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A gyógypedegógiai eg y esü le t k é rd ésérő l.
Néhány évvel ezelőtt, — amint hirlett — valaki egész komolyan 

azt javasolta miniszterünknek, hogy képzőnkön a szellemi fogyatékosok 
tanszéke mellé a kisegítő-iskolák céljaira külön tanszék állíttassák fel. 
Akkoriban ez a szellemes ötlet közderültséget keltett; alant is, meg 
fönt is megmosolyogták. Hogy miért? — A fáma azt mondja, hogy 
individuális íz e . miatt . . . .  Némelyek szerint pedig azért, mivel a 
javaslat korát mintegy kétezer évvel megelőzte . . . .  Az okot mi nem 
keressük. Akárhogy történt is, annyi bizonyos, hogy azok a mosolyok 
pecsételték meg annak a javaslatnak a sorsát . . .  .

A kudarc azonban, mely teljesnek látszott, nem hozta meg a 
szándékolt tanulságot: a sikertelenség nem törte darabokra a beteges 
ambiciók cserépedényét, s nem hűtötte le a hiú ábrándok lobogó 
tüzét . . . .  a szent tűz ég tehát, tovább, s eget kér magának . . . .  Az 
a propózicjó, mit az áll. kisegitő-iskola érdemes tantestülete az egy
séges gyógypedagógiai egyesület alapítása tárgyában miniszterünkhöz 
a legközelebbi múltban benyújtott, arról tanúskodik, hogy abból a 
bizonyos „égből“ már nemcsak egyesek kívánnak osztozni. ( ? ) . . . .

Nem lehet feladatunk, hogy akárkit is letéritsünk helyesnek vélt 
útjáról. A kisegítő-iskolások törekvése elé nem lehet szándékunk tila
lomfát állítani. Ilyesmihez nincs jogunk, mert hiszen ők épen úgy 
félthetik önállóságukat, akárcsak mi; nekik épen úgy vannak külön
leges érdekeik, akárcsak nekünk; ők épen úgy visszaútasitanák 
dolgaikba való beavatkozásunkat, mint ahogy mi is tiltakozunk min
den idegen befolyás ellen. De amig mi bölcsen hirdetjük a kölcsönös 
megbecsülés gyönyörű igéit: sajnosán kell tapasztalnunk, hogy azok,
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akik a sors különös szeszélyéből bár, de szomszédainkká lettek, nem 
tudnak, vagy nem akarnak bennünket megérteni. Hiába hangoztatjuk, 
hogy egy szekéren egymás kára nélkül nem férünk el annyian: nem 
hallgatnak reánk, s fel akarják rakni az ő bútoraikat is . . . .  Hiába 
mondjuk, hogy a mi ügyünk, a siketnéma-oktatás is túlon-túl igénybe
veszi munkabírásunkat: ők mégis belénk akarnak kapaszkodni, hogy 
segítségükre legyünk . . . .  Minden fáradozásunk dacára nem látják be, 
hogy merőben különbözik a mi világunk az övékétől. Ezt csak akkor 
vennék megdöbbenve észre, ha valóban egy táborban volnánk kénytele
nek sorakozni. Akkor egyszersmind az is nyilvánvalóvá lenne, amit e 
helyen oly sokszor hangsúlyozunk, hogy t. i. a „gyógypedagógia“ és 
az egységesítés semmiképen sem felelnek meg a gyakorlati élet szük
ségleteinek.

De hát hogyan is festene a valóságban az a gyógypedagógiai 
egyesület? — Szinte magunk előtt látjuk ennek az új Babilóniának 
csodás káoszát . . . .  A siketnéma, a vak, a hülye, a gyengeelméjű, a 
gyengetehetségű s a dadogó gyermekek barátságosan (?) olvadnának 
egymás karjába, inig oktatóik a felmerült differenciák kiegyenlítésén 
fáradoznának a kongresszus egész ideje alatt.

Akik a siketnémák beszédtanitása, a vakok költészettana s dombor- 
irása, meg a szellemi fogyatékosok oktatása között a harmóniát, az 
összekötő szálakat keresi: sajnálatraméltó, mert sziszifusi munkát 
végez; aki pedig azt hiszi, hogy egy ellentétes elemekből alakult egyesü
let eredményes munkálkodást fejthet k i: csalfa állomban ringatja magát. 
Mert az a fizikai törvény, hogy az ellentétek vonzzák egymást, mindenre 
vonatkozhatik, csupán az u. n. gyógypedagógiára nem, melynek egyes 
ágai sokkal messzebb vannak egymáshoz, mint Makó Jeruzsálemhez.

Fejlődés — bármily téréit is — csak nyugodt, békés viszonyok 
között lehetséges. A javasolt egyesület pedig a békétlenség melegágya 
volna. Hiszen mindjárt az alakuló gyűlésen kiütne a háborúság, mert 
a hegemóniát nagyobb számunknál fogva mi ragadnánk el, s viszont 
később a kisegitősök, ha abszolút többséghez jutnának. Az abszolút 
többséget pedig előbb-utóbb elérhetnék, mert a kisegitő-iskolák extenziv 

^fejlődését nagyban elősegíti az a miniszteri rendelet, mely azt mondja, 
hogy a jövőben a gyengetehetségű gyermekek oktatására vállalkozó 
tanitók részére 6 hetes tanfolyamot rendez, s a gyógypedagógiai költ
ségvetés keretében 1400 koronás alapfizetéssel állásokat rendszeresít. 
Ha figyelembe vesszük azt, hogy ez a rendelet az iskolák jellegére 
való tekintet nélkül biztosítja az említett állami támogatást: egyszerre 
világossá lesz mindenki előtt, hogy abban a gyógypedagógiai egyesület
ben a kisegítő-iskolások vinnék állandóan a vezérszerepet, még akkor
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is, ha a vakok tanárai velünk érdekszövetségre lépnének. Szegény, 
sokat sanyargatott siketnéma-oklatásnnk még csak akkor járna jól, 
ha 6 hetes kurzust hallgatott óvónők és tanítók igazítanák haladásá
nak útját. (!) . . . .

De egyébként is micsoda hasznuk lenne siketnémáinknak abból, 
ha kénytelenek lennénk meghallgatni például a vakok szakosztályának 
határozatát az irodalomtörténet, vagy a zeneelmélet tanításának a 
módjáról? . . . .

A „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete“ önzetlen munkál
kodásban dús múltjával bebizonyította, hogy siketnénia-oktatásiigyün- 
ket hivatva, s egyedül van hivatva művelni. Bebizonyította, hogy nem 
a hivatalos jelleg adja meg valamely egyesületnek a becsét, hanem az 
a lankadatlan szorgalom, s az a soha ki nem alvó lelkesedés, mellyel 
tagjai még akkor is szívesen dolgoznak, amikor azt látják, hogy a 
megérdemelt elismerés helyett gánccsal illetik őket . . . .

