
V (XLV). évf. 1943. 4. szám.

MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI 
TANÁROK KÖZLÖNYE
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK 
O R S Z Á G O S  EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, Vili., FESTETiCS-UTCA 3. SZÁM

Megjelenik 
évente 10 számban.

Előfizetési ára 
egy évre 24 pengő.

Szerkeszti: 

GYÖRGYFY ÁKOS

Egyesületi r. tagok a 
lapot tagdíjuk fejében 

kapják.

TARTALOM : Közgyűlési meghívó. —  Siketekkel végzett kísér
letek a magassági hangsúly tudatosítására. (Füzesi Árpád.) ■—  A  
siketnémák beszédtanítása néhány lélektani megfigyelés tükrében. 
II. (Angyal József.) —  Néhány gondolat a siketnémák tantervéhez. 
(Hcchrein Lajos.) —  Laboratóriumi munka a vakoknál. II. (Bors 
Vilmos.) —  Egy modern műszer a beszédtanítás szolgálatában. (Fü
zesi Árpád.) —  Őseink-,nagyjaink. Comenius Ámos János. Bodel- 
schwingh Frigyes. Bőst János. (— rab— ). —  Hírek, vegyesek.

Közgyűlési meghívó.
A  Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete 1943. 

évi június hó 5-én, szombaton d. e. fél 9 órakor tartja választmányi 
ülését, fél 10 órakor pedig

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT
Budapesten a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében (XIV., A j- 
tósi Dürer-sor 39.), amelyre a választmányi tagokat, illetve az egye
sület összes tagjait és az érdeklődőket tisztelettel meghívom.

T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitót -mond Szép József.
2. Dr. Szukováthy Imre egészségügyi főtanácsos, min. taná

csos, ügyosztály vezető előadást tart: „ A magyar gyógypedagógia 
korszerű kérdései” -ről.

3. Zsenaty Dezső főtitkári jelentése az Egyesület 1942— 43. évi 
működéséről.

4. Füzesi Árpád, Pánczél Imre és Schreiner Ferenc szakosz
tályi elnökök közlik évi jelentéseiket.

5. Györgyfy Ákos szerkesztő és Győrffy Pál kiadó jelentése.^
6. Weszelovszky Lajos pénztáros és a számvizsgáló bizottság 

jelentése után dönt a közgyűlés a zárószámadások és a költségvetési 
előirányzat fölött.



Közgyűlési meghívó.

7. Tisztviselők, számvizsgáló bizottság és választmányi tagok 
választása. 18. 28. 30. §.

8. Tárgyaljuk az indítványokat. (A  közgyűlés előtt legalább 
8 nappal írásban benyújtandók 46. §. i.)

Vác, 1943. május hó 15-én.
Zsenaty Dezső s. k. Szép József s. k.

főtitkár. elnök.

Közgyűlés után a Gyógypedagógiai Tanárok Országos Temet
kezési Biztosító Egyesülete tartja évi rendes közgyűlését.

Kísérletek a magassági hangsúly 
tudatosítására

Irta: Füzesi Árpád, a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetének 
igazgatója, a „Hangtani Laboratórium" vezetője.

Egyetlen szakember sem mondotta még azt, hogy a hallás a 
„mesterséges beszéd” megtanításának zavarója lenne. Sőt! Termé
szetszerű, hogy ahol a hallásnak csak nyomai is vannak, a beszéd- 
építő szakmunka kiejtéstani, alaktani, sőt tartalmi szempontból is 
szebbet, jobbat képes létrehozni.

Ez ideig intézeteink a fölvett növendékek hallásfokát minden 
esetben bizonyos ¡házi eljárással, a gyakorlati logika szemmeltar- 
tásával állapították meg. Mondhatnák: magánszorgalommal, magán
célra. A  vizsgálatok eredményei lényegileg azt mutatták, hogy ^két
féle főtípusú növendékanyagunk hagyta el az inétzeteket. Az ú. n. 
„halló” és a „siket” . Az oktatás 8— 9 esztendeje alatt azonban tu
datos és rendszeres munkát egyik intézet sem fejtett ki abban az 
irányban, hogy a hallási képességek minőségi különbözőségét az 
oktatási idő folyamata alatt 1— 1 lépcsőfokkal tudatosan igyekez
zék emelni, javítani. Nem pedig azért, mert minden intézet érezte, 
hogy ezen a területen nincsenek határozott irányvonalak.

Valamennyien tudjuk azt, hogy Betzold,  ̂Urbantschitsch, 
Bárczi, Kanizsai megállapításai mind egységesek és egybehangzók 
abban az irányban, hogy a módszeres hangingeradagolás a hallas- 
tudat felébresztésének és fejlődésének komoly tényezője. A  siket
némák budapesti áll. intézetének Hangtani Laboratóriuma eppen 
ennek a megállapításnak problémakörét igyekszik  ̂ szolgálni. A  
több irányú hallásvizsgálat, ritmusgyakorlat és egyéb akusztikus 
problémakörből azokról a hallási kísérletekről szeretnék ismertetése 
adni, amelyek nem csupán a szó értelmi meghallására vonatkoznak, 
hanem, a beszéd-dallam problémáit ölelik fel. Azaz: munkahipotézi-
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Füzesi Ä.: Kísérletek a magassági hangsúly tudatosítására.

sünk rendszeres keresztülvitele abba az irányba vett célt, hogy 
vájjon a felébresztett dallam-felismerő és reprodukáló képesség ut
ján kilendíthető-e a siketek „egysíkú” beszédje a szintelenségből és 
vájjon ilyen alapon dallamosabbá lehetne-e tenni a siketek beszédjét.

Az emberi beszéd hangjai részben zenei hangok, részben zöre
jek. A  zenei hangok hangforrása a gége hangszalagjai. A  zörejeket 
a gége, garat, száj- vagy orrüregnek a belső fala hozza létre. A  
zönge tehát zenei hang. Tudjuk, hogy minden zenei hangnak négy 
sajátsága van: erősség, magasság, szín és tartalom. Ezekből kísér
leteink a hangmagassági változások létrehozására terjeditek ki 
(musikalischer Accent). Bár munkacélunkban a hang érzelmi tó
nusa van előtérben, az akusztikus felfogás fejlődésével az értelmi 
meghallás területe is nyerni fog. De ez a munkairány jelenti azt 
is, hogy nem térhetünk ki a jövőben az alól a feladat alól sem, 
hogy már a legkorábbi tanulmányi években a legalsóbb osztályú 
növendékeknél a vokálisok képzésének idejében egyidejűleg meg
kíséreljük a dallam és a zenei hang, tehát a hangmagasság tudato
sítását is. Éppen a dallamos, csengő vokálisok érdekében. Ilyen 
irányú munkálatok érdekében az arra alkalmas növendékeket zenei 
hanghatásokkal már most is foglalkoztatjuk (rendszeres napon
kénti fülkagylós rádiózenehallgatás1), hangdifferenciálási gyakorla
tok, hangegyeztetés, stb.). Mindezeket pedig azért tartjuk fontos
nak, mert meggyőződésünk, hogy a hallástudat fölébresztése nem 
csak kiejtéstani, hanem főleg alaktani szempontból bír föl nem be
csülhető értékkel. Úgy látszik, mintha a hallási engrammok nyo
mán egy feltételezett gram maikai központ is mozgásba jönne.

Hangtani Laboratóriumunk ¡munkaalapját az audiometrikus 
vizsgálatokra fektettük.2) Azaz: a sokféle hallásvizsgálati mód 
közül munkaalapul elfogadtunk egyet, amelyben a szubjektivitás 
relative minimumra csökkenthető. A  csontvezetés kiszűrése nem 
volt célunk, mert az akusztikai ingernek a tudatba való bejuttatá
sát minden úton-módon jónak tartottuk. így  állapítottuk meg nö
vendékeink hallásérték sorrendjét, melynek grafikonszerű feldolgo
zását az 1. ábra mutatja be. Ezen az ábrán értéksorrendben a leg
jobb audiometrikus eredményt adó gyermek az 1-es, a legrosszabb, 
illetőleg egyáltalán a nulla eredményt adó a 134-es értékszámot 
kapta. A  hallás fokát indexszámmal írtuk körül, mely nem volt 
más, mint a frekvencia-terjedelem (¡mint számláló) és az alkalma
zott fon-erő középértéke (mint nevező). A  grafikonnak felső meze
jén 64— 8192 rezgésszám közötti hangterjedelem területe foglal he-

!) A  jelen tanévben május hó közepéig 3 csoportban 30 növendék 
1-15 hallgatásban részesült munkanaplónk szerint.

