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A meggyőződés tisztelete.
„Az ellenkező véleményt, hol kell, ostromold, de azt, vagy érette 

birtokosát gyűlölnöd, igazságtalanság. Mert nem megtörténhetik-e, hogy 
két ellenkező közt igazad nincs ? s feltéve, hogy igazad van, mit vét az, 
ki gonoszság nélkül, meggyőződés után ilyen vagy olyan véleményt lát 
valónak?“ A Parainesis költőjének, Kölcseynek ez örök-igazságé, szavai 
jutnak mindig az eszembe, valahányszor elgondolom, hogy a hazai 
szakférfiak jó része nélkülözni kénytelen becsületes meggyőződésének 
tiszteletét, s tapasztalniok kell, hogy a hitük szerinti véleményükhöz 
való ragaszkodásukért megvádoltatnak és bizonyos neheztelést kell 
érezniök ama tényezők részéről, kik ügyüket intézik.

Megcáfolhatatlan tény, hogy a siketnéma-oktatás mai művelőinek 
legalább is 90%-a abban a meggyőződésben él és van, hogy szép, 
nemes és ideális ember hivatására méltó ügyünket csak úgy vagyunk 
és leszünk képesek kellően élőmozditani, ha megosztott erőnket és 
tudásunkat egyesítve, kizárólag a siketnéma-oktatás szolgálatába bo
csátjuk ; ha már a képzőben is kizárólag a siketnémák nevelésére és 
oktatására készíttetnek elő a jelöltek, minden idejüket, munkásságukat 
és elméleti tudásukat egyetlen cél érdekében összpontosítják, s igy 
előkészítvén, azzal az erős elhatározással léphetik majd át az intéze
tek küszöbét, hogy mig élnek, jó és balsorsban egy célnak kell és 
fogják életüket szentelni.

E meggyőződés önzetlen volta nyilvánvaló s feltétlenül tiszteletet 
érdemel. Éppen ezért határozottan csodálkozom, hogy ennek mégis 
ellenkezőjét kell tapasztalnunk. A meggyőződésünk- és elveinkért való 
küzdésünk önző motívumokból kiinduló szeparasztikus törekvésnek nyil-
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vánittatik. Hol vannak itt személyes, önző érdekek ? Lemondván véle
ményünkről és szolgamódra elfogadván az ügyünket . intézők által oly 
nagyon erősen képviselt — nem egyszer ötletszerű — hivatalos véle
ményeket, nem inkább volnánk-e önző érdekek bajhászásával meg
vádolhatok? Mem értjük a neheztelést és nem tudjuk megérteni, miért 
kell nekünk az ügy javára való tiszta meggyőződésünkért felettes 
hatóságunkkal való viszonyunkban bizonyos feszültséget ereznünk.

A német módszer diadalmas térhódítása után senki sem kétel- 
kedhet'ik többé, hogy de l’Épée egész működése egy nagy tévedés, 
hogy fellépése legalább is félszázaddal vetette vissza a hangos beszédre 
való oktatás módszerének helyes irányú fejlődését. Nincs ember,- ki 
emiatt követ vetne rá, ellenkezőleg, mindannyian csodáljuk az ő ön- 
feláldozását, tisztelettel adózunk személyének nagy munkásságáért és 
a meggyőződésében való fanatikus hitéért. A mi meggyőződésünk is 
tiszta forrásból, az ügy szeretetéből fakad, s ezért ahhoz való ragasz
kodásunkért méltán elvárhatjuk, hogy az ellenkező véleményt kép
viselők részéről elfogulatlan és türelmetlenségtől ment elbírálásban 
részesüljünk.

Felfogásunkhoz ragaszkodván, csak természetes, hogy annak tért 
hódítani is törekszünk s minden tehetségünkkel azon vagyunk, hogy 
elvi álláspontunk a gyakorlatban valóra is váljék. Ha ézt nem tennők, 
veszitenénk komolyságunkból.

Egyesületünk megalakítása alkalmával is tagadhatatlanul nagy 
szerepet játszott a szakférfiak itt vázolt meggyőződése és ugyanennek 
a meggyőződésnek az eredménye, hogy lapunk utóbb kizárólag a siket- 
néma-oktatás és munkásainak érdekét tűzte zászlójára. Meggyőződésün
ket követvén, csakis igy alkothattuk meg egyesületünket, s az ennek 
kiadásában megjelenő lap sem vallhatott más elveket. Ezért van, hogy 
mig személyünket illetőleg a véleményhez való ragaszkodásért csak 
bizonyos feszültséget kell éreznünk, addig egyesületünk és lapunk iránt 
már határozott ellenszenvet voltunk kénytelenek konstatálni. Pedig 
mióta egyesületünk fennáll s lapunk megjelenik, soha egy pillanatra 
meg nem szegtük azt a tiszteletet, amellyel feletteseink iránt mind
annyian tartozunk. Mig más hasonló, de sokkal intranzigénsebb irányt 
követő egyesületek a felettes hatóságoktól bizonyos jóindulatú támo
gatást élveznek, gyűléseiken az ügyeiket intéző egyének is megjelen
nek, nekünk mindenkor nélkülöznünk kellett a legcsekélyebb jóakaratot 
is. Meghívásaink, visszautasittattak, üdvözléseink legtöbbször válasz nél
kül maradtak s az ügy érdekében való üdvös kérésünk megtagadására 
elegendő ok volt az is, hogy az egyesület közvetítette azokat. És mindez 
azért, mert megalkuvás nélkül ragaszkodtunk meggyőződésünkhöz és
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nem akartunk erőink szétforgácsolásához hozzájárulni. Mert az a körül
mény, hogy anyagi ügyeinket is tárgyaltuk, hogy fizetésemelést kértünk 
és jogos sérelmeink orvoslását kérelmeztük, nem lehet oka az egyesület 
és lap ellen irányuló ellenszernek, nem pedig két okból. Először, mert 
egyesületünk megalakulása után évekig kizárólag csak szakkérdésekkel 
foglalkozott s ennek dacára már akkor is „kegyvesztett“ volt, másod
szor pedig azért nem, mert az utóbbi évek folyamán széles e hazá
ban minden egyesület és minden* egyén az anyagi kérdéseket tágyalta, 
vitatta és követelte jogosultnak vélt igényeinek kielégítését sokkal 
hangosabban és kevesebb tisztelettel, mint mi. Amit minden tisztvi
selői csoportnál természetesnek találtak, nálunk csak nem vétek!?

És itt nem mellőzhetem az alkalmat, hogy egyúttal egyesületünkre 
és lapunkra vonatkozólag néhány egyéb kérdést is ne tisztázzak. Ugyanis 
ismételten olvastuk és hallottuk emlegetni, hogy mi akadályoztuk és 
akadályozzuk meg az u. n. „gyógypedagógia“ különböző ágainak tö
mörülését, egyesülését. Sem egyesületünkben, sem lapunkban soha 
egyetlen sértő, vagy kicsinylő szó nem esett a velünk egy kalap alá 
vont többi intézmények ügyéről, vagy azok művelőiről. Mi már tömö
rültünk, az ő egyesülésüket megakadályozni pedig soha meg nem kí
séreltük. Honnan veszik tehát a vádat, hogy mi vagyunk az okai az 
eddigi tehetetlenségüknek ? Hogy kevesen vannak, arról mi nem tehe
tünk s ez nem lehet ok arra nézve, hogy meggyőződésünkről lemond
junk. Mi sokkal nagyobb véleménnyel vagyunk felőlük és meg vagyunk 
róla győződve, hogy nélkülünk is egyesülhetnének, semmi szükség sincs 
tehát arra, hogy az egyik egyesület megszűnjék, vagy átalakuljon. 
Különböző, irányokat szolgáló közös egyesületeknél két vagy három 
különálló egyesület sokkal áldásosabb és hasznosabb tevékenységet 
fejthet ki *az általuk képviselt ügyek fejlesztése s előmozdítása, érdeké
ben; a közös ügyekben pedig az egyesületek közötti egyöntetű eljárás 
nem tekinthető kizártnak.

Nagyon különös színben tűnteti fel egyesek gondolkozását az a 
gyanúsítás, hogy egyesületünk és lapunk egy ember bosszúszomjának 
az eszközei. Hogy mily nevetséges e vád, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy egyesületünk és lapunk valamikor a kérdéses 
egyén ellen is hirdette jelenben vallott meggyőződését, melyhez szi
lárdan ragaszkodik. A mi meggyőződésünk sokkal nemesebb alapokon 
nyugszik s bármilyen nagyra becsüljünk is valakit, azt érte fel nem 
áldozzuk; személyes érzelmeknek egyesületünket és lapunkat ki nem 
szolgáltatjuk.

