyermekek
ben.
ment des Sourds-Muets, — P a r is ,
Sch. K.)
1928. oki. szám, 14— 16. oldal.
*
E számban B. Tho’Jlon, a párisii
nemzeti siketnémaiintézet tanulmányi
Kiegészítésül megemlítjük, hogy
felügyelője és a Revue générale szer Thoilon ismertetése bizonyos hiányos
kesztője nagy részlet őséggel ismer ságot tüntet fel, aminek oka ben
teti Ehling Jakab budapesti tanár nünk is keresendő, mert szerkesztő
•értékes tanulmányát, amely »A né- ségünk nem teljés fordításban, ha-

néni csak bő ismertetésben közölte imádságos verset irt. A régebbi irovele- az ; Ehling-félie . eljárást. Megál dalomiismerők tudják, hogy E.j Kovács
lapítjuk, hogy., az EhLing-féle eljárás Gy. író és színész volt. Tagja a Pe
szerencsésen egyesíti magában úgy tőfi Társaságnak s drámai szinészc a
az angol, mint a belga és német tö Kolozsvári Színháznak. Tová-bá: Eszrekvéseket .és segítő tényezőket, amel teirházy Sándorral együtt fordította,
lett,/hogy speciálisan magyar alkotás. .Le BoniSly , Miklósnak »A súketnéma
Mindenesetre Örvendetes az a rend L ’Abbé de i’Epée« c. s linmuvét. (L.
kívülien. élénk törekvés és munka, Borbély Biblogr.) Az erős fér iu 1899ben egy segesvári Petőfi-fé.e forró
amely a- -siketnémák
tökéletesebb
megszólaltatásáért világszerte folyik ünnepélyen rosikadt a halálba,, mikor
és amelyben mi, magyarok is, mint a. kö.tő szobránál művészi szavalatá’önállé és szemlélődő tényező részt val lelki és testi nagy felhevültaégéközepette áldozott a. költő, szellemé
veszünk.
Thollon
nemcsak a miénket, nek.
Halála után leányai': Ilona
é>
de a belgákét -és angolokét is — áltermészetesnek mondja az Eh.ing-féle Etelka kiadták apjuk költeményeit és
eljárást. Hát ez igaz. De Eh’i ng úgy életrajzát (Kolozisivár 1900.). Ennek a
beszél róla, hogy »az
anyai-kóla könyvnek 144. lapján olvasható az
nyomdokán«. Természetesebb, mint a Etelka leányáról írott, bizonyára meg
eddigi eljárások. A hangbesizéd meg ható következő verse.
tanulása abszolút természeties módon
E. Kovács Gyula kcltjményei. —
csak halló egyénnél lehetséges.
A (A költő életrajzával, dr.
Ferenczi
születése óta siket egyénnek idegein Zoltántól. — Kiadják leányai E. Ko
dolog a hang, az Ehiing-féSe és hoz vács Ilona, és Etelka. — Kolozsvár,.
zá hasonló eljárások ép a bestzédér 1900. T- Ajtáá K. Albert
könyv
zést akarják a siketnémában -eúeven nyomdája. — 144 1.)
né és működőképessé tenni,
hogy
jobb legyen a hangos; beszéde és hogy
AZ Ö IMÁJA *
a jelekben gondolkodó siketinéma kis.
' gyermeket arra képesít se, hogy meg Irta: E. Kovács Gyula.
ismeréseit, fogalmait szójelekkel kap
csolja emlékezetében. A síiketnémák- Ott térdel a lányka, két térdén az.
ágyba’,
nál végzett gyógypedagógiai okta
Imádságos .könyve párnáján kitárva.
tásnak szerény véleményem szerint
p'sychouógiai vonatkozásban ez a leg
nagyobb problémája: képeisisé tenni a Keze összefogva, a sorokon szeme,
.-¡ki l némát arra, hogy szóhangképek- Olykor emeli csiak a menny 'boltja
fele.
ben gondolkodjék. De ehh z beszédérzés kell. Physiologiai vonatkozásban
pedig az érthető és ritmikus beszéd, Leomlott hab-ingét kulcsolt keze
tartja,
amihez kicsiszolt idegpályák kellenek.
A lámpa világa félve ragyog rajta...
(Sch. A.)

Adalékok a magyar sikctnémaoktatás múltjából. Kízli: Borbély Sán
dor. (A legutóbbi közlés az 1928. évi
50. sz. 81 1.)
Ecsedi Kovács Gyuláról. E tisz
tes név nagyrabecsült megszemélyesí
tője másokon kívüli azért is kell1, hogy
érdekelje e lap olvasóit, mert volt
. neki egy siketnéma leánya, akiről egy
gyöngéd szülői érzelmekkel telített

Egy imádkozó szent az oltár-kúp
alatt,
Szent, kire a szennyből
egy hajszál nem tapadt;
Szent, kinek a bűne csiak az az
egyetlen,
* A költőnek Etelka nevű siketnéma
leánya ki a kolozsvári s. n. intézetben.,
tanult az 1890-es évek elején.
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H ogy m eg mert jelenni e földi
életben.

H ogy lásson a bölcsek világos
fejével?!

Hány este láttam már! Ő hányadszor
érzem !!...
S szivem mindannyiszor hasadozni
. érzem!!...

H ogy te: ki vagy? Mi vagy?
Terem tője, atyja;
Mindenható, igaz... hát hisz ezt
tu d h a tja :

E lány süket ném a! E lány az én
lányom.
Mennyi névtelen kin lappang e
világon!

FölrezdÜlnek agyán az elzsibbadt
szálak,;
Zengő szót, dallam -árt álmodik
m agának ?

Nem 'született annak, itt kapta az
á tk o t;
N égy szép kikeletet csattogás közt
látott.

Szeretnék átlátni ez ártatlan
Mi az, ami benne él, forr,

A falu rosszának minden dalát tudva
Vert, mint fülemile, szökdécselve
futva.

fejen,

vógbemegyen ?
M ert arra nincs eset, nincsen olyan
este,
H ogy ezt, mit most mivel: egyszer
is felejtse.

Orozva ragadta torkon a bősz járvány
Kifosiztá s eldobta nyomorultan,
árván...

K épzete küzd? F est? L át? Merre
szárnyal? K u tat?
Nem bírom belátni előtte az utat.

Véletlen csodakép m egmarad,
kiépül:
De hallás, de emlék $ tudásai
nélkül..:

E g y , bármint, bizonyos: a mit igy
te s z : ima,
Felhős alaktalan gom bolygásatba.

Mindent elfelejtett, újra tanult
mindent,
Mint egy hervadt bimbó ú gy im boly
g óit itt fent.
Ma, mikép a céd rus: ékes, erős, deli,
Szive, Lelke ép, dús, széppel, jóval
teli.
Okos, szemérmes, munkál szakadatlan:
Néha zokog csak fel, hogy ily súly
alatt van.
Tanul, tud, mit tudhat. — De, óh,
én Istenem !
Tudása Teróiad ugyan milyen legyen?
Hisz a legbölcsebb is, mikor Hozzád
fo rd u l:
A lig különbözik valam it a portul.