■2) A  Hangtani Laboratórium munkatársai ebben a tanévben: Gesz- 
ner Mártonná sz. Benes Lujza, Sziklai Béla, Ádám Zoltán, Pócza Etelka, 
Hoffmann Dezső, Sziklai Géza (asszisztens) és Fehér Sándor voltak.
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Füzesi Árpád:

1. ábra,. Intézetünk összes növendékein lefolytatott audiometrikus vizsgálatok 
eredményei. Fent a frekvencimzámokut (hangr^Mgasság ) ,  lent a. hangerő át

lagértékeit tüntettük fel.

lyet, amelyen a „'hallotténak minősítet; hangmennyiséget jegyez
tük fel. Az alsó mező pedig a ,,meghallás” -hoz szükséges hangerőt 
(fonátlag-mennyiséget) ¡mutatja.

A  laboratóriumi kutató munka szerény eszközei egyelőre nem 
engedik meg, hogy összes növendékeinkkel kísérletezzünk, s hogy 
valamennyi növendékünk hallásának felébresztésére, illetőleg tuda
tosítására, —  mint az kívánatos lenne, —  időt áldozzunk. így  tehát 
meg kellett elégednünk kisebb számú növendékanyaggal. Hangoz
tatni kívánom, hegy nem ,,eredmények” -et akartunk kimutatni a 
viszonylagosan „haIló” -kon, avagy „sikef’-eiken és nem csodás 
„megállapítások” felé akartuk irányítani a vizsgálatokat. Csupán 
kutattunk, kerestünk, kísérleteztünk, tapogatództunk ebben a nagy
részt ismeretlen, de sok titkot rejtegető problémakörben, amit hal
lástudatnak és hallásnevelésnek hívnak.

Abból a célból, hogy probandusaink az akusztikus kísérletek
ben ne mint passzív résztvevők, hanem mint aktív szereplők mű
ködjenek közre, kísérleti harmonika-zenekart szerveztünk. Az első 
ilyen kísérleti harmonika-zenekar tavaly létesült, 5 növendékkel. Je
lenleg 4 csoportunk van. Ebben a négy csoportban összesen 20 nö
vendék: a mai napig (1943. V. 17.) 788 gyakorló-órában részesült, 
munkanaplónk napi feljegyzései szerint. Ezek a kis zenekarok (lásd 
2. ábra) ma már több dalt tudnak kottából két kézzel játszani. A 
játékot nagyon élvezik. Az egyik csoportot magam vezetem, mely
nek tagjai naponta kapnak tőlem-mintegy félórás foglalkoztatást. 
A. legmagasabb ötös csoportnak növendékei a következő hallásfoko- 
zati értékjeggyel rendelkeznek: 5, 7, 12 és 58 és 67. Ezeknek
anamnézise egy kivételével mind surdomutitas corticalis volt, gya-
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Kísérletek a magassági hangsúly tudatosítására.

¡8, ábra. 21a. ábra.
A  legnagyobb és legkisebb növendékeink kísérleti harmonika-zenekara.

A nagyobb növendékeket: Füzesi Árpád, a kis csoportokat Pócza Etelka, ille
tőleg Ádám Zoltán, Hoffmann Dezső vezette.

korlati hallásfokuk pedig egy zörejhalló kivételével (67) (az á, u,, 
i hangra) vokális halló. Tapasztalatunk az, hogy bár játékuk alapja 
(különösen kezdetben) az izomemlékezet volt, a zenét, mint akuszti
kus hatást, egyre jobban kezdik élvezni (fülüket a hang irányába 
igazítják). Érdekes azonban az, hogy: „globális dallam emlékezet”' 
csak rendkívül nehezen alakult ki, azaz hangokat hallottak, de a 
melódiát, mint melódiát eleinte sehogy, később csak nehezen fogták 
fel. Ezt úgy kísérleteztük ki, hogy azonos időmértékű dallamokat 
próbáltunk velük megkülönböztetni. A  dallamfelfogást tehát külön 
módszeres tudatosítás tárgyává kellett tennünk.

A  64— 8192 rezgésszámú területen a harmonika két oktávja, 
a C2- a C-ig a 128— 512-es frekvencia területnek felel meg. Vizs
gált növendékeink közül az igen hátsó sorrendi számot viselő 
106-os és 107-es számú „totál siket” -nek ismert növendékek bekö
tött szemmel a parancs szerint térdükre helyezett kézfejük mozga
tásával jelzik a harmonika 2 oktávjának minden hangjára, hogy 
„hallják” a hangokat. Jóllehet az audiometeres vizsgálat ezen a 
frekvencia területen eredményt nem adott! A  72-es sorszámú nö
vendék C2— C3-ig igen biztosan, azontúl még 3 hangot bizonyta
lanul, tovább egyáltalán nem jelez. Más növendékek a felső ofctá- 
vokat jelzik, mint „hallottakat” , (C3— C4-ig). A  130-as növendék 
csak három hangot, e, f, g, „hall” meg, de 2 hét alatt sikerül nála 
tudatosítanunk még 5 hangot, s így egy skála minden hangja tu
datosult.

Összefoglalva: a gyermek sokszor nehezen érti meg, hogy most 
neki „hallani” kell, azaz, egy használaton kívüli érzékszervére kell 
támaszkodnia. A  növendékek nagy része nagyon meglepedődik, ami
kor rájön arra, hogy látás nélkül is kap tudatos, külső benyomáso
kat. Kísérleteink azt; látszanak igazonli, hogy a hallás területét 
módszeres eljárással szélesíteni, illetőleg azonfelül minőségileg fino- 

. mítani lehet.
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Füzesi Árpád:

3. ábra. „Hangdifferenciáltor” , (szerkesztette: Füzesi Árpád) amely a szó leg
szorosabb értelmében kézzelfoghatóvá igyekszik tenni a hangokat.

Ezek az ú. n. ,.hallási benyomások” azonban nem mindig azo
nosak a „hang” fogalmával. A  differenciálás az, amely tudatosítja 
ezeket az érzékieteket. Az általunk szerkesztett „hangdifferenciátor” 
(3. ábra) az egyes hangokat kézzelfoghatóvá, konkréttá igyekszik 
fenni, s így a játszott hangok felismerési lehetőségét, asszociálását 
a színihez és a nagysághoz kapcsolja. 3 hangig a differenciálás álta
lában nem okozott nagy nehézségeket egyetlen növendéknél sem 
(4. ábra).

A  kutató előtt éppen úgy, mint a külső szemlélő előtt is egy 
kérdés merül fel: „Mit hall” a siket, azaz mi az, amit ő „hallás út
ján” percipiál? Vájjon azonos-e ez az érzet, a tényleges hangérzet
tel, a normális hallók valódi hallásával?

Kísérleteink azt mutatták, hogy egy kisebb csoportba tartozó 
növendéksereg valóban rendekezik hallási érzetekkel, vagy annak

tf. ábra. A „Hangdifferenciátor” munka közben. A probandus a rejtve játszott 
hang nyomán rámutat .az azt képviselő, megfelelő magas és megfelelő színű

hasábra,.
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Kísérletek a magas dgi hangsúly tudatosítására.

nyomaival. De növendékeink nagyobb csoportja főként taktilis érze
tekeit nevez ki „hallás” -nak. Úgy látszik, mintha a taktilis és auditiv 
hallás néhol egyazon okozati különbség két végpontja lenne. Ez azt 
jelenti, hogy rendszeres fejlesztési eljárással sikerült már az eleinte 
takitilis hallásnak minősített ingerfelfogást auditiv hallássá, vagy 
auditív jellegű hallássá átdolgozni, pszihikus erők fellépése és nem 
pedig szervi javulás következtében. Ennek élettani magyarázatára 
nem érezzük magunkat hivatottnak. Azonban feltehető, hogy ameny- 
nyiben a cortex hallómezeje betegség következtében működéskép
telenné válik, a tudat alatti automatizmus funkciója nem áll le szük
ségképen. És mert tudjuk azt, hogy a tudatos cselekmények köz
pontja az agykéregben van, az agy mélyebb rétege, illetőleg az ős
agy még lebonyolíthatja a tudat alatti funkciókat. A  hallás feléb
resztése, illetőleg tudatosításának eredményei nem mondanak ellent 
ennek a feltevésnek. Nem látszik azonban valószínűnek az, hogy tel
jes szervi roncsolódás esetén is végig lehetne csinálni ezt a hallás- 
ébresztési utat.