A legfőbb vád azonban, hogy egyesületünk és lapunk izgat s 
kicsinyes dolgok feszegei égével nyugtalanságban tartja a kedélyeket.
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Bármennyire igyekszem is elfogulatlannak lenni, nem találok sem 
egyesületi életünkben oly mozzanatot, sem lapunkban oly sorokat, 
amelyek e vádat igazolnák. Igaz, hogy tárgyaltunk ügyünkre nézve 
valóban nagyfontosságú kérdéseket — még pedig legjobb meggyő
ződésünknek megfelelően — és épigy foglalkoztunk mélyreható sze
mélyi dolgokkal is. E kérdések méltányos megoldása úgy a siket- 
néma-oktatásra, mint reánk nézve végtelen nagy erkölcsi és anyagi 
előnyöket biztosítana; s igy csak természetes, hogy nagy érdek
lődést tanúsítunk mindnyája iránt. Ezek tehát nekünk nem kicsinyes 
dolgok, de azért az izgalmat nem mi idézzük elő, hanem azok a 
tényezők, kik — bár abból semmi erkölcsi vagy anyagi előnyük, 
illetve káruk nincsen — a dolog tragikussága mellett is mosoly
gásra indító aprólékoskodással törekszenek épenséggel nem túlzott 
óhajtásainknak elébe vágni s jogainkat elkobozni. A tanári címnek a 
költségvetésből való eltűnte lese H  habár határozottan törvényellenes
nek tartjuk -— még érthető és részben érthető az értesítőkre vonat
kozó rendelet is, de mit szóljunk pl. a „Tiszti Cim- és Névtár“ közléseit 
illető beavatkozásra? Ugyan-ugyan kinek ártott az és mennyiben volt 
kára abból az államnak, hogy ily félhivatalosnak sem nevezhető kiad
ványban tanárokként szerepeltünk ? Abból az ügyre csak előny hára
molhatott. De nyugtalanítják a lelkeket és izgatják a kedélyeket az 
oly esetek is, amikor — mint mi a pályánkon már sokszor és most 
a közelmúltban is — egyes egyének minden meghallgatás nélkül oly 
elbírálásban részesülnek, amelyben más téren csak jogerős fegyelmi 
Ítélet alapján lehetne részük s nem kevésbbé kelt nyugtalanságot az 
az eljárás, hogy némely szorgalmas s az ügy körül érdemeket is szer
zett egyének a kinevezéseknél minden ok nélkül mellőztetnek olya
nokkal szemben, kiknek érdemeik nem nagyobbak emezekéinél, de 
meggyőződésükkel meg tudnak alkudni. Azonban nem panaszként emlí
tem fel mindezeket, hanem csak igazolásául annak, hogy az emberek 
izgatottságának okait nem az egyesületünk munkálkodásában és lapunk 
közleményében kell keresni. Azért tehát, mert ragaszkodunk meggyő
ződésünkhöz, mert nem vagyunk hajlandók azt feláldozni, még nem 
szolgáltatunk okot a vádakra, melyekkel illetnek, valamint hogy nem 
szabad feltétlenül a mi soraink közt keresni a napilapok orvtámadóit 
sem, kiket alighanem azok közt lehetne feltalálni, kik Jamis-arccal 
bókolnak egyfelé s zavart csinálnak másfelé, hogy aztán a zavarosban 
halászhassanak.

A mi szándékaink tiszták, s azért emelt homlokkal s nyílt őszin
teséggel küzdünk törekvéseink megvalósításáért és mindenkor követjük 
költőnk, Jókainak szavát: „Ha az, amit el akarsz mondani, meggyő-
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ződésed, mondd el. De ne mondd el olyankor, mikor jutalmat kínál
nak érte. Mondd el ingyen, ha megvernek is érte!“ A reánk mért vádakat 
tehát visszaútasitjuk s miként mi is tisztelettel adózunk mindenki véle
ményének, mi is bizalmat kérünk a magunk személye, jóakaratot törek
véseink s tiszteletet becsületes meggyőződésünk irányában : akkor meg
lesz a hőn óhajtott megnyugvás és összhang. Egy közkatona.

Módosított tantervűnk ismertetése.
A módositott tanterv a régi tantervvel szemben tartalmilag nem 

mutat fel lényeges eltéréseket, amennyiben a tanítás célja és képzési 
ideje megmaradtak úgy, mint a régiben, a tantárgyak is ugyanazok, 
valamint az ismeretes miniszteri rendelettel még az új tanterv meg
jelenése előtt megállapított heti óraszám is.

Hogy az első tekintetre mégis rövidebbnek, azaz redukáltnak 
látszik, az onnan van, mert az a szóanyag (szótani rész), mely az 
egyes beszédkörök keretén belül a régiben előfordult és amely abban 
egész fejezeteket képezett, a módositott tantervben nem szerepel és 
mert az a sok és terjedelmes utasítás és magyarázat, ami a régiben 
volt, ha nem is maradt ki egészen, de mégis a minimumra redukálta- 
tott; továbbá mert a tanítandó nyelvalakokat sokkal rövidebb alakban 
Írja itt elő, mint a. régiben, anélkül azonban, hogy azok lényegükből, 
illetve terjedelmükből egy hajszálnyit is veszítenének. Kimaradtak 
továbbá a módositott tantervböl egészen az indulatszók és a névutók 
csak a III. osztályban lépnek fel először.

E csekély változás mellett lényeges újitás csak az, hogy mig a 
régi tantervben a mondattani rész mind a nyolc osztály számára egy 
fejezetben tárgyaltatott, addig a módositott tantervben e rész minden 
osztály számára külön-külön szabja meg a szükséges tudnivalókat.

E szerint: 1. A tanítási idő redukálása és a régi tananyag egész 
terjedelmében érintetlenül való meghagyása az a főjellemvonás, mely 
a módositott tantervet első helyen jellemzi.

2. Második jellemvonása a módositott tantervnek a képzési idő 
zavaros fejtegetése. A képzési időt 6, illetve 8 évben állapítja meg. 
„A végcél — mondja a tanterv ugyanaz, azzal a különbséggel, 
hogy a 6 évfolyamra berendezett iskolákban a reálismeretekből a 
képzési idő alatt kevesebbet nyújtunk a növendékeknek“. De hogy 
mennyit nyújtsunk, arról a tantervben nem esik szó. Ha ez csak a 
leánynövendékekre vonatkozna és pedig a kézimunka javára, akkor 
meg épen nem is felel meg a valóságnak, mert tudjuk, hogy pl. a
VI. osztályban a növendékek kivétel nélkül ugyannyit tanulnak a szám
tanból és természetrajzból, mint a 8 osztályú intézetekben, sőt a 
módositott tanterv a VII. és VIII. osztályú leányokat sem menti fel a 
reáltárgyak tanulása alól, — a női kézimunka javára, — mint az a 
múltban volt.
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3. Ugyancsak ide tartozik a tantervnek még egy rendelkezése, 
amely a fentinél is kritikusabb. A tanterv ugyanis azt mondja az 
általános részben, hogy a VI. osztály tananyaga úgy van összeállítva, 
hogy az egy kikerekitett egészet képez. De azért ott, ahol a VI. osztály 
tananyagát kiszabja, felsorolja a rendes VI. osztály számára körülirt 
köröket, de hozzáteszi, hogy: „A hat osztályú intézetekben kívánatos, 
hogy a VI. osztályban a VII. és VIII. osztályok anyagából is a legfon
tosabb dolgoztassák fel, mint pl. a takarékpénztár, biztosítás, ragályos 
betegségek; a házi, ipari és élelmi cikkek bevásárlási helyei és árai 
és ezek értékesítése stb.“, szóval amellett, hogy a tanterv ellentétbe 
jön önmagával, mikor azt állítja, hogy a VI. osztály tananyaga egy 
kikerekitett egész, még azt is kívánja, hogy a 6 osztályú intézetek
ben a hatodik osztályban három osztály tananyaga dolgoztassák fel.

4. Hiányos oldala a módosított tantervuek az, hogy a kombinált 
osztályokról egészen megfeledkezik. Hogy hogy történjék egy ilyen 
osztályban a tanítás, azt ép úgy,' mint a régi tanterv is, egy szóval 
sem említi. Pedig az ilyen osztályok számára külön tanítási tervezet 
szükséges.