6 m eg a betűket, gyűjtse bármily
hévvel,

S neked forma nem kell, szó, szin,
hang cifrája;
Szive meg szemeid napfényét kiádja.
Csak liallszik-e vájjon — ezt már
nem tudhatom , —
Lelke szárnycsapása a m ennyboltoza
ton?
Feljutnak-e H ozzád az imák,
fohászok ?
M eghallod-e azt, ki trónodhoz
kiáltoz ?,
T észsz-e különbséget? B etöltöd-e
mindent ?
V a g y egyet se soha? Észbontó tekin
tet !
H át ha nem hallgatsz m eg senkit
e világon:
E z egyet, hallgasd meg, én uram,
királyom ! !...
(Kolozsvár, 1895. julius 25.)
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Uj utak keresése a dadogás gyó
gyításához. H. Dirr, Karísruhe, B latter, 1928. 22. sz.
A lélegzési
és beszédtechnikai
gyakorlatok egyedül nem felelnek m eg
teljesen a hozzájuk kötött várakozás
nak.

Az egyes dadogást eseteket elő
idéző okok tüzetes ismerete szükséges
az egyéni tlierápia megálQapiitásához.
A Fröscheí'S által megállapított
1. fejlődési, 2. szervi, 3. febrilis és 4.
pszichikai dadogáshoz a szekszuális
dadogási esetek csooprtját iss sora
koztatja.
A dadogás gyógyításához általá
nos. gyógym ód nincs, hanem az azt
előidéző okok
szerint differenciált
kéz etesd m ódokra van szükség.

Michals.
Egy siketnéma szereplése Erdős
Reneé uj könyvében.
»Pándy G yörgy ifjúsága«, ez a
címe Erdős Reneé uj könyvéinek. A
regény hőse Pándy Györgyike, kinek
játszópajtása, egyúttal őrzője és; szá
razdajkája a siketnéma fiú, Dávid
volt. E zt a siketnéma fiút a n a g y
asszony egy kora reggel találta a k a 
pu előtt «¡Írva és a hidegtől már
egészen kékre fagyva. B efogadta h á
zába, ételt, italt, m eleg ruhát adott
neki es a csalad szolgálatára nevelte.
És Dávidból hűséges,.
engedelmes
szolga lett, alázatos, mindenben szolgáíatrakész, urához ragaszkodó, tüzbe-vizbe menni kész. íg y liá á lla m eg
azt, hogy m egm entették az éhenhalástol, m egfagyástól. A regényben v é 
g ig sokat szerepelteti az író Dávidot
a hősnő m ellett.
(]VL)

Adoíphe Ferriére dr.
A z Uj N evelés Világligájának el
nöke, a genfi Jean Rousseau-iskola

igazgatója, aki hatásos propagandát
fejt ki modern nevelési elveinek ter
jesztésére, dec. hó folyam án Buda
pesten időzött. A kiváló professzor a
M agyar 1 'adomáin os
Akadém iában
tartott francianyelvü előadásit az »uj
iskola« feladatairól, módszereiről, kü 
lönös tekintettel az élm énynek .az. o k 
tatásban m egnyilvánuló n a g y fontos
ságára, majd a regi képvisielőházban
preJegallt az uj nevelés világm ozgal» útról. Ferriére dr. módszerének lé 
nyege az, hogy mindent szem léltetően
es semmit sem elvontan m agyaráz a
gyerm ekeknek, akiket önállóságra és
.önbizalomra tanít é s elsősorban akcióképességre nevel. A m agyar ped agó
giai körök rendkívül érdeklődést ta 
núsították Ferriére d r.'elm életei iránt
és előadásain Fináczy Ernő dr., a
»Magyar Pedagógiai Társulat« elnö
ké11 kívül a nevelés és o k ta tásü gy v e 
zető tényezői és nagyszám ú érdeklődő
közönség jelent meg.
Helyénvalónak találjuk
szerényen
m egjegyezni, hogy Ferriére dr. neve
lési elvei a siketném ák és; általában
a gyógypedagógiai oktatás, terén nem
uj, hanem évtizedes, dolgok. E zeket az
esziméket a mi »Tantervűink«
már
1898-ban hirdette. E bből az alkalom 
ból is. m egállapítható az a szükséges
ség, hogy az épérzéküek és fo g ya 
tékos gyerm ekek o ktatása között bi
zonyos tanulmányi viszonylat volna

létesítendő.
J. K. Palomaa a turkuU fFinnország) siketnémaintézet tanára az 1928.
decemberében m egjelent K uurom ykkái-n Jouiu c. illusztrált folyóiratban
terjedelmes, tanulmányt közöl a síket nemák budapesti áll. intézetében szer
zett tapasztalatairól;. A szöveg között
négy képet is, helyezett el.
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A Gyógypedagógiai Intézetek Státusa az Í927. évi
9000. M. E. számú rendelet szerint
1929. évi január hó 1-től.
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Kirschenheuter Ferenc

z e t e
igazgató
„
szakfel.
tanár
igazgató

V I 1. f i
Séra Lajos
Tar József
Káplán Gyula
Palatínus N. Károly
Hobler Rezső
Markovics Árpád
Szabady Géza
Watter Ferenc
Szabados Ödön
Hövényes Antal
Deschenszky Ferenc
Schnelibach Ferenc
Horváth Pál
Ehling Jakab
Plichta Béla
Kondra Mihály
Vissi János
Wolkober János
Derbész Bertalan
Istenes Károly
Rédiger Károly
Sándor Lajos
Lázár Pál
Erdélyi József
Piroska Károly
Winkler Sándor
Karnai Árpád
Puha László
Záborszky Árpád
Hribik L. Aladár ■
Ivány József
Török Sándor
Ábrahám János
Pirovits Jenő
Láng István
Müller Lajos
Sz. Szabó László
Balázs Géza
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1897. V. 14
1892. IX. 1.
1897.11.21.
1893. VII. 23.
1897. Vll. 3.
1897. XI. 1.
1898. Vll, 18.
1898. Vll. 19.

é s i o
1895. Vili. 3.
1896. IX. 1.
1897.11. 22.
1897.11!. 18.
1897. IX. 18.
1898.111. 1.
1898. IX. 1.
1899.111. 1.
1899. IX. 1.
1899. IX. 1.
igazgató 1899. IX. 3.
tanár
1899. IX. 13.
1900. IX. 1.
1900. XI. 1.
1901.Vili. 10.
igazgató 1901.Vili. 14.
tanár
1901. IX. 1.
1901. IX. 16.
„
1902.11.25.
igazgató 1902. Vili. 9.
tanár
1902. Vili. 9,
„
1902. Vili. 9.
„
1902. Vili. 18.
1902. IX. 1.
1902. IX. 1.
1902. IX. 1.
„
1902. XI. 19.
1903.11. 18.
1903. Vll. 18.
1903. IX. 18.
1903. IX. 1.
1904. Vili. 4.
„
1904. Vili. 4.
1904. Vili. 10.
„
1904. IX. 1.
„
1904. IX. 1.
„
1904. IX. 1.
1905.11. 16.
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Intézet
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VI. 2.
VI. 2 .
VI. 2.
VI. 2.
VI. 3.
VI. 3.
VI. 3.
VI. 3.