Közismert, hogy a siketek legnagyobb része élvezi a zenét. Igen 
intelligens, felnőtt, ú. n. teljesen siket egyének mondják, hogy ha 
kezüket zongoratjáték közben a zongorára helyezik, igen kellemes 
élményben van részük. Növendékeink is nemcsak kifejezetten állí
tották azt, hogy ők hallják a zenét, hanem ezt a hallást élvezték is. 
Jóllehet, mi megvoltunk arról győződve, hogy csak taktilis benyo
másokban van részük. Tudott dolog, hogy a siketek egész gondol
kodási rendszere mozgásos, illetőleg vizuális természetű. Feltevésünk 
szerint 1— 1 siket növendék a taktilis érzeteit is mozgásos, illetőleg 
vizuális képzettartalmak útján rögzíti. Ezen a feltevésen alapulva 
szólítottam fel egy nagyon intelligens növendéket, hogy próbálja le
rajzolni azt, hogy a harmonika egyes hangjait „hallva” , mit hall, és 
írja alá a magyarázatot is. Erre a probandus a következő táblázatát 
készítette a harmonika 2 oktávos hangsoráról.

, egyenes’ „k issé  
hullámos "

„hosszú „magason „kicsit „p icit „ kicsi
hullám • hu ll:' hamarablr hullám ’ fadlam"

kicsié „ meg „majdnem, „kicsit „majdnem, „nagyon 
'hamarabb' hamarabb" hosszúk.' hamarabb- egyforma" hamarabb

5.

-4  huar/n orukiáf ----
¿Uzua b&foluo

,/£¿c5¿?"7 „ gyorson
hosszú ." h u llá m zik ''

„ m in i a baba-hang 
(sirásj, de m ajdnem

„SZ" h a n g ."
ábra. W. Gy. probandus egyéni hallá,sélményének magyarásórajzban való 

reprodukálása, saját magyarázó szövegével.
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Füzesi Árpád:

A  táblázat értelmezése a fizikai és élettani törvényszerűségeik 
egyéni felfogási módját mutatja. Valóban feltehető, hogy „a laktilis 
hallás” különféle hullámok differenciálásából áll, amely képesség a 
gyakorlat és a figyelem összpontosítás következtében magas fokban 
kiművelhető, ugyannyira, hogy a beszéd zenei elemeinek felfogására 
(melódia, hangszín, érzelmi modulációk) is érzékennyé tehető a hal
lástudat. Ez azonban csak akkor ellenőrizhető, illetőleg gyakorlati
lag csak akkor érték, ha ugyanakkor a felfogó iitakról reprodukálás 
útján tanúságot is képes tenni a probandus. Másszóval^ a kísérleti 
személynek rendelkeznie kell hangjának moduláló képességevei,, 
vissza kell tudnia adni a beszéd dallamát, azaz magassági hang
súlyát, mélyebb árnyalatait stb.

Tapasztalataink és kísérleteink azt mutatták, hogy ez nem le
hetetlen. *

U. i. akkor, amikor a probandus jelét adta 2— 3 hang tudatos 
differenciálásának, a hangszeren intonált hangot képes volt csupán 
„meghallás” útján egy másik hasonló hangszeren utána játszani, 
tehát egyeztetett (6. ábra). Ez _az egyeztetés elképzelhető oly mó~

6. ábra. „Egyeztetés” . A 'probandus az intonált hangra saját hangszerén
ugyanazt respondálja.

áon is, hogy a reprodukálandó hangot saját hangszalagjainak meg
felelő beáilítátásával hozza létre. Azaz, hogy utánaénekelje azt, amit 
(normális értelemben vett meghallás nélkül) tudatosított. Tehát logi
kailag nem lehetetlen az a tény, hogy ¡helyesen utánaénekeljen egy 
olyan hangot, amelyet valóban nem hallott meg, csak taktilisan ér
zékelt..

Az első kísérleteknél a legtöbb esetben nyers, üvöltő álla:i han
gok jöttek létre akkor, amikor hangutánzásra szólítottuk fel őket. 
Hosszabb gyakorlás kellett hozzá, hogy ezt a nyers alaphangot a. 
probandus elfogadhatóvá tegye, hangját emelni, és süllyeszteni meg
tanulja. A  munka szélsőséges különbségek észrevettetésével indult 
meg. Majd megállapítjuk azt, hogy a harmonika 2 oktávjának hang
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jai közül melyik a növendék természetes alaphangjához legközelebb 
álló. Ez rendszerint a 146-os rezgésű d, vagy a 189-es rezgésű g 
volt. Sok ingeradással erre az alaphangra igyekeztünk pontosan be
állítani (egyeztetni) a növendéket, ami aránylag nem ment nehezen.

Míg a differenciálási gyakorlatoknál az eszméltetés útja nagy 
frekvencia különbség segítségével mutatkozott logikusnak, addig a 
hangutánzás éppen ellenkezőleg lépcsőzetes kiépítést követel. Az 
alaphang után —  mely csaknem minden növendéknél más és más 
volt — , a szomszéd billentyű hangját tanulta meg a probandus. Itt 
megint sok nehézséggel találkoztunk. Nevezetesen amikor már képes 
volt az intonálit hangot „megragadni” , képtelen volt „tartani” , azaz 
a kívánt hangot az első pillanatban létrehozta, de azonnal csökken
tek a frekvenciaszámok, a hang mélyült, s így a hang a kívánt 
hanghoz képest hamis lett. Pontosan ugyanaz történt, amit a ka
tonai kürtőt tanuló egyéneknél tapasztalunk, avagy ha kürthöz nem 
értő egyén fújja azt meg, a kifújt magas hang azonnal lemélyül, 
eltorzul. Kézmozdulatokkal kellett tehát eszméltetni a probandust 
arra, hogy emelje, illetőleg süllyessze a hangját. Ez a viuzális tám
pont rendkívül hatásosnak látszott és eleinte úgy hatott a szemlé
lőre, mintha csupán ez vezetné a probandust. Később a gyakorlat 
folytán elég volt egy jel („nem” ), hogy hangjával megkeresse, be
modulálja az azonos hangot.

Ezek a gyakorlatok reggelenként végzett napi 5— 8 perces fog
lalkozás mellett hónapokig tartottak. A  munka főbb momentumairól 
munkanaplót vezettünk. Az eredmény nagyon különböző volt. Az in
dulás után a mezőny hamar széthúzott. A  leggyengébb eredményű 
növendék csupán 5 hangot tanult meg „énekelni” , míg a legjobb 
nyolcat-kilencet. Áz előbbi bizonytalanul, az utóbbi biztosabban.

A  hangutánzás létrejötte után, feladatunk volt kiéDÍteni a glo
bális dallamfelfogást. Ez abból állott, hogy a harmonikán a gyer
mek saját-kezűen előjátszotta a már énekelni tudott hangok területé
ről 2— 2 szomszéd hanv kapcsolatát melodikusán. 1— 2 lejátszás után 
saját harmónikajátékát próbálta utánaénekelni. Pl.:

Ezekkel a gyakorlatokkal á dallam egységét mint összetartozó 
egészet, eszméltettük. A  probandus különbséget tudott tenni közöt
tük. Felfogta és reprodukálta azokat.
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Ekkor indult meg a beszéddallam hangmagassági hangsúly 
felfogásának kísérlete. A  beszéd dallamosságának lerögzítésére egy
szerűség kedvéért a Horger-féle hangmagassági hangsúly jelzésmód
ját kottasorok nélkül adjuk.3)

Az első fülbemondott szó a „Miért?” volt, oly módon, hogy a 
szó elejét magasabban, a végét mélyebben, kérdő módon ejtettük 
ki. Tehát:

A  magassági hangsúlyt eleinte tévesen, csupán dinamikai 
hangsúllyal mondta, teljesen egysikuan, egyhangúan:

Eszméltettük azonban a probandust a már tanult dallam analó
giájára, mire a növendék rájött, hogy az előbbi gyakorlatokhoz ha
sonlót kívánunk ,itőle. A  zenei hangra felérzékenyített fül tehát ké
pes volt a „Miért?” kérdőszót szépen, dallamosan is kiejteni. Majd 
mondattá egészítettük ki a szót, hang magasságot dallamosan süly- 
lyesztve.

3) Ez megegyezik: Walker (1781, London) „Elements of elocution” 
c. munkájának lényegével.

,c *
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Ez; követték fokozatosan nehezebb gyakorlatok. Pl.:

A  hangárnyalatokra érzékennyé tett figyelem és reprodukáló 
képesség tovább gyakorlása már csak idő kérdése. »

Tapasztalatunk az volt, hogy csak azok a probandusok képe
sek kiszűrni a, magassági hangsúlyt, a beszéd-dallamot, akik elju
tottak a fejlődésnek arra a magaslatára,, hogy a harmonika nyomán 
felfogták a dallam lényegét, s ezt a zenei dallamot reprodukálni ké
pesek is voltak. A  fejlődési foknak erre a magasságára még el nem 
jutott növendékek a magassági hangsúllyal szemben teljesen érzéket
leneknek mutatkoztak. S az egysíkú monoton „siket beszéd” -ből ki
lendíteni nem lehetett őket. Egyszerűen nem értették, mit akarunk 
tőlük. Viszont a dallamra már fölérzékenyített növendékek az eset
ben is jól adták vissza a beszéd-dallamot, amikor a fülbemondott 
mondatot értelmileg fül útján nem tudták fölfogni, hanem csak vi
zuálisan szájról-olvasás segítségével.