Tantárgyankint és osztályonkint a következő eltéréseket foglalja 
magában a régi tantervvel szemben:

I. A kiejtési (fonetikai) ̂ gyakorlatok.
/ —  V ili .  osztály.

A fonetikai gyakorlatok részletezése az új tantervben épen 
olyan terjedelemben fordul elő, mint a régiben. Kivételt csak a gya
korlatokhoz irt „Módszeres utasítások“ képeznek, melyből az f j  pont 
kimaradt. E pont igy hangzik: „Noha a hangjavítás nincs órához 
kötve, mindazonáltal korlátolt számban külön órák is fordíthatók az 
analóg hangcsoportositások és hangkapcsolatok önálló és tudatos hasz
nálatának gyakorlására“.

E szerint az első osztály számára előirt 200 szó és az ezekből 
alkotható mondatok tiszta kiejtéssel való betanítása a jövőben is 
megmarad heti 20 órai tanitás mellett. De a többi osztályok számára 
is megmarad a régi tantervben is kifejezésre jutott amaz elv, hogy a 
kiejtés tisztaságára kiváló gondot fordítsunk.

II. A beszédtanitásnál az alábbi eltérések mutatkoznak.
Lényeges változás e tantárgynál a beszédtanitás és a leiró szem

léltető oktatás határa.
Mig a régi tanterv szerint ugyanis a beszédtanitás csak a II. 

és, Ill-ik osztályban fordult elő és azt a IV-ik osztályban váltotta 
fel a leiró szemléltető oktatás, addig az új tanterv a beszéd tanítást 
a II., III. és IV-ik osztály számára írja elő és a leiró szemléltető 
oktatás csak az V-ik osztálytól felfelé tanittatik. Ezzel azonban nincs 
kimondva az, hogy a munka ez által meg volna könnyítve, mert hi
szen a cél ugyanaz itt is, mint a régi tantervben. Az új tanterv is 
megkívánja, hogy a II—IV. osztályokban olyan szókincset adjunk a 
siketnémának, mely a 6 éves halló gyermek beszédbeli képességének
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megfelel, valamint hogy az V--VIII. osztályok a leiró szemléltető okta
tás által á népiskolai értelemben vett beszéd- és értelemgyakorlatok 
szerint a siketnéma értelmét a népiskolai színvonalra emeljük, a ki
fejezési képességet pedig ennek megfelelőleg fokozzuk. Továbbá, hogy 
a könyvből való olvasást annyira előkészítsük, hogy a IV-ik osztály
ban a megfelelő tartalmat olvasva, meg is értse.

Maga a beszédtanitási anyag a következő eltéréseket foglalja 
magában egyes osztályokban :

II. osztály, (Heti 16 óra.)
A kifejezési alaknál,, mint új alakok^ ezek vétettek fel az új 

tantervbe: a) a főnevek ragozásánál a nál, nél rag;
b) a névmásoknál kimaradt a személyes névmás helyragokkal 

való ragozása;
c) a névutók ragozása ezen osztályban egészen kimaradt az 

új tantervből;
d) Az igeragozásnál már nagyobb változásokkal találkozunk, 

amennyiben a módositott tanterv sokkal több és nehezebb anyagot 
ir elő, mint a régi tanterv. Mig ugyanis a régi tanterv csak a jelentő 
mód jelen és múlt idejének egyes számát kívánta, továbbá a paran
csoló mód csak az egyes második személyére szorítkozott, addig az 
új tanterv alaki szemléltetés után gépilegesen, tekintet nélkül alakjukra 
és tartalmukra, az előforduló igék a jelentő mód jelen és múlt idejé
ben az egyes számban, ikes és iktelen, rendes és rendhagyó, határozott 
és határozatlan alakjukban való begyakorlását rendeli el. Továbbá az 
óhajtó mód jelen idő egyes számú első személyében, a parancsoló és 
kötő mód jelén idő egyes és többes számít második személyében mind
két alakban. A módjegyek, idő- és szémélyragok gyakorlati szemlél
tetése, a megkülömböztetés végett;

e) a határozószók, kötőszók, írásjelek és köznapi szólamok 
ugyanazok, mint régebben;

f )  az indulatszók nemcsak ezen osztálynál, de valamennyinél 
elmaradtak.

III. osztály (Heti 16 óra.).
A beszédkörök ugyanazok, mint a régi tantervben. A nyelv

alakok is teljesen ugyanazok, mint a régi tantervben, azzal a különb
séggel, hogy a névutók itt fordulnak elő legelőször és körülbelül csak 
azok vétettek fel, amelyek azelőtt a II. osztályban fordultak elő.

IV. osztály. (Heti 14 óra.)
A beszédkörök ugyanazok, mint a régi tantervben. A kifejezési 

alaknál a következő változások fordulnak elő: 1. Melléknevek: n, ul, 
ül, a módhatározói rag mind a három fokának való ragozásával több, 
mint a régi tantervben; továbbá az összes számnevek teljes ragozá
sával kíván többet a régi tantervnél (a régi tanterv ugyanis csak az 
osztó számneveket irta elő,) a kérdőnévmásoknak szintén teljes rago
zását Írja elő és ehhez még hozzáveszi a határozatlan névmásokból 
a következőket, mint új alakot: más, másik, mind; mindenik, szükség 
szerint az összes névragokkal. A többi ragok ugyanazok, mint a régiben.
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V. osztály. (Heti ÍO óra.)
A beszédkörök teljesen ugyanazok, mint a régiben. A főnevek

nél részletesen Írja elő azokat a képzőket, amelyeket tanítani kell; 
ezek: ás, és, ék, ni, ál, él, ény. Úgyszinte a mellékneveknél is : s, as, 
os, tálán, télén, i, só, ső, ó ő, t, tt. Az igeragozást teljesen egészében 
írja elő.

VI. osztály. (Heti 8 óra.)
A beszédkörök ugyanazok volnának, ha az új tanterv nem kí

vánná meg a következőket is : „A VI. osztályú intézetekben kívánatos, 
hogy a VI. osztályban a VII. és VIII. osztályok anyagából a legfonto
sabb dolgoztassák fel, mint pl. takarékpénztár, biztosítás, ragályos 
betegségek, a házi-, ipari- és élelmi cikkek bevásárlási helyei és 
árai és ezek értékesítése stb.“ Ez különben a régiben is megvolt, de 
ott heti 24 órai tanítás mellett még lehetséges volt. Most azonban 
nem ! A kifejezési alakot illetőleg a főneveknél, mellékneveknél és 
számneveknél mindazokat a ragokat részletezi, amelyekkel a felsorolt 
beszédrészeket képeznünk és ragoznunk kell. A névutók átvitt érte
lemben is tanitandók. A tanítandó határozószókat pedig egyenkint 
sorolja fel.

A VII. és VIII. osztályban heti 6, illetve 4 órai tanítás mellett 
az egész tananyag ugyanaz, mint a régi tantervben.

A tananyag ilyetén való beosztása után tizenegy oldalon adja 
elő a módszeres útasitásokat.

III. írás-olvasás. Az irás-olvasásnál változások nem fordulnak elő.
IV. írás-fogalmazás. E tárgynál sem fordulnak elő változások. 

Megjegyzendő azonban, hogy itt a fogalmazást, mint eddig is, az alsó 
négy osztályban a beszédtanitással egyidejűleg, az V. és VI. osztály
ban heti 2 és a VII—VIII. osztályban heti 3 órában kell tanítani.

V. Olvasás. Itt sem merülnek fel különösebb észrevételek. A tu
lajdonkén! olvasmánytárgyalás a IV. osztályban lép fel és a IV., V. 
és VI. osztályban heti 3—3 órában, a VII. és Vili. osztályban heti 
4—4 órában tanittatik. Ezelőtt a III. osztályban 2, a IV-ben 3, az 
V—Vl-ban 4—4 és a VII—VlII-ban 5—5 óra volt.

VI. Számtan. A számtannál is, mint a beszédtanitás és leiró 
szemléleti oktatásnál is lehetett tapasztalni, a heti óraszám redukálása 
mellett a tananyag mennyisége hajszálnyi pontossággal kimérve, meg
maradt a régi. A heti óraszám a II—IV. osztályban 4—4, az V. osz
tálytól felfelé 3—3. Azelőtt valamennyi osztályban 4 —4 óra volt.

VII. Természetrajz. Tanittatik a VI. osztályban heti 2 órában, 
a VH-ben heti 2 órában és a VIII. osztályban heti 1 órában. A tan
anyag szóról-szóról ugyanaz. Azelőtt a VIII. osztályban is 2 óra volt.

