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Fordította: Adler Simon. 1—16. lap.

Meddig várunk még?
A kor, melyben élünk, nemcsak politikai viszonyaink, hanem
egyszersmind társadalmi állapotaink rekonstrukciójának is kora.
A legutolsó napdijas szolgától a miniszteri tanácsosig, az egy
szerű kubikus munkástól az előkelő gyárvezetőig mindenki érzi, hogy
a konzervatív és önkénykedő természetű politikai rendszer letűnésével,
e rendszer által teremtett intézkedések és intézmények gyökeres
reformjának be kell következnie. Érzi, tudja ezt minden gondolkodó
ember s valóban bámulatos az a lázas buzgalom, mit erkölcsi és
anyagi helyzetük jobbátétele végett társadalmunk osztályai kifejtenek.
Nem lehet célunk, hogy ezen mozgalmak értékéről bővebben
beszéljünk, csupán azt óhajtjuk konstatálni, hogy akkor, midőn egyesek
éppen úgy, mint a tömegek, a jogosak éppen úgy, mint a jogtalanok
kitartással, az ész legraffmáltabb fegyvereivel, a legbátrabb
s z ív ó s
szivvel küzdenek önnönjavukért : mi ugyanakkor, mint leláncolt
Prometheus, vagy helyesebben szólva: mint a kancsukától félő muzsik,
megdermedt tagokkal tétlenül bámulunk magunk elé . . . .
Hát meddig várunk még? !
Tagadhatatlan, hogy az általános tisztogatást, javítást célzó
eszmeáramlat elől bizonyos mértékben mi sem tértünk ki, sőt ami az
oktatásügyet illeti, nagyon bőven kivettük részünket; egyéni érdekeink
iránt azonban oly közönyt, oly gerinctelenséget tanúsítottunk, minőt
a tisztviselői kar egyik árnyalata sem. Ha tettünk is valamit magunk
irányában, cselekvésünk csaknem mindenkor nélkülözte a kellő nyílt
ságot, őszinteséget.
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A bujkáló, a kertelő politika nem mindig jó taktika. Ettől csak
kivételes egyének remélhetnek némi előnyöket. A porhintés nem lehet
életfeladata egy komoly egyesületnek sem, a mienknek legkevésbbé.
Vagy igazunk van, vagy nincs!
Ha vágyaink jogosak (amihez kétség nem férhet), akkor most, a
jog, törvény és igazság érájában okvetlen győznünk kell. Hogy azon
ban ez minél előbb bekövetkezhessek, nem szabad tovább is veszte
gelnünk, mert a felebbezési idő lassankint lejár. Teljes meggyőző
déssel vallom ugyanis, hogy mentői távolabb esünk attól a dicsőséges
100 évtől, mely alatt jogainkat sértetlenül birtokoltuk, annál több
akadállyal kell megküzdenünk, tehát annál nehezebb lészen jogvédelmi
harcunk. Nehezebb lesz már csak azért is, mert majd tömegesen
gyártatnak oly elvek és intézmények, melyek a gyógypedagógia szent
és sérthetetlen jegyét hordják magukon s könnyen meg lehet, hogy a
szokás joggá válik s hogy bekövetkezhetik az az idő, midőn ezen
intézmények sokaságára és látszólag célszerű voltukra hivatkozva,
igyekszenek valahonnan álláspontunk jogosságáról és életrevalóságá
ról a közfigyelmet elterelni . . . .
Ne ringassa magát senki abban a reményben, hogy az állami
tisztviselők egyesülete révén visszaszerezhetjük elvesztett jószágainkat!
Ez az egyesület legutóbbi kongresszusán bebizonyította, hogy legszíve
sebben a közigazgatási tisztviselők érdekeit szolgálja s különben is
általános, talán közös célokért munkál, már pedig nekünk speciális
sérelmeink és óhajaink is vannak, melyeknek legilletékesebb helyen
való közvetlen tolmácsolására kizárólag mi vagyunk hivatottak.
Meg kell valahára értenünk, hogy a nagyobb nyilvánosság, a
napi sajtó célzatos kikerülése csak kárunkra lehet. Minden mozgalom
értéke attól függ, hogy a közönség hogyan, mily érzéssel fogadja.
Nemcsak miniszterünk, hanem az egész ország előtt kell bebizonyí
tani igazunkat, nevezetesen azt, hogy a tanári cim és jelleg, a 30 éves
szolgálat nemcsak a kiválasztottak joga, hanem édesmindnyájunké;
be kell bizonyítanunk, hogy az úgynevezett gyógypedagógia ideának
csak megjárja, de a gyakorlati életben semmikép sem bizonyul sze
rencsés alkotásnak. Ezeknek bizonyítására álljon sorompóba minden
kartársunk, de legkivált a kipróbáltak.
Félre minden hiú reménnyel, kishitűséggel és alakoskodással!
Lépjünk bátran a fó r u m r a ! Mutassa meg választmányunk, hogy
helyén van nemcsak az esze, de a szive is!
Szerkesszünk történeti hűséggel egy memorandumot, mely nem
csak sérelmeinket és kérelmeinket, hanem az oktatásüggyel kapcsola
tos dolgok (minő a tankötelezettség kérdése is) komplexumát s az
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egységesítés tarthatatlanságának bizonyítását is teljes leplezetlenséggel
foglalja magába. Ezt az iratot nyomassuk ki, küldjük meg a napi
sajtónak, a parlamentnek s vigyük el miniszterünkhöz és kérjük meg
öt, hogy legalább 10 percet szenteljen ügyünknek. Én hiszem, hogy
ez a 10 perc fényesen igazolna bennünket s ha úgy lenne, Apponyi
grófnak első és legszebb szobrát siketnéma szobrász faragná s mi
volnánk azok, kik azt legelőbb szórnánk virágokkal tele.
—i—

Emlékbeszéd Cházár Andrásról.*)
Igen tisztelt Uraim!
Öt hosszú esztendő óta várom az alkalmat, hogy a mi nagy em
berünk emlékezete iránt táplált rajongó tiszteletemnek kifejezést adhas
sak, hogy nagyságának kicsinységem szerény teljességével áldozatot
hozhassak, hogy a szeretetnek, hálának és dicséretnek őszintén átérzett
szavaiból bokrétát, koszorút köthessek az ő enilékezete számára és
mindazokat, akik meghallják az én beszédemet, Ő iránta még nagyobb
tiszteletre buzdíthassam.
Örülök hát e mai alkalomnak, mert ime, betelt a vágyam: mó
domban áll idézni a nagy ember szellemét, hogy pár percre közöt
tünk megjelenvén, fényes világossággal hassa át a mi lelkeinket, forró
melegséggel töltse meg a mi sziveinket, megtanítson lelkesülni, szeretni,
nagy célokért küzdeni és mindent feláldozni tudni, tűrni és szenvedni
és enni bölcs nyugalommal a változó időknek fanyar kenyerét; meg
tanítson mindezekre, mintha csak élne.
Nagyon tisztelt Uraim! Ha csak parányi mértékben is sikerül az
én vállalkozásom, ha a jó szándék, mi bennem elevenen él, valóra
válik: életem legkedvesebb napjai közé számítom e mai napot.
Aki Cházár András életét egy rövid beszéd keretében méltatni
akarja, az könnyű és mégis nehéz feladatra vállalkozik. Könnyűre,
mert Cházár András élete eseményekben fölötte gazdag, de nehézre is,
mert a változatos életnek hűséges képét kell festenie.
Én sem tudom, hogy mely oldalról elevenítsem meg ezt a
gazdag életet?
Mikor nagy embereket idézve, róluk emlékeznek, rendesen a napi
élet szabja meg a beszéd anyagát. És Cházár Andrásról szólván, és
hazánknak jelen való szomorú állapotát érezvén és látván, talán leg
időszerűbb volna a minden honfiúi erényekben ékeskedő Cházár And
rást magasztalni. H aj! ha most is élne, hogy dörögne szava a siket
fülekbe, hogy serkenne munkára minden idege, mert bántják a magyart,
mert nem ismerik el jogát a magyarnak, mert még most sem nagy
ságos, még most sem dicsőséges az ö imádott hazája és népe! Mennyi
tengerküzdelem árán védte a magyar alkotmányosságnak bástyafalait,
micsoda rettenthetetlen beszéddel zúgta az igazságot: „Magyarország
*) Mondotta Gácsér József, a siketnémák debreceni intézetének igazgató-tanára
1907. szept. 28-án Vácott tartott „Cházár-ünnepély“-en.
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a saját magáé!“ Oh, hogy még azt bizonyítani kellett, — oh, hogy
még ezt most is bizonyítani kell! Ezer évnek temérdek szenvedése,
égre szálló imádság és a pokol felé törő átok, vér és könny nem volt
elegendő arra, hogy a magyar szentelt szabadságát újra kivívhassa,
hogy kikergethesse saját országából ádáz ellenségeit, s ünnepet ülhes
sen, az egész világ bámulatára valót!
Kik voltak azok, akik ezer évnek fergeteges viharai között meg
tartották ezt a maroknyi népet? A Cházár Andrások, akik annak ide
jében karddal és buzogánnyal, majd később a tudásnak fegyvereivel
küzdöttek egész életükön át, akik „megvetvén tulajdon hasznukat“,
csak a haza boldogságát munkálták: ébresztgették az alvókat, reményt
és bátorságot oltottak a csüggedőkbe, tanították a tudatlanokat és
élesztgették a hazaszeretetnek szent tüzét, nehogy reánk szakadjon a
sötét éjszaka és annak minden rémséges gyötrelme.
Nézzétek meg — tisztelt Uraim, — Cházár Andrást, amint az
ősi törvények szentségét védi, vagy amikor az üdvös újaknak életbe
léptetését sürgeti és amikor a magyar nyelvnek jogaiért, kiművelésé
ért sikraszáll szóval, tollal, cselekedettel, éjjeli és nappali fáradozás
sal : azt gondolnátok, Széchenyit látjátok szent hevületében, avagy
Kossuth apánkat az emberi nagyság tetőpontján.
Mert bár hatásaiban és eredményeiben Cházár András élete ha
nem is volt egyező Széchenyi és Kossuth életével, mégis hasonlatos
volt hozzá: egyazon célnak élt ő is, csak a kora nem értette meg.
Ha az ország hallgat akkor Cházár András szavára, ha neki
magasabb hivatalt juttattak volna, hogy beszéde messzebbre halljék és
érthetőbb legyen: hol volnánk mi akkor most! ? . . . De ki látta valaha,
hogy a sötétség barátkozott a fényes világossággal, ki tudna róla, hogy
a zsarnokság édes testvérének vallotta a szabadságot és ki hinné, hogy
az önzés a szeretettel egy nyomon jár?!
Cházár András a felvilágosultságnak, szabadságnak és a szere
tetnek küldöttje volt, hogyan érthették volna meg tehát őt azok, akik
csupán merő önzésből a sötétségnek és a zsarnokságnak voltak eljegy
zett barátai? Gyűlölték inkább és gáncsot vetettek minden törekvése
elé, nehogy nagyra nővén, új levegőt teremthessen, amelyben ők élni
nem tudának.
Minden század szült nagy lelkeket a magyar haza számára, de
csak keveseknek lett Golgotává az életük, amiért radikális politikai
hitelveikkel századokat akartak átugrani. Cházár András látta nemze
tének elmaradottságát, azért siettette minden téren a haladásban, nehogy
mások bejutván az Ígéret földére, minket onnan, mint érdemetleneket,
örökre kitagadjanak. És mert a siettetésben eszközei nem voltak eléggé
diplomatikusak, mert az igazságnak szavát a hatalmon ülő földi nagy
ságoknak is bátran és őszintén meg merte mondani: lázadónak mon
dották, üldözték, nagy gondolataival magára hagyták, hogy öntüzében
emésztődjön és égjen a lelke!
Ha tudna okulni az ő életén a magyar, ha példát venne róla, ha
puritán egyszerűségében, őszinte hazaszeretetében, önfeláldozó mun
kásságában követné ő t: mi lenne mibelőlünk ? — hatalmas nagy nemzet,
boldog, irigylendő ország, melyet bámulva nézne és félne a világ!
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Nagyon tisztelt Uraim!
íme, —• a hazáját híven szerető Cházár András!
De mi tudjuk, — milyen kár, hogy csak mi tudjuk! — hogy
Cházár András nem tisztán a politika terén szolgálta hazáját. A XVIII.
század végének és a XIX. elejének közéletében nem volt olyan tér,
melyen Cházár András munkás keze ne fáradozott volna. Érzéke és
szive volt hozzá, hogy az egyetemes emberiség minden baját s annak
okait felismerje, lelke volt hozzá, hogy a felismert bajok orvoslására
tanácsokat tudott adni.
Azokkal, akik minden bajnak láttára és minden panaszszónak hal
latára vakok és siketek maradának, örökös harcot harcolt. És micsoda
harc volt az?! Egyedül lenni egy nagy tömeggel szemben, látni a tudat
lanságnak kevély hencegéseit, tűrni a tudásnak megalázását, az igaz
ságnak sárbatiprását, az érdemnek kigúnyolását, a „balsorsnak minden
nyűgét, nyilait“, elviselni mindezt „nyugodt elmével“, harcolni mind
ezek között tovább — csak Cházár András nagy lelkének adatott, néki,
aki érezte, amit a költő később szavakba foglalt, hogy: „Lesz még
egyszer ünnep a világon!“
Micsoda nagyszerű ellentét, mily igazsága az életnek, hogy Cházár
András örökös nagy harcai mellett is tudott szeretni, szeretni őszintén
és melegen, úgy hogy nálánál senki inkább és örökös nagy harcai
mellett is buzgó és őszinte apostola tudott lenni a békének. Csak
békés fegyverekkel megvívott háborút ismert, amelynek nyomában fel
világosodás és áldás kél s nem olyat, melyet a harctéren vívnak, hol
a keservesen szerzett vagyon és a pótolhatatlan emberélet olcsó
árúcikk.
Mikor már elszállt leikéből az ifjúi tűz, mikor a balsors és siker
telenség reménységének ifjonta épített várát szerterombolták s azt volt
kénytelen érezni, hogy füstbe ment egész élete: akkor akadtak elébe
a föld legszánandóbb teremtései, a siketnémák, akiknek minden nyo
morúsága között a legkisebb az, hogy panaszukat még el sem beszélhetik.
Megszánta őket, az ő nagy szivének minden szeretetével meg
szerette őket s férfikorának őszén új munkához látott az ő megmen
tésükért.
így lett ő a mienk és mi tisztelve tiszteljük, áldva áldjuk emlé
kezetét.
Az egész nemzet adósa néki és az adósságot csak mi törlesztgetjük. Legyen ez a mi büszkeségünk. Minden évben összegyülekezünk,
hogy az emlékezetnek oltárán meggyújtsuk az áldozati lángot, meg
melegedjünk tüzénél, fellelkesedjünk világosságánál s fogadalmat tegyünk,
hogy a szeretetnek munkáját, melyet ő kezdett meg elsőnek, folytatni
fogjuk és hiven végezzük.
Föl a szivekkel, Uraim!
íme, kezembe veszem ezt a serleget, mely nemes ércből készült,
nemes tartalommal van tele és nemes ember nevét viseli, akit életé
ben jólészi Cházár Andrásnak híttanak; felemelvén, köszöntőt mondok:
Legyen áldott a Gondviselés, amely nékünk Cházár Andrást vezérül
adá, lakozzék közöttünk mindenha az ő szelleme, hasson át mindnyá
junkat az a nemes ideálizmus, mely az ő nagy lelkét hevitette teljes
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életén át, hogy sikerrel folytathassuk azt a munkát, melyet ő dicsősé
gesen megkezdett.
Ennek a kívánságnak teljesüléséért ürítem ki Cházár András
serlegét.