Budapest Vakok kir. int.
Vác
Sikeín. int.
Szeged
Vác
Budapest Á. kisegítő isk.
Sopron
Siketn. int.
Budapest
Vakok int.
”

I y

s z t á

1 y
Vll. 1 . Budapest
Vll. 1 . Szeged
Vll. 1 . Budapest
Vll. 1 . Debrecen
Vll. 1 . Sopron
Vll. 1 . Debrecen
Vll. 1 . Budapest
Vll. 1 . Vác
Vll. 1 . Szeged
Vll. 1 . Vác
Vll. 1 . Kaposvár
Vll. 1 .
Vll. 2.
Vll. 2. Budapest
Vll. 2. Szeged
Vll. 2.
Vác
Vll. 2. Sopron
Vll. 2
Vác
Vll. 2. Budapest
Vll. 3
„
Vll. 3.
„
Vll. 3.
Vll. 3.
Eger
Vll. 3
Vll. 3. Debrecen
Vll. 3. Vác
Vll. 3. Budaoest
Vll. 3.
Vll. 3. Vác
Vll. 3. Kaposvár
Vll. 3. Budapest
Vll. 3. Szeged
Vll. 3.
Vll. 3. Budapest
Vll. 3. Szeged
Vll. 3. Szombath
Vll. 3. Debrecen
Vll. 3. Gyula

Vakok f. int.
Áll. kisegítő
All. kisegítő isk.
Siketn. int.

Sik. leányf. int
Siketn. int.

Skn. fiuf. int.
Siketn. int.

Vakok int.
Siketn. int.

Á. gyógyp. int.
Siketn. int.
Á. kisegítő int.
Siketn. int.
Vakok. int.
Siketn. int.
Vakok int.
Siketn. int.
Gyógyp. int.

39 Simon József
40 Vass János
41 ifj. Bründl Ödön
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h. szaki. 1905.11. 19.
1905.111.1.
tanár
rajztanár 1913.1.9.

Vili. f i z e t
Schreiner Ferenc
tanár
Szentgyörgyi Gusztáv
Frey József
Varsányi Ferenc
dr. Tóth Zoltán
igazgató
Schulmann Adolf
tanár
Hochrein Lajos
igazgató
Szabó Károly
Michels Fülöp
tanár
Lett József
igazgató
Schnitzl Gusztáv
tanár
Krupa Pál
Csák Sándor
Juhász Zoltán
Takács István
Rieger György
igazgató
Faragó Géza
tanár
„
Varga Béla
Deschenszky Nándor
Mayer András
Wayán Ferenc
Zengő Péter
Vass István
Tóth Árpád
Joó Sándor
igazgató
tanár
Scháffer Mátyás
Jávor Gyula
Supka Károly
Milassin Gyula
»>
„
Sturm József
Berinza István
Pető Ferenc
igazgató
Katona Géza
tanár
Fiedler Lajos
Takács Gyula
Kun Ernő
Kovács Zoltán
Maér János
Jónás A- Jenő
Konrád György
Vollmann János
Gots Ottó
Gábor Lajos
Dandó István
„
Szép József
Pongrácz Mihály
Zsenaíy Dezső
tí
Kákonyi Sándor
„
Fizáry Bódog
igazgató
Kádas György

Jelenlegi fizetési
oszt. és fokozat
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VII. 3. Budapest
Vil. 3. Sopron
Vll. 3. Budapest

Intézet

Szakfeiügy.
Siketn. int.
„
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1905. V11.18. Vili. 1 . Budapest Vakok int
1905. VU. 18. Vili. 1 . Vác
Siketn. „
„
„
1905. Vili. 26. Vili. 1 . Budapest
1905. X. 6 . Vili. 1 . Eger
>»
»
1905.X. 15. Vili. 1 Budapest Vakok iogl. int.
„
Beszédh. tant.
1906.11. 9. Vili. 1 .
Siketn. int.
1906.11.18. Vili. i.
Á. gyp. int.
1906.111.1. Vili. 1 .
Siketn. int.
1906. Ili. 2. [Vili. 1.
„
1906.111.16. Vili. 1 . Kecskem ét
Vakok „
19 6 . IV. 1. Vili. 1 . Budapest
Siketn. „
1906. Vil. 1. Vili, 1 . Vác
1906. VII. 17. Vili. 1 . Sopron
1906. Vili. 20. Vili. 1 . Eger
»
»»
1906. Vili. 28. Vili. i. Debrecen
>»
„
„
1906. IX. 1. Vili. 1 . Kaposvár
1906. IX. 1. Vili. 1 . Budapest Áll. gyógyp. int.
1906. IX, 1. Vili. I. Debrecen Siketn. int.
„
,,
1906. IX. 6 , Vili. 1 , Kaposvár
1906. IX. 8 . Vili. 1 . Vác
»
»*
1906. IX. 10. Vili. 1 . Sopron
1907.11.24. Vili. 2. Szeged
>»
♦»
1907.111. 1. Vili. 2 . Kecskem ét
»
„
1907. V11.31. Vili. 2 . Debrecen
»
,,
Vakok „
1907 Vili. 20. Vili. 2. Szom bathely
Siketn. „
1907. Vili. 31. Vili. 2. Vác
1907. IX. 1. Vili. 2. Debrecen
„
1907. IX. 1. Vili. 2. Kecském éi
1907. IX. 16. Vili. 2. Szeged
1907. XI. 1. Vili. 2. Eger
1907. XI. 27. Vili. 2. Budapest Vakók „
Siketn. „
1908. Vili. 24. Vili. 2.
1908.V111.24. Vili. 2. Kecskem ét Ali. kisegítő
1908. Vili.25. Vili. 5. Budapest Vakok int.
Siketn. „
1908. IX. 1. Vili. 2. Sopron
1908. IX. 1. Vili. 2.
1908. IX. 1. Vili. 2. Szeged
1908. IX. 1. Vili. 2. Sopron
„
1909.111 1. Vili. 2. Kecskémé*
1909. IV. 5. Vili. 2. Budapest Vakok „
„
1909. V. 1 . Vili. 2.
„
1909. V1U.24. Vili. 2.
1909. Vili.24. Vili. 2. Szeged
Siketn. „
„
1909. Vili. 24. Vili. 2, Eger
„
Vác
1910.11. 17. Vili. 2.
1910, 111. 1. Vili. 2.
1910. 111. 1. Vili. 2. Budapest Vakok „
Siketn. „
1910. 111.9. Vili. 2. Szeged
1010.111.16. Vili. 2. Budapest Vakok „.
1910. 11!. 18. Vili. 2 . K isú jszállás Gyógyp. int.
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1910.111. 25. Vili. 2.
1910. VI. 23. Vili. 2.
1910. Vili.29. Vili. 2.
1910. X. 16. Vili. 2.
1910.X. 21. Vili. 2 .
1910. XI. 2.1. Vili. 2.
1911.111. 1. Vili. 2 .
1911. IV. 23. Vili. 2 .
1911. Vili 13. Vili. 3.
n
1911. IX. 16 Vili. 3.
1911.XI. 19. Vili. 3.
1912 111. 1. Vili. 3.
mb.igazg. 1912.V11.25. Vili. 3.
tanár 1912. Vili. 16 Vili. 3.
igazgató 1912. IX. 1. Vili. 3.
tanár 1912. X. 1 Vili. 3.
igazgató 1912. Xi. 19. Vili. 3.
tanár 1913. Vili.22 Vili.- 3.
1913. IX. 1. Vili. 3
1913. IX. 28. Vili. 3
1914.1.14. Vili. 3
„