Á siketnémák beszédtanítása néhány 
lélektani megfigyelés tükrében.

Irta: Ángyai József, a siketnémák váci kir. orsz. int. tanára.

-—- Második, befejző közlemény. —

A  siketnéma gyermekből csak úgy lesz beszélő siket, ha a 
külsőségeken elrévedező lelkét belső tartalommal töltjük meg, ha a 
külső tárgyi oktatással szemben a belsőre, a lelkire, a tartalmira 
támaszkodunk és azt fejlesztjük elsősorban. Azt már előbb megálla
pítottuk, hogy a képzeletnek és gondolatnak a symbolizálás ad szár
nyat. Hogy a lélek azonban valóban szárnyalhasson, a symbólum 
tárgyias megértésénél sokkal többre van szüksége.

Az egyes tartalmi összefüggéseket symbolizáló kifejezések sor
rendje nem puszta véletlen. A  sorrenden kívül pedig kölcsönös kap
csolatban, viszonyban is vannak a részek egymással. Ezeknek a vi
szonyoknak a meglátása, megérzése, megértése és értelmezése az a 
magasabb fok, amelynek elérése és kiművelése munkánk célja. Ezt
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úgy érhetjük el, ha a gyermekek elvonási készségét megfelelő szint
re emeljük.

Jól alapoztuk meg a gyermekek absztraháló készségét, ha a 
kezdet kezdetétől a symbolizálást előmozdítottuk. Ez esetben az 
egyes tartalmi kifejezések értelmezése, vagy megalkotása nem fog 
nehézséget okozni. A  nehezebb feladat a tartalmi összefüggések 
«tisztázása, meglát tatása, helyesebben megéreztetése. Ennek egyik 
mindnyájunk által jól ismert módja az írásbelileg rögzített monda
tok elemzése, összehasonlítása, azonosítása; a szavak szófajonkénti 
csoportosítása vagy kérdések szerinti osztályozása stb. Ez az eljárás 
a kész, a megalkotott: tartalmi kifejezésre épül. Azt a belső lelki va
júdást, küzködést, amelynek segítségével, vagy amelyen keresztül a 
tartalmi összefüggés létrejött és kifejezési formába öntetett, csak 
deduktive értelmezheti, magyarázhatja. Emellett szükséges azonban 
a gyermeket e munkájában induktive is támogatni, segíteni. Fokról- 
fokra támogatni, irányítani őt, míg nem lesz képes az éppen sze
replő képzetkomplexumot önmaga rendezni a vezérlő képzet, az irá
nyító cél, vagy gondolat szerint a magyarul gondolkodó elme mód
ján. Ennek eléréséhez az első lépés az, hogy a gyermek önállóan fe
jezi ki az átélt tartalmi összefüggést saját érzése és elgondolása sze
rint. A  kifejezett tartalom formai szempontból most vagy megfelel 
a környezet magyaros elképzelésének, vagy sem. Első esetben 
megértjük és megalkotjuk a vele összefüggő ítéletet. Az utóbbi eset
ben ismét két lehetőség adódik pedagógiai szempontból: vagy olyan 
nyelvalaktani formáról van szó, amelyiket már szemléltettünk, vagy 
ismeretlen formáról. Az első esetben utalunk a már szemlélte
tett azonos, vagy hasonló tartalmi összefüggésekre, asszociáció léte
sítése, ill. ennek előmozdítása céljából. Majd pedig tartalmi elemzés
sel (dramatizálás) rámutatunk a tartalmi formák megjelenési kü
lönbségére és lényegbeli azonosságára. Pl.:

1. Pista bögréből iszik. Éva könyvhöz olvas.
2. Sándor pádon ül. János vonaton jön.
Az első példa mondatában a -bői viszonyító elem szemléleties 

formában jelentkezik. A  második mondatban ellenben már csak kép
letes a megjelenése és ha ezt a még kevés analóg esetet átélt gyer
mek elvéti, meg kell értenünk tévedésének okát és szemléltetéssel 
rávezetni őt és elősegíteni neki a minél nagyobb, a minél erősebb 
analóg sor megalkotását,

A  második példa első mondatában a három szó tartalmi viszo
nyát kifejező részként az -on áll. Az egész tartalmi összefüggés vi
szonyát tulajdonképen ez szabja meg. Mert a puszta három szó csak 
három független dolgot jelez: Sándor, pad, ül. Ha véletlenül az -on 
helyébe a -ra viszonyító elemet helyezzük, a tartalmi összefüggés lé
nyegében módosul. Egy passzív megjelenés aktív cselekvéssé válik. 
Ezt és hasonló más esetet a mi növendékeink szellemi fokán álló 
gyermekekkel csak induktív úton lehet könnyen megértetni, ill. meg
éreztetni. A  példa második -on-ja azonban még érdekesebb. Való
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jában miért is mondjuk vonaton, amikor tulajdonképen vanatbán 
jön János? Gyakran előforduló eset ez más. viszonyító elemmel kap
csolatiban is. Itt az analóg sorra: kocsin, biciklin, hajón stb.-re kell 
rámutatunk a növendékek előtt, minden különleges értelmezés vaw  
magyarázás 'helyett.

Ha a gyermek önálló tartalmi kifejezés alkotása során olyan 
tartalmat hoz, amelyikben formai vonatkozásban még eddig . nem 
szemléltetett nyelvalakot kell használnia, az természetesen nem ok 
arra, hogy a beszélőt elnémítsuk. Ellenkezőleg, lehetőséget és segít
séget kell a gyermeknek nyújtanunk, hogy gondolatát közölje. Ha a 
közölt anyag a tanár szisztematikusan felépített tervébe beleillik, fel
használja az alkalmat egy új viszony dramatizálására, szemlélteté
sére. Ez a szemléltetés lesz azután ennek az analóg sornak alapja 
és első tagja. A  jövőben, hasonló tartalmi összefüggések előfordu
lása esetén erre fog utalni a tanár, ehhez kapcsol majd minden ha-, 
sonló esetet. Csak ezen az úton és módon tudjuk ellensúlyozni siket 
növendékeink fogyatékosságát és pótolni az abból eredő hiányt. A  
halló gyermek ugyanis ezer és ezer azonos hasonló eseményt él át 
és hallja azok symbolikus kifejezéseit. A  siket gyermeknek a leg
nagyobb áldozat mellett sem tudjuk ezt a lehetőséget megadni. Ezért 
kell egy-egy esemény, vagy tartalmi összefüggés tudatos kiemelésé
hez fordulnunk.

Ha a növendék által kifejezett, vagy kifejezni kívánt tartalmi 
összefüggés nem felelne meg a tanár célkitűzésének, akkor sem né- 
mí (hatjuk el a beszélni kívánó, a közlés szükségét érző gyermeket, 
ha csak nem akarjuk a gyermek beszélő-kedvét, az elért legnagyobb 
lélektani eredményt szánt-szándékkal megsemmisíteni. Ellenkezőleg, 
támogatnunk kell törekvésében. A  közlés megtörténte után termé
szetesen a tanár nevelési és tanítási rutinjával úgy irányítja majd a 
munka további irányát, hogy az a célkitűzésnek megfelelő irányban, 
az eddigiekhez szervesen hozzákapcsolódóan folytatódjék.

A  kísérleti lélektan megfigyeléseinek és eredményeinek értéke
lése és felhasználása azért fontos, mert az alap szólamoknak, tar
talmi összefüggéseknek megközelítő helyes sorrendje csak a normá
lis gyermek beszédfejlődése során eszközölt megfigyelések és tapasz
talatok figyelembe vételével állapítható meg. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy valamely nyelvtani forma csak akkor szerepelhet 
egy tartalmi összefüggésben, ha azt a gyermekeknek már szemléltet
tük, értelmeztük vagy éppen szemléltetni akarjuk.

Láttuk már előbb, hogy a tartalmi összefüggések, események 
vagy történések mindig egységben, egészben (globálisan) jelennek 
meg és így is fogja fel azokat a maga módján a gyermek. A  siket 
gyermek is úgy. Az egységes .megjelenési formát azután olyan ré
szekre bontja és úgy értelmezi és értékeli logikailag, amilyen szel
lemi fokon áll. A  siket gyermek is azokat a részeket elemzi, értékeli, 
amelyek fejlődési fokának, tudásának megfelelnek. A  többit az egy
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ségben fogadja el mindaddig, míg újabb differenciáló támpontja 
nem lesz.