Ha a kisegitő-iskolások szintén érzik, — amint hogy mi is érez
zük — az egyesületi életnek az iskolára való jótékony hatását: lépje
nek be haladéktalanul a körzetükbe tartozó elemi iskolai tanítóegyesüle
tekbe, mert hiszen „a kisegitő-iskolák célja elsősorban az, hogy oly 
gyermekeket, kik gyengébb szellemi képességüknél fogva az elemi
iskolákban nem oktathatók . . . .  megfelelő nevelésben és oktatásban 
részesítse s esetleg a népiskoláknak visszaadhassa.“ Ha saját zászlójuk 
sorsát szivükön hordják, akkor megfogadják tanácsunkat, mert igy 
olyan térre jutnak, ahol nemcsak önnöiimaguknak használhatnak, ha
nem esetleg gyermekpszichológiai ismereteik kapcsán az országos elemi 
oktatás javára is teljes mértékben érvényesülhetnek.

Azt gondoljuk, hogy ezek után nemcsak a szakember, de az el
fogulatlan laikus is megállapíthatja, hogy egységes gyógypedagógiai 
egyesület létesítése célszerűtlen és káros törekvés. . — é—

•*

A „Gyógypedagógiai Egyesület“ felvetett létesítése tárgyában mi 
is kérdést intéztünk nehány, a siketnéma-oktatás terén működő szak
emberünkhöz és a beérkezett igen figyelemreméltó, illetékes véleménye
ket itt közöljük. (Szerk.)

Erős az én abbeli meggyőződésem, hogy a magyar gyógypeda
gógiai oktatásügy szolgálatában álló tanerőknek (igazgatók, tanárok, 
tanítók, tanítónők és óvónők) hivatalos gyógypedagógiai egyesületbe 
való tömörülése sem a siketnéma-oktatásügy, sem a gyógypedagógiai 
oktatás többi ágának előbbrevitele szempontjából nem célszerű és 
nem szükséges.
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Ily hivatalos egyesületnek, szerény nézetem szerint, ugyanis nem
csak első sorban, de úgyszólván kizárólag tanügyi szakkérdésekkel 
kellene foglalkoznia. Már pedig a gyógypedagógia nevezet alatt egybe
foglalt intézmények között épen ebből a szempontból tekintve, olyan 
eltérő különbségek vannak, hogy ezek miatt a más-más oktatási 
ágaknál működő szakemberek egyesületi együttes munkálkodása ha 
nem is lehetetlen, de bizonyára erőszakolt és céltalan lenne. Ezért a 
hivatalos gyógypedagógiai egyesület a legjobb akarattal sem képzel
hető el másképen, minthogy egyesületi cim alatt ugyan, de oktatási 
ágak szerinti külön szakosztályokban munkálkodnának az illetékes 
szakemberek. Lehetetlen be nem látni, hogy ilyen mesterkélt és csak 
cimleg összevont egyesületre szakszempontból egyáltalán nincsen szük
ség. Az egyes gyógypedagógiai intézmények tantestületei mint hivatott 
szervezetek a jelenlegi viszonyok mellett tanügyi szempontból eléggé 
zavartalanul és eredményesen munkálhatják az általuk képviselt intéz
mények fejlesztését. Ha az egyfajta gyógypedagógiai intézmények tag
jai a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének példájára még 
külön megfelelő egyesületekbe is tömörülnének, akkor tanügyi munkál
kodásuk egységes irányzata is az eddiginél jobban volna biztosítva.

Gyógypedagógiai egyesületnek a létesítése csupán a közös sze
mélyi érdekek védelme és biztosítása, valamint a kollégiáiis együtt
érzés ápolása s egymás munkájának a kölcsönös megbecsülése szem
pontjából látszik némileg indokoltnak. Ha meg volnék győződve arról, 
hogy főképen, vagy egyedül a gyógypedagógiai egyesület megalakulá
sától függ a gyógypedagógusok anyagi helyzetének javulása s társadalmi 
tekintélyének megérdemelt színvonalra való emelése, akkor én az elsők 
közé álíanék, akik ily egyesület megalakításában fáradoznak. Ennek 
hiányában azonban egy ily egyesülés célszerűségét és szükségességét 
nem tudom elismerni. Egyébként pedig rá kell mutatnom arra a körül
ményre, hogy a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének az 
alapszabályok értelmében tagja lehet minden kifogástalan ember, aki 
a siketnéma-oktatás szolgálatában áll; valamint azok is, akik más okta
tási ágnál működnek, de a siketnémák oktatására képesítve vannak. 
E szerint a jelenlegi egységesített szakképesítés mellett a gyógypeda
gógiai oktatásügynek valamennyi szakképesítéssel biró munkása belép
het a mi életerős egyesületünkbe. Ha ez megtörténnék, akkor a gyógy
pedagógiai egyesület indokoltságának utolsó szempontja is önként meg
szűnnék. Klis Lajos.

*

Testületünk át van hatva attól a tudattól, hogy egy helyes, 
egészséges irányban működő egyesület nagyban serkentheti tagjait a 
szaktudomány mivelésére, sokban járulhat hozzá az oktatásügy nép
szerűsítéséhez és hathatósan képes előmozditani azt, hogy embermentő 
munkánkért megbecsüljön minket a társadalom és hogy a tanügyi 
kormány is méltányolja fáradozásunkat.

Nézetünk szerint valamely egyesület , csak úgy működhetik üdvös 
irányban és szabadon, hogyha minden felülről vagy bárhonnan jövő 
befolyástól meg van óva, hogyha annak minden egyes tagja szabadon
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nyilváníthatja véleményét, meggyőződését. A hivatalos egyesületek 
története azt bizonyltja, hogy a hatóságok néha illetéktelenül befolyást 
gyakorolnak működésükre, ami a legegészségtelenebb állapotokat teremti. 
Ilyenkor a szaktudomány növelése szünetel, a tagok egymás között 
viszálykodnak és köztük a stéberség üti fel fejét. A jelenlegi liberális 
kormány részéről nem fenyeget ugyan a beavatkozás veszélye, de a 
jövőbe nem lát senki.

Különben a hazai közoktatásügyi egész vonalon — kivéve a 
régebbi időkből sok helyen még megmaradt elemi iskolai tanítók hiva
talos megyei és felekezeti egyesületeit — mindenütt úgynevezett sza
bad egyesületek működnek; ilyenek pl. a középiskolai tanároké, a 
polgári iskolai tanároké, ilyen a mi egyesületünk: a Siketnéma-intézeti 
Tanárok Orsz. Egyesülete is. A tisztviselők országos egyesülete is szabad 
egyesület. A mai kor szelleme sem igen tűri már a hivatalos egye
sületeket.

A tantestület e szerint nem tartja üdvösnek az egyesületek hiva
talos jellegét.

A gyógypedagógia többi ágainál alkalmazott tanerőkkel egy közös 
egyesületben való működést az alább felsorolt okoknál fogva nem 
tartják célszerűnek.

