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Az új tanterv az első osztályban.
Nem fejeztük ugyan be új tantervűnk alapján az első tanévet, 

az eredményről még nem eshet szó, de egy kis összehasonlítást tenni 
a régi és az új tanterv alapján eddig elért eredmény közt, most mégis 
időszerűnek mutatkozik. Február .végével eljutottunk ahoz a miniszteri 
leirattal kiszabott hat hónaphoz, mely alatt az első osztály hangfej
lesztését be kell fejezni. Az összes hangok képzési módját, a kiejtését, 
toki okúját és a szájról való olvasását kellett elvégezni. Óriási anyag 
volt ez a régi tanterv 24 órájának keretében is, az új tanterv redu
kált óraszáma mellett pedig egyenesen lehetetlen követelés. Ha tisztán 
az egyes hangok kifejlesztésére szorítkoznék valaki és a hangok cso
portját, a szók kiejtését teljesen mellőzné tanításában,■ az megfelel
hetne ennek a követelménynek — időben, de határozottan célt tévesz
tene. S amennyiben az anyag szolgálja a célt és nem megfordítva, 
ez tehát nem lehet feladatunk. Ha azonban az egyöntetű munkásság 
és az egyforma eredmény biztosítása szempontjából szükség van 
bizonyos rendelet, vagy útasitás alapján követendő eljárásra, akkor az 
új tantervnek ezt ismételten körül kellett volna Írnia. Mert az új tan
terv heti 20 órás beszédkeretében négy órától esünk el, mely hat 
hónap alatt többre rúg egy kerek hónapnál. Vagyis ennélfogva a han
gok kifejlesztésének ideje természetszerűleg egy hónappal tolódik ki. 
Ugyanolyan szorgalom és ámbició mellett s a tanítással ugyanolyan 
tempóban haladva, mint a múlt esztendőben, egy egész hónapot kitevő 
óraszámmal vagyunk elmaradva. Mindenkinek be kell látnia, hogy 
legkevésbbé az első osztájy keretében takarítható meg hat hónap 
alatt egy hónapi tanítás. És bizonyára megkegyelmeznek annak és 
nem törik kerékbe, aki a jelen viszonyok között nem végzi el hat 
hónap alatt ugyanazt az anyagot, amit a múlt esztendőben elvégzett. 
A kellemetlen csak az, hogy az emberek bizonytalanságban hagyattak. 
Talán ezt egyesek fel sem veszik, mennek előre, haladnak úgy, amint
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legjobb tudásuk engedi, de sokakat mégis feszélyez, hogy a rendelet 
érvényben maradt s az évvégi eredmény eljutásához nincs egy másik 
közbeeső fokozat megjelölve az új tantervben. Nincs alap, amelyre 
támaszkodhatnánk.

A második vagy harmadik osztályban egyszerű a dolog. Valami
vel kevesebb ismeretre terjeszkedik ki a tanár, vagy a szükségesből 
a legszükségesebbre szorítkozik. Valamely beszédkört kevésbbé merít 
ki,, mint azelőtt és akkor rövidebb idő alatt teszi meg ugyanazt az 
útat s az év végére mégis rendben fejezheti be tananyagát. De az 
első osztályban ez lehetetlen. Ott a legszorgalmasabb tanítás mellett 
is első sorban csak időre és időre van szükség. Mert nem annyira 
értelmi, mint inkább teknikai munkát végzünk. A hangok kifejlesztése 
teljesen az. Ezt siettetni nem lehet. Ha az első osztályban végzünk 
gyors munkát, eljárásunk letörülhetetlenül rányomja bélyegét a gyer
mek egész beszédére. Ha vérébe nem gyúrjuk a gyermeknek a be
széd biztos teknikáját, a hangok tiszta kiejtését, sohasem lesz könnyed, 
olvadékony kiejtése s folyékony hangkapcsolása. Beszéde darabos és 
nehézkes marad s olyan hatást gyakorol a hallgatóra, mintha mindig 
úgy ásnók belőle a szót. Ez által a siketnéma-oktatás egyik legfőbb 
célját, az érthető beszédet téve szí énük szem elől.

Lássuk azért röviden, mennyi valósi!haló meg a tanterv köve
telményéből, valamint a fölfelé ideális emberek szertelen igéiből.