Igeragozási táblák.
Borbély Sándor igeragozási táblái megjelentek. Ezeket a táblá
kat, illetőleg ezeknek a tanításnál miként való használását szóban
már ismertette a szerző egyesületünk kolozsvári közgyűlésén. Az ismer
tetés oly meggyőző erővel hatott a jelen voltakra, annyira eloszlatta
a grammatizálástól irtózok minden kétségét, hogy közös volt az óhaj és
kívánság: vajha mindenki, ki siketnémát beszédre tanit, hallhatta
volna, vagy legalább olvashatná a szerző elhangzott szavait, hogy őt
senki félre nem, értve, egységes felfogással alkalmazva az „Igeragozási
táblák“-at, a siketnémák beszédtanitásának útvesztőjében egy biztos
csapásra lelne! E kívánságnak tesz eleget Borbély Sándor most, amikor
Írásban fűz magyarázó szavakat a sajtó alól kikerült tábláihoz. Mi az ő
szavaihoz újakat nem fűzünk. Azonban azokat olvasva, hinnünk kell
és hisszük is, hogy ez alkalommal Borbély Sándor nemcsak a tanár
kezébe adott egy megbecsülhetetlen eszközt a beszéd tanításához,
hanem ezzel a magyar siketnémaoktatás fejlődő, de még alaktalan új
irányának oly útat mutatott, amelyen ha látó szemmel és megfontolás
sal járunk, minden lépéssel közelebb visszük növendékeinket az élő
beszéd igéretföldéhez. Ez állításunkat megerősítik a szerzőnek alább
következő szavai:

K isérő levél igeragozási tábláim hoz.
A siketnémák tanításánál a nevek és igék ragozott alakjai felette
sok nehézséget okoznak tanárnak és tanítványnak egyaránt.
Sok és változó az alakjuk, melyek között a siketnéma alig tud,
vagy épen nem is tud eligazodni. Próbáljunk csak pl. akár egy igének,
akár egy főnévnek minden előforduló ragozható alakjára gondolni! A
nyelv szerkezete valóságos labirintus a siketnémára. Sok nyelvalakot
lát egyszerre, de egyiket sem látja elégszer, hogy azt meg is jegyez
hesse. Mi pedig részben félve, részben irtózva tartózkodunk attól, hogy
a számos és egymástól külsőleg csak kevéssé különböző nehéz nyelv
alakokat tudatos tanítás tárgyává tegyük. Félünk a grammatizálás
rémétől, hogy vagy beleesünk e hibába, vagy pedig ha kikerüljük is
azt, mégis megvádoltatunk vele. Az elméletnek sok nagyhangú apos
tola van, mielőtt a gyakorlatnak mestere lehetett volna. Innen van
aztán, hogy a siketnéma a sok, kevésbbé ismert rokon nyelvalak
között kinos vergődéssel mozog: nem tudja, hogy egyáltalán mily
nyelvalakok állhatnának rendelkezésére és melyiket hol használhatja
a maga helyén. Tudja Isten, a grammatizálástól félünk-e, avagy a
tanulót óvjuk az alaki nehézségektől, avagy talán bizonyos látszólagos
kényelemről kellene lemondanunk, elég az, hogy kelleténél inkább
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kerüljük a szóknak ragozott alakját. Mi sem természetesebb, hogy igy
továbbra is buján fog virágzani a kút viz pohár-féle siketnémás beszéd.
Pedig ahhoz, hogy formás beszédet adjunk a siketnémának, nem is
kell oly sok fogalom, oly sok szó, mint ahogy némelyek nagy szere
tettel erre törekszenek. A 3 éves kisded s egy alacsony műveltségű
fokon álló ember alig használ néhány száz törzs szót, de a láttál ala
kot sohasem téveszti össze a láttad-d&l, sem a láttam-mal. A szóknak
jó ragozása adja meg a beszéd savát, borsát. Erre törekedjünk tehát.
A nyelvalakok változásában mutatkozó nehézséggel szálljunk
egyszer már szemtül-szembe, hogy lássuk, melyek és mily számosak
azok? És hadd lássa a tanuló is, mivel kell megbirkóznia. Az elbújt
ellenség meg nem hódítható.
A tanitásbeli eddigi hiányokat látva, e táblák azért készültek, hogy
a beszéd (egy részének) nehézségeit feltűntessék, azok között nagyobb
és kisebb csapásokat vágjanak, tájékoztató útvonalokat mutassanak s
állandó láthatóságukkal folytonos figyelmeztetőül s a gyakorlásra ala
pul, mintául szolgáljanak. Mert: hol van az az egy ember, ki 10—15
tanítványával szemben annyiszor képes legyen a helyes beszédhez
szükséges nyelvalakokat szájáról láttatni a sikettel, mint amennyiszer
azokat az épérzékíí gyermek számos környezőjétől hallja?
A négyérzékű siketnémától nem kívánhatunk többet, mint az
ötérzékű hallótól, hogy t. i. kevesebb gyakorlat mellett is ott legyen,
hol a halló, hogy a nyelvalakoknak kevesebb láthatása mellett is úgy
tudja a nyelv formáit forgatni, mint az épérzékű beszélő.
Pótolnunk kell tehát a hiányt azzal, hogy a nyelvalakokat több
ször láttassuk vele ezután, mint eddig. A sokszori látás és a minden
kori láthatás az, mely a tábláknak szándékolt értékét megadja.
Helytelenül értelmezné e táblák célját és hasznát az, aki ezekben
a tanítás alsóbb fokán méltán veszni indult, élettelen elméleti nyelv
tanítás támogatását akarná látni. Nem! Nem vagyunk ennek barátai
s igy sem életben tartani, sem feltámasztani nem akarjuk azt a hal
dokló tanítási irányzatot, mely a 8—10—12 éves tanuló gyermek
agyát a nyelvtan elméleti kijelentéseivel, meghatározásaival és elméleti
osztályozásával akarja megtömni s idő előtt haszon nélkül kifárasztani.
Mi nem a hitelét vesztett grammatizálásnak akarunk szószólói
lenni. Nem elméletet akarunk adni, melynek nem szokott gyakorlati
alapja lenni, hanem gyakorlati útmutatást nyújtunk, melyből az eligazodhatás kedvéért lehet elméletet levonni. Azonban még ezt a
lehető elméletet sem öntjük szóba. Az elmélet csak annyi legyen
belőle, amennyit a tanuló a látottak rendszere alapján és szabály
szerűsége révén önmaga állapit meg, önmaga von el — ,szótalanul.
E táblák nem arra valók, hogy — úgy szólva — ezeket tanítsuk.
Még csak róluk sem szabad a nyelvalakot tanítani. Miként a legtöbb
tanitni való anyagot nem a könyvből, nem a tábláról, nem a képről,
nem a rajzról kell tanitani, akként e ragozott nyelvalakokat sem
szabad e táblákról tanitani.
Hogy használjuk tehát e táblákat?
T . A nyelvalakoknak első, legtalálóbb, legmélyebbre ható szem
léltetési módja az, ha a tanuló érdeklődése mellett felbukkanó jelen
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séget az ennek megfelelő nyelvalakkal nyomban kifejezzük: az alakot
W m rialom m al hús- és vérszerinti összefüggésbe hozzuk, hogy azok
mintegy összeforrjanak. Ez legyen az első eljárási mód. P l.: A levél
hordó levelet hozott. Ez kiváló alkalom erre: „János levelet kapott.
Én is kaptam levelet. Te nem kaptál levelet.“ Máskor meg ily szólásra
van jó alkalom: Anyám csomagot küldött nekem. — Károly almát
lopott. — Elfelejtettem. — Én láttam stb. Ámde ez nem eleg. Hol
az az egy ember, aki 10—15 növendékével szemben minden egyes
előforduló igét annyiszor tudna alkalmazni csak a befejezett cselekvés
lefestésére is, — mind a két alakban és 12 személyszerinti változat
ban, — hogy azt a növendékek a reprodukálhatás erejéig meg is jegyezze! ?
Erre nincs mód és lehetőség! Mit tegyünk tehát ? Segítségül kell hív
nunk a tanuló valamirevalóságát: megfigyelő, összehasonlító, követ
keztető képességét, öntudatra való eszmélését is.
2. Midőn egy valamely nyelvalak — itt pl. a múlt idejű ige
alak — már néhányszor eléfordult és van remény reá, hogy az egy
máshoz hasonló nyelvalakokban rejlő szabályszerűséget a reámutatás
segélyével a növendékek is észreveszik m á r: akkor egy legközelebbi
alkalomszerűség kapcsán mutassunk reá szóval és írásban is, hogy
bizonyos nyelvtény mindig változatlan, egyforma. Itt a fennebbi kifeje
zésekben a t az, mely az igét jellemzi. A táblára is felírjuk a nyelv
alakot és egymás alá irottan szemléltetjük azokat: kap-ott, kap-í-tam,
kap-í-ál, küld-óY, lop-ott, elfelejl-e//-em, lát-f-am stb. Ez kidomborítja
a múlt időt. Majd a kap-t-am, ad-t-am, elfelejt-ett-em, lát-t-am, vett-em stb. öntudatossá teszi a múlt időbeli első személyt. A levelet
ir-t-am, ir-t-ál, ir-t egymásmellé állítása a tárgyra való mutatással
eszmélteti a növendéket a határozatlan tárgyú igealakra. A mind a
3—3 személyben ismétlődő fo g megmagyarázza a jövő idő alakját stb.
A siketnek a látás körébe eső szemlélési képességét jobban ki kell a
nyelvalakok bemutatásánál aknázni, mint eddig. Neki az örömet,
gyönyörűséget okoz, nekünk a tanítás számára pedig hasznot hajt.
3. Minthogy azonban a táblai rajz csakhamar letörlődik s részben
az emlékezetben is elhomályosul: mutassunk reá ez összesített nyoma
tott ragozások megfelelő részletére is, mint ahol mindig megtalálhatják
a tanulók — ha tévednek, vagy bizonytalanok — a helyes kifejezési
alakot. E táblák megfelelő részlete tehát csak az említett kettős szem
lélet után s az ismétléseknél, botlásoknál s a gépileges gyakorlások
nál használtassák. E táblák segítő eszközök legyenek.
Az 5 tábla tehát nem úgy értékesítendő, hogy valamelyik osztály
valamelyik táblát elé vevén, azt végig olvassa s talán könyvnélkiil is
megtanulja. Nem. Első legyen a helyzetnek találó megnevezése szóval,
azután több eset után a nyelvalaknak falitáblán Írásbeli szemléltetése
s csak azután használható e nyomtatott tábláknak egy-egy megfelelő
részlete. Tehát nem is a táblák sorrendje az irányadó, hanem a
beszédben már előfordult nyelvalakoknak többé vagy kevésbbé ismerős
volta szabja meg az egymásutánt. Az Y. táblán lévő látlak már a
II. osztályban is előfordulhat; az I. táblán lévő adtatok volna tuda
tossá tétele pedig talán csak az V. osztályban kerül sorra.
A gépileges gyakorlásról is szóljunk. Meglehet, hogy ettől is
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sokan irtóznak. A meggyőzésre sok helyem nincs. Csak annyit mon
dok : Mindent a maga helyén és idején és akkor jól van. A szorzó
táblát még a gépilegesség révén is meg lehet tanulnunk. Fő a végcél.
No hát ami a számolásra az egyszeregy, ugyanaz a helyes beszédhez
viszonyítva a szóragozás. Helytelen eljárás volna a kellő szemléltetés
előtt és nélkül erőltetni a gépileges egyszeregyet, de megengedhető
és szükséges az a szemléltetés után. Megengedhető és szükséges az
igeragozásbeli nyelvalakoknak is a gépileges gyakorlása a kellő szem
lélet után. Midőn tehát megismerte már a növendék a jelentő mód
múlt idejének egy csoportú alakjait, hadd sorolja ő el azokat gépileges
egymásutánban is. Egy másik alkalommal tegyen igy egy másik, harma
dik stb. csoporttal is. És tegyen igy jA- ha kell
a VII—VIII. osztály
növendéke is a táblák összes csoportjaival. Minél többször kiejti a
növendék az igealakokat, annál inkább reájár a szája, annál inkább
eltalálja azok helyes használatát.
Az igeragozás műszavai elől nem zárkózhattam el, noha különö
sebb fontosságot nem tulajdonítok nekik. De a tagoltság érdekében
szükség volt reájuk és a hosszas körülírás helyett a tanítás menetét
is megrövidítik, megkönnyítik. A műszavak magyarázgatásába azonban
ne fogjunk bele.
Ha e táblák célját és használási módját a fentiek szerint értel
mezik a t. kartársak, lehetetlen, hogy azok ne fejlesszék a siketnéma
nyelvérzékét. Lehetetlen, hogy ne erősítsék a növendékek tudatos
cselekvési képességét, gondolkodásának szabatosságát, következetes
ségre valló hajlamát s az igazság megtalálásába vetett hitét és érzel
mét. Ezek, ha valamivel is, de előbbre kell hogy vigyék a beszédkészséget és képességet. Erős a hitem, hogy előbbre is viszik.
Ebben a reményben bocsájtom útnak a jó lélekkel és tetemes
áldozattal készített tábláimat. Kérem a t. kartársakat, hogy ne a
hiányt, ne a rosszat keressék benne, hanem azt, hogy hogyan lehetne
e kezdetet még jobbá és a siketnémák oktatására nézve eredménye
sebbé tenni.
Vác, 1907. szeptember hó.
B orbély Sándor,
a siketnémák váci kir. orsz. intézetének
igazgatója.