A vakok, hülyék és gyengetehetségűek intézeteinél működő kar
társakkal közös ugyan a hivatali pályára való készülés és a képesités 
s a központi adminisztráció; de mivel a siketnéma gyermek fogyat
kozása és lelki élete s ennélfogva tanításának módszere teljesen elüt 
a többi fogyatékosokétól, nincs is és nem is lehet velők több közös 
ügyünk. Közös érintkezési pontoknak csakis az általános nevelési és 
tanítási elveket lehet tekinteni.

A vak és gyengetehetségű gyermekek psychológiai és ezért didak
tikai szempontból közel állnak a normális halló gyermekekhez; a 
hülyék ismét más kategóriát képeznek; mindezektől és minden tekin
tetben nagyon távol áll a siketnéma lelki élete és ebből kifolyólag az 
ő tanításánál követett módszer is.

Az ily különböző céllal biró és egymástól ennyire eltérő foglal
kozású egyesületi tagok működése mellett a szaktudomány nem fej
lődhetnék, ez a többféle iskolanemnek csak kárára volna.

Ha szakosztályok alakulnának az egyesület kebelében, ott ismét 
csak a saját ügyeikkel foglalkoznának az egyes gyógypedagógiai ágak 
képviselői. A közös egyesületben előreláthatólag csak torzsalkodások 
keletkeznének a különböző foglalkozással bírók csoportjai és — ami 
még rosszabb - az egyes egyének között; mindegyik, különösen pedig a 
mindenkori többség azon volna, hogy a saját érdekeit tolja előtérbe.

Testületünk nézete szerint az ország valamennyi fogyatékos 
gyermekének van joga ahhoz, hogy a neki legmegfelelőbb kiképezte- 
tésben részesüljön és ezért legjobbnak véli, hogyha ezeknek ügyeivel 
kizárólag az ahhoz értők, az őket tanító egyének foglalkoznak, habár 
esetleg kisebb külön egyesületek keretében is kellene ennek meg
történnie.

Mindezeknél fogva nem tartjuk célszerűnek a gyógypedagógusok
nak közös hivatalos egyesületbe való tömörülését. Éliás Jakab.
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A tervbevett gyógypedagógiai egyesületnek létesítését nem kívá
nom, mert nekünk siketnéma-intézetieknek nincs szükségünk reá. 
Veszélyesnek s károsnak is látnám reánk nézve, mert erőnket meg
gyengítené. Ez esetben az egyesülésben nem erőgyűjtés lenne, hanem 
erőmegosztás s talán a kedélyekben is esés lenne. A siketnéma- 
intézetbelieknek megvan az ő egyesületük, mely komolyan, önzetlenül 
dolgozik már évek óta. Én e munkakörrel és működéssel meg vagyok 
elégedve, ezt megszűntetni vagy módosítani nem látom szükségesnek.
Haladjunk a magunk útján. Borbély Sándor.

*

Ma minden téren, de különösen a tudományban a specialistaság 
felé törekesznek. Az orvos, a tanár, a természettudós stb. mind tudo
mányának egyik ágával vagy szakával foglalkozik, hogy azt behatób
ban tanulmányozhassa, s azt előbbre vigye. És ez természetes is.

Hogy miért kellene épen nekünk szétforgácsolni erőnket és 
időnket, oly oktatási ágakkal egyesülve, melyekkel nem foglalkozunk, 
melyeknek ügyét mi előbbre nem vihetjük, s mely minket a mi ügyünk 
fejlesztésében csak akadályozhat, — ezt nem értem. A gyógypedagógiai 
egyesület létesítését tehát a fenti okoknál fogva nemcsak hogy nem 
tartom célravezetőnek, de a siketnémák oktatásügyére egyenesen káros
nak vélem. Kiinda Kálmán.

*

A „Gyógypedagógiai Egyesületinek hiányát egy cseppet sem ér
zem; annak létesítését szükségtelennek, azért a létesítésére irányzott 
próbálkozásokat is meddő törekvésnek tartom. Bihari Károly.

*

A tantestület beható vita után azt az egyhangú határozatot hozta, 
hogy nem tartja szükségesnek hivatalos egyesület alakítását, mivel a 
siketnémák oktatása ügyének előmozditására már van egyesület, mely
nek, tantestületünk közül, mindenki tagja.

Ha a kisegitő-iskola tantestülete szükségesnek tartja eszméinek 
propagálását, megteheti ezt anélkül, hogy a siketnémák tanításával 
foglalkozók ebbe beleszólnának.

A polgári iskolai tanárokra való hivatkozás — tantestületemnek 
szerény véleménye szerint — nem szerencsés, mivel ők egységes esz
közökkel egy célt: a polgári iskola felvirágoztatását szolgálják, mig a 
gyógypedagógiai tanerők egy gyűjtőnév alatt három különböző tani- 
tási ágat képviselnek.

Az a véleményünk, hogy egy hivatalos egyesület nemhogy egye
sítené a gyógypedagógiai oktatásügy terén működőket, hanem ellen
kezőleg, még mélyítené azt az űrt, mely a három különböző ág között 
jelenleg tátong.

Hogy én teljesen azonosítom magam a testület véleményével, az 
kétséget sem szenved. Váradi Zsigmond.
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A gyógypedagógiai egyesület megalakításának szükségét sem én, 
sem kartársaim nem érzik. A siketnémák oktatásügyét mi csak külön 
egyesületben és gyűléseken szolgálhatjuk érdemlegesen. Időnket más 
oktatási ágak beható megvitatására nem fordíthatjuk. Általában azon 
a nézeten vagyunk, hogy a vakok, gyengeelméjűek és gyengetehetségű 
gyermekek számára felállított iskolák tanárai a saját érdekeik ellen is 
vétenének a „Gyógypedagógiai Egyesület“ létesítése által. Közös egye
sületben nevezett iskolák tantestülete sem szolgálhatná érdekeit be
hatóbban.

Egyesüljenek tehát a vakok, gyengeelméjűek és kisegítő iskolák 
tanárai külön-külön. Mlinkó István.

*

Az egyesülés, nézetem szerint, csak akkor lehet üdvös és ered
ményes, ha azt egy valóban létező közös cél . érdekében a kölcsönös 
szeretet, tisztelet és becsülés hozza létre. Minthogy utóbbiak kevés ki
vétellel egyik részen sem tapasztalhatók, s minthogy a közös cél, 
mint azt más oldalról hallottam, egyelőre anyagi érdekeink előmozdí
tása volna, melyek nézetem szerint elég jó kezekben vannak letéve, 
az egyesülést a jelenlegi viszonyok mellett nemcsak hogy szükséges
nek nem, hanem károsnak is tartom. Nagy Péter.

■sí-

Hivatalos gyógypedagógiai egyesület létesitését elvből nem helyes
lem. Ellene mond az erre való kísérletnek múltúnk hagyománya is. 
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“, melynek tagjai 
kizárólag gyakorlati szakemberek, sokkal jobban szolgálja oktatás
ügyünket, mint azt bármely más egyesület tehetné. Nem is tudok 
olyan alapot elképzelni, amelyen a siketnémák, vakok, gyengeelméjűek, 
gyengetehetségűek tanárai egységesen működhetnének. Hacsak nem 
foglalkoznának örökösen személyi dolgokkal. Ez azonban nem indokolja 
egy egyesület létesitését. Völker József.