VIII. Természettan. Tanittatik a VIII. osztályban heti 2 órában. 
A tananyag és az óraszám is a régi.

IX . Földrajz. E tárgyból az V., VI. és VII. osztályra 2—2 óra, 
a VIII. osztályra 1 óra esik. A tananyag ugyanaz marad, mint a régi 
tantervben volt.

X. Történelem. Itt ugyanazon heti óraszám mellett a tananyag 
is ugyanaz maradt.
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XI. Alkotmány. Tanittatik heti 2 órában a VIII. osztályban. Ki
maradt az új tantervből a hadkötelezettség.

XII. Szépírás. Előírja valamennyi osztály számára, de külön 
időt nem jelöl ki arra. Valószínűleg a beszédtanitási órák felhaszná
lására céloz a tanterv.

Végül megjegyzem, hogy a melléktantárgyaknál, mint: a kéz
ügyességnél, tornánál, női kézimunkánál és a hittannál is a csopor
tokban a minimális és a maximális szám megállapítása nemcsak 
kívánatos, de szükséges is. A módosított tanterv azonban nem intéz
kedik erről. Hertilla Szilárd.

Beszédtanitás a II., III. osztályban.
A jel a beszédtanitás szolgálatában. (Folytatás.)

A siketnémák jelnyelvét az épérzékűek társadalma oly csekély, 
elenyésző részben ismeri, hogy szóra sem érdemes. A valóságos 
siketnéma tehát e réven be nem juthat az épérzékűek társaságába. 
Pedig a siketnémák tanításának ez a végső célja.

A némát kell tehát szólóvá tenni és képesíteni, hogy a beszédet 
a szájról értse meg hallás nélkül is.

Midőn a siketnémát beszélni tanítjuk, gyakran felhangzik a 
panasz, hogy a sok jeleléstől nem tudunk tért hóditani a beszédnek: 
inkább jelel, semhogy beszélne tanítványunk.

Ez az ő természete s a mi hibánk. Akinek vizet kínálnak, mikor 
éhes, nem fogadhatja el az ajánlatot, inkább más útra tér, hogy 
vágyát kielégítse, gondoskodik magáról úgy, ahogy tud.

A némának kínált beszédünk sok esetben neki nem kell, mert 
magunkat s a rendszert tettük központtá, ami őt nem érdekli s nem 
igerli a beszédre. Nem kiváncsi ő azt tudni, hogy mennyiben jogosult 
e kifejezés : munka nélkül lehet-e élni vagy nem, mikor az ő leiké
ből az az érzés akar kifejezésre jutni, hogy: fáradt vagyok. Ezért 
van aztán, hogy nem érez hajlandóságot a beszédre, mert annak, 
amit tanul, csak alig veheti hasznát.

Adjunk neki oly beszédanyagot és kifejezési formát, mely meg
felel az ő lelki kívánságának és amely kifejezést haszonnal alkalmaz
hat i s : akkor kevesebb lesz a jel és több lesz a beszéd.

Ehhez azonban ez ideig még nem említett dolog szükséges, az 
t. L, hogy a tanár értse a gyermek jelnyelvét. Szinte látom a meg
döbbenést a legtöbb szakember arcán. Nem elég, hogy tanitványaink 
is a kelleténél többet jelelnek, még a tanár is tudjon jelelni!?

Elmondjuk a jelnyelvről röviden azt, ami ide vág.
A jelnyelv végcél nem lehet, ne is legyen senki részéről. Mert 

aki csak ezt tudja, az kizáródik az épérzékűek művelt és kevésbbé 
müveit társadalmából, ahova pedig minden siketnémát helyzete sze
rint be kell illesztenünk.

A jelnyelv tökéletlen úgy az önálló fogalmak, mint a viszonyítás 
kifejezése szempontjából. Nincs benne tagoltság, ritmus, hangsúly,
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hanglejtés és egyáltalán annyi éri el ni esség, mint a beszélhető nyelv
ben. E mellett a jelnyelv sokszor fordított sorrendben fejezi ki azt, 
amit a beszélhető nyelv kifejez (fiú nagy e. h. nagy fiú) stb.

Szoktuk is üldözni a jelnyelvet, mert ez a jelszó: irtsuk a jelt. 
Ez a buzgóság azonban egymagára nem elég a cél elérésére; sőt 
céltalan, inhumánus és helytelen. Az emberi léleknek megnyilvánulni 
való akarását erőszakkal elnyomni nincs jogunk. Több-kevesebb ered
ménnyel ideig-óráig elnyomhatjuk ugyan erőszakkal a forrást, de vég
legesen bedugni nem tudjuk, hacsak merőben nem akarjuk újra el
némítani a már beszélni kezdett siketet.

Akkor lesz helyes a megoldás, ha a kitörő érzésnek és gondo
latnak előbb más levezető utat készítünk. E más levezető ú t : a be
széd majd magától is kiszárítja aztán a jel csatornáját.

Ha tanulmányozzuk az ő természetes jeleit, melyekkel egyszerű 
lelkivilágát társai előtt feltárja, ha ellessük, hogy mit értett ő meg 
az épérzékűek társadalmi életéből és mi az, ami őt érdekli, ami benne 
gondolatot, érzést támaszt; mi az a tartalom, ami nála kifejezésre 
kíván jutni; ha énnek a tartalomnak lehetőleg rövid, könnyű és 
hasznavehető szólammal kifejezést adunk s természetesen erre őt is 
megtanítjuk: akkor több joggal és reménységgel is akarhatjuk és 
várhatjuk, hogy a siketnéma lemondjon a jelről és a beszélt nyelvet 
alkalmazza.

Hogy azonban a gyermeki léleknek megfelelő beszédanyagot 
jobban megválaszthassuk, az általános gyermeki lélek ismeretein kívül 
ismernünk kell annak a 10—15 kis némának érzés- és gondolatvilá-. 
gát is. És ki merné kétségbe vonni azt, hogy akkor ismerjük meg 
jobban, ha egymásközti társalgásuk anyagát és kifejezési módját 
jeleikből megértjük? Ezért kell a siketnémák tanárának érteni növen
dékek jelnyelvét.

Ezt a jelnyelvet ellesni vagy legalább is észrevenni, helyébe 
szóbeli kifejezést adni: ez a legsikeresebb jelpusztitó és legjobb 
beszédtanitási mód.

Ezenkivül is van még haszna a jelnek.
Tanításunk folyamán akárhányszor van rá eset, hogy oly anya

got nevezünk meg szóval, melyről azt tételezzük fel, hogy a tanuló 
annak tartalmi részét ismeri. A szóbeli kifejezés forgatása alkalmával 
azonban felébred a gyanúnk, hogy a növendék lelkében nem forrt 
össze a tartalom és nyelvalak; más szóval: nem érti, amit mond. 
Ily esetekben igen jó megbizonyosodó mód az, ha a növendéket fel
szólítjuk, hogy természetes jelekkel fesse le azt, amit a viszonyított 
szók kifejeznek. Midőn ezt jónak, célravezetőnek mondjuk, szigorúan 
tiltakozunk az ellen, mintha mi a jelnyelvet akarnók művelni.

Az írás a beszédtanitás szolgálatában.
Hill nevezetes tétele ellenére is fentartjuk azt a vélekedést, 

hogy ugyanúgy nem taníthatjuk a siketnémát beszélni, mint ahogy 
az élet tanítja meg az épérzékűt beszélni.

Egy ember, a tanár, nem képes 10—15 növendéknek a nyelv-
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tényeit, a beszéd kifejezéseit annyiszor ismételni a szem számára, 
mint amennyiszer azokat az épérzékű, halló gyermek számos környe
zőjétől hallja.

A hiányt tehát pótolnunk kell.
Pótoljuk az Írással is. Amivel a tanuló tevőlegesen is foglalko

zik, azt jobban megjegyzi, az inkább sajátjává válik. Már pedig az 
irás tevőleges munka.

Ezenkivül a szájról-olvasás, különösen addig, mig a nyelvalakok 
(szóragozás, szóviszonvitás) ismerete bizonytalan a tanulók előtt, 
ingadozó, bizonytalan, hibás; az Írásban ellenben hibátlan kifejezése
ket láthat a tanuló. Legfőbb haszna azonban abban van az Írásnak, 
hogy a csupán szájról-olvasás után egyszer-kétszer látott szóalak nem 
vész el, hanem megrögzittetik, azt a tanuló később is szemlélheti és 
pedig helyes alakban és ismétlésre akkor és annyiszor elő lehet 
venni, amikor és amennyiszer épen szükségesnek mutatkozik. Részben 
igy pótolja tehát az irás a megrögzitettségével és szemléletiességével 
a hallás hiányát.