Az alkalomszerűségekről.
Irta és. a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé “-nők 1907. évi július 3 -4 -é n
Kolozsvárott tartott közgyűlésén felolvasta S ch oltz Lajos, a siketnémák budapesti
intézetének tanára.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Oktatásügyünknek egyik felette fontos kérdésével óhajtok a mélyen
tisztelt Közgyűlés szine előtt foglalkozni.
Amikor magamban elhatároztam, hogy az alkalomszerűségekről
fogok irni, az alkalomszerűségek fontosságát fogom értelmezni: önkény
telenül is arra gondoltam, vájjon nem járok-e velők úgy, mint az egy
szeri francia katona járt a francia-porosz háborúk idejében a kenyérrel?
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Nagyon éhes volt szegény és megpillantván egy frissen sült kenyeret,
felkiállt: pain, pain! A német hiába magyarázta a franciának, hogy a
kenyér neve: Brot, a francia tovább is csak paint kért. Mindketten a
kenyérről beszéltek, még sem értették meg egymást. Nem lehetetlen,
hogy mai értekezésemmel én is hasonló sorsra jutok. Az alkalom
szerűségeket csakugyan többféleképen lehet értelmezni, amint a taní
tásban általában azt szoktuk mondani, hogy .több út vezet Rómába.
Igaz, igaz, mert akár New-Yorkon át is juthatunk Rómába. De,
ha megszabjuk az időt, még pedig a lehető legrövidebb időt, amennyi
alatt az örök várost el kell érnünk, mindjárt megfogyatkozik az útak
száma.
A mi célunk elérésénél sem vagyunk másképen.
Nem lehet tehát közömbös, hogy milyen módszert alkalmazunk
a tanításunkban. Sőt én azt gondolom, hogy a pedagógia egyik ágánál
sem oly fontos a módszer, az út kérdése, mint épen a siketnémák
oktatásánál.
A mi munkánkat nem bizonyos ismeret elsajátítása teszi nehézzé,
hanem az ismeretek alapjául szolgáló nyelvnek a felépítése.
Amíg tehát az épérzékűek iskoláiban a meglévő biztos alapra
építik fel a tanulmánynak kisebb vagy nagyobb hajlékát: addig minálunk a legfőbb gondot az alap maga okozza, ámbár ez alappal egy
időben valamelyes kis épületet a tudománynak is kell emelnünk.
Ezért olyan nehéz a mi munkánk!
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Jól megjegyeztem azokat a szavakat,
amelyeket egynapos hallgató koromban a váci öreg intézetben akkori
igazgatómtól hallottam, aki körülbelül a következőket mondta nekünk:
A hallgatók, amig az intézet kapuján kívül vannak, azt gondolják,
hogy a siketnémák tanítása boszorkány munka; 1 —2 napi hospitálás
után az egészet igen könnyűnek találják és csak ha az életbe kimen
nek, látják, hogy siketnémákat tanítani művészet, amelyhez alapos
„tudás is szükséges.
Ha őszinte akarok lenni, magamról is el kell ismernem, hogy körül
belül üyelónl'éleképen jártam. Mint hallgató, a siketnémák tanításánál
csakis a hangok kifejlesztését tartottam kiválóan nehéz munkának.
Hogy a beszéd felépítése is nehéz, vagy épenséggel hogy ez a leg
nehezebb munka, azt akkor senkinek sem hittem volna el.
Az alkalomszerűségek csengtek a fülemben. Szentül meg voltam
győződve, hogyha mi azt tanítjuk, amit a gyermek kíván, akkor helyes
pedagógiával és psichologiával járunk el tanításunkban és célt is érünk.
Én tehát „Tanterviünknek ezt a mondását: „Az alkalomszerűségek
ben rejlő és ezekhez fűzhető anyagon tanítsuk beszélni a siketnémá
kat“ — szószerint értelmeztem.
Gyakorlati működésemnek első évében nyomban a II. osztályban
tanítottam, tehát ott, ahol a beszéd egész épületének az alapjait rak
juk le. Nagy magambanbizással fogtam a munkához. A tantervet min
dig az osztályom szekrényében tartottam. Természetesen, amennyire
csak lehetett, alkalomszerűségeket tanítottam és az előforduló szókból,
kifejezésekből azokat, amelyek a II. osztály számára a Tantervben
is megjelölték, itt aláhúztam. Már az év folyamán vettem azonban
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észre, hogy az alkalomszerűségeket igy értelmezni — mint akkor
tevém — helytelen, mert a Tantervben megjelölt kifejezésekből csak
keveset tudtam aláhúzni, viszont az alkalomszerűségek kényszerítő
hatása alatt tanitottam olyat is, amivel 2 —3 évvel későbben is ráértem
volna előhozakodni. Rendszert a tanításomban persze hiába kerestem
volna. — És mi volt e tanítás eredménye? — Hát bizony az eredmény
az osztályomban ma sem nagy, de akkor még kisebb volt.
Akkor nem igen értem rá a kérdéssel bővebben foglalkozni.
Annyit azonban tisztán láttam, hogy egy előre megállapított anyagot —
hiszen a Tantervűnk eléggé pontosan állapítja meg — véletlenül elő
forduló alkalomszerűségekkel elvégezni nem lehet.
Engedje meg a mélyen tisztelt Közgyűlés, hogy néhány évi gon
dos figyelés után szerzett véleményemet és meggyőződésemet most
már ide hozzam.
Hogy pedig nyomban a szeg fejére üssek, kijelentem: Jórészt
alkalomszerűségekre alapítani a nyelvnek a felépítését, nem tartom
helyesnek. Nem tudom, miként értelmezték az alkalomszerűségeket a
Tanterv készítői, mégis azt gondolom, hogy bizonyos rendszert, foko
zatot a tanításban föltétlenül megkívántak, különben — legalább én
az egyes osztályok számára előirt beszédköröknek oly gondos részle
tezését, amellyel még a tanítandó szókra is kiterjeszkedik a Tanterv érthetetlennek találnám.
Az alkalomszerűségek, jól tudjuk, igen szeszélyesek, amellett
évről-évre változók. Már pedig változó alkalomszerűségekkel egy'és
ugyanazt az anyagot évről-évre elvégezni nem lehet. Azt vélem tehát,
hogy a Tanterv is — ámbár az alkalomszerűségeket nagyon is fonto
saknak tartja — rendszert kíván a tanításban. Az alkalomszerűségek
túlhajtását nagyon kétélű fegyernek tartom. Lássuk, miért?
Bizonyos, hogy az a legelevenebb szemléltetés, amelyről az élet
maga gondoskodik. Már pedig az eleven szemléltetés a jó tanításnak —
kiváltképen a siketnémáknál — egyik elengedhetetlen feltétele. Ha
okoskodásunkban csak idáig megyünk, akkor feltétlenül azt kell mon
danunk, hogy minden alkalomszerűséget tegyünk beszélgetés tárgyává.
És ha a ma tanított alkalomszerűség holnap, sőt holnapután is meg
ismétlődnék, még ma is azt mondanám : tanítsunk alkalomszerűségeket!
Csakhogy, mélyen tisztelt Közgyűlés! mi siketnémákat tanítunk.
Amiről pedig a siketnéma csak egyszer tanult, — azt nem tudja. Az
alkalomszerűség pedig alkalomadtán fordul elő és nem akkor, amikor
nekem szükségem volna reá. Ha tehát én alkalomszerűségeket tanítok,
akkor ma már nem igen tudok a tegnap tanultakról beszélgetni, mi
vel egyrészt talán már alkalomszerűség kínálkozott, másrészt pedig,
ami tegnap alkalomszerű volt, ma már vajmi ritkán az. Tehát ma
egyébről folyik a beszéd, mint tegnap folyt és valószínű, hogy holnap
megint új anyag kínálkozik. Alkalomszerűség és rendszer tehát kizár
ják egymást. Aki alkalomszerűségekre vár, sohasem mondhatja meg,
hogy holnap mit tanít. Sem az anyagot, sem a nyelvalakot előre soha
meg nem határozhatja. Ez magában véve még nem volna baj. Hiszen
mi is rendszer nélkül beszélgetünk az életben és ugyancsak felhasz
náljuk az alkalomszerűségeket.
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A sok alkalomszerűség ellen tehát nem szállnék sikra, ha az
ilyen tanításból sok hiba nem származnék. Az alkalomszerűségek
révén azonban ilyenformán vagyunk kénytelenek tanítani: Ma arról
beszélgetünk, hogy az egyik gyermeknek új ruhája v a n ; holnap eset
leg arról, hogy az egyik gyermek családjában vendég volt, majd arról,
hogy az egyik növendék X helyre útazik, N. N. későn jött az iskolába,
Pista elvesztette a füzetét, Jánosnak leesett a kalapja, Mariska a
cserebogár nevére kiváncsi, Berta virágot hoz és azt akarja tudni,
hogy szegfű-e vagy százszorszép stb.
Akinek az alkalomszerűségek lebegnek a szemei előtt, az igy
kénytelen tanítani. Mert aki a kínálkozó alkalomszerűségekből csak
egyet-egyet itt-ott kiválaszt, az már nemcsak az alkalomszerűségekhez
fűzhető anyagon tanit beszélni, hanem a szeme előtt tartott rendszert
követi. Az alkalomszerűségek ma jelzőt hoznak a felszínre, holnap
helyhatározót, majd tárgyat, igét a jelen időben, a múlt időben, az
óhajtó módban, egyes számban vagy többes számban, akár a II. osztály
ban is. Vagyis sokféle, rendszer nélküli, de mindenesetre érdekes és
értékes anyagot — elevenen.
Ha feltesszük, hogy az alkalomszerűleg tanított anyagot is meg
tartják a növendékek, akkor el kell ismernünk, hogy sokféléről tud
nak beszélni. De vájjon megtartják-e? Sőt megértik-e? Sőt még
tovább megyek, vájjon ez az alkalomszerűség minden növendéknek
alkalomszerűség-e ?
Én hajlandó vagyok mind a 3 kérdésre nem-mel felelni.
Ne feledjük, hogy mi az iskola szűk falai között osztályt, gyermekcsoportot tanítunk, nem egyedet. Mert minálunk épen úgy nincs egyedtanitás, mint ahogyan más iskolában sincs. E tényből kiindulva, azt
mondom, hogy alkalomszerűségről tulajdonképen csak akkor beszél
hetünk, ha abban valamennyi növendék részes.
Nem tartom tehát szükségesnek — mint alkalomszerűséget —
az olyan mozzanat tanítását, amely csak egy, vagy kevés gyermek
érdeklődését keltette fel. Különben is az a tapasztalatom, hogy az ilyen
alkalomszerűségekkel rendesen a jobb növendékek hozakodnak elő. A
gyenge növendék érdeklődését nekünk kell megteremtenünk, magától
bizony vajmi kevés iránt érdeklődik.
A mérték nélkül tanított alkalomszerűséget azért sem tartom he
lyesnek, mivel az ilyen tanítással a nyelvalakokat megrögziteni csak
vajmi nehezen sikerül. És ez természetes is. Ha azt akarom, hogy a
II. osztályos növendékeim e kérdésre: „hol?“ helyhatározóval felelje
nek (még pedig minden esetben), akkor e kérdésnek legalább 50-szer,
talán 100-szor is — még pedig közvetlenül egymás után is sokszor —
kellett előfordulnia, különben mindennel fog felelni, csak azzal nem,
amivel kellene.
Lehet-e az alkalomszerűségekkel csak ötször is ismételni ugyan
azt az alakot? Dehogy lehet!
Már pedig, ha a siketnéma a tanítani szándékolt alakot sokszor
maga előtt nem látja, nem is fogja használni. Mivel pedig az alkalom
szerűségek változnak, tehát más és más alak feldolgozására kénysze
rítik az embert, velők a nyelvtani formák megrögzitése nehezen sikerül.
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Ezért mondom, hogy jórészt alkalomszerűségekre alapítani a nyelv
felépítését, nem tartom helyesnek, bár az alkalomszerűségek bizonyos
mértékig való felhasználását föltétlenül megkívánom.
A tanításunkban legyen tehát rendszer.
Nem azt értem, mélyen tisztelt Közgyűlés, hogy térjünk vissza a
grammatikusok vagy akár Hill módszeréhez. Tanítsunk alkalomszerű
séget, de — kivált az alsó osztályokban — olyat, amely valamennyi
gyermeknek alkalomszerű volt. Jól tudjuk, hogy ha a gyermek az asz
talosról tud beszélni, igen szépen érdeklődik az ő dolga iránt. Viszont
hiába szereti az építő szekrényét, ha a róla tanított anyagot elfelejtette,
legalább akkor, amikor felelnie kellene, talán épen félelemmel gondol
az ő kedves játékszerére.
Én azt tapasztaltam, hogy a gyermek mindenről szeret beszélni,
amiről tud és hogy pl. a tábla iránti érdeklődése cseppel sem kisebb,
mint akár a vajas kenyér iránti érdeklődése, ha arról van szó, hogy
mind a kettőről bizonyos leckét meg kell tanulnia. Szívesebben meg
tanulja azt, amit könnyen megért, jobban megtartja azt. amit kimondania
könnyű. Tehát: szívesen érdeklődik az iránt, amit megértenie és ki
mondania könnyű, akármi legyen a beszélgetés tárgya. Disztingválnunk
kell tehát a gyermek érdeklődése és a tanuló érdeklődése között. A
siketnéma gyermek érdeklődik minden iránt, amit lát és ami az ő én
jének kellemes, ez az érdeklődés azonban hamar semmivé lesz, ha
be nem gyakorolt, nehéz nyelvtani alakokban kell számot adnia az
érdeklődéséről.
Épen azért azt mondom, hogy az önmaguktól megjelenő alkalom
szerűségek nem föltétlenül alkalmasabbak a beszélgetésre amazoknál,
amelyeket magunk készítünk elő, mert alkalomszerűvé tehetünk min
dent, amit tanítunk.
Ha én ezt a helyhatározói névutót: „alatt“ akarom a tanítás
tárgyává tenni, miért várjak addig, amig véletlenül az asztal, vagy a
pad alá kerül valami? Nem jó szemléltetés-e az, ha a tollat az asztal
alá teszem ? És e szemléltetésnek megvan az a haszna, hogy akármikor
megismeteltethetem, akár ugyanazzal, akár hozzá hasonló tárggyal.
Rendszer legyen tehát a tanításunkban. Egy-egy nyelvtani alakkal,
egy-egy kérdésre adható felelettel foglalkozzunk egymásután következő
több órán, vagy több napon át. Az ilyen tanítást a siketnémáknál —
kivált, az alsóbb osztályokban — elengedhetetlennek tartom. Szerintem
tehát igen bölcsen teszi a Tanterv, hogy az anyagot pontosan meg
határozza, mert ezzel —. az alkalomszerűségek dacára is — a taní
tásban a rendszert akarja biztosítani.
De, mélyen tisztelt Közgyűlés, valamint eddig az alkalomszerű
ségek ellen beszéltem, épen olyan kevéssé gondolok arra, hogy az
alkalomszerűségeket a tanításban teljesen mellőzzük. Az alkalomszerű
ségeket felhasználandóknak vélem, és felhasználom én is. Hiszen már
fennebb rámutattam, hogy alkalomszerűség voltaképpen igen kevés van.
Ezt a keveset persze felhasználom. Sőt az egy-két gyermeket érintő
alkalomszerűséget sem hagyom felhasználatlanul, ha az ilyen: egyrészt
a tanitásom keretébe beleillik, másrészt, ha valamennyi növendék előtt
szemléltethetem. Igaz, hogy a többi alkalomszerűséggel nem törődöm.
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Például. Én azt tanitom, hogy a gyermek a „milyen“ kérdésre
jelzővel feleljen. Tegnap, tegnapelőtt is erről beszélgettünk. .János ma
almát hoz az iskolába, ilyenkor én is beszélek az almáról. Hanem
nem azt kérdem: „Kinek van almája?“ Mivel ilyen formában sem a
kérdés, sem a reá adható felelet nem illik tanításom keretébe. A kér
dést tehát igy teszem fel: „Milyen almája van Jánosnak?“ Az ilyen
alkalomszerűség felhasználását igen helyesnek tartom, mivel tanításom
keretébe könnyen beleilleszthető, szemléltetése egyszerű, a már tanul
takat ez alkalomszerűséggel is jobban világítom meg és mivel a meg
értetése és a forma kimondása sem nehéz. Tehát tanitom és alkalma
zom mind a három személyben. De máskor is felhasználom az alkalom
szerűségeket. Például. A „milyen“ kérdéssel bíbelődöm. De már azon
a ponton vagyok, — ha csak nagyon is unottá nem akarom a tanítást
tenni, — hogy ma-holnap új alakot veszek elő. Jön egy alkalomszerű
ség, amely nem illik bele a tanításom keretébe, de még annak az
alaknak a szemléltetésére sem nagyon alkalmas, amellyel holnap foglal
kozni óhajtottam volna; azonban igen jó annak az alaknak a szemlél
tetésére, amelyre különben is 3—4 hét múlva ki akartam térni. Tehát
előveszem és tanitom. Hanem most már ezzel az alakkal foglalkozom
huzamosabban és az előforduló alkalomszerűségekböl csak azokat
teszem tanítás tárgyává, amelyek az eddigi körökbe könnyen bele
illenek. Új dologra tehát csak bizonyos idő múlva térek ki. Viszont
nem térek ki az olyan alkalomszerűségre, amely bár a keretbe beleillenék, de olyan természetű, hogy egész éven át talán egyszer sem
tudnám ismétlésképen elővenni.
Nagyjából igy értelmezem az alkalomszerűségeket. Látható, hogy
nem akarok újítónak még látszani sem. Csupán elmélkedés tárgyává
óhajtottam tenni e fontos kérdést, anélkül azonban, hogy konkrét
javaslattal hozakodnám elő. Csak az a célom, hogy az igen tisztelt
Kartárs urak szives figyelmét a szélsőségek veszedelmére felhívjam.
És ezzel előadásom utolsó pontjához jutottam. Én tehát a taní
tásban a rendszert, a fokozatosságot szükségesnek tartom, anélkül
azonban, hogy merev szabályokkal ki akarnám ölni a tanításból az
életet. Vagyis a tapasztalat által emelt korlátok közé szorított szabad
ságot tartom helyesnek, nehogy a szabadság minden korlát nélkül
szabadossággá fajuljon. E szabadosság megakadályozására tartom szük
ségesnek a tankönyveket is. A művész kezében — megengedem —
fölösleges a tankönyv. Megengedem, — mondom, mivel én a művész
ember dolgához nem tudok hozzászólani. Én azonban érzem, hogy
egy, csak közepesen jó tankönyvnek is hasznát vettem volna mindenha.
Hiszen ha rendszert kívánunk a tanításban, akkor e rendszert talán
le is lehet fektetni. Igaz, hogy a szigorú pedantériát magam sem
kívánom a rendszerben. Á beszéd felépítésében olyannak képzelem
csak, mint a létra szerepét a futó növény fejlődésében: megmutatja
a haladás útját és támogatója a növénynek magának is. A könyv is
támogassa a nyelvtanítást magát, jelölje meg a haladás útját, de ne
akarja pótolni a beszédet, mint ahogy nem pótolja a létra a virágot.
Röviden szólva, a II. osztály számára nem tudnék elképzelni
olyan könyvet, amely a tanitás menetét eleve úgy állapítaná meg,
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hogy azt minden fokozatában bármikor követni lehetne. Szerintem
azonban az nem volna nagy baj. Nem volna nagy baj, ha amit most
októberben tanítottam, jövőre novemberben venném elő és viszont.
Nem lehetetlen, hogy a könyvnek egyik-másik részét egyáltalában nem
venném vagy nem vehetném elő. De hát az sem volna nagy baj,
hiszen az Írást senki sem akarja kiküszöbölni, legkevésbbé én. Ami a
könyvből elmaradt ez évben, tanítom jövőre, helyette bizonyára taní
tottam mást, ezt a füzetbe iratom és onnan tanulják a növendékek.
És a könyv amellett, hogy a szertelenségtől megóv, még azért is igen
fontos, mivel mellette sok idő — amelyet a tábláról való folytonos
másolással eltöltünk — hasznosabb dologra fordítható.
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mai felszólalásom szűk keretében
nagyjából ezeket' óhajtottam elmondani. Igen kérem a tisztelt Kartárs
urakat, hogy az elmondottakat fogadják szívesen, ha másért nem,
méltóztassanak legalább elmélkedésük tárgyává tenni. Meggyőződésem,
hogy az alkalomszerűségeket értelmezni csak igy helyes. Bármelyik
szélsőség veszedelmet hoz magára a tanításra.