■ *

Csak oly egyesületnek lehet létjogosultsága, melynek megalakítása 
iránt általános az óhaj a kötelékébe fogadni szándékolt összes tagoknál.

A tervezett hivatalos gyógypedagógiai egyesület nemannyira a 
többség kívánságát elégítené ki, mint inkább egy kis töredék egészsé
ges önzésének érvényesüléseként jelentkeznék.

-E körülmény tápot nyújt ama feltevésre, hogy az új egyesület 
javaerejét — legalább is egyelőre — belső tűz emésztené.

Egész határozottsággal állíthatom, hogy a siketnémák oktatás
ügyének előbbre vitele s személyi érdekeink megóvása szempontjából 
újabb egyesület létesítésének szükségessége nem forog fenn.

Ha a gyógypedagógia többi ágának művelői velünk közösen óhaj
tanak tömörülni, ez elhatározásukat szívesen vesszük tudomásul: egye
sületünk ajtaja nyitva áll előttük, lépjenek be, szeretettel fogad
juk őket. Markovics Árpád.



196 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 11. sz.

Az a kérdés tárgya: hogy van-e szükség gyógypedagógiai egye
sületre és hogy célszerű lenne-e azt megalakítani?

Mióta a „Siketnéma-intézéti Tanárok Orsz. Egyesülete“ megala
kult, azóta valamilyen formában minden évben felszínre kerül a törek
vés, hogy az összes gyógypedagógusok egy egyesületbe tömörüljenek. 
Én kezdettől fogva azt a véleményt tápláltam magamban, hogy a mi 
oktatásügyünknek ilyen egyesületre semmi szüksége nincs, és ha a mi 
meglevő egyesületünknek feloszlásával ez az egyesület mégis meg
alakulna, annak a mi oktatásügyünk kárát látná, a vakok és gyenge- 
elméjűek oktatásügye pedig nem látná hasznát. Miért? Azért, mert 
aki mi közöttünk az egyesületi élet terén tevékenykedni kedvet érez, 
annak erre most teljes mértékben megvan az alkalma, mig egy közös 
egyesületben nem volna meg. Abban a közös egyesületben a gyógy
pedagógiának mindhárom ága egyenlő jogokat gyakorolna s a peda
gógiai és nemzetgazdasági szempontból egyaránt kisebb jelentőségű 
gyengeelméjűek oktatásügye joggal kívánhatná, hogy művelésével az 
egyesület ugyanannyit törődjék, mint a siketnémák oktatásügyének 
előbbre vitelével. Más szóval: azt kívánná tőlem ez az óhajtott egye
sület, hogy amig eddig csak a magam földjét műveltem, addig ezután 
a másét is műveljem. Nem teszem, mert én csak a magam földjének 
a műveléséhez értek, én tehát a máséra kontárkodni nem megyek és 
az enyémre se jöjjön senki, ha naponkint esze gyakorlati tapasztalatá
val földem művelésének minden csinját-binját ki nem tanulta.

Igaz Mester.

A növendékek  e lk ü lö n ítése  a n ém e t s ike tném a-
in téze tek b en .

— Kluy Péter tanulmányúti jelentéséből. —

E lkü lön ítés teh etség  szerint. G yengetehetségű  gyerm ek ek  oktatása.

Még ma is élénk vita tárgya és nagyon eltérő a szakférfiak véle
ménye a növendékeknek tehetség szerinti elkülönítését illetőleg. Egye
sek feltétlenül helyesnek és szükségesnek tartják, sőt számos oly 
szakférfiúval találkoztam, kik e tekintetben a vitát a tehetségszerinti 
elkülönítés javára már befejezettnek tekintik, viszont azonban a szak
férfiak igen tekintélyes alakjai közül sokan igen természetellenesnek 
mondják és legfeljebb az egészen gyengetehetségű gyermekeknek az 
eltávolítását, illetőleg külön osztályokban vagy intézetekben való taní
tását kívánják. Ez okból e kérdést különösen tanulmány tárgyává kí
vántam tenni. A meglátogatott intézetek közül ily elkülönítés van a 
boroszlói és lipcsei intézetben. Ez intézetekben a kiejtési oktatás 
befejeztével a tanulókat (az I. évfolyam végeztével) számuk szerint 
2, 3, sőt mint pl. Boroszlóban, 4 csoportra is osztják. A csoportosítás 
úgy történik, hogy az a) csoportokban vannak a legjobb tehetségű 
gyermekek, a b) csoportokban a szintén még jobb tehetségűek, a köze
pesek a c) és a gyengék a d) csoportokban, illetőleg osztályokban. Ha 
tanév közben valamely gyermek egy gyengébb osztályban kitűnő hala
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dást tanúsít, akkor utólag is áthelyezik az a) vagy b), viszont az 
itteni nagyon gyenge tanulókat a c) vagy d) csoportba. Hogy a tan
erők közül ki melyik osztályban tanítson: azt sorshúzás útján döntik 
el. Mindenik osztály tananyagát a tanterv szabja meg. Azonban a jobb 
osztályok számára bővítik, a gyengébb osztályok részére redukálják 
az anyagot.

Megfigyeléseimet a következőkben összegezhetem.
Az elkülönítés keresztülvitele igen sok nehézségbe ütközik; az osz

tályfőnökök sokszor meghagyják magukat téveszteni (valószínűleg néha 
szándékosan is) a szép kiejtés által és összecserélik a beszédkészséget 
az értelemmel. Ennek következtében az a) és b) osztályokban is akad 
akárhány, — bár igen szépen beszélő, — de nagyon gyengetehetségű 
gyermek és viszont a gyengébb tehetségű osztályokban rossz kiejtéssel 
beszélő értelmesebbek. Sokszor a létszám is szerepet játszik és e miatt 
gyakran gyengébb tanuló kerül a jobbak közé és viszont. Felfelé állan
dóan fogyván a növendékek száma, idővel a 4 csoportból legalább is 
2-őt kell alakítani, minek következtében minden osztályban két-három 
féle anyag is összekerül. Gyakori eset az is, hogy egy gyengébb 
felsőbb osztálybeli gyermeket alsóbb osztályba kénytelenek helyezni. 
Mivel a jobbtehetségű növendékek tanítása kisebb fáradtsággal is ered
ményes és viszont, mivel a gyengébb tehetségüeknél mutatkozó eset
leges eredménytelenség igen könnyen megokolható, az egészséges 
verseny a minél fényesebb eredmény utáni törekvés és az ügy szol
gálatában álló egyéni becsvágy kevésbbé serkentik a tanerők hivatali 
buzgalmát. A jobb osztályokban a gyorsabb haladás miatt, a gyengébb 
osztályokban pedig, mivel az anyag feldolgozása minden időt igénybe 
vesz: a kiejtés igen gyakran elhanyagoltaik. A taneredményt illetőleg 
kétségtelen igen nagy a különbség az egyes párhuzamos osztályok 
között és a jobb osztályok általában szép eredményt mutatnak fel. Ha 
azonban a jobbtehetségűek osztályait összehasonlítjuk oly intézeteknek 
megfelelő osztályaival, hol nincsenek a gyermekek tehetség szerint 
csoportosítva: különbség van ugyan, de távolról sem olyan, aminő 
méltán elvárható volna; a gyengébb osztályok taneredménye azonban 
mélyen alatta marad a normális eredménynek. A gyakorlat tehát alig 
igazolja az elkülönítés mellett felhozott érveket.