A múltban is az volt a helyes pedagógiai gyakorlat, hogy a 
kiejtési órákat nem forgácsolták el délelőttre és délutánra, hanem 
az alaposabb és behatóbb munka biztosítása szempontjából tömöri
tették az órákat, folytonossá tették a tanítást, tehát tanítottak minden 
áldott nap 8-tól 12-ig. Most az új tanterv értelmében mindössze két
szer lehet egyfolytában négy órát tartani egy héten. Ennek káros 
hatása a gyermekekre önként következik. Azonkívül az első osztály 
rendesen a legnépesebb. Átlagosan lehet 12 növendék ezekben az 
osztályokban.

Ilyen beállítás mellett már most nézzük, hogy miként halad a 
tanitás. Az első óra részben ismétléssel telik el. A múlt órán tanul
takból valamit átvesz, vagy több óra anyagát átismételi a tanár. Sokat 
nem lehet. Hisz oly rövid egy óra, ha tanításának eredményét szá
mon veszi a tanár magától, szinte azt látja, hogy alig végzett egy 
porszemnyi kis munkát. És főleg nálunk lassú. Á sok időt igénylő 
individuális tanításnál fogva. Egy-két hangnak a gyakorlása, egy-két 
szónak az ismétlése, karban és egyenként elrabol egy jó félórát. 
Ezenkívül az első óra keretébe kell beékelni az új ismeretnyujtást is. 
Betű- és szóismertetés, az új szavak leolvasása, kiejtése s fogalomhoz 
kapcsolása mind-mind 50 perc határai közé szorítandó. Az első. óra 
után azzal a tudattal lép ki az oktató osztályából, hogy az első órán 
nem nyújtott olyan kerek egészet, hogy be is fejezhette volna az 
óráját.

A következő órában már a legteljesebb individuális tanitás lép 
előtérbe. Az új anyagot egyedenkint tanítani. Fejleszteni és csiszolni 
egy-egy hangot, tanult szavakat gyakorolni, a fogalmakat emlézni, 
íratni és olvastatni. Valósággal lázasan munkálkodik a tanár, csak
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hogy sokoldalú és nehéz munkája közt némileg előre vonszolja tanít
ványait. S boldog, ha egy óra alatt 5—-6 gyermekkel végez. A követ
kező órában ez megismétlődik. Tizenegy órára végezhet 10, legfeljebb
11 gyermekkel. Ha azonban szerencsés és van három kedvenc sza
mara, akkor csak nagynehezen végez 8—9 gyermekkel. Rosszabb eset
ben marad a többi másnapra és igy egyesek csak két naponként 
részesülnek egyéni tanításban. A jobbik esetben a tanár a gyermekek 
iránti egyforma lelkiismeretességéből kifolyólag megtoldja a tanítás 
idejét. Ha nincs órája más osztályban, akkor esetleg egy egész órával 
is. És ha van, akkor megnyujtja az óráját a tizperccel. De kétségte
len, hogy 3, illetőleg 2 óra alatt szigorúan vett individuális tanítást
12 növendékkel nem tud végezni. És ez olyan hátránya az első osztály 
oktatásának, taneredményének, amely megérdemli, sőt megköveteli, 
hogy komolyan foglalkozzunk vele.

Hetenként legfeljebb kétszer van elegendő ideje a tanárnak, hogy 
az anyagot higgadtan átvegye s a tanítást csilapult idegekkel vezesse. 
De ez nagyon csekély ahhoz, hogy olyan mély csorbákat lehetne vele 
kiköszörülni, mint amilyet a beszéd teknikáján a kezdő növendékek 
ejtenek.

Ez tehát az első osztály tanitásának képe, amelyet azonban csak 
egy erős, munkabíró, lelkiismeretes ember képes véghezvinni, aki nem 
az elismerésért ambiciózus, hanem mert más nem lehet, mert egye
nesen ösztöne sarkantyúzza a munkára minden erejéből. Tehát becsü
letes munkát végez és nem arra törekszik, hogy minél kevesebbet 
végezzen és látszólag minél több eredményt mutasson fel. És ha az 
ilyen ember idegeinek munkáját épp úgy le lehetne fotografálni, mint a 
hang rezgését, kétségtelen, hogy rettenetes görbét irna le az három 
órai fárasztó tanítás után.

S hogy mindnyájan ilyen szorgalmasak legyünk, az sem kívánatos. 
Még takarékosság szempontjából sem. A gyors és forszírozott tanítást 
tekintve pedig pedagógiailag volna helytelen. Az ilyen lázas munká
nak csakis kóros jelenségei lehetnek.