A  beszélő ember lelki folyamatát vizsgálva, meg kell külön
böztetnünk a belső átélést, a lelki folyamatot és a külsőleg észlel- 
hetőt, a megnyilatkozási formát: a leírt betűsort, vagy a rövidebb- 
hosszabb hangcsoportot. Mindkettő symbolikus erővel hat. Mind
kettő külső folyamat, de belső lelki tartalmat, képzetekeit, fogalma
kat, gondolatokat, akarásokat, érzéseket vagy ezek összefüggéseit 
ábrázolja a külvilág számára. Ebben a kettősségben a primer szerep 
természetesen a lélekben lefolyó belső folyamaté. A  symbolizálás 
már csak másodlagos folyamat. Ezért kellett már előbb is rámutat
nom az induktív, átéltető szemléltetés jelentőségére. De azért is fon
tos ennek a hangsúlyozása, mert így a gondolat jellege determinálja 
a mondat alakját, hangsúlyát, dallamát, szórendjét stb. A  gondo
latot öltöztetjük a nyelv színesebb vagy egyszerűbb ruházatába, ha 
beszélünk és nem a csengő-bongó szóhoz keressük a gondolatot. A  
beszéd létrejötte egyáltalán csak azért lehetséges, mert a lélekben 
kialakuló és felhalmozódó tartalmak duzzadnak, gyarapodnak és 
végül érzelmi, értelmi vae- akarati alapon kitörnek, kifejeződnek a 
környező külvilág számára. Ezen az alanon a megnyilatkozások ter
mészetesen megismétlődnek és az ismétlődéssel a lélekben kifejlőd
nek olyan járatok, amelyeken bizonyos azonosságot mutató megnyi
latkozási formák futnak le, bizonyos gondolattípusok feltűnésekor 
automatikusan bekapcsolódnak a gondolat kifejezéséhez szükséges 
pályák és nyelvi alakok. Ennek a lelki folyamatnak, azaz a pályák 
begyakorlódásának az elősegítése tárgyi szemléltetéssel egyáltalán 
nem, vagy csak kevéssé érhető el. Ennek helyes módja az induktív 
szemléltetés, az átéltetés.

Nem okoz nehézséget beszédtanításunk során a szó és tárgy 
közti asszociáció létesítése. Nehezebb már a kevésbbé szemJéleties 
cselekvések, történések stb. symbolizálása. Aránylag mégis könnyen 
érhető el, mert ez tisztán a megtartó emlékezetre építő lelki tevé
kenység. Nehézséget jelent beszédtanításunk során a növendékek 
lelkében a szók indukciós készségének kialakítása és a gondolatok 
ili. tartalmak determináló hajlamának megéreztetése, mert ezek 
inkább érzelmi funkcióknak tekinthetők, mint értelmi tevékenység
nek és a lélek alkotó képességén nyugszanak. Tapasztalatból tud
juk, hogy egy rag lényegét számtalanszor megmagyaráztuk, megér
tettük a gyermekekkel és ugyancsak számtalanszor fordul elő, hogy 
a legfelső fokon is a legegyszerűbb rag használatát elvétik. S ha 
figyelmeztetjük a gyermeket a hibára, tudása alapján a hibát he
lyesbíti. Ez az indukciós készség hiányából ered. A  gyermek nem 
élte át eléggé beszédét és azt tárgyismeretként kezeli. Az indukáló 
készséget csak tartalmi átélés alakítja ki. Ha a gyermek átéli egy
szer, kétszer és többször azt a körülményt, amikor a második sze- 
mélyű ,,d” birtokragot helyesen használja, olyan megérzési készség 
alakul ki benne, hogy más alkalomkor is a maga helyén fogja a

86



A  sn. beszédtanüása néhány lélektani megfigyelés tükrében.

„d” -t alkalmazni, képes lesz analógiás képzésre. Azonban nem csak 
ar figyelem tudatos ráirányításával, hanem megérzés alapján spon
tán is. Ez az indukciós készség.

Determináló hajlamnak mondjuk a léleknek azt a funkcióját, 
amelynek során az egyik tartalmi rész formai kifejezése, megszabja 
a következő tartalmi részek formai jellegét, alakját, helyét, hangsú
lyát. Milyen gyakran hallunk siketnéma növendékeink ajkáról ilyen 
mondatokat: ,,Pista tud rajzol” . Erről a mondatról első látásra, 
vagy hallásra megállapíthatjuk, hogy tisztán a megtartó emléke
zetre épített mozaikszerűen reprodukált kifejezés. Átélésnek, megér
zésnek nyoma sincs. Pedig hány és hány hasonló szerkezetű, de ép- 
kézlábú mondatot tanult már meg a siketnéma gyermek. És mégis 
elvéti és újra hibáz, mert nem él benne az a megérzés, hogy ha az 
állítmányt igével kiegészíti, magyarázza, azt csak főnévi igenévi 
alakjában használhatja. Tehát, ha azt állítja, hogy Pista t'ud, a tud 
már eleve megszabja, hogy bármi következzék utána kiegészítésül 
az -m-vel fog végződni: rajzolni, írni, olvasni, enni, számolni stb. 
Ellenben, ha azt mondjuk, hogy: Pista rajzolni tud, a módosult tar
talom, az új szórend már arra determinálja a következő tartalmi 
részt, hogy ellentétes állítás legyen. Pista rajzolni tud, de beszelni 
nem. Ez a nyelvlélektani megfigyelés nem magyarázható az asszociá
cióval, ez az, amit determináló hajlamnak mondunk.

A  beszédtanítás során e nyelvlélektani tények ismerete nagy 
segítséget jelenthetnek a tanár számára. Egyrészt mentesítik őt a 
nyelvtani tények tárgyi ismeretként való kezelésétől, tanításától, —  
ami a gyermekek szellemi szintjét egyébként is messze meghaladja 
-—■ másrészt elevenebbé, életszerűbbé teheti tanítását; minden vonat
kozásban jobban alkalmazkodhatik a gyermekhez. Az átéltetés fon
tosságát azért kell annyira kiemelni és ismételten is hangsúlyozni, 
mert sem az indukciós készség, sem a determinációs hajlam nem 
a szóképzetek asszociációján nyugszik, hanem a tartalmi összefüggé
sekhez, vagy ezek részeihez tapad érzelmi alapon és tevődik át a 
kifejezésre.

Néhány gondolat a siketnémák tantervéhez.
Irta : Hochreirt Lajos c. ig., a siketnémák bpesti áll. int. tanára.

Már minden iskolafajta megkapta a maga új Rendtartását, 
csak még a siketnémák-, vakok- és gyengeelméjüek gyógypedagó
giai intézete részére nincs kiadva ez, de amint halljuk, előkészítés 
alatt áll. Az új Rendtartások, új Tantervek nyomán kerültek napvi
lágra, vagy megfordítva. Úgy vélem, nálunk is hamarosan el fog 
következni az új Tan terv kiadása. Éppen azért jó lesz gondolkod
nunk, beszélgetnünk arról, milyen is legyen az új Tantervűnk? A  
jelenleg érvényben levő Tanterv felett eljárt az idő. Természetesen
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van időt álló része is, amely mesteri kézzel, kiváló szaktudással 
lett megírva. Ez a rész mindenesetre átmentendő az új Tantervbe.

Mintegy másfél évtizede a siketnémák budapesti m. kir. áll. 
intézetének tanári testületé kapott megbízatást egy Tanterv-terve- 
zet elkészítésére. A  tanári testület szakszerű gondossággal el is ké- 
szíette tervezetét. K i tudja, hol és merre porosodik ez, a nagy mun
ka? De efelett is eljárt már az idő! Újabbat kell csinálni, bár egy 
jó részét fel lehet használni az elkészítendő Tantervnél.

Most néhány gondolatot szeretnék felvetni azok részére, akik 
majd megbízatást kapnak az új Tanterv elkészítésére, de azok ré
szére is, akik kedvet éreznek hozzászólni a felvetett gondolatokhoz. 
Hiszem, hogy szaklapunk szerkesztője helyet biztosít úgy az én cik
kemnek, mint a hozzászólásoknak. S már most felkérem őt, aki vé
leményem szerint bizonyosan benne lesz az új Tantervet előkészítő 
bizottságban, hogy vegye át tőlem a hozzászólásokra adandó felelet 
gondját, mert akkor már —  mint nyugdíjas —  nem képviselhetem 
olyan erővel ügyünket, mint a tényleges kartársak.