Igen célszerűnek, helyesnek és követésreméltónak találtam azon
ban a berlini városi intézetben meghonosodott eljárást. Itt ugyanis, 
bár mindenik fokon szintén 2—3 a párhuzamos osztályok száma, 
még sem csoportosítják a gyermeket tehetség szerint, hanem e helyett 
minden osztályban az igen gyönge növendékek hetenkint néhány külön 
órai oktatást nyernek, hogy ily módon a tehetségben nyilvánuló különb
ség az egyes osztályokban mintegy megszűntettessék. Az olyannyira 
gyönge növendékeket pedig, kik a III. osztálytól felfelé még igy sem 
tudnak haladni (183-ból 8—10), azokat egy teljesen külön csoportban 
tanítják, annyira, amennyire lehetséges. Konstatálnom kell, hogy még 
az ily osztályban (helyesebben: gyengetehetségűek csoportjában) is 
tűrhető és megnyugtató eredményt találtam. Itt tehát tehetség szerinti
elkülönítésről...melyet Gutzmann is kárhoztat — nincsen szó, hanem
csak azt teszik, hogy a gyöngébb növendékeket képessé teszik a
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jobbakkal való haladásra és hogy a valóban gyengetehetségű gyerme
keket nem bocsátják el, hanem külön csoportban tanítják őket.

Bajorországban Hutrop és Neuwied városokban teljesen külön
álló intézetek létesültek a gyengetehetségű siketnémák számára. Ezek
ben összegyűjtetnek az összes bajor intézetekből a gyengetehetségű 
gyermekek és ennek következtében ez intézetek egyikében sem érzik 
szükségét a tehetség szerinti elkülönitésnek. E helyett azonban Bezold 
dr.-nak hatása alatt egy új kérdést vetettek fel, a hallás szerinti 
elkülönítést, illetőleg az u. n. halló osztályok létesítését. (L. alább.)

Később m egsüketítitek elkü lön ítése.

Boroszlóban egy más tekintet szerint elkülönített osztálynak a 
tanítását is láttam. U. i. itt összegyűjtöttek az egész kerületből 12 oly 
gyermeket, kik későbben siketültek meg s igen jól beszélnek s egyik
másik már ir és olvas is. Ezeknél tehát a legfontosabb a leolvasás 
gyakorlása és a beszéd megtartása. A leolvasást főleg képek, segítsé
gével kezdték gyakorolni, u. i. az osztályfőnök mond egy szót, a gyer
mekek többé-kevésbbé tökéletlenül leolvassák; néha értik, néha nem. 
Akkor rámutat a képre és újra mondja a szót. Majd aztán képek 
nélkül mond szavakat és mondatokat. Ezek előhaladása igen szép és 
a gyermekre nézve kétségtelenül igen előnyös is az elkülönítés, mert 
beszédkészségük nemcsak hogy megmarad és fejlesztetik, de nem is 
kénytelenek az intézet összes osztályait végigjárni. .

H allás szerinti e lkü lön ítés.

A hallás szerinti elkülönítés kérdése néhány év előtt szintén 
igen nagy vitát provokált és a hamburgi kongresszust is foglalkoztatta. 
A német szakférfiak nagy többsége határozottan ellene van; luxusnak 
tartják és előbbre valónak mondják a tehetség szerint való csoporto
sítást. A berlini kir. intézetben résztvettem Walthernek egy, a képzőn 
tartott előadásán, mely éppen e tárgyról szólott. Walther véleménye 
mindenesetre már személyénél fogva is igen nagy fontosságú, amelyet 
az a körülmény, hogy több városban személyesen is tanulmányozta 
ez ügyet, csak emelhet. Előadása igen érdekes és világos okfejtést! 
volt. Szerinte a halló-osztályok alapítása nem helyes, mert a hallási 
maradvány nem lévén összefüggésben a gyermekek értelmi képessé
gével, az ily osztályokban nagyon is különböző tehetségű gyermekek 
kerülnek össze és ennélfogva úgy sem végezhető el nagyobb tananyag. 
A tapasztalat mutatja, — mondja Walther, — hogy igen sokszor a 
hallással biró gyermekek, jóval gyengébb eredményt tanúsítanak, mint 
a teljesen siketek. Ha van valamely gyermeknek hallási maradványa 
és ha az a tanításnál felhasználható, az osztályfőnök ezt úgy is meg
teszi. Egyébként pedig az ily elkülönítés megrövidíti a többi siket
némát is.