Bármilyen szög alatt nézzük és keressük tehát elfogulatlanul a 
leghelyesebb megoldást, arra a következményre jutunk, hogy az első 
osztály számára 20 kiejtési óra kevés hetenként. Hiába redukálják a 
tananyagot, ha ugyanazt az eredményt kívánják. Különben is az első 
osztály anyaga teljesen megmaradt, csak az óraszám fogyott.

A siketnéma-oktatásnak egyesek egész életére kiható nemes 
feladata, továbbá a kellő eredmény biztosítása azt kivánja, hogy az 
első osztály nívóját nem lehet alább szállítani. Annak a talajnak meg
munkálásához okvetlen megkivántatik oly mély szántás, milyet a 
múltban végeztünk. Amellett, hogy most kevesebb szót s kevesebb 
fogalmat tanulnak a növendékek, teknikai gyakorlatot is kevesebbet 
végeznek. Már pedig minél több oldalú a hangkapcsolás, annál inkább 
válik folyékonnyá a beszéd.

A negyedik óra naponta olyan volt a tanításban, mint az ékités 
a művészetben. Nem lényeg, de annak fontos járuléka, szerves része. 
A negyedik órával tetőztük be napi tanításunkat. Szépírást gyakorol
tattunk, rajzoltattunk és e közben az utolsó simításokat végeztük a
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gyermek beszédén, kiejtésén. Hol vesz most az első osztály főnöke 
félórákat egy-egy makacs hang kifejlesztésére ? Az r, i, c mind olyan 
hangok, hogy 12 növendék közül egyiket az egyik, másikat a másik 
nem tanulja meg rendes idő alatt kiejteni. Szinte hihetetlen, hogy egy 
elernyedt beszédszervű gyermeknél gyakran 2—3 hónapon át kell na
ponként 20—30 percet vesződni egy hang kifejlesztésével. Az r-et 
pedig sokszor félesztendeig is elővehetjük naponként.

Nagyon érzékeny vesztesége tehát az első osztálynak a negyedik 
óra eltörlése. A gyermekek beszédteknikája nagyon sokat vészit általa. 
S ez mind a szép, az érthető kiejtés és beszéd rovására történik. A 
renyhe hangzós, mellékzörejes beszéd mind-mind az elégtelen be- 
szédteknika káros következménye.

De csorbát szenved és pedig érzékeny csorbát a rajzoltatás s a 
szépírás is, mint közvetlen cél.

A rajznak nagyfontosságú jelentőségéről mindnyájan meg vagyunk 
győződve. A rajz a gyermekek érzékét és figyelmét rendkívül élesiti. 
A formaérzéket ébreszti, a tevékenységi ösztönnek tápot ad, a szép 
szeretetét ápolja. S mint ilyennek, sokkal tágabb keretekre van már 
az első osztályban szüksége, mint azt a 20 óra megengedi. Az új tan
tervvel majdnem teljesen kiszorult ez a gyakorlati tárgy. A beszéd- 
tanitásban roppant kárát látjuk annak, hogy a rajzolás és a beszéd- 
tanitás között nincs meg az a szorosabb kapcsolat, mely eddig össze
fogta a tanítást. Nincs kellő időnk rajzoltain,sra és főleg nincsen min
den második nap 10—15 percünk az előrajzolásra. Ilyeténképen 
a rajznak pedagógiai értéke teljesen összezsugorodik s a gyermek 
elméjére értelemmélyitő hatása elvész. Produktív munkaösztönét sem 
szolgálja számbavehetőleg. Az a tantárgy, mellyel kezdő növendékek
nél a fogalmakat többoldalról kapcsoltuk az emlékezethez s több 
eszközzel véstük a gyermek elméjébe, ez a tanulást megkönnyítő 
tantárgy majdnem teljesen kiaknázatlanul vész el.

Ezek a tények világosan igazolják, hogy az első osztálynak heti 
20 óra tanítás nem elegendő.