Szakorvosi vizsgálatok a siketnémák váci kir. orsz.
intézetében.
Egy évvel ezelőtt megbízást nyervén a siketnémák váci kir. orsz.
intézetében a szakorvosi teendők ellátására, Borbély Sándor igazgató úr
szives támogatásával módomban állott az 1906/907. tanévben a neve
zett intézetben ily irányú működést fejteni ki, amely működésről az
alábbiakban óhajtok beszámolni. Teszem ezt annál is inkább, mert a
vizsgálatok során oly adatok birtokába is jutottunk, melyek a siket
némasággal foglalkozó szakorvost és pedagógust egyaránt érdekelhetik.
A szakorvosi teendők a következőkre terjedtek k i:
1. a hallószervnek, az orrnak, száj- és garatüregnek, gégének és
a látószervnek rendszeres megvizsgálására és a leletek feljegyzésére;
2. az ezen vizsgálat segélyével megállapított és gyógykezelést
igénylő kóros elváltozásoknak orvoslására;
3. a siketnémaság prophylaxisának tanulmányozására és
4. tudományos kutatások végzésére a siketnémaság orvosi részé
nek keretében.
Egyenként óhajtom ismertetni az említett négy irányban végzett
szerény működést és már itt bátorkodom megjegyezni, hogy a szem
orvosi teendők ellátására, minthogy kellő szakképzettséggel nem ren
delkezem, dr. Vidéky Rikárd budapesti szemorvos urat kértem fel,
aki ezirányú támogatásával szives volt munkámat elősegiteni.
I.

A növendékek látó, halló és beszélő szerveinek átvizsgálása és
a talált lelet feljegyzése volt az első feladat. Ezen vizsgálat nemcsak
a bonctani elváltozások megállapítására, hanem különösen a halló
szerv funkcionális vizsgálatára (működésképességére) is kitérjeszkedett.
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Gyakorlati szempontból ez utóbbi főleg a siketség fokának megállapí
tására (szó-, vokális-, zörejhallás, teljes siketség) szorítkozott, míg a
hallásmaradványoknak pontos kimutatása csak tudományos érdekkel
biró esetekben történt az Urbantschitsch-féle sipláda vagy a Bezoldféle hangsor segélyével. Nem óhajtok itt foglalkozni ezen vizsgálatok
teknikájával, mely siketnémáknál sok tekintetben eltérő az épérzékűeknél használt vizsgálati módszertől é£ még a szakorvos részéről is
különös gyakorlatot, sok körültekintést, néha bizonyos mesterfogásokat
kívánnak, ha megbízható, pontos adatok birtokába óhajtunk jutni.
Érdemesnek tartom azonban ezen vizsgálatok adatait ismertetni azért,
mert kitűnik azokból, mely elváltozások mily gyakran találhatók siket
némáknál és minő jelentőség tulajdonítható ezen leleteknek.
A megvizsgált 178 növendéknél a következő kóros elváltozások
találtattak:
1. O r r b e t e g s é g e k .
Idült genyes o r r h u r u t ..................................................45
Orrkagyló túltengése
..................................................26
Orrsövény e lfe rd ü lé s e ....................................................6
Csonttövis és c s o n tlé c .............................................
8
E k z é m a .............................................................................3
O rrpolypu s..................................................................
1
Összenövés (s y n e c h ia )....................................................1
Bűzorr (osena)...................................................................2
2. F ü l b e t e g s é g e k .
Idült genyes középfülgyulladás...................................13
Gyógyult középfülgyulladás maradványai
. . .
12
Heveny k ö zép fü lh u ru t.............................................
1
Külső hangvezeték e lz á r ó d á s a ..............................
1
3. G a r a t b e t e g s é g e k .
Idült garathurut ............................................................ 28
Garatmandola túltengése (adenoid vegetatiók) . . 98
Nyelvmandola túltengése .
33
4. G é g e b e t e g s é g e k .
Idült g é g e h u r u t............................................................ 13
Hangszalaghűdés........................................
2
Rosszul záródó gég e....................................................... 10
5. S z e m b e t e g s é g e k .
Rövidlátóság (m y o p ia )....................................................6
Túllátóság (h y p e rm e tro p ia )..........................................4
Astigmatismus...................................................................4
T ö rp esze m ........................................................................ 1
Övhályog (katarakta zonularis) . . . . . . .
2
Ideghártya festenyes e lfa ju lá s a .....................................5
Látóideg s o rv a d á s a .........................................................2
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Hurutos kötő hártyalob.........................
Szaruhártyalob (keratitis parenchyra.) .
Keratoeoniumetivitis phlyktaenosa . .
Szemteke sorvadása..............................
Szaruhártyahom ály..............................
K ancsalság.............................................
6. E g y é b b e t e g s é g e k .
Lymphatikus c o n s ti tu ti o ....................
Angolkór..................................................
N e u ra s th e n ia ........................................
Farkastorok.............................................
Gyengeelméjűség...................................
Semmi elváltozás
..............................