Magam is teljesen e nézeten voltam és a nürnbergi halló-osztályokba 
azzal az előítélettel léptem be, hogy ott a fentiek leigazolását fogom 
látni. Csalódtam, az eredmények meggyőztek, hogy sokszor más az
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elmélet és más a gyakorlat. Nürnbergi tapasztalataimat a Münchenben 
tett megfigyeléseim nemcsak megerősítették, hanem a hallás szerinti 
elkülönítésről alkotott előzetes véleményemet meg is változtatták. A 
hallás szerinti elkülönítés t. i. innen indult ki és itt van a legszigorúb
ban keresztülvive. Ami legelőször meglepett, az az a körülmény, hogy 
itt nem tartanak és soha nem is tartottak hallási gyakorlatokat, mivel 
dr. Bezold maga is hangsúlyozza, hogy a hallás nem fokozható s a 
szerv legfelebb érzékenyebbé tehető a benyomások iránt. Azonban a 
siketnémák intézeteiben igen sok az olyan növendék, ki a beszédhan
gokra még reagál és kinél ennélfogva a hallási benyomások a beszéd- 
tanitásnál igen előnyösen kihasználható. A Bezold-féle hangvillák segé
lyével megvizsgálják az összes növendékeket s akiknél a beszédhan
gokra reagáló hallási fokot találnak, azokat teljesen elkülönítik, annyira, 
hogy a többi siketnéma gyermekekkel egyáltalán nem is érintkezhetnek. 
És csakis az istentiszteleteken találkoznak azokkal. Kivételesen beosz
tanak még közéjük később inegsiketült, de jól beszélő növendékeket is. 
Oktatásuk három (alsó, közép és felső) csoportban történik. München
ben ez osztályokban mindenütt nők tanítanak, mivel szerintük a női 
orgánum jobban felel meg, hangjukra a kevéssé halló növendékek is 
jobban reagálnak és mivel természetüknél fogva a tanításba nagyobb 
élénkséget vegyítenek. Az alsóbb csoportban az első és második, a 
középfokon a III—V. és a felső fokon a VI—VIII. osztályok tananyagát 
dolgozzák fel összesen 7 év alatt, azonban jóval szélesebb alapon, 
mint a rendes osztályok. Figyelemreméltó, hogy a tanítás nem kizáró
lag a hallásra támaszkodik, hanem a leolvasásra is. Már a hangképzés, 
illetőleg a meglévő hangok tisztázása is oly módon történik, hogy a 
tanitónő közvetlenül a gyermek fülébe beszél, úgy azonban, hogy a 
gyermek egyúttal lássa a maga elé tartott tükörben a tanitónőnek és 
a maga szájállását is. Később, amikor már tükör nélkül is tudnak a 
gyermekek leolvasni és a nem közvetlenül fülbe mondott szavakat is 
megértik, a rosszul ejtett hangok javítását szintén az említett módon 
eszközük. Az elért eredmény meglepő; mig más intézetekben a hallási 
maradvánnyal birók is bizonyos monoton, siketnémás hangon beszélnek, 
addig itt minden gyermek egyaránt szép, tiszta és főleg természetes 
kiejtéssel, tagolással és hangsúlyozással beszél. A gyengébb tehetségű 
növendékek elmaradása csupán a számolásnál tapasztalható; ellenben 
a beszédkészségük emezekével egyenlő arányban fejlődik. Ennek oka — 
megfigyeléseim szerint — abban rejlik, hogy az egész tanítás általában 
igen élénk; ez a folytonos élénk beszéd aztán a gyengébb tehetsé
gűeket is magával ragadja. Az elvégzett anyag még annál is nagyobb,' 
mint a tehetség szerinti elosztásnál a legjobb osztályokban; s már az al
sóbb fokon is, de a felsőbb fokon különösen, bármely gyermekkel egé
szen szépen el lehet társalogni; de ők maguk is élénken társalognak 
egymás közt, mig a tehetség szerinti elkülönitésnél ez nem mindig van igy.

Ezzel kapcsolatban említem meg, hogy Münchenben a többi osz
tályokban, amelyekben a teljesen siketek vannak, feltűnő jó kiejtést 
találtam. Ennek magyarázatát pedig, a tanárok egyéni tulajdonain kívül, 
főleg abban véltem megtalálni, hogy mivel itt kizárólag oly gyermekek 
vannak, kik semmitsem hallanak — legalább a beszéd szempontjából —
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a kiejtést minden gyermeknél egyformán kell az osztályfőnököknek 
ápolniok, ha valamilyen eredményt akarnak felmutatni. Ugyanis azt 
tapasztaljuk, hogy az osztályokban lévő néhány hallással biró gyermek 
tisztább kiejtése eltereli az oktató figyelmét a többiek kiejtésének ja- 
vitásától. Örökké emezekkel foglalkozik és brillíroz, mig a tulajdonké- 
peni siketnémák kiejtése folyton és folyton romlik, annyira, hogy utóbb 
már maga az osztályfőnök is abba a meggyőződésbe esik, hogy rajtuk 
segíteni többé nem lehet. De ha csupa ily gyermek van az osztályban, 
akkor kénytelen minden gyermek hangtisztaságára ügyelni.

Szakirodalm i szem le.
Jl beszédtanitási módszer lélektani megokolása, a je lnyelv  

és az „újjabc“ kritikája. Irta Werner Frigyes, a stadei siketnéma- 
intézet igazgatója.

Wernernek ez a műve a siketnémaoktatás újabb irodalmának 
kétségtelenül egyik legértékesebb terméke, amely új csapáson, psycho- 
logiai alapon bizonyítja be azt az igazságot, hogy a siketnémát a 
hangbeszéd használására kell megtanítani és hogy az ebben való mun
kában az „újjabc“ és jelnyelv használata nem engedhető meg. Szerző 
7 tömören megirt fejezetben tárgyalja feladatát. Tekintve a mű értékét, 
talán nem árt, ha a szokottnál bővebben ismertetjük annak a tartal
mát. Annál is inkább szükségesnek tartom ezt, mert aki figyelemmel 
olvassa a külföldi szaklapokat, tapasztalhatja, hogy Werner műve 
ugyancsak foglalkoztatja a legkiválóbb szakembereket. Schneider, aki 
tantervűnkkel való ismételt foglalkozása révén eléggé ismeretes és aki 
a társalgási alapon való beszédtanitásnak legkiválóbb előharcosa Német
országban, csak a napokban jelentette be „A siketnémák gondolkozása 
és beszéde“ cimű könyvének megjelenését. Aligha csalódom, ha azt 
mondom, hogy e művének megírására Werner munkája adta az impulzust.

I.
Werner könyvecskéjének bevezetésében hosszasabban foglalkozik 

dr. Sternnek Keller Helénről irt tanulmányával, aki abban a siketné
mák beszédtanitását illetőleg az alábbi következtetésre jut: „Az ép
érzékű társalgási alapon sajátítja el anyanyelvét. A siketnéma a hang
beszéd teknikai részének nehéz voltánál fogva erre nem képes. Ö a 
hangbeszédet csak úgy sajátítja el, ahogy az épérzékűek egy idegen 
nyelvet tanulnak meg: rendszeresen az elemekből kiindulva a hangokra, 
szókra, majd a mondatokra térve át. A tiszta módszer szerint tanító 
intézetekben az oktatás hosszú időn át artikulálásból, lélekzési gyakor
latokból, a különböző száj állások begyakorlásából áll. E gyakorlatok 
végzése nem fejleszti a gondolkozó képességet. A rájuk fordított idő 
a szellemi fejlesztés szempontjából kárba vész. A gyermekek gondolat
kifejezési eszköze ezen idő alatt és azután is a jel. A nagy többség
nél hasztalan a fáradozás, nem tudjuk a hangbeszédet úgy megtaní
tani, hogy azt használja mindig és mindenütt gondolatának a közlésére.
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Az amerikai mód, de különösen Miss Sullivannak Keller Helén- 
nél elért szép eredménye mindenesetre gondolkodóba ejthet bennünket. 
Miss Sullivan tanitási eljárása azt bizonyítja, hogy a siketnéma jel
nyelve és az épérzékű hangbeszéde között van egy közvetítő kapocs, 
amelynek segítségével kiragadhatjuk a siketnémát a megszokott mimi
kái körből és előkészíthetjük a hangbeszéd elsajátítását. E közvetítő az 
„újjabc“. Az „újjabc-t“ 1—2 hét alatt megtanulhatja a siketnéma. Az 
„újjabc“-vel ilyformán már a tanítás legelején behatolhatunk a nyelv 
szellemébe. Az alsó osztályok lélekölő teknikai gyakorlatai helyett 
mindjárt kezdetben a legkörültekintőbb tárgyi oktatást végezhetnők. 
E mellett a hangok kiejtését is megtanítanék. Ha a gyermekek a 
beszéd teknikai részét elsajátították, akkor kezdődnék a hangbeszéd 
megtanulása még az „újjabc“ alapján megtanult nyelv átfordításával. 
Az. ily módon való nyelvtanulás elég gyorsan menne és eredményes 
is volna, mert a gyermek mindig tudná a megtanulandó szó vagy 
mondat értelmét.