Mindnyájunkban van akkora buzgóság és annyi ügyszeretet, hogy 
a leszállított óraszámok mellett is törekszünk párhuzamot tartani a 
mull évi eredménnyel és úgy arányújuk erőnket az előmenetelhez, 
mint tavaly, amikor 24 órát tanítottunk. Már pedig ez 12—15 növen
dékkel lehetetlen. Népszerűtlen eszme lenne talán az is, hogy 8—10 
gyermekre redukált létszámot kívánnánk osztályonként. Sokkal egy
szerűbb volna egyedül az első osztály régi óraszámát visszaállítani. 
És ez kívánatos! De lehetne legalább 22-re felemelni. Legalább ennyi 
szükséges hasonló jó eredmények biztosításához, mint amilyet a múlt
ban mutattunk fel. A tanterv sem redukálta az anyagot, az emberek 
is ambicionálják magukat ugyanolyan eredményért és igy esik meg, 
hogy a lázas munka szinte észrevétlenül felületességre ragad, azaz 
inkább arra kényszerit bennünket.

Hassunk tehát oda testületeinkben és egyöntetű állásfoglalásunk
kal felsőbb hatóságunk előtt tanúskodjunk a mellett, hogy a régi szép 
eredmények biztosítása végett az első osztálynak feltétlenül heti 
24 órára van szüksége ! F odor István.
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A siketnémák tehetség szerint való külön
választásának kérdéséhez.

Semmi sem vész el a természetben.
Az idegrendszert érő erő-effektusok annak anyagában oly esz

közökre találnak, amelyek nagy érzékenységük s bámulatos cselekvő 
készségüknél fogva villámgyorsasággal tovavezetik emez ingerületeket s 
végeredményükben cselekvéseket létesítenek. A szervezeti élet egyik- 
pólusán az érzékszervek a külső változások befogadására, a másikon 
az izommozgások végrehajtására állnak. E kettőnek szupraordinácio 
összekötője az idegrendszer, melynek központi része poterciális 
energiájánál fogva nemcsak meghatványozza az érzett változásokat, 
hanem a célszerűségnek megfelelőien, szerkezetének bonyolult töm
kelegében némely utakat elzár, másokat megnyit a külső ingerület 
előtt annak a test mozgató részeibe leendő kisugárzására. Minthogy az 
agy azon tulajdonsággal is bir, hogy a kapott hatásokat akkumulátor- 
szerüen elraktározhatja s a kellő alkalommal érvényesítheti: a kívül
ről jövő értesítések sorsa amazok határozottságától, befolyásoló képes
ségétől nagyban függ, amennyiben azok intézik el, hogy a kapott 
energia mely irányban használandó fel.

Az erőhatások ilynemű bekapcsolását és érvényesítését szoktuk 
szellemi munkának nevezni, inig a belőle származó érzésbeli állapotot 
tudat elnevezéssel illetjük.

Az emberi szellemnek előbb vázolt megnyilatkozásai a fejlődés 
során óriásit változtak. Az ősembernek idegrendszeri berendezése 
csak néhány támadó vagy védő mozgás kiváltására volt szükséges, 
avagy azon cselekvések véghezvitelére, melyekre a meglátott táplálék 
utáni vágy ösztökélte. Ily fokozott izomműködések járulékai voltak 
később ama hangok, vagy szaggatott hangcsoportok, melyek a test
szerkezet sajátságai és lehető feltételei folytán akaratlanul is létre
jöttek, s a fül által felfogva, az agy által az emlékezetnek megtartva, 
arra valók voltak, hogy az embert a velük egyidejű cselekvésekre 
emlékeztessék, akár a cselekvés megismétlése nélkül. Az újabbkori 
állatvizsgálatok is megerősítik ezt, mert az emlősök közül sokan kü
lönféle hangokkal figyelmeztetik egymást a már tapasztalt hasonló 
eseményekre, veszélyre.

Az ősembernél az utóbb emlitett esetben már egy szellemi 
folyamat játszódott le : az emlékezés, mely után az agy tevékenysége 
a beszédszervekre áramlott át s beszéd jött létre. Ezen beszéd kez
detben természetesen néhány hangból állott, de minél többször történt 
ezen folyamat, annál tökéletesebbé vált a beszéd; elmaradtak a hatá
rozott végtagmozgások s midőn az ember az ismert hangcsoportokhoz 
újakat ragasztott az események mozzanatainak pontosabb kifejezésére, 
midőn már egész történeteket tudott hangokkal elmondani, a végtag
mozgások határozatlanokká váltak. Ezen mozgások a mai ember be
szédjében is élnek, mint önkéntelen mozgások: gesztusok. A környi 
testrészek kifejező mozgása igy hozta létre a beszédszervek önkénte
len működését, mely hangot eredményezett; ennek érvényrejutása
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folytán a végtagok elvesztették beszédbeli szerepüket. A későbbi 
ember sokkal szelidebb módon intézte el a különféle külső hatá
sokból származó szellemi affaireket, midőn azt beszédben nyilvánít
hatta, mint az ősember, kinek még csak végtagjai szolgáltak kifejező 
eszközül.