6

1
3
1
2

8

4
1
1
1
23

Nem kívánok e helyütt részletesen foglalkozni ez adatok mind
egyikével, csak a legfontosabbakra óhajtom felhívni a figyelmet. Leg
szembetűnőbb az adenoid vegetatióknak aránytalanul nagy szám a:
178 növendék közül 98 — 55%. Más vizsgálók statisztikájában is az
adenoid vegetatiók arányszáma 50% körül ingadozik, tehát a siket
némáknál e bántalom mintegy tízszer gyakrabban fordul elő, mint ép
érzékű gyermekeknél.*) Mindazáltal a szerzők a garatmandola túltengése és a siketnémaság között okozati összefüggést nem állapítanak
meg. Igaz ugyan, hogy az adenoid vegetatiók a hallásképességet gyakran
rosszul befolyásolják, de csak ritkán okoznak olyan fokú halláscsökke
nést, hogy a gyermek e miatt a beszédet csak hiányosan vagy sehogysem tanulja meg és siketnéma lesz. Adenoid vegetatiók és siketnéma
ság e szerint nem állíthatók egymás mellé mint ok és okozat. Gradenigo is, aki e kérdéssel legbehatóbban foglalkozott, a direkt okozati
összefüggést a siketnémáknak csak jelentéktelen kis számánál tartja
elfogadhatónak, mig az esetek túlnyomó részében a garatmandola túltengését csak a siketnémaságot kisérő vagy azt súlyosbitó körülmény
nek tekinti, mely esetekben e két rendellenesség egymástól függetle
nül, ugyanazon kórok következményeképen állott elő. Szerény nézetem
szerint az adenoid vegetatiók és siketnémaság közötti összefüggés
magyarázásánál figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a garatman
dola túltengése, mint az kétségtelenül ki van mutatva, praedisponáló
momentumként szerepel azon megbetegedéseknél, melyek a hallószerv
ben deletär elváltozásokat és ezáltal siketséget okoznak, aminők külö
nösen a vörheny, kanyaró, typhus, agyhártyagyulladás, diphtheria stb.
Az adenoid vegetatiókkal terhelt gyermek nyálkahártyáinak sérülé
kenysége és állandó hurutja miatt egyrészt ezen fertőző betegségek
iránt sokkal fogékonyabb, másrészt ha a betegséget megkapta, ez úgy
általános, mint lokális hatásaiban és így a hallószervre gyakorolt hatá
saiban is sokkal súlyosabban jelentkezik. Voltaképen tehát nem a
siketnémaságnak gyakori kisérő jelensége a garatmandola túltengése,
hanem megfordítva: a garatmandola túltengése lehet gyakran disponáló
') Gradenigo : Die Hypertrophie der Rachentonsille. 1901.
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momentum a siketnémaság kifejlődésére. Támogatja ezen feltételt azon
körülmény is, hogy az adenoid vegetatiók arányszáma összehasonlithatatlanul nagyobb a szerzett siketnémaság, mint a veleszületett siket
némaság eseteiben. E szempontból osztályozva ugyanis a növendékeket,
azt látjuk, hogy
66 veleszületett siketnémaság esetében volt 13 aden. veget. = 20%,
104 szerzett
„
„
,, 80 „
„
= 77%,
8 eldöntetlen eredetű „
„
„
5 „
„
Maga ez a feltűnő különbség a két arányszám között világosan
dokumentálja, hogy a siketnémaság acquirálásában az adenoid vegetatióknak szereppel kell birniok. Ezen körülménynek a prophylaxis
szempontjából való jelentőségére később óhajtok kitérni.
Megfelelően az adenoid vegetatiók nagy számának, gyakoriak vol
tak azon orr- és garatbántalmak, melyek mint az adenoid vegetatiók
következményes elváltozásai ismeretesek, tehát genyes orrhurutok,
garathurutok, gégehurutok, orrkagylók túltengése. Jelentőségük annyi
ban van ezen elváltozásoknak, hogy egyrészt mint a normális légzés
akadályai, az egész szervezet fejlődésére káros hatásúak, másrészt a
beszéd megtanulását, illetőleg a helyes kiejtést lényegesen megnehezí
tik és ezért feltétlenül gyógykezelést kívánnak.
A fülben található elváltozások közül a genyes középfülgyuladás,
vagy az annak lezajlása után visszamaradó állapotok (residua post
atitidem) aránylag kis száma (összesen 25) eléggé igazolja, hogy a
siketséget okozó elváltozások az esetek túlnyomó részében csak a
belső fülben keresendők, anélkül, hogy a középfül is megbetegednék.
A szem betegségeinél feltűnő a veleszületett bántalmaknak és
törési rendellenességeknek aránylag nagy száma, melyek legtöbbször
öröklékenységből származván, egyszersmind azt is mutatják, hogy siket
némáknál mily nagy fokú a hereditasból származó terheltség..
Ami a hallószerv funkcionális vizsgálatát illeti, annak adatait a
következő táblázat tűnteti fel, osztályozva a siketnémaság eredete és
a siketség foka szerint (a százalékszámok az ugyanazon vízszintes
rovatban előforduló számok egymáshoz való arányát fejezik ki):
Siketnémaság
eredete

Szó- és
mondathallás

Vokális hallás

Veleszületett . .

7 ( t ű 66%)

20 (30-330/0) 16 (26-66o/o) 23 (32-35o/o)

Szerzett . . . .
Meghatározatlan .
Összesen

.

. .

Zörej hallás

Teljesen siket

8 (77%)

10 (9-6<>/o)

29 (28%)

57 (54-70/o)

—

1 (12%)

4 (50%)

3 (38%)

15 (8-420/o)

31 (17-ío/o)

49 (27-53o/o) 83 (46-65o/o)

Össze
sen

66
104
8
178

E számadatokból megállapítható elsősorban, hogy a siketnémák
nak nagyobbik felénél hallásmaradványok vannak, egyeseknél igen
tekintélyes mértékben. Öt növendék a közönséges társalgó beszédet is
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meghallja, közülük kettő két méteren túl (igaz ugyan, hogy e kettő
nem is siketnéma: egyiknek farkastorka van, a másik gyengeelméjű).
Orvosi szempontból érdekes az az itt is mutatkozó jelenség, hogy a
veleszületett siketnémák haliásmaradványai százalékszámokban kifejezve,
sokkal tekintélyesebbek, mint a később megsiketülteké és hogy telje
sen siketek amazok között jóval kisebb számban vannak, mint emezek
között, jeléül annak, hogy a szerzett siketnémaságot előidéző okok
sokkal pusztitóbb hatást fejtenek ki a hallószervben, mint az öröklékenységből származó terheltség. A funkcionális vizsgálatnak több éven
át való megismétlése ugyanazon növendékeknél fogja eldönteni azt,
vájjon ezen hallásmaradványok állandók, vagy fogynak-e és hogy az
azokban esetleg beálló változások minő befolyással vannak a beszélő
képességre, aminek megállapítása viszont pedagógiai szempontból bír
hat értékkel.

II.
A szakorvosi teendők másik részét képezte a talált vagy időköz
ben fellépett kóros elváltozások orvoslása. Legfontosabbnak látszott itt
a túltengett garatmandolának és nyelvmandolának eltávolítása, egy
részt, hogy jobb eredmények legyenek elérhetők a beszéd tanításában,
másrészt a föntemlitett következményes elváltozások megszűntetése
céljából. Ezeket tartva szem előtt, csak azokat a növendékeket jelöl
tem ki műtétre, akiknél a mandola túltengése vagy nagyfokú volt,
vagy kisebb fok mellett is jelentékeny másodlagos elváltozásokat oko
zott, vagy tanáraik észlelete szerint a helyes phonatiót akadályozhatta.
Ezen elbírálás alapján 55 növendék került műtétre, akik közül 35-nél
csak a garatmandola, 18-nál a garatmandola és mindkét nyelvmandola,
2 növendéknél csak a nyelvmandola távolittatott el.
A műtéteket három csoportban az intézetben végeztem, minden kel
lemetlen incidens, vagy utóbaj nélkül. Kívánatos lett volna, hogy lehető
leg valamennyit a tanév elején végezhessük, hogy minél előbb láthassuk
a műtét eredményét, mely tudvalevőleg csak hetek, sőt hónapok múlva
jelentkezik. Külső körülmények és teknikai nehézségek megakadályoz
ták ennek keresztülvitelét, úgy, hogy a műtéteket csak december,
február és március hónapokban végezhettük. Ennek a körülménynek
tulajdonitható, hogy a műtéttől várható eredmény a múlt tanév végéig
még csak részben jelentkezett, főleg azoknál, akik előbb lettek operálva
és az eredmény nemcsak a kiejtés javulásában, hanem a figyelem,
értelmesség fokozódásában is mutatkozott. Hozzájárul ehhez, hogy a
múlt tanévben megoperált növendékek már éveken keresztül hozzá
szoktak az ő hibás szerveiknek megfelelő hibás kiejtéséhez és időbe
telik, inig ezek a helyes kiejtéshez szükséges új beidegzést és izom
mozgásokat megtanulják. Tekintettel arra, hogy a jövőben csak az
újonnan belépő növendékek között lesznek megoperálandó növendékek,
ezeknek csekély száma miatt a műtét mindjárt a tanév elején lesz
végezhető és igy ezek a növendékek már kezdettől fogva a helyes ki
ejtést fogják megtanulni. Ez úton a műtétektől jó eredmény várható.
A következményes orrgaratüri megbetegedések a mandolák eltá
volítása után nagyrészt spontán javultak. Egyes esetekben, valamint
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egyéb fül- és gégebajoknál a megfelelő kezelés alkalmaztatott. A szem
betegek egyrésze szemüveget kapott, a heveny szembajokban szenvedők
pedig szakszerű kezelésre meggyógyultak.
III.
A siketnémaság prophylaxisának tanulmányozása volt a harmadik
feladat. Minthogy a helyes védekezésnek főfeltétele a baj okának isme
rése, elsősorban a siketnémaságot előidéző okoknak és eredete körül
ményeinek megállapítása volt szükséges. Ezeknek kikutatására az anya
könyvi adatok és a felvételi iratokhoz csatolt orvosi vélemények álltak
rendelkezésemre. Sajnos, egyik sem mindig megbízható és nem mindig
tökéletes. Az orvosi véleményben nem ritkán egymásnak ellentmondó
vagy el nem fogadható adatok találhatók a siketség eredetét illetőleg,
ami nem is csodálható, ha meggondoljuk, hogy ezen orvosi véleménye
ket legtöbbször a szülők bemondása alapján állítják ki a kartársak,
akik az esetek nagyobb részében a gyermeket azelőtt sohasem látták
és a családot nem ismerik. A siketség okául bejelentett betegséget csak
egyik-másik tünet leírásából állapíthatják meg és néha olyan betegsé
get említenek, melynek összefüggése a siketséggel egyáltalában nem
tételezhető fel. Az első csecsemőhónapokban beállott siketséget a szülők
a vele született siketségtől nem igen tudják megkülönböztetni, legtöbb
ször az előbbit is veleszületettnek tartják és ezért az erre vonatkozó
adatok is nagy óvatossággal értékesítendők.
Mindezek alapján a rendelkezésre álló adatok csak megközelitő
pontossággal állapítják meg a siketnémaság eredetét és okát. Néhány
esetben ez a két körülmény az adatok hiányossága vagy megbízhatat
lansága miatt egyáltalán nem volt eldönthető.
Eredetére nézve volt:
Veleszületett sik etn ém aság ....................
66 = 37%
Szerzett siketnémaság.............................. 104 = 58'5%
Eldöntetlen eredetű siketnémaság . . .
8 = 4‘5%.
Ez adatok tehát más vizsgálók tapasztalataival megegyezően azt
mutatják, hogy a szerzett siketnémaság jóval gyakoribb a veleszületett
nél, ami a prophylaxis szempontjából azért fontos, mert ha sikereket
remélünk a siketnémaság elleni védekezéstől, az — mint később látni
fogjuk — csak a szerzett siketnémaság számának apasztása lehet.
Jelentőséggel bir azonban ezen arányszám pedagógiai szempontból is,
mert tudvalevőleg, egyenlő szellemi képességek mellett a születés után
megsiketültek a beszéd elsajátításában jobb eredményeket mutatnak fel,
mint a veleszületett siketnémák, annál jobbakat, minél később vesztet
ték el hallásukat. A hallásmaradványoknak e tekintetben csak másod
rangú szerepük van, mert szerzett siketségnél kevesebb hallásmarad
vánnyal is jobb eredmény érhető el a beszéd tanításában, mint vele
született siketségnél nagyobb hallásmaradványokkal.
Hogy a siketnémaság okai között minő szerepe van a hereditással
(örökléssel) összefüggő terhelő momentumoknak, azt a következő táb
lázat tűnteti fel:

9-10. sz.