Tehát még ha lesznek is tankönyvek a siketnémák számára, 
őket a kiejtett szó leirása alól felszabadítani hiba, igen nagy tévedés 
lenne, ellenkezőleg: szorittassanak arra, hogy a nyelvalakok ismerete, 
a gyorsabb szájról-olvasás s a kombinálási képesség fokozása céljá
ból a szükséges alkalmakkor le is Írják a hangoztatott szót, monda
tot stb. Azonban az Írást se lehet kritika nélkül végezni. Mindent 
leírni akarni nem tanácsos, nem kell. Az irás nem főrésze a beszéd- 
tanitásnak, hanem csak egyik segítő eszköze. Számokban kifejezve: 
a tanítási idő egynegyed részénél több idő ne fordittassék az Írásra. 
Továbbá nem lehet, hogy az irás legyen a tanítás alapja. Meg nem 
engedhető, hogy a leirt anyag szemléltettessék, elemeztessék, tanít
tassák; megfordítva: a szemlélt, megértett anyag irattassék le, ame
lyet könyv nélkül is érdemes megtanulni. A, szóragozás és szóképzés 
nyelvalakjai Írásbeli szemléletiességgel szintén megrögzitendők.

A siketnémák iskoláinak II. osztályában a következő füzetek 
használandók :

1. Egy körülbelül 7—9 cm. széles, vonalozott szótár, mely arra 
való, hogy egyes szók, melyek az iskolában mint új és feljegyzésre 
méltó szók fordulnak elő, abba feljegyeztessenek. Azok is, amelyek 
gyakran előfordulnak (hamar, siess stb.), azok is, melyek a növendé
kek érdeklődésében talán mint ritkább használatúak jelentkeznek. 
Minden egyes szó külön sorban Írandó és nem egymásután. A rokon- 
jelentésűek összekötő jellel köttessenek egybe. Pl. ismét-újra, még- 
egyszer, vagy pedig:

ismét,
újra,
mégegyszer.

Amely fogalom lerajzolható, azt a leirt szó után rajzolják is le a 
növendékek. Hasonlóképen e szótárba Írandók azok az egyes külön
álló szólamok, mondatok is, melyek akár a tanítás közben bukkannak 
fel, akár a növendékek útján hozatnak az iskolába. P l.: Nem jó a
tűzzel játszani. Esik a hó stb.
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Hogy az ily szótárba Írandó szó oly sok ne lehessen, hogy túl
ságos időt kössön le s viszont, hogy el ne hanyagoltassék a tanítás
nak ez a része: általános zsinórként szolgáljon az, hogy mindennap 
kell egynéhányat bejegyezni, de 10—15 szónál ne legyen több a napi 
leirni való.

A szótár részére a falitábla jobb részén húzandó egy függélyes 
vonal, melyen túl szótárszerűleg a tanár jegyezze fel a szótárba 
valókat, innen pedig a növendékek az óra végén Írják be a füzetbe.

Ez a szótár — mert gyakori használatnak van kitéve — ajánla
tos, hogy viaszosvászon-boritékú legyen.

2. A másik szintén viasszosvászon-fedelű füzet a beszélgetési, 
társalgási anyag részére való. Alakja, nagysága tetszés szerinti. Az 
alsóbb osztályok számára célszerű, ha vonalzott (egy vonalas) és 
íratlan szélzete maradjon.

Minthogy e füzetbe kisded beszélgetési körök iratnak be, melyek 
sok esetben csak 3—4 mondatból állók, nagyon sok ily kisded fejezet 
lesz. Valamennyinek cimet adni nehéz dolog, nem is lehet, de viszont 
egy-egy Íratlanul hagyott sorral vagy egy húzott vonallal el kell vá
lasztani a beszélgetési tárgyakat egymástól. Amelyiknek lehet és 
indokolt is cimet adni, annak cim is teendő.

3. Egy nyelvalaktani füzet is szükséges, ez arra való, hogy a 
beszélgetési, társalgási anyagból néhányszor még előfordult azonos, 
vagy rokonkifejezéseket, nyelvtényeket a hasonlatosságra való eszmél- 
tetés végett e nyelvalaktani füzetbe a többi hasonló egyforma nyelv- 
tény mellé illesszük. így pl. ha előfordult már néhányszor ez az alak: 
fiúk s előfordult ez is: leányok, székek: ezek a többes ragra való 
eszméltetés mellett és után e füzetbe egy helyre Írandók, hogy 
később, ha nincs nekünk alkalmunk egy bizonyos szót többes alak
ban használni, de a tanulónak arra mégis épen szüksége van: a 
többes számú alakot maga is könnyebben összeállíthassa.

Ezeken kivül legyen palatábla is, vagy darabka irópapirok, 
melyekre a kiejtett szólamok a kifejezési alak biztossága kedvéért a 
tanítás közben is leírhatók legyenek.

Szakirodalmi szemle.
JI gyengetehetségií siketném áknak a normális tehetségűektől 

való elkülönítésének kérdéséhez. Egyike a legfontosabb kérdések
nek, amely már hosszú idők óta foglalkoztatja az arra hivatottakat, 
a gyengetehetségű siketnémák megfelelő oktatásának a megoldása. 
A mindennapi tapasztalat azt bizonyítja, hogy hiába a gyakorlati 
szakember minden önfeláldozó munkássága, az eredmény még sem 
egészen kielégítő. Az oktatásban részesült siketnémák között mindig 
akad olyan, aki nemcsak hogy nem tudja magát szóban érthetően 
kifejezni, — ami elvégre nem volna olyan nagy baj, — de sajnos, 
nem is tudja megérteni a vele beszélni akarót és iskolázása alatt 
olyan kevés ismeretre tett szert, hogy nem képes az életben az átlag



3. sz. MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS 53

ember iránt támasztható igényeknek megfelelni. Lehetetlen, hogy e 
körülmény gondolkodásra ne késztessen. Nem is kerülte ez el az 
illetékes körök figyelmét. Ennek köszönhető, hogy felső hatóságunk 
kezdeményezésére úgy a siketnémák intézeteinek tantestületei, mint 
a szaktanács, foglalkoztak már a baj orvoslásának kérdésével. Tud
juk, hogy bizonyos intézkedés is történt már ennek nyomán. De az 
csak félintézkedés vagy semmi.

Anyagi okok nem engedték meg a gyökeres orvoslást. Egyéb
ként talán jó, hogy úgy történt, mert ahhoz, hogy ezt a kérdést ki
elégítően meg lehessen oldani, idő kell. Óvatosan kell ehhez hozzá
nyúlni, mert az oktatásügyet csak fejleszteni szabad. Oktatásunk cég
tábláján pedig ott áll a hangbeszédre való tanítás jelszava. Az ettől 
való eltérés visszaesést jelent. Visszaesést a jel vagy Írott nyelv 
világába, amelyet legyőzni a siketnéma-oktatás legbuzgóbb előharco- 
sainak tengernyi fáradságába került.

Hogy nálunk megvan az ügy gyökeres és helyes rendezése 
iránti hajlam, mutatja az is, hogy közoktatásügyi kormányunk a vég
leges intézkedés előtt nemcsak a hazai tanférfiak véleményét kívánta 
meghallgatni, hanem a külföldi szakemberek nézetének megismerése 
végett ügyosztályunk vezetője, dr. Náray-Szabó Sándor, a wieni „Eos“ 
cimű szaklap 1908. évf. II. számában a következő tartalmú felhívást 
tette közzé:

„Mint a m. kir. közoktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai 
ügyosztályának vezetője, a dolog természete szerint, élénk figyelemmel 
kísérem a hangos beszéd tanításának eredményét.

E téren való 22 esztendős működésem alatt többirányú kísér
letet tettem a jobb eredmény elérésére s többek között olyan minisz
teri rendeleteket is adattam ki, amelyek véleményem szerint intézke
déseikben lényegesen hozzájárultak a siketnémák beszédjének jobbá- 
tételéhez.

Kísérletet tettünk a hallási gyakorlatokkal, a siketnémáknak 
tehetség szerint való osztályozásával (elkülönítésével) és az intéze
tekből kikerült jótehetségű siketnémáknak továbbképzésével, reorga
nizáltuk a tanítóképzést és a biztos alapon nyugvó ellenőrzés céljából 
megteremtettük az egységes tantervet.