IX.
f i
Vajda Lajos
Gáldy Andor
Gresz József
H -né Schröder Gizella
Baranyay Géza
Révász Kálmán
Cs. Báthory Margit
Bernáih István
Bertók Andor
Horváth Kálmán
Debreceni Róza
Szlavkovszky Endre
Gerstner Ödön
Fedor Lajos
F.-né Tichy Marianna
T. Szabados Ilona
Thürínger Jápps
Lusziig Jenő
Horváth Frigyes
Krieger György
Greisinger István

z e t
tanár

tanár

kézim. ttónő
tanár
zenetanár
tanár
g.sz.ttónő
tanár
rajztanár
tanár
km. ítónő
tanár
n
zenetanár

ÁH- gyp. int.
kisegítő isk.
Siketn. int.
Áll. kisegítő isk.
„ gyp- int.
Vakok „
Áll. kisegítő
Vakok f. int.
Siketn.
Skn. fiuf. „
Vakok
Siketn.
Áll. gyp.

..
„ kisegítő
Vakok int.

o s z t á l y

1922. IX. 1.
km. ttónő 1924.11. 1.
1925. Xll. 16.
tanár
„
1926. 1. 1.
„
1926. IV. 24.
1926. IV. 24.
1927,111.2.
1927. Vll. 6 .

rajztanáruk

intézet

Siketn. int,
Vác
Szeged
»
„
„
„
Vác
„
„
Eger
„
„
Buddpest Áll. gyógyp. int.
„
Kispest ÁH. kisegítő isk.
Budapest Siketn. int.
Vakok „
„
Siketn. „
„
Vakok „
„
Szeged
„
„
Siketn. „
Vác
Eger
Kecskemét
Gyógyp.
Gyula
Siketn. „
Sopron
Budapest Áll. gyp.
JPsychol láb.
„
Áll. kisegitő isk.
n

á 1 y
s i
0 s z
1914. IX. 1. IX. 1. Budapest
„■
1915.111. 7. IX. 1.
1915.111. 21. IX. 1. Szeged
1915. IV. 24. IX. 1. Kaposvár
1915. Vll. 1. IX. 1. Budapest
„
1915. Vili.28. IX. 1■
„
1915. IX. 1. IX. 1.
„
1915. IX. 19. IX. 1.
„
19-5. IX. 21. IX. 1.
„
1916. IX 3. IX. 2.
1916. IX. 3. IX. 2. Debrecen
1916. IX. 6 . IX. 2. Budapest
Vác
IX. 2.
1916. X. 4.
„
1916. XI. 23. IX. 2.
1917. X. 25. IX. 2. Budapest
1918. Xll. 8 . IX. 2. Debrecen
1919. XI. 23. IX. 2. Budapest
IX. 2. Kecskem ét
1920.11. 3,
1920. IX. 1. IX. 3. Budapest
1921. Vll. 26. IX. 3.
1921. Xll. 1. IX. 3.
»

f i z e t é s i

S.-né Devich Gizella
T.-né Darvas Olga
Faller Lajos
Szakszón Gizella
dr. Gurszky Ernő
Igler Antal
Blázsik László
Ábel Vilma
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Zsembery József
Gyovay D. József
Mayer tezső
Zsembay Ferenc
Sólymos Sándor
Ungermann József
Füzéssy Árpád
dr. Bessenyey Elemér
dr. Bárczi Gusztáv
Leneyel Gyula
Némethy Kázmér
Kárpáthy Oltó
Molnár Béla
Gogola Aladár
Leopold Rezső
Gáspár Árpád
Pánczél Imre
László Géza
Berényi Ferenc
dr. Schnell János
Haberstroh József
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X.
X.
X.
X.
X,
X.
X.
X.

1. Szeged
1. Budapest
Eger
2.
3. Budapest
3.
„
„
3.
3. Kaposvár
3. Gyula

Siketn. int.
Áll. kisegítő
,. gyp- int.
Siketn. „
Gyógyp.

38
A magyarországi gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák
növendékeinek létszáma az 1928/29. tanítási évben.
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Az i n t é z e t n e v e
I. Siketnémák intézetei.
Siketnémák áll. int Budapest
....................
»
„ Debrecen ....................
>.
„ E g e r ..............................
..
„ K a p o s v á r ....................
»
„ K ecskem ét....................
”
Sopron
»
„ Szeged .........................
„ kir. orsz. „ Vác
.........................
Izr. »
„ Budapest.........................
Siketn. fiufogl. „ Vác
„ leányfogl. „ Vác
Összesen . .
II. Nagyothallók intézetei.
Nagyothallók dr. Török Béla szfőv. int. Bpest
Ili. Beszédhibák jav. szóig, tanfolyamok.
Beszédhib. jav. sz. áll. tanfolyam . . . .
Szfőv. beszédjav. tanfolyam
Összesen
IV. Vakok intézetei.
Vakok József nádor kir. orsz. int. Budapest
I. Wechselmann-féle vakok
Vakok központi fogl.
ifjú vakok int. Szeged . .
•>
„ Szombathely . .
Vakok fogl. int. M is k o lc ..............................
Összesen . .
V. Szellemi fogyatékosok intézetei.
Áll. gyógyped. int. B udapest.........................
Gyógypedagógiai int. Gyula . .
Szfőv. X. kér. gyógypedagógiai int. Budapest
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ó Fiú
lakó
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3
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41
45
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84
04
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sen
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45

20
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18

25
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43

70
391
486

54

16
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33
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504

3
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14

3

46
16

95
5
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21

—
18
222

19
179
43
16
22

22

501

6

114
145
50
33
237
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Összesen .
Ví. Kisegítő iskolák.
Állami kisegítő iskola Budapest . . . .
»
„ Csongrád . . .
•.
..
Debrecen . . . .
E g e r ....................
”
>.
„ Kecskemét . . . .
»
„
Kiskunhalas . . . j —
»
..
„
K is p e s t....................
»
»
..
Kispest-Wekerletelep
Nyíregyháza . . .
»
»
„ Pesterzsébet . .
..
S z e g e d ....................
Városi
„
„ Szombathely . .
Állami
„
„
Újpest
....................
Szfőváros 6 6 kisegítő osztálya
Összesen . . | —