177

MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS

. Terhelő momentum
Szülők v é rro k o n s á g a ..............................
Szülők siketném asága..............................
Szülők iszákossága v. elmebaja . . . .
Vérrokonok siketnémasága, nagyothallása
v. elmebetegsége . ...............................
Szülők vérrokonsága v. terheltsége + ro
konok terheltsége . ..........................
Több testvér siketnémasága szülők és ro
konok épsége m e lle t t.........................
Semmi hereditás........................................
Összesen:

Vele
született

3
1
—

Össze
Szerzett Eldöntetlen
eredetű
sen
e t n é írí a s á g

5
1
2

—
—

8
2
2

13

4

3

2

__

5

13
33
66

3
87
104

1
7
8

17
127
178

17

Látható e táblázatból, hogy a veleszületett siketnémaságnál még
az adatok hiányossága dacára is az esetek felében kimutatható a hereditás fennforgása és pedig jelentékeny szerepet játszik e tekintetben
a vérrokonságban előforduló defectus, mint a szülőknek egymásközti
vérrokonsága. Klasszikus példáját nyújtja ennek két család, ahol mind
két szülő és azok valamennyi gyermekei siketnémák. A szerzett siket
némaságnál a hereditás szereplése már sokkal kétségesebb, mert oly
kis számban fordulnak elő (104-ből 17-szer), hogy az tisztán a véletlen
eredménye is lehet.
A szerzett siketnémaság okai gyanánt egyébként a következő
betegségek találhatók feljegyezve:
Agyhártyagyuladás.........................................................26
Agyvelőgyuládás.......................................................
3
T y p h u s ............................................................................ -21
V ö r h e n y ........................................................................16
3
K a n y a r ó .................................................................
D iphtheria.................................................................
1
S zam árh u ru t............................................................
1
H i m l ő .................... : .............................................
1
.................................................................
2
Syphilis
F ü lg y u la d á s ............................................................
6
Ekklampsia (fráz, rángató g ö rc s ).........................
4
L á z ...........................................................................
1
A n g o lk ó r.................................................................
1
Görvélykor.................................................................
2
I j e d é s ......................................................................
1
Trauma (erőművi behatás, legtöbbször esés) . .
11
Ismeretlen o k .......................................................
4
Összesen:
A szerzett siketség leggyakoribb oka tehát az agyhártyagyuladás,
amint az más szerzők statisztikájából kitűnik. Valószínű, hogy az
„agyvelőgyuladás“ csak téves jelzés és szintén agyhártyalobot jelent.
Feltűnő nagy a typhus száma, mely mindjárt ez után következik, oly
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nagy, hogy ez maga valószinűvé teszi, hogy az eseteknek legalább
egy részében vagy diagnostikus tévedés, vagy a szülőknek fogalomzavara forog fenn. A laikusok ugyanis az úgynevezett „fejtyphust“
gyakran azonosítják a typhussal, pedig az előbbi nem egyéb, mint
agyhártyagyuladás. A fertőző betegségek közül nagy szerepet játszik
még a vörheny, de aránylag ritka a kanyaró és a diphtheria. A „láz“
mindenek szerint valamely fertőző betegség egyik tünete lehetett. Az
„angolkór“ siketség okául el nem fogadható. A „trauma“ szintén nagy
számmal szerepel, de épen ezért kétség is fér hozzá, vájjon nincsenek-e benne olyan esetek is, melyek valamely más fel nem ismert
bajból származtak, de melyeket minden áron valamely okra óhajtottak
visszavezetni és egyéb hiányában a legkönnyebben adódó és gyermek
nél oly gyakran előforduló oknak, t. i. esésnek tulajdonítottak.
Látható ezekből, hogy a veleszületett siketnémaságnál az öröklékenység, a szerzett siketnémaságnál a fertőző betegségek képezik a
legfontosabb aetiologikus momentumokat. így hát a prophylaxisban is
ezekre keli irányítani figyelmünket. A vérrokonok összeházasodásának
megnehezítésével az állam már tulajdonképen prophylaktikus intézke
dést tett, ezenfelül a veleszületett siketség ellen már csak a közönség
kioktatásával, az öröklékenységre való figyelmeztetéssel védekezhetünk.
Sokkal többet tehetünk azonban a szerzett sikefség okainak leküzdé
sével. Minthogy az az esetek túlnyomó részében fertőző betegségtől
ered, az utóbbiak ellen való hathatós védekezés lesz a legsikeresebb
prophylaktikus intézkedés. Ez a védekezés elsősorban az egyén
hygienéjének tökéletesítésétől, másrészt a dispositiónak (hajlamos
ságnak) megszüntetésétől függ. Ifentebb volt alkalmam rámutatni az
adenoid vegetatióknak ilyen praedisponáló szerepére, melyet épen
az agyhártyalobbal szemben a legutóbbi évek tudományos kutatásai,
az osztrák és porosz járványok alkalmával, oly kétségtelenül kimu
tattak. Az adenoid vegetatióknak igen korán való megállapítását
és eltávolítását, tehát igen fontos és erélyes prophylaktikus intéz
kedésnek kell tartanunk, ami ha nem is lesz képes a fertőzés
től mindig megóvni a gyermeket, de legalább valószinűvé teszi a
betegségnek enyhébb lefolyását, mint az adenoid vegetatiók jelenlété
ben. Az összefüggés az adenoid vegetatiók és a siketnémaság között
oly értelemben, mint azt kifejteni szerencsém volt, annyira valószínű
nek látszik és annak biztos eldöntése a helyes prophylaxis szempontjá
ból oly kívánatos, hogy szerény véleményem szerint érdemesnek lát
szik e célból az összes siketnéma-intézetckben a rendelkezésre álló
adatok pontos összegyűjtése. Ha a váci intézetben nyert e tapasztala
tokat a többi intézetek adatai is megerősítenék, akkor a prophylaxis
ban igen nagy lépéssel haladnánk előre, mely a siketnémák számá
nak apasztásához lényegesen hozzájárulna.
*

Minthogy a szakorvosi működés negyedik részének ismertetésére
e hely nem alkalmas, közleményem befejezéséhez értem. A munka
programul természetesen az első évi szakorvosi működéssel nincsen
kimerítve, hanem teljességében megmarad a következő évekre is.
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Tekintve az első évi működés teknikai nehézségeit, remélhető, hogy
a szerzett tapasztalatok segélyével a jövőben tökéletesebb munka lesz
végezhető és jobb eredmények lesznek elérhetők. Nagy súlyt fogunk
helyezni pontos statisztikai adatok gyűjtésére, mert ezt a védekezés
helyes módjának tanulmányozása szempontjából elengedhetetlen fel
tételnek kell tartanunk.
_.
. .__
T , ..
Dr. Fleisehm ann L ászló,
a budapesti egyetemi fülgyógyászati tanszék
tanár-segédje.

Szakirodalmi szemle.
Igen tanulságos dr. Racine és dr. Muck-nak egy német orvosi
szaklapban megjelent értekezése. Hiszem, hogy sok tekintetben ben
nünket is érdekelhet e cikk, mert gyakran van alkalmunk a törvény
szék előtt szakértőként vagy tolmácsként szerepelni s megeshetik, hogy
néha szimulánssal is lesz dolgunk. A szerzők eiőrebocsátják, hogy első
rangú követelmény az, hogy a gyakorló orvos a fülgyógyászat terén
otthonos legyen. Mert az orvos tévedése sok esetben ártalmára lehet
az általa megvizsgáltnak. Különösen szól ez a törvényszéki orvosokra.
Hiszen véleményüknek döntő súlyuk van az Ítéletnél. Az elmondandó
esetben is egy érdemes tanférfiú majdnem áldozatul esett egy téves
orvosi véleménynek, hogy 1—6 évig, vagy legjobb esetben 1 hónaptól
1 évig terjedhető börtönnel sujtassék.
1902. május 9-én valami vétség miatt egy németországi tanitó
egy ujjnyi vastagságú nádpálcával végigvágott egy 12 éves leányka
hátán és ugyanakkor balról arculütötte. Há egy órára a gyermek roszszul lett s minthogy hányási ingerei voltak, a tanitó hazaküldte. Otthon
a gyermek szédülni kezdett, majd pedig eszméletlenül terült el a föl
dön. Ettől fogva 6 órán át semmit sem tudott magáról. Az előhivott
orvos úgy találta, hogy a gyermeknek eskóros görcsei vannak. A fej,
a karok és kezek közhen-közhen rángatództak. Ujjait összeszoritotta.
A pupillák a fényre nem reagáltak. A bal fül kagylója pedig megdagadt.
Vérzés nem volt. E görcsök a reákövetkező napokon is ismétlődtek.
Miután a gyermek az orvos rendeletére több napon át nem volt isko
lában, a tanitó megkért egy másik orvost, hogy nézné meg, hogy mi
baja van a kis leánynak. Ez az orvos, aki az eset után a 3—4-ik
napon látta először a gyermeket, a testi fenyítéknek nyomát sem ta
lálta. A görcsöket pedig hisztérikus természetűeknek mondta.
Ugyanezen év julius 12-én az apa testi fenyíték útján beállott
megsiketülés miatt panaszt adott be a bírósághoz a tanitó ellen és
mellékelte a leányka kezelő orvosának bizonyítványát is, melynek főbb
pontjai: A gyermek junius 23-ig agygyuladás miatt orvosi kezelésben
részesült, mely betegség, a gyermek szerint, a testi fenyíték következ
ménye. A sérülés folyománya: eskóros természetű görcsök, testi gyen
geség, a hallási képesség tartós hiánya, emlékezetgyengülés, fejfájás,
sirógörcs, idegesség stb.
Tekintve a maga nemében jelentéktelen fenyítéknek súlyos ter
mészetű következményeit a leánykára és végeredményében a tanítóra
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is, az államügyészség a leánykát az illetékes körorvos által újból meg
vizsgáltatta. Az orvos két vizsgálat után a következőket állapította
meg: „A leány testileg jól fejlett gyermek. Örökölt terheltségben nem
szenved. Betegsége előtt állítólag sohsem szenvedett görcsökben. Feje
rendes és kopogtatásnál sehol sem túlérzékeny. A. jobb pupilla vala
mivel nagyobb a balnál. Mindkettő jól reagál. Arcának két fele egy
forma. A kiöltött nyelv nem reszket, sem a kiterjesztett kar. Az ínyvitorla rendes. Az arc színe friss, egészséges. A nyákhártyák frissek,
pirosak. A belső szervek nem mutatnak beteges elváltozást. A bokák
ban állítólag néha görcsei vannak. Ilyenkor a lábújjak egymásra tapad
nak. A leányka szellemileg mozgékony és feltűnően vakmerő. Az eset
ről minden nagyobb felindulás nélkül sokat fecseg. Szellemi depreszsziónak nincs nyoma. Emlékező tehetsége és értelme olyan, mint
minden más ilyen korú gyermeké. A suttogó hangot jobb fülén V2
méternyire, a bal fülön, állítása szerint, egyáltalán nem hallja meg.
A fájdalom miatt a bal fülét nem tudja betartani és ugyanezért nem
is mossa azt meg. A zsebóra ketyegését 15 cm. távolságra hallja meg.
A magas hangvillát közvetlen közelből a bal fülén meghallja, a bal
halántékra téve azonban már nem. A jobb fülben a fülzsir rendes, a
balban apró fehéres darabocskák vannak. A dobhártya rendes mind
két fülben. Forradás nincs egyikben sem.
Ez orvosi vélemények eltérése miatt fülspecialistát szólítottak fel
a leány megvizsgálására. A vizsgálat eredménye: A bal fülön és kör
nyékén semmi elváltozás. A füljárat rendes. A dobhártya mindkét
fülben fehéres. Ez azonban nem vehető patológiai elváltozásnak. E
dobhártya állása rendes. Forradás vagy átlyukadás nincs rajta. A mély
hangvillát állítása szerint csak a jobb fülön hallja. Egy újjal betartva
a jobb fület és az erősen megütött mély hangvillát a halántékához
tartva, a gyermek azt állította, hogy most gyengébben hallja, mint
akkor, mikor a jobb füle nem volt bedugva. Az eléggé értelmes gyer
mek ezen mondása már szimulálásra engedett következtetni, mert a
jobb fül betartása után a megütött mély hangvillát jobban kellett
volna hallania. Bizonyság okáért a vizsgáló orvos a Coggie-féle kísér
lethez folyamodott. Egy V2 méter hosszú gummicső egyik végére egy
üvegtölcsért, a másik végére egy T alakú csővet erősített. A T alakú
cső lefelé álló két végére egy-egy Va méter gummicsővet helyezett.
A két cső, másik két végét pedig erősen a gyermek jobb és bal fülébe
dugta. Majd pedig susogva számokat mondott a gyermek fülébe. A
leányka mindent utánna mondott. Kísérletezés közben az orvos a jobb
fülbe vezető csövet észrevétlenül teljesen elzárta, úgy, hogy azon a
leány hangot nem hallhatott. És ő mégis szépen utánna mondta a
susogva kiejtett szavakat. A gyermek tehát szimulált. A biróság ez
alapon aztán fel is mentette a tanítót. Több szempontból érdekes ez
az eset. Ha a gyermek kezelő orvosának bizonyítványa alapján történt
volna az Ítélet, a tanítót szabadságvesztésre Ítélték volna. Kártérítési
követelés esetén pedig anyagilag is tönkremehetett volna. A kezelő
orvos azon állítása, hogy a leány elvesztette hallását a bal fülön,
alapnélküli volt. Azt is állította, hogy a gyermeknek agygyuladása volt,
de a mutatkozó jelenségek nem engedtek erre következtetni. A bal
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fül sem sérült meg, mert az a többi orvos szerint egészen normá
lis volt. A tanító fegyelmi jogát tehát csak annyiban lépte át, hogy a
gyermek arcát ütötte meg.
A szimptomákból következtetve, a gyermek egyszerűen hiszté
rikus volt. A lappangó hisztéria a büntetéskor jelentkező erős felindu
lás alkalmával kitört. Az orvosoknak gyakran van módjukban ilyet
tapasztalni. Az a kérdés most már, hogy az állítólagos baloldali megsiketiilés hisztérikus megbetegedés volt-e, vagy pedig szimulálás ? Erre
bajos felelni. Szó sincs róla, előfordulhat ilyen eset, csakhogy akkor
tényleg megszűnik a hallóképesség. Ez a leány azonban, mint Coggieféle kísérlet bizonyította, nem vesztette el a hallását. A valószínűség
és eleitől fogva való magatartása tehát inkább a szimulálás mellett
szól. De lehet, hogy a leány pszichikai' szuggeszcio alatt állott és hogy
tényleg azt képzelte, hogy nem tud hallani.
*

Érdekes eset történt Berlinben is. A biróság nem tudott egy
szimuláns vádlottal tisztába jönni, hogy siketnéma-e, vagy más szel
lemi betegségben szenved-e az illető? A siketnémák hites tolmácsa
ugyanis a következő bölcs véleményt adta: . . . . A fentemlilett
cédulára irt szavak nem olyanok, mint a siketnémák Írása.
r.