Mindennek ellenére az eredmény még mindig nem kielégítő. A 
siketnémák legtöbbjének a kiejtése, a beszédje még távolról sincs 
annyira kiművelve, hogy az a velők érintkezőket kielégítse, vagy 
hogy a tanításukra fordított fáradsággal arányban állana.

A módszer mai állása szerint a rendelkezésünkre álló pedagó
giai eszközök, mostani fiziológiai ismereteink mellett, ■ további fej
lődés, — amely bennünket célunk elérésében támogatna, alig remél
hető. Ezért legfeljebb már csak arra szorítkozhatunk, hogy munkás
ságunkat (erőinket) azon siketnémáknak szenteljük, akiktől megnyugtató 
eredményt várhatunk.

Mielőtt azonban erre nézve a további lépéseket megtenném, 
hogy álláspontom helyességéről meggyőződjem, kérdést intézek az e 
téren működő összes szakemberekhez, ha vájjon nem volna-e érdemes 
a megfontolásra az, hogy azon siketnémáknál, akik a IV. osztály
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elvégzése után sem mulatnak fel kellő eredményt, helyettesittessék a 
hangos beszéd a jellel és az Írott nyelvvel és az ilyeneknél a leg
nagyobb gondot az olyan tárgyak tanítására kellene fordítani, amelyek 
rájuk az életben való érvényesülés céljából fontosak (rajz, kézügyes
ség). Ezen eljárás mellett mindkét csoportba tartozó siketnémák jobb 
kiképzését mozdithatnók elő.

Magától értetődik, hogy a gyengetehetségű siketnémák oktatására 
e célra létesített külön intézetek szolgálnának. Tanulmányaik befeje
zése után pedig külön foglalkoztatókban volnának elhelyezendők.

Meg sem kell említenem, hogy ezen, talán nem egészen új 
eszme felvetésére a siketnéma-oktatás iránt való meleg érdeklődés 
indított. De nem óhajtom azt mindenáron, az illetékes szaktekintélyek 
hozzászólása nélkül, megvalósítani.

Érdemesnek tartom ezeket további tárgyalás végett nyilvános
ságra hozni már csak azért is, mert már jó ideje foglalkoztat az a 
gondolat, hogy jó volna, ha minden, a gyógypedagógia terén felmerülő 
eszme egy szaklapban kellően megtárgyaltatnék.

A kongresszusokon, ez sajnos, alig lehetséges, mert a legfon
tosabb kérdések is az idő rövidsége miatt rendesen nem tárgyaltatnák 
a kellő nyugalommal. Habár az ilyen dolgokban való határozathozatalra 
a kongresszusok illetékesek, azt tartom, hogy jobb azokat előbb a 
szaklapokban tárgyalni és ez által a tán mutatkozó élesebb ellentéte
ket valamennyire elsimítani.“

*

E felhívás alapján az „Eos“ folyó évi I. számában dr. Schumann 
Pál lipcsei, Baldrian Károly és Druschba A. wieni, Hercsulh Kálmán 
pozsonyi és Ferrari Gy. milánói kartársakat szólaltatja meg. Érde
mesnek tartjuk ezen férfiak véleményét kartársainkkal megismertetni, 
mert olyan férfiak, akiknek nevével sűrűn találkozhatunk a külföldi 
szaklapokban, akik teljes odaadással szolgálják a siketnémák oktatás
ügyét ; másrészt meg abban a meggyőződésben vagyunk, hogy a 
siketnémák tehetség szerint való különválasztásának az ügye annyira 
fontos, hogy e kérdést lehetőleg minden oldalról meg kell világítani. 
Meg is ragadjuk az alkalmat és kérjük kartársainkat, hogy e tárgy
ban való véleményeikkel, cikkeikkel keressék fel lapunkat.

*

Schumann a hangos beszéd tanításában elérhető eredményre 
vonatkozó pontra tér ki hosszasabban.

Idézi dr. Náray-Szabó Sándornak e pontra vonatkozó fejtegeté
seit és az ezzel kapcsolatban tett javaslatát. Schumann véleménye 
szerint a kiejtés-taiiitás módszerének további fejlődése iránti kétség 
túlságos pesszinrisztikus felfogásból ered, mert hisz ép a legutóbbi 
időben is kitűnően megokolt, a gyakorlatból merített előterjesztések 
tétettek épen a kiejtés-tanitás reformálására. (Schumann „Eos“ 1905. 
II. f. Paul Vilmos: A szótagmehanika, mint a siketnémák kiejtés
oktatásának alapja stb.) Az magától értetődik, hogy a siketnémák
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beszédje soha sem lesz olyan, mint az épérzékűeké. Az olyan embe
rek ítélete azonban, akik életükben egyszer ha beszélnek siketnémá
val, nem nyom sokat a latban. Csak az olyanok Ítéletét fogadja el, 
akiknek meg is van hozzá az akaratuk, hogy a siketnémát megtanul
ják érteni. Sokan, akik panaszkodnak, hogy ezt vagy azt a siketné
mát nem értik meg, 2 — 3 hét letelte után kitűnően tudnak vele tár
salogni.

Náray-Szabó szerint a szétválasztás oka a kiejtés, a beszéd 
teknikai része volna. Ez téves felfogás. A jó kiejtés és a beszéd- 
készség nem feltétlenül a jó tehetség jele. Ha a fiziológiai alapon 
nyugvó érthető kiejtés szerint választanok külön a növendékeket, nem 
járnánk el igazságosan. Esetleg előnyben részesítenénk sok fecsegő 
üres fejű gyermeket, mig más jótehetségű gyermeket a gyengetehet- 
ségűek közé osztanánk. Sok gyermek meg a kiállott betegség miatt 
eleinte gyengének látszik, amely csak évek múltán egyenlítődik ki.

A jó kiejtés és a folyékony beszéd nem biztos jelei a jó kikép
zésnek. A jó beszélő nem feltétlenül jó gondolkodó és a kitűnő tár
salgási képesség mellett is a gyermek gyenge szellemi képességű 
lehet. A beszéd megtanítása különben sem legfontosabb feladata a 
siketnéma-oktatásnak. Sokkal lényegesebb az, hogy mi a siketnémát 
szellemileg előbbre vigyük, hogy nevelésben részesítsük és ez által 
etikailag, szociológiailag értékes egyénné formáljak. A legfőbb köve
telmény az, hogy úgy gondolkozzék és úgy tegyen, mint az emberek 
összesége. Mert nem a beszélőképességtől függ a siketnéma érvé
nyesülése, hanem az emberekhez való alkalmazkodni tudásától. Ez 
pedig elsősorban a siketnéma szellemének és jellemének kiművelését 
tételezi fel.

Ily felfogás mellett a különválasztás kizárólag a szellemi képes
ség alapján történhetik meg.

A hülyenémák kizárásával minden siketnémát oktatásban kell 
részesíteni. Minden siketnémát a hangos beszédre kell megtanítani. 
Még a gyengetehetségűt is. Mert a hangbeszéd az egyedüli eszköz, 
amellyel a siketnémát kiragadhatjuk a tunyaságból és amellyel szel
lemét rendszeresen kiművelhetjük. Jó tehetségű siketnémákat a beszéd
megtanulás lehetőségétől elütni azért, mert kiejtésük rossz — kegyet
lenség. Megfosztjuk őket ez által olyan javaktól, mint a beszéd meg
értése és leolvasása. Megfosztjuk őket emberi mivoltuk érzésétől. Nem 
emeljük fel, hanem elnyomjuk őket. Ennek erkölcsi horderejét pedig 
nem szabad kicsinyelnünk. Ha a siketnéma beszédjét nem is értik 
meg, neki az mégis nagy kincs. Ha az ő beszédje csak gyenge ki
vonata is az emberi beszédnek, az époly értékes, mint a saját beszélő
képességem.

Minden siketnémát a beszédre kell megtanítani, de főcélunk 
mindig az legyen, hogy elsősorban a szellemét műveljük ki. És azért 
az oktatásnál használjuk a legcélszerűbb segédeszközöket és a leg
célravezetőbb közlési, kifejezési formákat. Ha úgy tetszik és ha a 
pedagógiai célszerűség azt kívánja, használhatjuk a jelet, az írott 
nyelvet, az olvasmányt és általában mindazt, amely a gyermek kép
zet- és fogalomkörét szemléleti alapon fejleszti ki.
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A kézügyességi oktatás, amint azt Náray-Szabó tervezi, ne 
nyerjen túlsúlyt. Az iskolai oktatás általában csakis az erőgyűjtésre 
szolgáljon. Mert az élet harcában az érvényesül legjobban, áld meg
felelő szellemi, testi és erkölcsi útravalóval van ellátva.