Az „újjabc“ használata nem teszi körülményesebbé a tanítást. 
Nem következés, hogy a psychikailag nagyobb tartalom, psychikailag 
nagyobb munkát is igényeljen. Olyan segédeszközök felhasználását, 
amelyek a munkát megkönnyítik, szívesen megengedhet a pedagógia. 
Keller Helén esetéből ítélve, igen hasznos segédeszköz lehetne a siket
némák oktatásában az „újjabc“ is.

Werner szerint ilyen és hasonló követelményekkel gyakran talál
kozunk oktatásügyünk terén. Okát abban leli, hogy oktatásunk minden 
más ágnál több problémát kinál. Tanitási eljárásunknak hiányzik a 
psychologia megokolása, amely a sziklaszilárd alapot alkothatná. 
Heinicke-től napjainkig sok kiváló szakember foglalkozott módszerünk
kel. Mindenki új és új előnyökkel ruházta fel. Pedig annak minden 
előnye, ereje, hogy megtanítja a siketnémát beszélni.

Az ember beszéde csak akkor állandósul, fejlődni csak akkor 
képes, ha az folytonosan gyakorolja. Ezt bebizonyítandó, alaposan 
meg kell ismerkednünk a beszédtanitási módszer nehézségeivel és 
gyengéivel.

A siketnéma semmiféle körülmények között nem tudja magát az 
épérzékű lelkivilágába képzelni. De megfordítva is úgy van.

Az épérzékűek legpontosabb önmegismerése alapján sem alkot
hatunk magunknak tiszta képet a siketnéma lelki életéről. A siketné- 
mákkal foglalkozó lélektani művek csak úgy hemzsegnek az egymásnak 
ellentmondó téves felfogásoktól. Hogy bebizonyíthassuk, hogy a dr. Stern 
ajánlotta mód sem alkalmas a siketnéma-oktatásügy reformálására és 
hogy meg is győzhessünk mindenkit annak célszerűtlen voltáról, röviden 
érintenünk kell az oktatásügy egész terjedelmét. Megjegyzendő, hogy e 
fejtegetésekben mindig csak a valódi, a teljesen siketekről lesz szó.

II.
Az épérzékűek hangbeszéde. Az épérzékűek hangképekben gondol

koznak. Ha gondolkozunk, a megfelelő hangok vagy szavak mintegy 
visszhangoznak fülünkben. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
gondolkozás hangbeszéd nélkül nem volna lehetséges. A siketnémák
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nak a jelnyelvben való gondolkozása elegendő bizonyítók rá. Ha valaki 
szól hozzánk, a fülünkbe hatoló hangok ugyanolyanok, mint azok a 
hangképek, amelyekben a mi gondolkozásunk nyilvánul. A hallott hang
képek és az azokkal összekötött gondolattartalom reprodukciója a 
hasonlóság törvénye alapján történik.

Ha beszélni akarunk, akkor öntudatunkban megalkotjuk a kívánt 
szó, kifejezés hangképét, befolyásoljuk akaratunkat és a következő 
pillanatban már halljuk is a szót, miáltal nyilvánvalóvá válik előttünk, 
hogy a beszédszervek akaratunkat pontosan hajtották végre.

A beszéd magunkkal és másokkal való közlési eszköz. Olyan nyel
vet, amelyet a beszélő maga ne tudna ellenőrizni, képzelni sem tudunk.

Az épérzékű embernél a nyelv meghallásának (percepciójának), 
az abban nyilvánuló goldolkodásnak és a beszédnek (reprodukció) közös 
alapja á hangképek. Amit a percepció, a gondolat és reprodukció tel
jes megegyezésének mondhatunk. Kussmaul szerint a beszéd lefolyása 
a következő : „Első a koncipiált gondolat és annak a kinyilatkoz
tatására ösztönző benső erő. Erre kiválasztjuk és kimondjuk az emlé
kezet révén a tudott nyelvből rendelkezésünkre álló szavakat. Végül 
pedig következik a beszélő szervek munkája, amelyek a szavakat ki
ejtik. Ilyképen a beszéd 3 részből á ll: 1. a beszédnek lelkűnkben való 
előkészítése; 2. a dikció, vagyis a szavak és azok egymáshoz való 
viszonyának megállapítása; 3. a szavak kiejtése. Mi az egyszerűség 
kedvéért a koncepciót és a dikciót gondolkozásnak nevezzük.

A halló gyermek hangbeszédtanulásának első megnyilvánulása a 
gagyogás, majd az utánmondás. A magában való gondolkodás másod
rendű jelenség. Feltétele a beszélő szerv zárlata, megakasztása. A fel
nőttek hangos beszédének feltétele a beszélő szervek zárlatának meg
nyitása. így értelmezendő Kussmaul tétele is, amikor azt mondja, hogy 
a gondolat kinyilvánításához az arra való benső ösztönzés is szükséges.

A művelt ember irni és olvasni is tudja a nyelvet. Úgy az irás, 
mint az olvasás olyan készség, melyet tervszerűen kell elsajátítani. 
Eleinte a kis gyermek csak hangosan tud olvasni, mert hangképei, 
amelyekkel a gondolkozása össze van kötve, addig csak akusztikai szó
képekkel kapcsolatban jelentkeztek. És csak hosszas gyakorlat után 
képződik a gyermek agyában az optikai irásképek befogadására a szen- 
zorikus centrum. Azután már a halk olvasás, vagy akár a szó meg
nézése is elegendő arra, hogy az Írásjegyek központja az olvasott 
szavaknak megfelelő hangképeket felidézze.

Az Írástanulásnál a tanuló figyelmét elsősorban a kézmozdulatok 
veszik igénybe. Annál, aki sokat ir, idővel az Írásjegyeknek írott sza
vakká való koordinációjára motorikus központ képződik. Vagyis ha hang
képekben gondolkozunk és ha gondolatunkat le akarjuk irni, akkor ne
künk már nem kell az Írással járó kézmozdulatokra ügyelnünk.

Tudományosan ki van mutatva, hogy a hangképekben való gondol
kozásnál a hangoknak szavakká való koordinációjára szolgáló motorikus 
centrum is, valamint az Írásjegyeknek Írott szavakká való koordináció
jára szolgáló központ állandóan be vannak idegezve, vagy együttrez- 
gésben vannak. Beszélhetünk és Írhatunk tehát, mihelyt akaratunk 
arra irányul.



11. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 203

Minden tanult mozgás állandó ellenőrzésre szorul. így az írás is. 
Különösen, ha mekanikailag nem volt eléggé begyakorolva. Nem min
den alap nélküli az a közmondás, hogy a tudósok rosszul Írnak.