Valamennyi Gyógyp. int. és kisegítő iskola 1 1743
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Hivatalos rész.
Kedves Kartársak!
Bizonyára
tudomást szereztetek
amaz altruisztikus és kartárs iránti
szeretekről tanúskodó törekvésünkről,
am elyet 1928. évi julius hó 2-iki köz
gyűlésünkön Puha László tanár tagtársunk indítvány formájában pendí
tett meg, hogy t. i. a munkában k i
fáradt, szervezetileg gyönge,-pihenést,
igénylő' kartársaink részére létesítssiük
a G yógypedagógiai Tanárok Üdülőhá
zát. Akkoriban úgy határozott a köz
gyűlési, hogy ezzel a gyakorlati irá
nyú kérdéssel a választm ány fo glal
kozzék tüzetesen. 1928. évi szeptem 
ber hó 29-i választm ányi •gyűlésünk
tényleg foglalkozott az indítvány mi
kénti m egoldásának m ódozataival és
abban állapodott meg, hogy e kérdés
ben az egyes, tanári testületeket m eg
hallgatja.
Miután elvben úgy a közgyűlés.,
mint a választm ányi gyűlés a kérdést
helyesnek és időszerűnek tartotta, bi
zonyos.. lépéseket az elnökség a saját
hatáskörében már is m egtett. T á j é 
koztatásiképpen
közöljük
Véltetek,
hogy a váczi választm ányi gyűlésünk
után a m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumhoz
fordultunk,
hogy a Legközelebbi állami költségve
tési tárgyalásnál nyújtson anyagi tá 
mogatásit, továbbá a m. kir. népjóléti
és munkaügyi minisztériumhoz fordul
tunk, hogy az állarnsorsjáték 1928.
évi jövedelm éből bizonyos, hányadot
juttasson létesítendő üdülőházuofcra.
E zt a kérelmünket az országos, ‘.szakfelügyelőség utján a m. kiír. vallás- és.
közoktatásügyi'm inisztérium elé is te r
jesztettük azzal a célzattal, hogy hat
hatós. közbenjárásával a m.. kir. nép
jóléti és munkaügyi minisztériuminál

beadványunkat tám ogassa. Sajnos, a
költségvetésbe nem sikerük felv éte t
nünk a kért an yagi tám ogatást, s
az erre vonatkozó intézkedést máris
m egkaptuk. Most a m. kir. népjóléti
ésk munkaügyi minisztériumhoz
be
nyújtott kérvényünk kedvező elintézé
sében reménykedünk.
Bár a külső tám ogatásra irányuló
reményünket nem szabad ' feladnunk,
sőt minden utat-m ódot ebben a te 
kintetben fel kell kutatnunk, és k a 
rolnunk, amiben szives támo gat á sió 
kat és tanácsiakat nagyon kéri az el
nökség, — mindazonáltal abban a n é
zetben vagyok, hogy ennek a kérdési
nek dűlőre jutása 50, százalékban
mégis csak a mi várain kra fo g nehe
zedni.
T isztelettel felkérlek Benneteket,
legyetek szívesek a szőnyegen lévő
kérdéssel behatóbban foglalkozni és
az elnökséget tájékoztatni a k ö vetk e
zőkről :
1. Jelentsétek k i testüíe i eg, hogy
a Gyógypedagógiai Tanárok Üdülőháza eszméjét helyeselitek és- a g y a 
korlati megoldás, lehetőségeit
már
most szükségesnek tartjátok.
2. M elyek volnának vélem énye
tek szerint azok a m ódozatok, am e
lyek figyelem bevételével a célt le g 
könnyebben és leggyorsabb idő alatt
képesek vagyunk m egvalósítani. Itt
felv etem az eszm ét, nem volna-e le
hetséges és célszerű, h ogy beiratások
v a g y pedig egyéb alkalom m al az igaz
gatók a szülők előtt a nemes célt
megpendítenék és arra bizonyos ő sz
szeget gyüjtenének,
3. A tanári kar saját hatásköré
ben nem tartaná-e helyesnek, hogy
minden egyes tag havonként
lég-

40
alább 50 fillért áldozna e célra. (A
M agyar Gyógypedagógia X V I. év 
folyam, 'fé w o . számában 138. lapon
-találunk ég y nagyon szép és k ö vetés
re m éltó gesztust, ugyanis a nevezett
szaklap szerkesztősége e célra 100.—
pengőt ajánlott fel.) Am ennyiben v a 
lam elyes irányban is .. a jelzett célra
gyűjtés eszközöltetnék, a befolyó ősz szeget a cél feltüntetésével egyesüle

tünk pénztárosának, Rédiger K ároly
tanár urnák kérem beküldeni. (B uda
pest, V II., Festeticb-u. 3.) •
Budapest, 1929. január hó 5-én.
K artársi üdvözlettel:
Vali marin Károly s. k.
titkár.

11 emelek Károly s. k.
elnök.

K ü lö n f é lé k .
Változások ügyosztályunkban. A
VII.- ügyosztály három felé vá lasztat
ván, a gyógypedagógiai AMI. c, ii. o.
főnökévé dr. Hoór K ároly miniszteri
osztálytanácsos ur neveztetett ki. A
gyógypedagógiai ügyek revizor
ál
lam titkára dr. N agy Árpád h. állam 
titkár.
Dr. Huszka Jenő miniszteri : t a 
nácsion a IX. ügyosztály vezetését v e t 
t e át, a Gyógypedagógiai Intézetek
orsiz. szaktanácsának elnöki tissztét
azonban továbbra is m egtartotta. ■
Intézményeink küldöttségilleg b ú 
csúztak H uszka Jenő. ' Öméltóságától
és üdvözölték H oór Károly o sztályta
nácsos urat. A küldöttségben a fő 
városi intézetek valamennyié- képvi
selve volt.
. Őszintén tiszteltük és. becsültük
távozó osztályfőnökünket'.és becsül
jük uj osztályfőnökünket, aki már
hosszú évek ó ta nemes érzésű m eg
értője és tám ogatója a gyógyped agó
giái ügynek. A gyógypedagógiai ügy
természeténél fogva olyan ügy,, am ely
so k ' szeretet, sok törekvést, sok mun
kát kivan meg, hogy azzá fejlődhes
sék, amivé keli: a m agyar társada
lom valamennyi hozzája tartozó ' fo 
gyatékos. tagjának m egmentőjévé. A
gyógypedagógiai ügy ig e n 'fo n to s o r
szá g o s ügy, amelynek még sok és k o 
m oly problém ája vár megoldásra.
Hisszük, hogy a harmónia, am ely a
vezért és. a katonát a cél szoigálásában egyaránt áthat, ‘ m egterm i m él
tó gyü m ölcsét!