Leglényegesebb változásnak a nyolc osztályú népiskolához 
való igazodásnak kell lenni az új Tantervben. Azt hiszem, nem sokat 
kell érvelnem: ha eddig a népiskola hatodik osztályos bizonyítvá
nyával volt egyenlő intézeteink végbizonyítványa, ezután a nyolca
dik osztályos bizonyítvánnyal kell azt egyenlő értékűvé tennünk. De 
hogyan? Csakis úgy, ha lefelé egészítjük ki intézeteinket, mert nyolc 
osztálynál többet nem állíthatunk fel. Ezért az előkészítő képzést 
kell kitolnunk két évre. Azonban változtatni kell annak a Tantervén 
is. Az előkészítő osztály I-ső évében az eddig tanultakat négy hónapi 
időre kellene korlátozni, a további hat hónapban pedig az eddigi első 
osztály anyagából elvégezni egy részt, talán a kiejtésnek két ötödét, 
mintegy 18— 20 betű hangját 30— 40— 50 szóban, a kis- és nagy be
tűk’ íratását, továbbá a számfogalmakat 10-ig. Az előkészítő osztály 
2-ik évében folytatnék és befejeznők a kiejtés tanítást: a még hát
ralévő betűk hangjainak megtanításával, mintegy 160— 180— 200 
szóban és ezekből alkotott 60— 70— 80 kisebb mondattal. Ebben az 
évben kötelező lenne a szavak írás-olvasása s a számfogalmak ismer
tetése 20-ig.

Az első osztályban megkezdődne a beszédtanítás és végig vo
nulna mind a nyolc osztályon. A  leíró-szemléleti oktatás cím elma
radna. Az I— IV. osztály beszédanyagát az osztatlan népiskola be
széd- és értelemgyakorlatának anyaga adná. Az V— VIII. osztály 
anyagát ipari- és gazdasági ismeretekkel kellene telíteni. Itt kell 
még, felvenni azt az anyagot is, amit a népiskola V II— VIII. osz- 
tályaAiyujt növendékeinek. De mindig és mindenben az osztatlan 
népiskola Tantervének anyaga veendő figyelembe. A  beszédalakok 
anyagát az I— VI. osztályokban kellene a mainál arányosabb mér
tékben elosztani. A  számolás tanításra több időt kell fordítani. A  
reáltárgyak óraszáma nagyjában maradhatna a régi. Csökkenteni
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kellene a kézimunka- és rajzórák számát. Gondolkoznunk kell a fiúk 
kézügyességi anyagának megváltoztatásán is. Véleményem szerint, 
be kellene vezetni a kuoricahéj feldolgozását is, ami sokkal gyakor
latibb értékű munka lenne az eddigieknél.

A  heti óraszám tervezetet az alábbi táblázat tünteti fel:

Tantárgyak

Előkészitő 

1 2
I 11 Hl IV V VI VII fin

osztály heti óraszámai

1. a) Beszédgyak. (gagyogás); 12
b) kiejtés (fonetika); 18
c) beszédtanítás (tartalmi és 16 16 16 12 10 8 6 4

alaki nyelvoktatás. írás-
olvasással társáig, alapon.)

2. Értelemfejlesztő gyakorlatok 8
3. Hittan 2 2 2 2 2
4. Olvasmánytárgyalás 4 4 4 4 3
5. Fogalmazás 2 2 3 3
6. Számolás 2 4 4 4 4 4 4 4 4
7. Földrajz 2 2 2 1 1
8. Történelem 2 2
9. Alkotmánytan 2

10. Természetrajz (gazdasági
ismeretekkel) 2 2 1

11. Természettan 2
12. Rajz 2 2 2 3 3 3 3
13. Kézimunka (háziipar) 2 O 2 2 2 3 3 3 3
14. Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Összesen: 22 24 24 26 ¡26 ¡30 32 ¡32 ¡32 ¡32

Megoldást kell keresni a tankönyvkérdésben is. Intézeteink ré
szére írt tankönyvek helyett —  úgy gondolom —  sokkal előnyösebb 
lenne az osztatlan népiskolák részére írt tankönyvek bevezetése, hisz: 
a tantervi anyagot is onnan vennők át. Ezek a tankönyvek lennének 
az összekötő kapocs, a hallók világával.

Érdemes a meggondolásra, nem volna- e célravezető, ha fel
sőbb hatóságunk egy-egy kiválóbb szakemberünkkel megiratná az: 
I— IV. osztály részére a beszédtanítási anyagot, • vagy pályázatot 
hirdetne annak megírására, s az anyag megtanítását és megtanulá
sát pedig kötelezővé tenné. Az a meggyőződésem, hogy így sokkal 
jobb és egységesebb eredményt tudnánk elérni, mint ma, amikor
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mindenki tetszése szerinti anyagot dolgoz fel egyéni elgondolása 
szerint.

Az utóbbi évtizedekben többféle próbálkozás indult meg in
tézeteinkben a beszédtanítás módszerét illetően. Egyikét-másikát el
felejtettük, némelyike elaludt. De mégis beszélnünk kell arról is, 
¡hegy ezekből az új elgondolásokból mi és mennyi kerüljön bele az 
új Tan tervbe ? Egyet ne felejtsünk: a régi alapról, a kiejtés tanítás
ról nem térhetünk le soha és a kitaposott útat a járatlanért nem 
hagyhatjuk el. De a gondolkozó ember nem fél az új utaktól sem, 
hanem hozzáköti azokat a már jártakhoz és felhasználja a régi utak 
bővítésére, kiegészítésére. Amikor a hallásnevelés és hallásébresztés 
módszere kialakult, sok vita folyt arról, hogy a kiejtés-tanítást el
hagyjuk-e, s csak az új elgondolás szerint tanítsunk-e? Azok, akik 
a régihez kapcsolták az új útat, szép eredményt mutattak fel, amit 
igazol a budapesti sn. intézet jelenlegi VIII. osztálya. Azok azonban, 
akik a kiejtés-tanítást egészen elhagyva, csak az új módszer alap
ján akartak eredményeket elérni, nem érték el céljukat és remé
nyeikben csalódtak.

Nehogy ilyen csalódás érjen bennünket, az új Tanterv-tervezet 
elkészítésénél, ez legyen jelszavunk: a régihez kapcsoljuk az újat!

Laboratóriumi munka a vakoknál.
Irta : Bors Vilmos, a vakok József Nádor kir. orsz. int. tanára.

(II. közlemény.)

Ebben a ̂ közlésben egyes fogalmak tisztázását tűztem ki cé
lomul. Legutóbbi közleményemre több oldalról kaptam megjegyzése
ket, ez alkalommal ezekre is válaszolok. így  elsősorban tisztázandó 
az a kérdés: van-e a vakoknak a látóktól eltérő olyan külön vilá
guk, aminek külön kivizsgálása ügyi szempontból fontos?!

A  vakok e kérdéssel kapcsolatosan nagy általánosságban két
féleképen vélekednek. Egyrészt azt mondják, hogy nekik nincs kü
lön világuk, ők éppen olyanok, mint a többi ember, csupán nem lát
nak. Mások ellenben azt állítják, hogy a látó ember meg sem ért
heti az ő különleges lelki világukat.

E kétféle ellentétes vélekedésL vizsgálat tárgyává tettük, s 
megállapítottuk, hogy mind a két vélekedéssel az átlag vak a látóval 
egyenértékűségre törekszik, mert amikor egy külön vakos világ léte
zését tagadja, azzal azonosítani akarja magát a látóval, amikor pe
dig egy külön —■, titokzatos világ létezését állítja, kiegyensúlyozni 
akarja azt a hiányt-, illetve hiány érzetet, ami a fizikai értelemben 
vett nemlátás egyenes következménye.
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Az átlag vak tehát a látóval egyenrangúságra, vele egyenérté
kűségre törekszik.

Az átlag vak látszólagos bőbeszédűségét is vizsgálat tárgyává 
’tettük. Ezt az esetek nagy százalékánál a nemlátás következményé
nek kell felfognunk. A  vaknak nehezebb magát megértetni, miután 
látó élményei teljesen hiányoznak, így ezt a hiányt beszédében körül
írásokkal próbálja pótolni.

Az átlag vakok legnagyobb százaléka tehát azért bőbeszédű, 
mert szimultán szemléletük igen csekély és így túl részletezők.

A  vakság nemcsak mozgásbeli korlátozottságot jelent, hanem 
a támadással szembeni védekezés lecsökkentett lehetőségét is.

A mozgásbeli korlátozottság és a támadással szembeni véde
kezés lecsökkentett lehetősége az átlag vak lelki képében két fekete 
pont.

A  látó társadalom szánalma, álhumazimusa a vak lelkére le
sújtó erejű. Nehezen érti meg, hogy miért szánják őt, mikor egyen
értékűnek érzi és vallja magát. Az átlag vak élete küzdelmes, tele 
csalódással, kiábrándulással. Lelke zárkózottá válik, hite, bizalma le
csökken.

Az átlag vak tehát zárkózott lelkületűvé lesz.
A  vakok egymás között érhető okoknál fogva taglejtéseket 

nem használnak, számukra feleslegesnek tűnik és így be sem ideg
zik azt.