Ha az épérzékű anyanyelvén kivül még egy másik nyelvet tanul, 
annak a lefolyása rendesen a következő: eleinte a halló tanuló az 
idegen nyelv illető szavát az-anyanyelv megfelelő szavával köti össze 
és csak azután a gondolattartalommal.

Ha a kezdő idegen nyelvű szókat vagy mondatokat hall, akkor 
átfordítja azokat az anyanyelvre, mert az ö gondolkozása az anyanyelv 
hangképeivel van összeköttetésben. Ha a tanuló gondolatát az idegen 
nyelvben akarja kifejezni, akkor azt elsősorban az anyanyelvben for
málja meg, mert abban gondolkozik. Ennek megtörténte után átfordítja 
azt az idegen nyelvre.

Idővel ez a folyamat változást szenved és hosszabb gyakorlat 
után a gyermek gondolatát közvetlenül is kifejezheti az idegen nyelv
ben. Gondolkodása akkor már nemcsak az anyanyelv, hanem az idegen 
nyelv hangképeivel is közvetlenül van összekapcsolva. Csak ettől az 
időtől fogva lehetséges az idegen nyelv szellemébe való mélyebb be
hatolás. Az anyanyelv kifejezésének idegen nyelvre való szószerinti 
lefordítása már csak azért is lehetetlen, mert a különböző nyelvekben 
az egymásnak megfelelő szavak az általuk kifejezett fogalom tartalmát 
és terjedelmét illetőleg nem födik egészen egymást; ugyanez áll a 
mondatszerkezetre is. Ezekből nyilvánvaló, hogy valamely idegen nyelv 
elsajátítása alkalmával először csak fordítunk és hogy az idegen nyelv 
szellemébe való behatolás csak akkor lehetséges, ha már közvetlenül 
tudunk benne gondolkozni.

A tapasztalat azt igazolja, hogy idegen nyelvet a legnagyobb 
eredménnyel úgy tudunk elsajátítani, ha olyan környezetbe kerülünk, 
amely kizárólag csak azt a nyelvet beszéli. E körülmény úgyszól
ván rákényszeritő, hogy gondolataikat az újonnan tanult szavakkal 
közvetlenül kössük össze. Ezenfelül állandó — az anyanyelv hallásától 
meg nem zavart — gyakorlat lehetséges ily módon.

A gyermek játszva tanul meg az anyanyelv mellett még egy 
másik nyelvet is. A korosabb emberek már nem. Ezeknél az értelem 
hátráltatja a nyelvtanulást. Ha az idegen nyelv konstrukciójánál és a 
nyelvalakok különbözőségénél fogva teljesen elütő az anyanyelvtől, 
akkor az, aki későn tanulta az illető nyelvet, még évtizedek múlva is 
olyan hibákat követ el, amelyek nyomban elárulják benne az idegent. 
Ilyen tapasztalattal, azt hiszem, sokan rendelkeznek. A gyermekkorban 
nagyon könnyen ki lehet hüvelyezni az ős-hangokból egyik-másik 
nyelv sajátos hangszinezetét és könnyen hozzá lehet szokni egyik
másik tájszóláshoz is. A felnőtt, ha valamely tájszóláshoz hozzászokott, 
nem igen tud máshoz hozzászokni. A német ember magyar beszéde 
sohasem olyan színezetű, mint a született magyaré.

Az idegen nyelvet tehát legkönnyebben direkt módon, fiatal kor
ban lehet megtanulni, amikor a boncolgató értelem még nem állja 
útját a melodikus jellege miatt inkább az értelemre és emlékezetre 
ható hangbeszéd iránt való közvetlen érdeklődésnek.

Az idegen nyelv megtanulásánál a gondolkozás két részre oszlik.
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Az egyik a megfontolás, a másik az átfordítás aktusa. A következő 
séma ily módon szemlélteti az anyanyelv használásának és az idegen 
nyelv megtanulásának lefolyását:

Anyanyelv: p e rc e p c ió -------- K
Jl

Idegen nyelv:
p ercepció -------- átfordítás

megfontolás

Y
átfordítás

V  reprodukció.

^  reprodukció.

Ha csak az anyanyelvben gondolkozunk, akkor az idegen nyelv 
hangképei nem idéződnek fel ezzel kapcsolatban. Mert ha nem Így 
volna, akkor az anyanyelv és az idegen nyelv szavainak hangképe 
egyszerre és együtt lépne fel. Az anyanyelvben való gondolkozásnál 
az idegen szavak hangképének előidézésére való állandó innerváció 
már csak azért is ki van zárva, mert a nyelvek szórendje a legtöbb 
esetben eltér egymástól. (Folyt. k»v.) r.

V E G Y E S E K
Választmányi gyűlés. Egyesületünk választmánya Kecskeméten 

tartotta ülését folyó évi október 26-án. A válaszmányi tagokon kívül 
a vidéki kartársak közül is többen jelentek meg. A közgyűlés utasí
tása értelmében foglalkozott a választmány fizetésügyünk rendezése és 
sérelmeink orvoslásának módjával. E célból Bihari Károly, Borbély 
Sándor, Gönczi Gyula választmányi és Eötvös László egyesületi tagból' 
álló szövegező bizottságot küldött ki, amely bizottságnak kötelessége 
a legrövidebb idő alatt egy oly memorandumot szerkeszteni, amely 
anyagi dolgaink rendezésén kívül sérelmeink történeti felsorolását is 
foglalja magába, kérve azok orvoslását. E memorandumot a választ
mány a decemberi, legkésőbb januári gyűlésén tárgyalja, kinyomatja, 
azután pedig aláírás végett egyesületünk minden tagjának megküldi. 
Amint az aláírások megtörténtek, egy nagy küldöttség által, a siket
némák tankötelezettségéről szóló törvényjavaslattal együtt, átadja 
miniszterünknek és benyújtja a képviselőházhoz. —- Könyvkiadóvállalat 
létesítése tárgyában kimondta a választmány, hogy anyagi okokból 
rendszeres vállalatot szakkönyvek kiadására nem létesíthet, azonban 
ha ily könyv Írásáról tudomást szerez, annak kinyomatását és meg
jelenését teljes erkölcsi és anyagi erejével támogatja. — A siketnémák 
továbbképzése és a túlkoros siketnémák iskoláztatása ügyében egy 
későbbi gyűlésen határoz. — Végül köszönetét szavazott a választ
mány Adler Simon tagtársunknak azért, hogy Bonét munkáját magyar 
nyelvre fordította és azt Egyesületünk rendelkezésére bocsátotta. A 
„Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete“ tagjai közzé felvétettek: 
Schajfer Mátyás, Michels Fülöp, Nemesdfalvy József, Fodor István, 
Miskey Károly és Schnitzl Gusztáv.

Szerkesztő üzenete. Sz. I. Vác. Közleménye most lekésett. 
Jövő számban hozzuk.

Szilád! László könyvnyomdája Kecskemétem