Gyógypedagógiai intézetek orszá
gos szaktanácsa.
A m. kir. v á lá s - és kö zoktatás
ügyi mi 'észter dr. H uszka-Jenő v a iá s és ' közoktatásügyi miniszteri
tan á
csost
a G yógypedagógiai Intézetek
O rszágos
Szaktanácsának . elnökévé,
K iu g Péter orsz. szakfelügyelőt, em lí
tett szaktanács előadójává, dr. Bárczi
Gusztáv tanárt, Berkes Jánosi és B or
bély Sándor l nyug. igazgatókat, D eschenszky Ferenc, É ltes M átyás és
H erodek K ároly igazgató kat, dr. Hoór
K ároly vallás- és kö zoktatásü gyi mi
niszteri osztálytanácsost, Istenes K á 
roly igazgatót, Kondra M ihály
és.
M arkovira Árpád igazgatókat, M i
diéi®. Fiiiöp tanárt, N ag y P éter igaz
gatót, dr. PurébI Győző székesfővá
rosi tanácsnokot, dr. Ransehburg Pál
és. dr. Sarbó A rtú r egészségü gyi fő
tanácsos, egyetem i rendkívüli tan á
rokat, Schannen Péter igazgatót, dr.
Schnell János.. orvost, Schreiner F e
renc tanárt, Sch um an n A d olf igaz
gatót, Simon József h. szakfelügye
lőt, Szabó^ K ároly igazgatót,
dr.
Szondi Lipót orvost, dr. T óth Zoltán
tanárképzőíőisjkolai iga zga tó t és V ölker Józsiéi igazgatót a G yógyp ed agó
giai Intézetek O rszágos Szaktanácsá
nak rendes tagjaivá 5 év tartam ára
kinevezte. {'76.495— 1928. V I.) .
Kinevezések. A vkm. Bernjén M á
ria- ésTmschmrdt Ernő okleveles
gyógypedagógiai tanárokat a 9000—
1927. M. E . számú rendelet értei
mében járó illetm ényekkel az állami

41
gyógypedagógiai: •tanárok- -stá tilsába
rendes tanárokká kinevezte.'-’-{65.2*40*0
1928. VII.|- .
,
Dr. Tegyey Jenő, iá Vakokat
Gyámoiitó Orsiit Egyesüket tisztvise
lője december 27-én esküdött örök
hűségét Ábel Vilma békésgyulai
gyógypedagógiai tanárnőnek.
Sdmitzl Gusztáv, a Vakok Jó
zsef Nádor Kir. Ors:z. Intézetének
tanára eljegyezte Tóth Rózsóka úr
ié ányt, a Vakok intézetének Brailieköxiyvt árosát.

özv. KLIS LAJOSNÉ
a siketnémák bpesti áll. intézete jan.
3-án. elhunyt volt igazgatójának öz
vegye január hó 31-én követte meg
boldogult férjét az örökkévalóságba.
A hitvestársak, akiket életükben ritka
skeretetreméltósággal áldott meg az
Ur és akiknek jósága és barátsága
feledhetetlen mindazoknak, akik ve
lük . érintkeztek, lélekben ismét egy
másra találtak. Az Ur adjon nekik
örök nyugodalmat!

ENDLICH JÓZSEF
fametszo iparművész, m. kir. ádami
nyomdai térképész, 1928. december
28-án, 66 éves korában rövid szenve
dés után elhunyt.
A megboldogult alapító1 elnöke,
mindvégig aktív vezető tagja volt az
Országos Siketnéma-Otthonnak, Mint
müveit magyar siiketnéma, egész éle
tét a magyar felnőtt síketnémák kulturláis és szociális jobblétét istápoló
Otthon alapítására és fejlesztésére
áldozta ritka önzetlenséggel és szívós
kitartással. ■
A Vakok t Gyámoltó Egyesüle
tek Szövetségének országos értekez
lete. A Vakokat Gyámo’átó Egyes úletek Szövetsége 1928. december. 9-én
tartotta első országos értekezletét. A
megnyitó ülést. József Ferenc dr., ki
rályi herceg nyitotta meg. Az ünnep
ségen megjelent többek .között:, sipeki
Balás Béla ny. főispán, Tarnay Gyula
felsőházi ta g ,: Náray-Szabó László

kormányfőtanácsos, .Huszka , Jenő mi
niszteri tanácsos, Lábéi Endre székes*
fővárosi1tanácsnok, Fekete Béla' m i
niszteri .tanácsos, 1Betrovátrz ' Gyűl a- or
szággyűlési 1képviselő, GtÓsz Emiivé,
tanár, Balázs Hugó vezérigazgató, Beniczky Lajosáé, az. országos '' sfcakfelügyelőség részéről Klug Péter
szakfelügyelő és Simon József: -h.
szakfelügyelő. és a jótékony világ
számos más előkelősége.. József Fe
renc királyi herceg örömmel üdvözölte
az egyesülés gondolatát és rámutatott
arra, hogy csak megfejelő organizá
cióval lehet eredményt elérni. A nagy
tetszéssel fogadott beszéd után Hor
váth Kálmán tanár ismertette a va
kok gyámo Irtására és foglalkoztatá
sára vonatkozó legújabb társadabr, t
mozgalmakat és irányelveket: 1. A '
karitatív jövedelem- egységes -irányú
hasznosítása és fokozása. 2. A vakok
ról való gondoskodás kérdésének tör*
vényhozás utján való rendezése. 3.
A kenyérkereseti pályákra való cél
tudatos'. előkészítés kérdése ,és 4. -a
vakok munkaalkalmának
gyársizerü
üzemek utján való biztosítása.
Vakok kenyere. A vakokat foglal
koztató budapesti központi intézet
ben legújabban a sízövésizetet: vezet
ték be. A vakok jelenleg 6 szövőszé
ken dolgoznak és pedig szép sikerrel,
A földmivelésügyi minisztériumtól van
nagyobb megrendelésük. A vakok
megfelelő foglalkoztatása igen nagy
gondot ad az illetékes tényezőknek, a,
külföldön is ez -a vakok ügyének leg
fontosabb kérdése. Annál nagyobb
örömmel közöljük a hírt, mert tudtunkkal hazánk az első ország, ahol, a
vakok részére a szövést, mint kenyérkereső uj iparágat eredményesen be
vezeti ék.
A vak gyermekek jótevői. A; Va
kok József Nádor Királyi Intézete,
karácsony előtt világtalan védencei
érdekében adományokat kért. Vitéz
nagybányai Horthy Miklósaié az általa
vezetett akcióból 300 pengőt adomá
nyozott, A hatvani Cukorgyár és 'As-*
bőst gyár igazgatósága abból az alka
lomból, hogy Kiss Illés, .világtalan
ifjú a Fehérkörösből kimentette Er-
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dödy Zj-uz.-iáüiiistt
. ptiugót ado
mányozón. A gyári igazgatója,, V igh
Miklós' 50 peiígőt adott,;, .Eülöp,- Gáö-í
pánté 0 .newyzrife í-jtlupkásAcr,). ; a k i , . az
Am erikai Magyátí-,Mép-s^ayában o l
vasta -K is », liléés. hőstett é,t> i o : dollárt
küldött a fiúnak. A T É B E t 200 pen
gőt adott,Schm ídt M iklósáé nagyon
sok édességet és ajándékot osztott
szét. A z ifjú sá g i. vöröskereszt cso
portba tömörült juniorok közül a M á
ria Terézia Líceum és a Szent István
főgimnázium növendékei M akó Irén
tanárnő és. Bodnár Lajos tanár utján
küldöttek karácsonyi ajándékokat. Az
em lítetteken kívül m ég nagyon sokan
küldtek ajándékot. A növendékek ja 
nuár 13-án délután félöt órakor nyil
vános, pásztorjátékot rendeztek a .V a
kok József Nádor. Intézetében.
Karácsonyfaünnepélyek. Szegeden
decem ber 20-án részesítették a si
ketném a növendékeket a szeretet, k a 
rácsonyi örömeiben. A szegedi kará
csonyi aünnepélyek mindig szépek vol
tak a múltban is. A z ünnepélyen m eg
jelent G lattfelder Gyula m egyéspüs
pök, Várhelyi József, pápai préiátus,
dr. Som ogyi Szilvesizterné polgárm es
ter neje, dr. Becker Vendel tan ító
képző int. igazgató, dr. Gaá! Endre
kormányfő tanácsos . és m ég sokan a
szegedi társadalomból. —- A bpesti
áStími ■ siketnéma
intézet ben 21-én
folyt lea növendékek karácsonyi
m egajándékozása.
Minden növendék
kap ott ajándékot a ! loríhy-akrió ési a
T É B E adományaiból. — A z O rszá
g o s Siketném a-Otthonhan december
22-én AöSf a nagyszabású karácsonyest. Ezen 1116 pengőt osztottak ki
munkanélküli és, rászorult siketném ák
k ö zö tt és minden ta g szeretet csom a
g o t kapott. Az ünnepélyen m egjelent
Wentzel- Geyza szfőv. tanács jegyző*
Simon József h. s-zákféllügyelő, dr.
Száppanyos. József ügyész: stb.
B i
zony ár a majd minden intézetben ta r
tottak ünnepélyt, de ezekről szerkesz
tőségünket, sajnos, mém -értesítették.
Bedig a karácsonyi ünnepély kütönoisen alkalm as arra, h o gy a siketném ák
ügyét a közönséggel m egism ertesse és
hasznosan propagálja, -