Általános pedagógiai szemle.
Az „Uránia“ 9. számában dr. Endrei G. tömören összefoglalva
ismerteti az újabbkori pedagógiai újítók működését. Kiválóan érde
kes cikkéből közöljük Ellen A>y-nek, a nagy hirnevességre emelkedétt nőnek sokban igaz, de sokban kétségtelenül túlzott nevelési
elveit. Békében nem hagyni a gyermeket — mondja Ellen Key — a
nevelése ellen elkövetett legnagyobb merénylet; nem nevelni, ez a
nevelés legnagyobb titka. Nevelés az, ha a természet működését nem
akadályozzuk. A gyermek sajátos jellemét elnyomni és mással helyette
síteni, valósággal pedagógiai merénylet.
Megfelelő környezetet kell teremteni; a szülői házban uralkodó
szivesség, munkakedv, egyszerűség, jóság a legjobb példák. Az iskola
ma sokat végez, amit a szülői háznak kellene megtenni. Több házi
foglalkoztatásra van szükség, azonban, sajnos, a szülők legtöbbször a
társadalomnak élnek.
A nevelés alfája és ómegája a gyermeknek békét hagyni,
lehetőleg ritkán avatkozni dolgaiba. Gyakran csak durva uralomvágy
a nevelés. A gyermekben nincsenek rossz hajlamok és ezek ellen nem
is kell küzdeni; a feltűnő hibák csak a jó tulajdonságok más oldala;
Goethe szerint is a gyermek minden hibájában a jó valamely
romlatának csirája van meg. Gyakran a legcsekélyebb dolgokat is hibá
nak tartják. „A hibákból a megfelelő erényeket előkeresni: ez a gonosz
nak legyőzése a jó által; s igy pl. a makacsság jellemszilárdsággá, a
tetszeni vágyás szeretetreméltósággá, a nyugtalanság vállalkozási kedvvé
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alakulhat.“ Intésekre nincs szükség, testi fenyítésre még kevésbbé, leg
feljebb az első három évben egyes gyermekeknél, mert itt a gyermek
még egyebet nem ért, de később már nem szabad ütlegelni a gyerme
ket. A gyermek ütlegelése ép olyan kulturstádiumba tartozik, mint az
asszony verése; különösen a lányt nem szabad bántalmazni. „Az az
atya, aki a lányát fenyiti, megérdemli, hogy elbukva lássa, mivel testi
szentségének ösztönét megsértette.“
Nem helyesli a bizonyítványok osztását; ezek versenyre serkentik
az ifjúságot, ami helytelen, mert megmérgezi a gyermek lelkét.
Örökös az ingadozás mindenféle pedagógiai metódusok és
pszichológiai hangulatok között. A gyermeknek meg kell tanulni az
engedelmességet, a feltétlen engedelmességet.
E. K. a gyermeki lélek iránti kíméletet, az ifjúság jogának elismeré
sét, a természetük erejébe vetett hitet, maguktól való fejlődésüket és
az egyéniség jogát hirdeti. Goethe is panaszolja „Werther“-ben, hogy
a gyermekekkel, mint alattvalóikkal bánnak. Semmi esetre sem szabad
a gyermekkel úgy bánni, mint valamely szervetlen anyaggal, melyet
akárhogyan lehet formálni. Örökös sebhelyek maradnak a gyermek
lelkében a nevelőknek gyakran jelentéktelen hibáiból, bizalmatlanság
ból, gúnyból eredő büntetései.
Nem kell épen azt követelni, hogy a gyermeknek is olyan eszmé
nyeik legyenek, mint a nagyoknak. Az új században értsék meg végül
a nagyok a gyermek lelkét, akkor fog a régi társadalom megújulni.
Új otthonra, új iskolákra, új házasságra, más társadalmi viszo
nyokra van szükség; vallás, szeretet, művészet más átalakuláson men
nek keresztül. A mostani nevelés fizikai és pszichológiai visszaélés; a
nevelés a jövőben sokkal egyszerűbb, de mégis nehezebb művészet lesz.
„A meglévő iskolarendszer a butaságnak, előítéleteknek és hibák
nak átbatlan sűrűsége, melyben minden pont támadásra alkalmas.“
Észszerű iskolai rendszer az, mely a mostanitól teljesen különbözik.
Az iskolai éveket elpocsékolják; a tudás vágya, az öntevékenység és
a megfigyelőképesség, melyet a gyermekek az iskolába visznek, ezután
eltűnnek. A régi lecke- és magoltatási rendszer uralkodik (hozzátehetném: különösen a lányoknál); a középiskolák az egyéniség meg
ölök A vizsgálatoknak és bizonyítványoknak el kellene tűnni a földszinéről; csak időszaki colloquiumokra volna szükség. Minden kény
szernek, minden szabálynak távol kellene maradni az iskolától. A nagy
emberek általábanvéve nem is végeztek iskolát; az iskola sok eredeti
séget pusztított már ki.
Sok a ballaszt a tanításban; törekedni kell továbbá kapcsolatot
teremteni az egyes szakok között. Az általános és harmonikus művelt
ség fantomját üldözni kell. Hive a coeducatiónak, az életre rossz
nevelés az, hogy a fiúk és leányok annyi ideig külön vannak egy
mástól. Egy évi pauza üdvös volna, különösen a lányoknál.
Nem helyesli az óvodákat és a gyermekkerteket; 2—3 éves koruk
ban úgy bánnak a gyermekekkel, mint a nyájjal; egy terv szerint
dolgoznak; ostoba és haszontalan munkát végeznek. A család szűk
körében az érzelmek sokkal bensőbbek lesznek: itt a gyengédség és
cselekedetek által fejlődnek.
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Az iskola pajtás- és testületi szellemével a lelkiismeretlenség útját
egyengeti; mindenütt collektiv tiszteleti törvények, collektiv hazafias
érzelmek, collektiv kötelességfogalmak. E helyett korán kell megtanulni
a becsületességet saját lelkiismerete és saját jogérzetével szemben;
mindenki saját lelkiismeretének tartozzék felelősséggel. „Csak az fog
tudni sokakért szépen élni, aki megtanulta azt, hogy egyes kevés
szeretetért meghalni tudjon.“
A házban kezdődjék a tanítás, néhány jó pajtással. „Az iskola
rendje, metódusa, rendszere, fegyelmezése csak hátrányok.“ A collektiv
butítás, ez az iskola rendszere, a társak zsarnoksága sem kicsinylendő.
A csendes, engedelmes gyermek az iskolában mintául szolgál; a nyug
talanok, az egyéniségek tevékenységüknek mártírjai.
Az iskola a mai kiváló módszerekkel, kiváló tanárokkal, akik a
gyermekeknek mindent a szájukba rágnak, károsabban hat, mint a
régebbi iskola kevés tárgynak könyvnélküli tanulásával, rossz tanárai
val és relatív egyoldalúságával.
A modem emberek emlékezőtehetsége gyenge, amit szintén az
iskolának köszönhetnek; gyenge a gondolkodási képesség, valamint a
megfigyelő képesség. Elsősorban pedig az érzelem az, melyet az iskola
elnyom. A mostani iskola eredménye: kihasznált agymunka, gyenge
idegek, megakasztott eredetiség, elernyedt utánzási képesség, eltompult
tekintet az embert környékező valóság iránt, elfojtott ideálizmus.
Már az iskolában válnak képtelenekké a tanulók látni, gondol
kodni és dolgozni. Nagy forradalomnak kellene bekövetkezni, mely a
mostani egész iskolarendszert megdöntené, kőnek kövön nem szabadna
maradnia; a pedagógia vizözönének kellene bekövetkeznie.
Ugyanazon tárgyban lévő concentrikus körökre visszatérni hely
telen. A földrajzot kellene a tanítás középpontjává tenni; a történelem
nagy vonásokban adja az ethnographiát és szociológiát; természetesen
a művészet, tudomány, irodalom és egyház nagyjairól is szóljon. Az
irodalom tárgyalásánál tiltakozik a költőgyilkosság ellen, értendő alatta
a költemények analizálása.
A legfontosabb tanterem a könyvtár legyen; nem kell túlságosan
arra ügyelni, hogy a megfelelő koroknak megfelelő könyvek jussanak
a gyermek kezébe.
A jövő iskoláját kert veszi körül; mindenféle mesterséget tanulja
nak a gyermekek; gyakorolják magukat a sportok minden nemében.
A tervszerű művészettanitástól, hasonlóképen múzeumok látogatásától
sem vár sokat; fontos dolog, hogy művészi tárgyakkal díszített helyi
ségekben folyjon a tanítás.
A tanítók és tanítónők részére új szemináriumokra van szükség;
egy próbaév után a gyermekek is mondjanak véleményt a tanitóról.
A tanitószemélyzetnek napi munkája rövid legyen; sok nyugalom, nagy
jutalom, a továbbképzés lehetősége, 20 évi szolgálat szükséges.
¿íz érzékszervekről. A Népmivelés 6-ik számából közöljük a
következő érdekes sorokat:
„Az érzékek fejlődésének megfigyelésén kivül ismernünk kell a
gyermekek szerveinek: az érzékszerveknek a nevelésben való szere
pét és rendes, szabályos működésüknek fontosságát.
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Ismerjük el először is. hogy az olyan nagyon elterjedt vélemény
ellenére, több mint öt érzékünk van. A régi beosztás: látás, hallás,
tapintás, szaglás, Ízlés már rég nem megfelelő. A fiziológia és pszicho
lógia tökéletes módszerének segítségével ma már bebizonyíthatjuk,
hogy a régen csak tapintás-érzéknek nevezetten belül van egy rend
kívül fontos, önálló érzékünk: az izomérzet. Maga a tapintás több
érzetünk összessége s a bőr 4 féle érzet felvételére képes: 1. tapintás
és nyomás, 2. a meleg, 3. a hideg és 4. a fájdalom érzete. Mindezen
érzetek eredete különböző és szerve is külön felismerhető; igy tehát
a bőr több érzékszervet foglal magában. A szemben két érzék v an :
1. az alak és vonal, 2. a szinrezgések felfogására való érzék. így
lehetne egyet-mást bebizonyitani a hallás, szaglás és Ízlésről is.
Az izomérzetekre vonatkozólag Ch. Féré tényeket idéz, melyek
kimutatják, hogy az értelmiség fejlődése és az akaratunkbeli mozgások
energiája között összefüggés van; nevezetesen: bebizonyitotta, hogy a
kéz ügyessége és mozgásaink akaratereje és határozottsága befolyá
solja az értelem alakulását. Megfigyelte, hogy azon foglalkozások,
melyek a kézügyesség gyakorlásával járnak, leginkább világosítják az
elmét. A tények hosszú sorozatából vonja le azt a következtetést,
hogy a mozgási képesség és kézügyesség fejlődése együtt halad az
értelem fejlődésével.
Rendkívüli súlyú kijelentés ez, melyet a nevelésben állandóan
alkalmaznunk kell. Féré azt is kívánja, hogy a gyermeknek a lehető
legtöbb érzékét kell egyszerre művelnünk; tehát minden gyakorlás,
melynek speciális célja egy érzék fejlesztése, egyszersmind a többi
érzéket is foglalkoztassa; minden érzéki csalódást helyre kell igazíta
nunk egy másik érzéklet segítségével.
Érdekes ismernünk azon vizsgálódások eredményét, melyeknek
célja a gyermek érzékszervei rendellenességeinek kikutatása volt s
melyek megmutatják, hogy mely bajok ellen kell küzdenünk a nevelés
munkájában.
Hamburgban Cohn állított össze statisztikát látó szervünk rend
ellenességeiről. Az iskola első évfolyamában a gyermekek 14'69%-a volt
rövidlátó, a hatodik osztályban már 61’16%-a.
Megdöbbentő az arány e növekedése, mely azt bizonyítja, hogy
bár a rövidlátás öröklött is lehet, de a legnagyobb részt mégis csak
az iskolában fejlődik a tanitó figyelmetlensége miatt.
Megerősiti ezen tényt Motais statisztikája, ki 5000 tanulót vizs
gált meg. Vizsgálódásai szerint az alsóbb osztályokban nincs rövidlátó;
a középső osztályokban 17%, a felső osztályokban 35%, a felső
szakokban 46%-a rövidlátó.
Lavrentjev 1846 növendéket vizsgált meg különböző iskolákból s
aztán osztályozva őket osztály és iskola szerint, melybe tartoztak, azt
az eredményt nyerte, hogy az elemi iskolákban a rövidlátók százaléka
3’5-ről 9‘8-re, a szakiskolában 9-ről 44-re és a gimnáziumokban 12‘5-ről
55-re emelkedett.
Ezek a tények figyelmeztetnek arra, hogy az érzékszervek műve
lésénél nemcsak a nevelési, hanem az egészségi szempontot is figye
lembe vegyük.
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Mac Millan Chicagóban 6729 növendéknek hallását vizsgálta meg
s egyoldalú nagyothallást konstatált: 15'2°/o-ot a 6—7 éveseknél,
16'0%-ot a 7—8 éveseknél, 22‘36%-ot a 8 —9 éveseknél, 17‘29"/o-ot
a 9—10 éveseknél, 14‘71n/o-ot a 10—11 éveseknél, 15'77"/o-ot a 11—
12 éveseknél, 14‘13°/o-ot a 12—13 éveseknél, 13'09%-ot a 13—14
éveseknél.
Mindkét fülre való nagyothallás esete természetesen sokkal rit
kább. De elég szomorú az, hogy már 6 éves korban mily sok gyermek
szenved ezen rendellenességben. Szükséges, hogy a szülők figyelmét
felhívjuk ezen tényekre, hogy foglalkozzanak velük.
Egy normális látású gyermeknek 5 méter távolságról el kell
tudnia olvasni 7 mm. nagyságú betűket. Ha még nem tud olvasni,
úgy pótoljuk a betűket a gyermek előtt ismert tárgyaknak 7 mm.
nagyságú képeivel, hogy megszerezhessük magunknak a kellő ismeretet
képességéről. Egy normális hallású gyermeknek meg kell hallania
5 méter távolságról a suttogott szót. Ilyen felvilágosításoknak van meg
a gyakorlati értékük, ezeket és kiegészítő magyarázatait kellene a
szülők között terjeszteni.
Az emberek, úgy látszik, szemet hunynak a tény előtt, hogy az
érzékszervek tökéletlensége szellemi visszamaradást idéz elő. Dőli
kimutatta, hogy Karlsruheben a szellemileg visszamaradt gyermekek
közül csak 33u/o-nak nincs látószervi hibája, míg a többieknek 69%-a
teljesen épszemű.
Statisztikailag kimutatott tény az is, hogy a szellemileg elmaradt
gyermek lelki fejlődése nagy arányú javulást mutat, mihelyt látási
vagy hallási hibájukon segítenek; ami bizonyitja ismét, hogy látó
vagy hallószervi hibák gátlói lelki fejlődésüknek. Ily körülmények
között megértjük az 1906. októberében Brüsselben tartott „Az abnor
mális gyermekek állapotának javitásával foglalkozó ötödik értekezlet“
kívánságának nagy jelentőségét. A nevezett szaktanácskozás :
tekintve, hogv a lelkileg fejletlen gyermek nagy részének abnormalitása érzékszervi hibájából ered;
tekintve, hogy társadalmi kötelezettsége mindenkinek, ki a jövő
nemzedék egészségéért, neveléséért és tanításáért felelős, minden
lehető eszközt fölhasználva, forrásában elfojtani minden bajt, melyben
az szenved;
tekintve, hogy szükséges minden társadalmi közegnek ezen a téren
az abnormális gyermekekkel foglalkozó orvosok és nevelők segitsége:
szót emel e mellett:
1ször: hogy mindazon közegek, melyektől a gyermekek egész
sége, nevelése és tanitása függ: minden szükséges eszközt felhasznál
janak az érzékszervi bajok megelőzésére vagy gyógyítására és kérjenek
ebben segítséget azon orvosok és pedagógusoktól, kik e szerencsétlen
szenvedő gyermekekkel speciálisan foglalkoznak;
2szor: hogy minden iskolában az iskolába lépő gyermek minden
érzékszerve megvizsgáltassék és e vizsgálat időnkint ismétlődjék.
Az orvosoknak és pedagógusoknak nagy fontosságú hivatásuk van
e téren; társadalmi kötelezettségük sürgősen felkutatni a tennivalókat
és közismertté tenni, hogy azok gyakorlatilag alkalmaztassanak.
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Módszeresen fejlesztve a gyermek érzékeit, nemcsak hogy képe
sítjük őt arra, hogy jobban lásson, halljon stb., azaz, hogy jobban
megismerjen mindent, ami körülveszi, hanem egyszersmind az érzék
szervek tevékenysége fejleszti az agyvelőt, azaz a gondolkodás szervét.
Az pedig elismert dolog, hogy valamely lény egyéni értéke összefügg
agyveleje anatómiai részeinek tökéletességével.
így tehát a nevelés munkájában tág teret kell hagynunk mind
azon gyakorlatoknak, melyeknek célja az érzékszervek rendszeres fej
lesztése. Ezzel szemben tény az, hogy bár elméletileg az érzékszervek
fejlesztésének hatása ma már kétségtelen, mégis gyakorlatilag a nevelők
evvel még ma sem foglalkoznak eléggé, lehet, hogy közönyösségből, lehet,
hogy tudatlanságból. Az anyáké tehát a feladat, hogy magukévá tegyék
a fent emlitett könyvek eszméit, hogy gyermekeik érzékeit tényleg
azon gyakorlatok alá vessék, melyeknek hatása ma már oly világosan
bebizonyított. Másrészről pedig az óvodák és elemi iskolák tanerőinek
kötelessége a nagy pedagógusok elméleti tanainak gyakorlati értéket
adni ezen a téren, vagyis ő reájuk vár az a feladat, hogy az érzék
szervek módszeres gyakorlására szolgáló fokozatos gyakorlatok teljes
sorozatát összeállítsák, mert — mint mondottuk — az érzékek gyakor
lása adja lényeges alapját úgy a normális, mint az abnormális gyer
mekek egész nevelésének.
kg.