Az átlag vak tehát külső megnyilvánulásában merev.
Gyakran halljuk és olvassuk ezzel kapcsolatosan, hogy a test 

külső megnyilvánulását az épérzéküekéhez hasonlóan idegeztessük 
be. Ezzel a kérdéssel óvatosan kell bánni. Elsőrendű feladat, hogy 
a „vaskos” ’ mozdulatokat, a test helytelen külső megnyilvánulásait 
helyesen idegeztessük be, arra azonban ügyelni kell, hogy az ne men
jen pl. a tájékozódás rovására. Ugyanis, ha például a látó ember 
járására akarnánk a vakos járást átállítani, akkor szemet is kel
lene hozzá adni.

Idetartoznak az egyes érzelmeket kísérő arcmimikák tökélet
lenségének kérdései is. Sokszor értik félre a vakokat szokatlan arc
mimikájuk miatt. Hogy őket helytelenül meg ne ítéljék, szükséges 
az arcmimika helyessé tétele. Bármennyire is indokolt, mégis nehéz 
feladat ez, épp oly nehéz, mint a siketnémák hangos beszédjének 
dallamosítása. Nevető, mosolygó arckifejezés megteremtése és he
lyessé tétele nem nehéz, ellenben szigorú, belső indulatot visszatük
röző mimika már nehezebb feladat. Megfigyeléseink azt mutatják, 
bogy — pirongatása közben az ifjú vak —  arca vigyorgó, a látó 
emberre mosolygó hatást keltő, de erről a vaknak sejtelme sincs. 
Ennek a hibás arckifejezésnek kisimítása, fegyelmezése szintén a 
nehezebb feladatok közé tartozik. Laboratóriumunk e kérdéseket ál
landóan napirenden tartja.
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A  „Bevezető közlemény” -ben említés tétetett a kb. 50 ezer szót 
magában foglaló gyűjteményünkről. (A  szó fogalmi tartalmának tisz
tázása céljából gyűjtöttük ezeket össze.) E gyűjtemény feldolgozás 
alatt áll. Mint érdekességet már most megemlíthetjük, hogy az írott 
szavak közül legtöbb a közös főnév, tárgynév, elenyészően kevés (in
kább a leány növendékeknél van) a jelző. A  mozgásra, cselekvésre 
vonatkozó szavak száma ropoant kevés; az elvont fogalmakat és lá
tás képzeteket fedő szavak száma is ritka.

Végezetül kívánatosnak tartom ismételten megállapítani, hogy 
a gyógyítva nevelés egész területén szükségesek az egységes állás
pontok, a mindenoldalról kivizsgált és igazolt tények lerögzítése.

Sajnos, ennek hiányát érezzük. Ügyünk dolgozó munkásainak 
értékes megfigyeléseit, megállapításait közös nevezőre kell hozni, 
mert különben a gyógyítva nevelést tudományosan megalapozni nem 
lehet. Már pedig ez mindennél fontosabb és mi ennek az érdekében 
nem szűnünk meg fáradozni. (A  gyógypedagógiai kór- és gyógytani 
laboratórium közleménye.)

Egy modern műszer a beszédtanitás 
szolgálatában.

A  siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete a Kultuszminisz
térium áldozatos megértése folytán egy új műszerrel gazdagodott:, 
egy hangfelvevő- (hanglemezvágó) és leadógéppel.

Ennek a nagyjelentőségű technikai eszköznek a siketek beszéd- 
tanításánál, valamint a hibásbeszédűek oktatása területén igen ko
moly jelentősége van.

Már a fülészeti leletek felvételével egyidejűleg nemcsak a hal
lásvizsgálatok felvétele szükséges, hanem a meglévő beszédkészség 
lerögzítése is, mert csak abban az esetben kaphatunk objektív képet 
a fejlődésről, ha a felvétel idején meglévő állapotról hiteles és tudo
mányos szempontból megtámadhatatlan adataink vannak.

A  beszédtanítás egész folyamata alatt a beszédfejlődés, a ki
ejtési hibák ellenőrzésére a hangfelvétel objektív segítő eszköz, mivel 
annak érthetőségét vagy érthetetlenségét, hibáit és kiejtéstani za
varai: minden szubjektivitástól mentesen adja vissza, s a szakembe
reknek módot ad az objektív megállapításokra, s ennek nyomán ala
posabb beszédtanítási eredmények elérésére.

Az oktatás megkezdésének idején meglévő kezdeti állapotnak 
és az oktatás befejezésekor fennálló végső eredmények egymás mellé 
állítása ezideig lehetetlen volt. A  modern technikai haladás azonban, 
ezt ma már lehetővé teszi azáltal, hogy a probandus hangját, beszéd
hibáit, beszédmódját az oktatás megkezdése előtt, illetőleg a képzés 
végén lerögzíteni tudja.
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Ez a szakszempontból nagyjelentőségű műszer nem szolgálja 
kizárólag az intézet céljait, hanem jól használhatják a rokon intéz
mények is. (Tanárképző Főiskola, Beszédhibások Intézete, stb.) A 
beszédhibások intézetének pl. még ma sincs egy olyan gyűjteménye, 
ahol a különféle beszédhibák szakszerűen csoportosítva lennének: 
pl. a dadogás fajai, hadarás, pöszebeszéd, agramatizmus, az afiziák 
különféleségei, stb. Egy ilyen gyűjteménynek tudományos és szak
ügyi szempontból való jelentősége vitán felül áll.

Szakelőadások, ismertető vagy propaganda előadások sok eset
ben nélkülözni voltak kénytelenek a demonstrációt, illetőleg a pro- 
bandus sok esetben vonakodott személyes közreműködésével beszéd
hibáját bemutatni. Á  hanglemez felvétellel és leadással ez a nehéz
ség kiküszöbölhető.

A  Tanárképző Főiskolánk tanulmányaihoz szinte nélkülözheted 
len segédeszköz egy hangfelvevő- és leadó gép, mivel ezzel be tudjuk 
mutatni a hallgatóknak egy-egy szeméi beszédfejlődé sét, vagyis 
azokat a fokozatokat, melyek valójában évek munkái voltak. De be 
tudjuk mutatni a tanárjelölteknek a beszédzavarok sokféleségét.

Végül pedig mindezeken felül a ma élő vezető szakemberek 
irányeszméi, elgondolásai, törekvései is lerögzíthetek élőbeszéd alak
jában saját szavaikkal.

A  műszer a f  elvett beszédet vagy zenét 2 dinamikus ̂ hangszó
rón azonnal vissza is játssza. (Füzesi Árpád.)

Gomenius A mos János (1592—1670) 350 évvel ezelőtt született. 
Mint a gyengeelméjüek neveléselméletének megalapozójáról emlékezhetünk 
meg róla. „Didactica Magna” -jában a ,,hebetes” -ekről (gyengefejűek) és 
a „stupides” -ekről (tompaelméjűek) is ír. A róluk szóló fejezetben nem
csak három fokozatot különböztet meg a szellemileg fogyatékosok közt, 
hanem általános és részletes utasításokat is ad tanításukra vonatkozólag. 
Szerinte: A szellemi képességek különbözőségei éppen olyan egyensúly
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zavar következményei, mint a testi betegségek valamilyen szervezeti har
mónia megszűnésének következményei. Az elme élessége az agyidegek 
finomságától függ. A  gyengeelméjűség viszont az agyidegek durvaságá
nak és kuszáltságának a következményei, ezért azokat megfelelő inge
rekkel állandóan gyakorolni kell. Az elme defektusai ellen legjobb gyógy
mód a harmóniára való törkevés.

Comeniusnak ma is helytálló felismerései akkor még nem találtak 
visszhangra, merthiszen a normálisok iskolázásával sem igen törődtek 
még intézményesen. A  fogyatékosok képzését pedig feleslegesnek tartot
ták. Comenius az egyetemes nevelésre nézve is úttörő volt. Már mint 
világhírűvé vált pedagógust Lorántffy Zsuzsanna meghívta a sárospataki 
kollégiumba tanárnak, ahol több évet töltött el termékeny munkában.

Bodelschwingh Frigyes lelkész 70 évvel ezelőtt szervezte meg a. 
Bielefeld melletti Bethel intézetet epileptikusok, gyengeelméjüek, csavar
gók és erkölcsileg fogyatékos fiatalkorúak számára. Bethel a világ leg
nagyobb ilyenirányú intézménye. Mintegy 6000 lakóját szakszerűen gyó
gyítják, gondozzák, tanítják, foglalkoztatják. A 70 éves évfordulót a leg
nagyobb csendben ünnepelték meg. Bethel most Nemétország legnagyobb 
katonakórháza.