......A ,;Wiener'Eeustad:ti.;.siííetaéöiáintézet .1,928,! 'október h ó .g a -é o ünne
pelte 25 éves jubileum át. A jküjsőeker
rgtl-jgB.li m egjelentek
azoknak
-szeÏÊpii,,, vagy, p o zício n á lj fölértéke
lése' szerint is valóban, m eg becs ülés
ben részesült e napon a wiener-ne'ustadti intézet. A vendégeket a k u l
tuszminisztérium képviselője üdvözöl
te. A m agyar kiküldött részére őszin
te és. m eleg szavai voltak. O rszágos
Szakfélügyeiőségünket és a hazai in
tézeteket V ö lker József soproni igaz
gató
képviselte.
Viszont üdvözlésiek
során Völker
történeti visszapillan
tást vetett az osztrák és m agyar sinémaoktatás,ügy 13 decéniumos k a p 
csolatára.
A délután folyam án K ortseh ak, a
gráci sn. int. tanára előadást tartott
az iskolában
alkalm azható vetített
előadásról. K ortsehak abból indul ki,
ho'gy a siketnémának a beszéd m egtanitása szem pontjából a való életet
kell feltárnunk, é s őt annak a közép 
pontjába állítanunk — m iután az internátus csak halvány m ásolata llehet
az életnek — a v e títe tt. ésj. moizgóiképet tartja annak
a varázsisizemek,
amely az életet, a . valóságot a m aga
színességével, változatosságával, gon
dolatot és, érzést kiváltó erejével b e
hozza az iskolába. (Az ő intézetük két
géppel van felszerelve.
E g y nagy
»Epidoskop« és egy keskeny
kicsi
g«p.)
A nagy géppel gipszfallra - v e tít
heti az üveglem ezek képeit, isaját tusrajzokat, tréfás képeket, akárm ilyen
könyvnek a képét, térkép eket, Írásit,
nyom tatást, levelezőlapokat, sőt a v e 
títő eljárás, arra is képesít, h o g y pl.
az olvasm ányt, a táblára vetítsü k és
ig y egyszerre mindnyájunk előtt áll
jon adnak szövege. U gyan így lehet
kis, dolgot nagyított form ában látni
vidékekről, állatokról sitb. Mindezek,
állóképek, am elyek abból a.¡szempont
ból is jók, h o gy időt, alkalm at és m ó
dot adnak a m egbeszélésre.
Az elnöki, bejelentésekből m eg
tudtuk azt a nevezetes tényt, h o gy az
osztrák birodalmi: korm ány immár ko-
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mc^lyap foglalkozik, a sik^tekjról való
gopóesilfodás, türvémi.r, . uudrzérénik
kérdésével.: Ez á, Jtérdés,... nálunk ;,i>s
ipegérptt arra,: hogy yegre ttörvénye
sen megoldassák, Ag , psztrák, kartár
sak .gyűléséről egy- követésre, méltó
jelepseget említünk- még meg, neveze
tesen, hogy a gyűlés, előadás és ün
nepség alatt senki ki nem mozdult
a teremből, ezzel az elemi figyelem
mel honorálván az előadók hitét, lel
kesedését és munkáját.

A Magyar Színház nagysikerű
•újdonságában, az »Ida re g é n y é ib e n
Gom baszögi E lla
siketnéma leányt
játszik.
A fiatal művésznő nagy am bíció
val készük a nehéz szerepre és a pró
bák idején naponta 'ellátogatott a siketn. izr. intézetébe, hogy elsajátítsa
azt a módot, am ellyel azt kimondják,
amire már m egtanították őket, s hogy
egyúttal ellesse azokat a mozdu’atokat is, - a m ely ek k el kimondott sza
vukat kísérik.
A gesztusok közül a művésznő
■ csakhamar m egtalálta a legtipikusabbat, de a »tipikus« beszédm ód m eg
találásával már baj volt. Mikor az
első siketnémával beszélt, úgy érezte,
hogy ez a legtipikusabb. D e ezt érez
te akkor is, amikor a tizenötödik
k e l beszélt.
- Borzasztó, — panaszkodott a
művésznő egyik kollégájának — most
már hogy találjam én m ég a legjel
lem zőbbet,- am itor ahány néma, any:nyif éleképpen — beszél.

*
E zt a kis hirt az eg yik napilapból
vettem át. (A darabot nem láttam,
de nem hiszem, h o gy az ily nemű
fogyatékosságok, emberi szerencsét
lenségek, mint a siketnémaság, a lk a l
mas volna arra, h o gy színpadon b e
mutatva, a "közönség nemes szórakoz.tatására szolgálhasson. De gustibus
non est disputandum ! Szerit.')'