VEGYESEK
K inevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
Micliels Fülöpöt a budapesti, Gyövgyfy Ákost, Juhász Zoltánt, Pető
Ferencet és Mayer Andrást a váci, Rieger Györgyöt a jolsvai, Scháffer
Mátyást a körmöcbányai, Tóth Árpádot a debreceni, Schnitzl Gusztá
vot és Miskey Károlyt a kecskeméti, Balázs Gézát az aradi, Nemesdfa lvi Józsefet a soproni, Varsányi Gyulát az egri siketnéma-intézethez
rendelte szolgálattételre.
A dler Simont, az izr. siketnéma-intézet tanárát, a budapesti
izr. hitközség elöljárósága a „Lovag Wechselmann Ignác és Neje
Neuschloss Zsófia Vakok Intézete“ igazgatójává választotta meg.
M egerősitések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
Schreiner Ferencet és Zentkó Pétert a budapesti (81602—1907. sz.)?
Szentgyörgyi Gusztávot a váci (83154—1907.), Fehér Károlyt a jolsvai,
(81603—1907. sz.), Ewrnier Istvánt a debreceni (86261—1907. sz.) és
Ábrahám Jánost, a szegedi siketnéma-intézet tanárát (81601—1907. sz.)
állásában végleg megerősitette.
Á thelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
Schreiner Miklóst, a siketnémák váci intézétének tanárát, a temesvári
intézethez helyezte át.
Tanulmányút. Deschensky Ferenc és Soholtz Lajos kartársaink
25 napi külföldi tanulmányútj okról szerencsésen visszatértek. Lapunk
jövő számában közölni fogják a külföldön szerzett tapasztalataikat és
benyomásaikat.
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Cházár-estély. A siketnémák váci intézetének tanári kara a
szokásos Cházár-estélyét ez évben szeptember hó 28-án tartotta meg.
Ez ünnepélyre szép számmal jöttek össze a más városokban működő
kartársak is. Jelen voltak a budapesti, kecskeméti, debreceni intézetek
tanári testületéinek a kiküldöttei. Több tanári testület, mint a pozsonyi,
körmöcbányai, egri, szegedi levélben, táviratban fejezték ki az ünnep
ségen való részvétüket. A társas vacsorával egybekötött ünnepély este
8 órakor kezdődött, az ünnepi szónok Gácsér József, a debreceni
intézet igazgatója volt, kinek beszédét lapunk más helyén egész terje
delmében közöljük.
Hímen. Wolkóber János, a siketnémák váci intézetének tanára
eljegyezte Joó Birike úrleányt' Vácról. — Nemere Gyula, a siketnémák
kecskeméti intézetének tanára eljegyezte Ress Giziké úrleányt Kecske
métről. — Fodor István, ugyanennél az intézetnél működő kartársunk
pedig Nyúl Marosa úrleányt jegyezte el Kecskemétről. Gratulálunk!
Bajorország siketném a-statisztikája. Pongratz György, a
müncheni siketnéma-intézet tanára, az egyházi és iskolai ügyeket in
téző belügyminiszter megbízásából, az 1900. évi népszámlálás alapján
összeállította Bajorország siketnéma-statisztikáját. Adatai szerint Bajor
országban 5281 siketnéma van. Százezer lakosra 86—87 siketnéma
esik. A siketnémák 1871. óta a népességgel arányosan szaporodtak.
Számuk az egyes kormányzósági kerületek szerint különböző. Oberbayernban 10 ezer lakosra 5‘6, Niederbayernban 9'3, Oberpfalzban
10T, Oberfrankenban pedig 13 siketnéma jut. A városokban 3'7%oo,
a falvakban 10°/ooo van. 1871-ben a városokban 7’3i,/uoo, a falvakban pe
dig 9'l°/ooo volt. A siketnémáknak egyes kerületekben előforduló nagy
száma az ott dühöngött meningnitis cerebro-spinalisra vezethető vissza.
A bajor siketnémák 5'2 százaléka házas. A legutóbbi népszámlálás az
izraeliták között már nem talált annyi siketnémát, mint az 1871-iki.
A siketnémáknak nem. szerint való elosztása a nőknek kedvez. 1000
siketnéma férfira 902 siketnéma nő jut. Ez a jelenség abban leli ma
gyarázatát, hogy egyes bajok, u. m. a nyakszirtmerevedés, vörheny,
kanyaró, difteritisz, szamárhurut, szifilisz stb., inkább a férfinemet tá
madja meg. Ez a körülmény azt is bizonyitja, hogy a születés óta
való siketnémaság ma már nem oly gyakori, mint régebben volt. A
A himlőokozta siketnémaság már csak nagy ritkán fordul elő. Az oberbayerni és schwabeni kormányzósági kerületben 10 siketnéma férfiúra
12—13, ellenben Oberpfalz-, Ober-, Mittel-, Unterfranken- és Pfalzban
10 siketnéma férfiúra 7—8 siketnéma nő jut; Niederbayernben pedig
az arányszám 10:10.. Ebből Pongratz azt következteti, hogy Bajoror
szág déli részében inkább születés óta való siketnémák vannak, inig
az ország északi részében a szerzett siketnémaság a gyakoribb. Az
előbbiek között sok hallási, az utóbbiak között inkább beszédmarad
vánnyal biró siketnémákat lehet találni. Érdekesek azok az adatok is,
melyek a siketnémaságnak következetlen fellépése mellett bizonyítanak.
Egyes években 140—185 az esetek száma, mig más években csak
50 —80 között váltakozik. A vakság 10-szer, az elmebetegség 4—5-ször,
a szellemi fogyatékosság pedig 86-szor gyakrabban fordul elő a siket
némák, mint az épérzékűek között. A siketnémák szülőinek foglalko
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zása a legnagyobb százalékban a földmivelés, de különben valamennyi
foglalkozási ág képviselve van. 1900. december, hó 1-én Bajorország
ban 16 siketnéma-intézet volt, amelyben 64 tanerő 715 növendéket
tanított. 1905. január 1-ig a tanerők száma 75-re, a tanulóké pedig
761-re emelkedett. 1900-ban 20 ápoló-intézetben 491 siketnéma volt
elhelyezve. Alaposan tárgyalja Pongratz továbbá a siketnémák kereset
forrásait is. Vizsgálódásai révén arra a következtetésre jut, hogy a
sokat ajánlott gazdasági foglalkozások a siketnémákra nézve semmiféle
előnnyel nem bírnak, mig ellenben az ipari foglalkozások a legjobb
és legbiztosabb megélhetést nyújtják. Különösen a könyvnyomdászatot,
a betűszedést, az asztalos-, kovács-, kőműves-, bádogos- és szabó
mesterséget ajánlja. Az utolsó 10 —15 év alatt intézet létesült München
ben, Dillingenben, Straubingban, Niirnbergben, Regen sbnrgban és
Wiirzburgban. A siketnéma-oktatásügy költségvetése az utolsó 10 év
alatt (1895 —1906.) 110,290 márkáról 224,663 márkára emelkedett. Bő
vebbet találnak kartársaink az „Allgemeine Statistik über die Taubstumnien Bayerns. Ztigleich ein Studie über das Auftreten dér Taubstummheit in Bayern im 19. Jahrhundert“ eirnű munkában. (Organ, 52. év
folyam 11. sz.)
K ülönfélék. Poroszországban a siketnéma iparostanulók után
járó 150 márkás jutalomdijat f. évi junius hóban 200 márkára emelték
fel. — A drezdai siketnéma-intézet igazgatói állására Köhler Pált hív
ták meg. — A Nordd. Alig. Ztg. egy siketségi eset drasztikus gyó
gyulásáról emlékezik meg. Wittenben egy gyárban roburit-robbanás
történt. A gyár szerelője, aki már évek óta nagyfokú nagyothallásban
szenvedett, miután első ijedségéből felocsúdott, azt tapasztalta, hogy
hallását visszanyerte. — A lippei hercegség 1895. évi junius hó 14-én
kelt, a siketnémák iskolakötelezettségéről szóló törvény 58. §-a követ
kezőképen hangzik: „Siketnémák, vak és gyengelméjű gyermekek nem
vehetők fel (a népiskolába), az ilyeneket, ha külön oktatásban nem
részesülnek, intézetbe kell elhelyezni. A költségeket a szülők vagy a
gyámok, illetve a szegényegyesületek tartoznak viselni. Az iskolaköte
les siketnéma gyermekek 9-ik életévük betöltése előtt felvétel céljából
a tartomány valamely siketnéma-intézetében bejelentendők.“
A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ m elléklete. Régi óhajtása
a siketnémák oktatásával foglalkozó szakembereknek, hogy ezen okta
tási ág külföldi irodalmi termékeit, vagy annak legalább egy részét,
magyar fordításban ismerhetnék meg és tanulmányozhatnák. Ezt a
célt szolgálja a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ most, amikor Egyesüle
tünk választmányának határozata értelmében jelen számához mellékel
ten, Adler Simon fordításában megkezdi Bonét János Pál-nak 1620-ban
megjelent, ,,A betűknek elemeikre való felbontása és a némák beszédre
való tanításának művészete“ clniíi könyvének közreadását. Örömmel
jelentjük ezt, mert ezáltal a ,,Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesü
lete“ ismét tanújelét adja annak, hogy mily fáradhatatlan munkás
sággal és áldozatkészséggel viszi napról-napra előbbre hazánk siketnéma-oktatásügyének intenzív fejlődését.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