Bőst János (1817— 1881) 125 évvel ezelőtt született Svájcban. Több
szöri pályaváltoztatás után végre is lelkész lett Franciaországban, ahol 
sok intézetet létesített, többek között gyengeelméjüek és epileptikusok 
számára is. Halálakor mintegy 600 növendéke volt intézeteiben. Méltán 
nevezik a „francia Bodelschwingh”-nek. (— rab'—)

Hírek, vegyesek.
Tanárképző főiskolánk szemináriumán dr. Szukováthy Imre min, 

tanácsos, egészségügyi főtanácsos, ügyosztályunk vezetője, május hó 
12-én és 19-én előadást tartott Az eugenika főbb kérdéseiről. A kiválóan 
értékes előadásokon a főiskola hallgatóin kívül a budapesti gyógypeda
gógiai intézetek tanári testületéi csaknem teljes számmal jelentek meg. 
Ügyosztályunk főnöke gazdag tudásának, gyakorlati szakavatottságának 
kincseiből közvetlen, megnyerő modorban adott hallgatóinak korszerű is
mereteket. Az előadásokért dr. Bárczi Gusztáv főiskolai igazgató mondott 
köszönetét azzal az őszinte óhajtással, hogy Öméltósága a jövőben is. 
tisztelje meg főiskolánkat előadásával.

Hivatalos látogatások. Dr. Szukováthy Imre min. tanácsos, ügyosz
tályunk főnöke hivatalos látogatást tett Debrecenben, Szegeden, Újpes
ten és Kispesten. Debrecenben a siketnémák intézetét és a kisegítő is
kolát, Szegeden a siketnémák és a vakok intézetét, Újpesten és Kispes
ten a kisegítő iskolákat látogatta meg. Az újpesti látogatásnál dr. Hor
váth Zoltán min. titkár, Pócza József min. előadó és dr. Baranyay Géza, 
gyógypedagógiai nevelő intézeti igazgató is jelen voltak. Ezek a látoga
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tások részben a kisegítő iskolák átszervezésével, illetve új gyógypedagó- 
.giai nevelő intézetek szervezésével kapcsolatosak.

A siketnómák debreceni intézetének abban a megtiszteltetésben volt 
része f. hó 16-án, hogy meglátogatták: dr. Szukováthy Imre min. taná
csos, ügyosztályunk főnöke, Kiss József tankerületi kir. főigazgató, dr. 
Takács Gyula és dr. Major József tanügyi titkárok.

Ügyosztályfőnök Urunk többrendbeli hivatalos ügyben járt Debre
cenben s ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy meglátogassa az intéze
tet, megismerje a tanári testület tagjait, megszemlélje a növendékeket. 
Az intézet előcsarnokában a fiú-cserkészcsapat tagjai és a leányok fogad
ták Őt és kisded beszéd kíséretében virágcsokorral kedveskedtek Ömél
tóságának. A  tanári testület élén Tóth Árpád igazgató köszöntötte az 
illusztris vendéget. Beszéde kifejezte azt a mély tiszteletet, őszinte szere
teted, amelyet a gyógypedagógia minden munkása érez Öméltósága iránt, 
„akinek mindenre, mindenkire van gondja, aki a szerető édesapa szere
pét tölti be a pályánkon” .

Az előkelő, kedves vendégek megtekintették az intézet tantermi he
lyiségeit, inernátusát, éléstárát, raktárait és az üveggel fedett nagy ter- 
:raszon hosszasan elbeszélgettek a növendékekkel. A látottak felett mege
légedésüket fejezték ki igazgatónak, tanári testületnek, alkalmazottaknak.

(Kiss Vera.)

Tóth Árpád, a siketnémák debreceni intézetének igazgatója, a 
13.952—1942. VII. a. ü. o. számú VKM-i rendelettel újabb három évre, 
1945 dec. 31-ig terjedő időre, a debreceni tankerületi kir. főigazgatói 
hivatalnál alakított háromtagú állandó bizottságnak h. tagjává nevezte
tett ki.

A Magyar Phonetikai Társaság 1943 május hó 4-i XLVII. tudomá
nyos ülésén, dr. Kozmutza Flóra gyógypedagógiai tanár kartársunk tar
tott előadást: Hibásbeszédüek és siketnémák családfái címmel. Előadását 
vetített képekkel kísérte.

Tanárképző Főiskolánk szabad szemináriumán 1943 május hó 6-án, 
Kőhalmi Béla fővárosi tanító tartott előadást A  fényképezés a mai töké
letes formájában címen.

Áthelyezések. A VKM Szentgyörgyi Gusztáv gyógypedagógiai igaz
gatót a siketnémák budapesti állami intézetétől a gyógypedagógiai kór- 
tani- és gyógytani laboratóriumhoz, Szikra Józsefné Fizáry Marianna ta
nárt a siketnémák váci kir. orsz. intézetétől a siketnémák budapesti áll. 
intézetéhez, Gazdag Gyuláné Nagy Sarolta tanárt a siketnémák losonci 
intézetétől a siketnémák váci kir. orsz. intézetéhez, Biró Sándorné Ti
hanyi Erzsébet és Biró Sándor tanárokat a siketnémák kecskeméti inté
zetétől a siketnémák váci kir. orsz. intézetéhez, Szőllősi Sándorné Sze
meshegyi Klára tanárt a siketnémák váci kir. orsz, intézetétől a bpesti 
I. számú gyógypedagógiai nevelő intézethez, Szabó Gyula tanárt a ko
lozsvári gyógypedagógiai nevelő intézettől a siketnémák kecskeméti inté
zetéhez, Máriafalvi Zoltán tanárt a sikelnémák kolozsvári intézetétől a ko
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lozsvári gyógypedagógiai nevelő intézethez, Zákány Iván tanárt a nagy- 
szőllősi gyógypedagógiai nevelő intézettől a kisújszállási gyógypedagó
giai nevelő intézethez és Tóth Ferenc pestszenterzsébeti kisegítő iskolai, 
igazgatót a nagyszőllősi gyógypedagógiai nevelő intézethez helyezte át.

Házasság. Hegedűs Mária gyógypedagógiai tanár és dr. Gyalog De
zső miniszteri segédtitkár május hó 9-én tartottták esküvőjüket Buda
pesten, a Fasori evangélikus templomban.

. A  Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szeptemberben megnyíló 
új évfolyamaira, 16 hallgatót vesz a főiskola igazgatósága.

Egyesületünk nagy választmány a ülést tartott május hó 15-én Buda
pesten, a siketnémák állami intézetében. Az ülés főtárgyául az évi rendes 
közgyűlés előkészítése volt kitűzve. Részletes beszámolót lapunk legkö
zelebbi számában hozunk.

A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság május hó 17-én megkoszorúzta 
dr. Tóth Zoltán sírját. Beszédet Gyulai László titkár mondott.

Megszólal a csönd szigete. „Ahol a siketnémákat beszélni tanítják’' 
címmel három képpel illusztrált cikk jelent meg a Tolnai Világlapja 1943. 
évi április 28-án megjelent 45. számában Sz. Solymosi Beától.

. A  Vakok Szövetsége május hó 2-án ,a hősi halált halt főméltóságú 
Kormányzóhelyettes Ur emlékére, a háborúban megvakult ka:onák pont- 
írású könyvekkel való ellátása céljaira, a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében vak művészek és a Homérosz Énekkar közreműködésével dísz- 
hangversenyt rendezett. Az ünnepi szónoki tisztet dr. vitéz Kassay Béla 
hadirokkant százados, a szövetség elnöke töltötte be. — Ungár Imre, a 
világmárkás vak zongoraművész a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
május hó 14-én hangversenyt adott. Előadásra kerültek Beethowen és 
egyéb klasszikus szerzők művei. Nagy művészi és közönségsikere volt. — 
A hála érzése parancsol, s a szív diktálja a tempót a hadigondozó szövet
ségben. Mint a szövetség működéséről közreadott tájékoztatóban olvas
suk, a vak katonák messzemenő támogatásban részesülnek. Ugyanis a ki
adott moziengedélyt az ő közbenjárásukra a jogosított csak azzal a fel
tétellel kapja meg, ha havonta 100—150 P-t átenged a haszonból a hadi- 
rokkantaknak. A  mozirészesedést eddig kivétel nélkül teljesen hadirok
kant vak katonák kapták.

Százéves a Morse-jel. Ezt a jelbeszédet a charlestowni Morse találta 
fel. A Morse abc-t 1843-ban alkalmazták először Washington és Baltimore 
között. Európában elsőnek a német-osztrák távíró egyesület vezette be. 
A Morse-abc az egész világon elterjedt és a rádióhullámok sem tudták 
kiszorítani a használatból. A hírek közlésében még mindig igen nagy a 
jelentősége. Természetes, hogy a Morse-készülék ma egészen más, mint 
volt a régi időben.

Lapunk legközelebbi (5-ik) száma június hó 30-án jelenik meg. Lap
zárta június hó 20-án.

Laptulajdonos: Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: Györgyfy Ákos. 
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