A siketnémákat etikailag és szociológiailag értékes egyénekké 
akarjuk kiképezni. Azért nem helyesli azt az eszmét sem, hogy az 
iskolából kikerült gyengetehetségűek részére foglalkoztatókat állítsanak 
fel. A nagyrészt internátusbán elhelyezett siketnémák úgyis sokáig 
vannak elvonva a való élettől. Ha még foglalkoztatókba helyezzük 
őket, akkor esetleg csak abban a korban kerülhetnek ki az életbe, 
amikor már nem lesz meg bennük az alkalmazkodási képesség. Min
dig idegenek lesznek a társadalom szervezetében.

*

Druschba szerint a siketnémák rossz kiejtésének legfőbb okai 
a következők:

1. Az osztályok túlzsúfoltsága.
2. Az osztályvezetők gyakorlathiánya.
3. A tantervek által megkívánt nagy anyag, amely megakadá

lyozza a tanárt abban, hogy a beszéd elemét képező hangokat és 
azokat kellőképpen begyakoroltassa.

4. A növendékek esetleges szellemi korlátoltsága.
5. A növendék képességhiánya a nyelv hangjainak és kapcsola

tainak képzésére.
Az első három pontban említetteket könnyen kiküszöbölhetjük 

megfelelő intézkedésekkel. Az első osztályba legfeljebb 10 növendéket 
volna szabad felvenni. A szakképzést tegyük intenzivebbé és már itt 
is különös figyelemmel legyünk arra, hogy a hallgatók kellő útmuta- 
tatást nyerjenek a kiejtés tanítását illetőleg. A tantervet pedig ne 
töltsük meg túlságos sok anyaggal, hanem legyünk figyelemmel a 
szükséges mehanikai beszédgyakorlatokra.

A beszéd elsajátítására képtelen gyengetehetségü siketnémát 
legcélszerűbb a normálisoktól elkülöníteni és az e célra létesített 
külön intézetben elhelyezni, ahol különleges módszer alapján minden 
a célt szolgáló segédeszköz alkalmazásával (Írás, jel) nyernének okta
tást. Azt azonban, hogy valamely gyermek annyira gyengetehet- 
ségű-e, hogy nem tanulhatja meg a beszédet, már az első év végén 
meg lehet állapítani.

A jótehetségű, de bármely okból rossz kiejtésű gyermekeket 
azonban nem volna tanácsos külön választani. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy ezeket a tanára, vagy a környezete mégis csak megérti. A tel
jesen érthetetlen beszéd nagy ritkaság. Az érthető, tiszta beszéd el
sajátítása fontos ugyan, de nem egyedüli célja a beszédtanitásnak. 
Maga a leolvasás és a beszéd megértése van olyan értékű, mint a 
tiszta kiejtés.

Az az eszme, hogy a siketnémák a IV. osztály elvégzése után 
osztassanak külön csoportba, elvetendő. Mert vagy nagyon gyenge 
gyermek és akkor már az I. osztály után a gyengetehetségűek ősz-
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tálvába utasítandó; vagy pedig van elég tehetsége a hangbeszéd fel
fogására, megértésére és akkor feltétlenül ebben nyerjen oktatást. 
E mellett pedig mindenesetre a kiejtés javítására kell törekedni. 
Ahol az erre irányuló fáradozás is hiábavaló, ott kevesebbel is meg 
kell elégednünk. Aztán gondoljuk meg, hogy helyes volna-e a siket
némák kiképzésében az oktatási nyelvet változtatni? Egy gyermektől, 
akit négy évig a beszédre és az abban való gondolkodásra szoktat
tunk és aki annyira amennyire ki is tudta magát abban fejezni, egy
szerre csak azt kívánni, hogy azután a gondolatait akár Írásban, akár 
jelben fejezze ki, nem helyes.

Mindezekből arra a következtetésre jut, hogy: 1. A hiányos, 
gyenge kiejtés még nem elég ok arra, hogy a siketnémát a hang
beszéd megtanulásának lehetőségétől elüssük. 2. A siketnémák tehet
ségszerinti elkülönítése az első év végén, de semmiesetre az oktatási 
idő közepén történjék meg.

*

Baldrian fejtegetései folyamán azt mondja, hogy a felvetett 
kérdésre csak akkor adhatunk elfogadható feleletet, ha következ
tetéseinkben mindig a 8 évi oktatásban részesült értelmes, szüle
tésétől fogva siketnéma által elérhető eredményre vagyunk figyelem
mel. Mit kívánhatunk az ilyen siketnémától? Azt, hogy érzéseit, kí
vánságait, gondolatait egyszerű formában akár Írásban, akár szóban 
érthetően és értelmesen ki tudja fejezni. Hogy mások egyszerűen 
előadott beszédjét, vagy Írásbeli közléseit megértsék és hogy a be
szédet könnyen le tudják olvasni a szájról. Ennél magasabb igényeket 
csak a siketnémaoktatás nehézségeit nem ismerő támaszthat. Azt 
kívánni a siketnémától, hogy hosszabb elbeszéléseket olvasson, hogy 
kitűnően fogalmazzon, méltánytalan kívánság. A fent megállapított 
követelmény mindenkit kielégíthet. E követelmény kiterjed a beszéd 
teknikai részére, a leolvasásra, a beszéd megértésére és annak 
használatára. A siketnéma beszédje legyen a hiányos, a tökéletlen 
kiejtés mellett eléggé folyékony. Az együvé tartozó mondatokat, mon
dattagokat kapcsolja egybe. Mert csak ez mutatja azt, hogy a siket
néma a tartalommal is tisztában van. Biztos jele annak, hogy a 
tanuló össze tudja kötni a fogalmakat a szavakkal és a gondolatokat 
a mondatokkal. A leolvasást illetőleg arra kell törekednünk, hogy a 
tanuló mások egyszerűen, tisztán előadott folyékony (nem tagolt, amely 
a kombinálást lehetetlenné teszi) beszédjét nehézség nélkül le tudja 
olvasni.

Az előadottakból már kitetszik, hogy milyen feltétel mellett 
érhető el az imént vázolt cél. Feltételezi a tanuló megfelelő inteli- 
genciáját, a 8 évi oktatást; kitűnően képzett szakembert, a tanitó és 
tanítvány intenzív munkásságát, kis növendéklétszámot, internátusi 
nevelést a IV. osztályig bezárólag és kis családias internátusokat.

Arra a kérdésre, hogy nem volna-e jó azokat a siketnémákat, akik 
4 évi oktatás után nem mutatnak fel kellő eredményt —- külön inté
zetekben a jel- és Írott nyelv segítségével tovább képezni, azt mondja,
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hogy tulajdonképen gyengetehetségű siketnémákról van szó. A gyenge
tehetséget pedig már sokkal korábban meg lehet állapítani. Nem kell 
a IV. osztályig várni. Ezeknél már elejétől fogva különleges eljárás 
ajánlatos és velők szemben nagyon is mérséklendők a kívánalmak.

A jel vagy az irás a beszéd nélkül nem igen volna elég a gyer
mekek szellemmi fejlődésére és ismereteik gyarapítására. Ezeket is a 
hangbeszédre kellene megtanítani, mert az egyedülálló szó is többet 
ér az épérzékűekkel való érintkezésben, mint akár a jel-, akár az 
Írott nyelv.

*

Hercsuth szerint a szóban levő kérdés fölött való döntést úgy a 
siketnémák, mint azok tanárai érdekében tovább halasztani nem lehet.

Tény, hogy a siketnémák nem mind alkalmasak arra, hogy a 
hangbeszédben nyerjenek oktatást. A tapasztalat is bizonyítja, hogy 
amig az egyik gyermekkel játszi könnyűséggel tudjuk elérni a kitűzött 
célt, addig a másikkal nem megyünk semmire. Ezt pedig csak avval 
tudjuk megmagyarázni, hogy egyik-másik gyermeknek a kiejtése gyen
gébb, értelmi képessége pedig alacsonyabb normális tehetségű tár
saiénál. És ha nincs, is igazuk azoknak, akik a'siketnémák beszéd- 
tanitását kínzásnak mondják, de annyi tény, hogy ez a munka az 
ilyen gyermekre, tanitóra egyaránt fárasztó, terhes és nagyrészt cél
talan is.