Dr. Kovács László nyíregyházi ortosi, a gyógypedagógiai ügy lelkes b a 
rátja december 8-án az O rszágos R e
formátus Tanjtóegyésület közgyűlésén
a beszédhibák javításéról tartott »is- ■

r£tt«Éí5gtóv, -S‘Sfl4 fe í» - ti i

f^ rirv i-

dék* dr< ember ig-i számában pgcjig
t:erjpde,im,Pö,, ciÍHltbe.n, . számok be;, izzók
ról
j-ejredményékről,y és fejájes^tésj
tőre^ éspkrőj,,, amelyekkel, -Nyipegyhá.zán a gyó gyp ed a gó g ia i, ugypt a y .ille 
tékes . tényezőkkel karöltve,, O rszágos
Szakfelügyel& égü n k megszervezd. ■

■ Vakék egyeteme. Béesben a v a 
kok kulturegyesülete m ozgalm at in
dított külön a vakok számára lé te 
sítendő egyetem ért. A világtalanok
nemcsak á, látást nélkülözik,1 ennek
folytán biztonságuk csökken, hanem
szám talan szórakozástól is m egfosztja
őket a látás hiánya. M agasabb is
kolák, m elyek a nagyobb am bíciók
nak m egfelelő életpályákra nevelnek,,
az ! egészséges látású em bereknek fe 
lelnek meg, a főiskolák, szakiskolák,
,egye tem ek tanítási módja fő kép ón á
vizuális
ismeretközlésen
alapul.
Ausztriában is különösen a háború
ban m egvakult katonáknak a polgári
..életbe
való visszatérése tette a k
tuálissá a vakok m agasabb kikép zé
sének kérdését. Sokan vannak a fron
ton m egvakult katonák közül, akik
vakon is. a legnagyobb erőfeszítéssel
folytatják tanulm ányaikat, nem egy
közülök egyetem et is végzett.
Megnyílt a 2/50-es gyermekek
iskolája. Tolnai V iláglap ja ad ta ezt
a bizar címet a Vakok József N á 
dor Kir. Orssz. Intézetében működő
csökkentlétásu gyerm ekek o k ta tá s i
módjáról. K árpáti O ttó az iskola ta 
nára részletes tájékoztatást nyújt arra
nézve, kit
nevezünk csökkentlátásu
gyerm eknek, és h ogy milyen m ódsze
res eljárással lehetséges m egfelelő
eredm ényeket elérni.

Ecce Homo! Kiss Illés a világ
talan életmentő. A H atvani Ú jság:
decem ber 23 -i száma vezércikkben,
em lékezik m eg "Kiss Illés világtalan
ifjú em berm enté cselekedetéről, akit
a korm ányzó ur őfőm éltósága ezért
kitüntetésben
részesített.
Hetedek;
K ároly igazga tó ugyanezen lap január
6-i számában »Nemes szivek« címen
hosszabb nyilatkozatot közölt.
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Vakok házavató diszgyülése. Ja
nuár 1 13-án tartotta házávató' diszközgyülését a V akok -Országos' Ménháza és' Segélyegyléfce! Ú jpestén a
Kolozsvári-utca 59. -szám alatti he
lyiségében. Gróf B atthyán y Gyula
elnök m eleg szavakkal n yitotta m eg
a gyűlést. Sík József országgyűlési
képviselő .szentszék! tanácsos,
ta r
totta ezután ünnepi beszédét. Jankovith
L ajos egyleti igazgató’ az
intézet kibővítésének történetét is
m ertette. Dr. Thury K ároy pápai k a 
marás az egylet alelnöke, leplezte le
szép beszéd kíséretében a márvány
em léktáblát, amelyen az egyesület az
épület m egnagyobtitásához hozzájá
rult j óltevők neveit örökítette meg.
M aid az üdvözlők következtek, dr.

Tóth Zoltán igazgató a V ako kat G yámolitó O rszágos E gyesü let, B ernáth
Istv á n ' tanár pedig a V akok Jóizisef
Nádor Kir. Orsiz. Intézete nevében
üdvözölte • a M enházat.
Sik etn ém a vívók . K aposvárt j a 
nuár 27-én B ereczk y vivóm ester vivóakadém iát rendezett. A nagyszabású
akadém ián a kaposvári siketnéma in 
tézet két növendéke is részt vett és
pedig Zábó Ödön karddal és Varasát
E m m i tőrrel szerepelt szép sikerrel.
Érdekes m egemlíteni, h o gy a jónevü
fővárosi vivóm ester, Lovas Gyula is
siketnéma.
H elyreigazítás. Lapunk m últ évi
10. számának 186. oldalán, az utolsó
előtti bekezdés 4. sorában »eljárási
m ód ujabbszerü« helyett.»eljárási m ód
sem ujabbszerü« olvasandó.

IN H A LT: L. KUs, Direktor i. P. der staadl. Taubstummen
anstalt zu Budapest. Gestorben am 3. januar 1929. (A. v. Bor
bély).'•A- Vom Unterricht und Erziehung der Blinden. I. (K- Harvathj.m,p Revision unseres Lehrplanes. (Fr. Deschensky. — Hörun
tersuchungen bei Taubstummen. II. (Dr. G. Bérezi). ~ Vom Aufsetzunterricht in den Taubstummen-Anstalten. III. (A. ¡gier). — , 25
jährige Jubileumsfeier der Taubstummenanstalt zu Sopron. — Revue.
— Professorenstatus an den ungarischen heilpäd. Anstalten.
—
Schülerzahl in den ring, heilpäd. Anstalten, und Hilfsschulen. — .
Amtlicher Teil. — Verschiedenes.
SOM M AIRE: L. Klis, directeur en retraite; de V institution des
sourds-muets á Budapest, décédé le 3-e ja noir 1929. (A. de Borbély j.
renseignement des aveugles. I.8ÉK: Horváth). — Revision de prog
rammes l’ enseignement des s.-m. (Fr. Deschensky). —-Exemants sur
l'ouir des sourds. II. (Dr. G. Bàrczi)Æ ^ L'enseignement de- rédiger.
III. (À. Igler). —- L ’anniversaire 25. éme de 1’ Institution des Sourds
Muets a Sopron. — L ’état des professeurs des Institutions MédiooPédago’giques en Hongrie. wjjÈ Revue. — Part officiel, gjjj Divers.
C O N T E N T S : Decease of L. KUs, the late Headmaster of the
Budapest State School for the Deaf, 3 th. January 1927. (A Bor
bély). — Abouth the instructon of the Blind. I. (K- Horváth).
Re
vision of the educational plan (Fr. Deschensky). - - Hearingsexamib
nations of the Deaf. IL (Dr. G. Bérezi). y F The teaching of .corrtposition in the Schools for the Deaf. III. (A. Igler). — The 25
th. anniversary of the School for the Deaf in Sopron. —- The rang
list of the teachers of the hungarian medico-pedagogical institu
tions. -À Number of the pupils in the hungarian medico-pedagogi
cal institutions. — Review. — Official part. — Miscellaneous.
Segédszerkesztő: IGLER ANTAL. Egyesületi pénztáros: R é d i g e r Ká r o l y .
Kiadó és laptulajdonos. a Siketném ák és Vakok T an árain ak Orsz. Egyesülete
A kiadóhivatal vezetője: P irov its Jen ő .
Centrum Kiadóvállalat r,-t. Budapest.