Nem barátja az elméletnek. A való életet szereti megfigyelni. 
Nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy még a jól beszélő siketnémák is 
ritkán közlekednek élő szóban halló embertársaikkal. Maguk között 
meg sohasem beszélnek, hanem mindig csak jelelnek. Nem akar ebből 
következtetést levonni. Csupán csak a hangbeszéd relatív értékére 
mutat rá. Feltétlen hive annak, hogy az arra alkalmas .siketnémákat 
a hangbeszédre tanítsuk. De ott, ahol nincs gyakorlati értéke ennek, 
elvet minden teóriát és szépen hangzó frázist. A valóságban pedig a 
gyengetehetségűek 8—10 évi tanítás után sem mennek annyira, hogy 
magúkat akár szóban, akár írásban kifogástalanul tudnák kifejezni. 
Ennek pedig nem a tanitó, hanem a haladást lépésről-lépésre meg
akasztó, hátráltató külső körülmények az okai.

A gyengetehetségű siketnéma azért nem tanul meg beszélni, 
mert nincs hozzá tehetsége; az Írott nyelvben meg azért nem tudja 
magát' kifejezni, mert az oktatásra szánt időt kizárólag a gyermeknek 
nehéz beszédtanitásra használtuk fel. Magától értetődik, hogy az ilye
nek tanítására fordított időt a jótehetségűektől vonjuk el és igy eze
ket előmenetelükben csak hátráltatjuk. Ez a körülmény magában véve 
szinte lehetetlenné teszi az egyes osztályokban folytatott munkálkodás 
megítélését, felülbírálását.

A szóban levő elkülönítést nálunk még egy körülmény teszi 
szükségessé. Szervezeti szabályzataink értelmében ugyanis egy osztály 
csak kétszer ismételhető. Ha a gyermek akkor sem mutat fel kellő 
eredményt, akkor elbocsátandó. Ez sokszor olyan gyermekeket is érhet, 
akik eléggé ügyesek és az Írott nyelvben esetleg megfelelő haladást 
tanúsítanának.
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Tantervűnk azonban az ily oktatást nem engedi meg s mi bizony 
igen sok gyermekre hiába költjük a pénzt és hiába fáradozunk velők. 
De ha a tehetségüknek megfelelő oktatásban részesitenők őket, akkor 
nem veszne kárba sem a munka, sem a költség.

Az elkülönítést illetőleg csak arra volna tekintettel, hogy a siket
néma alkalmas-e a beszéd megtanulására, vagy sem? A gyengetehet
ségű siketnémákat, mint oktatásra egyáltalában alkalmatlanokat, ápo
lásra utalná. Hercsuth nyugodt lelkiismeretességgel elkülönítene min
den. olyan siketnémát, aki a hangbeszéd megtanulásában nem tud 
kellő eredményt felmutatni. Ennek megítélésére pedig épen elegendő 
a társalgási alapon folyó beszédtanitás ideje: az első 3 év.

Az elkülönített gyermekeknél a legnagyobb gondot az Írott nyelv 
elsajátítására fordítaná és a jel mellett a biztos megérthetés céljából 
az „újj-ab.c“-ét is használná. A külön intézetek szerint való elkülöní
tést nem tartja fontosnak. Ez úgyis csak részletkérdés és azt a körül
mények határozzák meg.

Ferreri inkább a saját hazájabeli állapotok figyelembevételével 
tárgyalja a kérdést. Véleménye szerint abban mindannyian egyet
értünk, hogy a siketnémáknak tehetség szerint való elkülönitése az 
első hatalmas lépést jelentené pedagógiánk fejlődése terén. Sajnos, 
ez a terv ma még kivihetetlen. Akadályozza ezt a siketnémák iskolái
nak hiányos orgánizációja, amennyiben ezek azonfelül, hogy jótékony- 
sági intézeteknek tekintetnek, legtöbbnyire még magánintézetek is 
és nincsenek általános szabályzatoknak alávetve. (Nálunk nem igy van.) 
Akadályozza továbbá az egyes, intézetekbe felvett növendékek csekély 
száma és azok értelmi fokának különfélesége, amelyeknél az észszerű 
csoportosítás részint anyagi okokból és megfelelő számú tanerő hiányá
ban nem volna keresztülvihető. (Csak az általános tanítási kötelezett
séget kell kimondani és az eltartási költséget egységesen megállapí
tani, akkor nem nehéz a növendékeket á nekik inkább megfelelő 
intézetekben elhelyezni.)

Akadályozza továbbá a tanítók hiányos képzettsége is.
De van még egy nehézség, amely a felvetett eszme megvalósí

tásának útjában áll. A siketnémákat aszerint csoportosítani, hogy az 
egyik megtanulhatja a hangbeszédet, a másik nem, nem lehet. Van
nak értelmes, nem jól beszélő siketnémák. Ezeknek- mentő horgonya 
az írott nyelv. Vannak rosszul beszélő gyengetehetségű siketnémák, 
akik a viszonyítási képesség fokáig nem emelkednek. Vannak jó kiej
téssel biró gyermekek, de ezek meg csekély intelligenciájuknál fogva 
maradnak el jó kiejtésű és fejlett intelligenciájú társaiktól. Ebből is 
látható, hogy a két csoportba történt elkülönítés után, alcsoportokat 
kellene létesíteni.

A különválasztás, tekintet nélkül a beszédképességre,, csakis az 
intelligencia .alapján történhetik meg.

Evvel azonban addig kell várnunk, amig a siketnéma-oktatás 
kizárólag állami feladat lesz. Egyelőre elégedjünk meg azzal, ha az 
egyes intézetekben egy-egy olyan osztályt állíthatunk fel, amelybe a
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siketnémák közül azok kerülnének, akik 3—4 osztály elvégzése után 
nem mutattak fel kellő eredményt. Az ilyen osztályt akármelyik tanító 
taníthatja azon célból, hogy velők az általában elérhetőt, akár rajz, 
akár az Írással elsajátíttassa.

A rossz kiejtésű, de normális tehetségű gyermekek pedig csak 
maradjanak továbbra is jól beszélő társaikkal együtt. Az osztály- 
vezető ismervén ezek gyengéit, fordítson náluk nagyobb gondot az 
írott nyelvre. Mert ne feledjük, hogy az Írott szó a leghatásosabb 
tanítási eszköz.*)

V E G Y E S E K .

Előadói megbízatás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Mi
niszter a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának előadói 
tisztével az 1909. évre újból Berkes János igazgatót bízta meg.

Szolgálattételre rendelés. Hercsuth Kálmánt, a siketnémák 
pozsonyi intézetének tanárát a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, az 
1904. évi I. törvénycikk értelmében megillető személyi pótlékkal kir. 
segédtanfelügyelővé kinevezte és szolgálattételre Pozsony vármegye 
kir. tanfeiügyelőséghez rendelte.

Előfizetési felhívás. Mélyen tisztelt Kartársak! Egy új és 
figyelemreméltó könyv jelent meg múlt év áprilisában, „Das Denken 
und Sprechen des Taubstummen“ (A siketnéma gondolkozása és 
beszédje)' címmel. Szerzője Schneider Mátyás, a siketnémák braun- 
scbweigi intézetének tanára. Mély tudományossággal és körültekintő 
gonddal kutatja, tárgyalja a siketnéma-oktatás elvi kérdéseit. „Minden 
megértés jelek által történik“ művének alapgondolata, azt be is bizo
nyítja, fejtegetéseinél belőle indul ki s hozzá tér vissza. Csak akkor, 
ha a jelnek e természetes jogait megadjuk, fog a siketnéma valóban 
hangosan beszélni, mert minden olyan módszer, mely a siketnéma 
természetét semmibe veszi, kedvetlenséget fakaszt leikében a hang
beszéd megtanulása iránt. E munka a siketnéma-oktatás módszerében 
irányt kíván változtatni, megérdemli tehát, hogy a benne foglalt esz
mékkel és gondolatokkal minden szakember behatóan foglalkozzék. 
A mű IV. része magyar fordításban a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 
augusztus—decemberi (1908.) számaiban jelent meg. A szerző meg
ígérte nekem, hogy az egésznek a lefordítására is megadja az enge
délyt. Kérem tehát mélyen tisztelt Kartársaimat, hogy b. előfizetésük
kel tegyék lehetővé Schneider munkájának magyar fordításban való 
kiadását. A mű ára 4 korona. — Ungvár, 1909. február hó. Hazafias 
és kartársi üdvözlettel Schulmann O. Adolf siketnéma-intézeti tanár.

*) Közöltük e véleményeket, de fentartjuk magunknak, hogy mi is hozzászól
junk a felvetett kérdéshez. Addig is szívesen várjuk kartársainknak e tárgyra 
vonatkozó közleményeiket. Szerkesztő.

Szilád! László könyvnyomdája Kecskeméten.