Hogy minő összefüggés van a szellemi munka és az izommoz
gások között, azt onnan is láthatjuk, hogy vannak emberek, kik irás 
közben cigarettára gyújtanak, gondolkozás közben sétálnak, a szóno
kok beszéd közben valamivel babrálnak. A végtagoknak beszéd közben 
való mozgatása pedig azt igazolja, hogy a beszédszervek mozgatására 
irányuló impulzus más izomcsoportokra is kihat, ami érthető a beszéd
fejlődés természetéből is.

A kis gyermek a beszédet, az ember hosszas fejlődésének ered
ményét készen kapja, s aránylag nagyon rövid idő alatt megtanulja. 
A beszédtanulási folyamat a gyermek lelkében bámulatos fejlődést 
képes előidézni, mert körülötte történő dolgokat kevés s az esetek 
hasonlóságaiban egyező formával, könnyen érzékelhető módon magya
rázza s mig egyrészt azoknak tulajdonságaival megismerteti, szelle
mének működésbeli készségét a folytonos gyakorlás által nagymérték
ben fokozza. A fül nagy érzékenysége alkalmas a beszéd felfogására 
s minthogy ezen folyamat a gyermeknél kellemes érzéssel jár s mint
hogy idegrendszerének teljesítési készsége avagy kényszere a mozgé
kony beszédszervekre hatással van: igy könnyen képes a gyermek a 
hallott hangot reprodukálni s az egész beszédet eltanulni.

A beszéd rendkívüli fontossága akkor tűnik fel leginkább, ha 
meggondoljuk, hogy rövid 20 — 25 év alatt képes azt a fejlődési folya
matot előidézni a gyermek, amit az emberiség legrégibb korától nap
jainkig elért.

Eme vizsgálódásainkból megérthetjük ama szellemi állapotot, 
melyet a hallás hiánya, a szellemi műveletek gyakorló és fejlesztő 
hatásának nélkülözése siketnémáinknál előidéz, nem is szólva arról, 
hogy az ily lények a társadalmi érintkezés örömeitől is elesnek.

Fogyatékosságuk az ősember atavisztikus másaivá avatja őket, 
mert a beszéd s az abban megnyilatkozó szellem nem talál lelkűkbe 
utat s nem hozhatja meg számukra a fejlődés áldásait. A beszéd nem 
készítheti elő szellemüket finomabb észrevételek befogadására, Ítéle
tek alkotására; ámbár észrevételeik őnekik is vannak, de primitívek, 
mert nem találnak kellő feldolgozásra, lévén az ő jelnyelvük az ős
ember előbb vázolt kezdetleges kifejező mozgásainak utánzata: minden 
egyszerűsége mellett határozatlan és magán viseli a vadság jellegét, 
minthogy erőteljesebb mozgásokkal s torz arcjátékkal jár.

A siketnémának eme helyzete tulajdonképen egy szellemi stag- 
nációs állapot, amelyből a természetének megfelelő, de mindenesetre 
kifejlesztendő természetes jelnyelvvel legkönnyebben kiragadható volna.

De ezzel meg lemondanánk ama nagy célról, hogy őt a társa
dalom tagjai sorába visszahelyezzük.

E célt pedig csakis a hangzóbeszéd megtanításával érhetjük el.
A németországi siketnéma-oktatásügy szakírói mostanában leg

inkább a jelbeszéd kérdésével foglalkoznak. E jelenség ama véleményt



4 . sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 67

keltheti, hogy a hangzóbeszéd tanítása által elért eredmények nem 
felelnek meg a hozzájuk fűzött reményeknek s miután a nyelvtanítás 
terén általános haladás nem tapasztalható, de l’Épée-nek fényes sikerei 
céljából a jelre utalják a szakembereket. Nálunk is történtek már az 
eredményre vonatkozó véleménynyilvánítások.

Francia- és Angolország, valamint Amerika legtöbb intézetében 
nem tartják s kezdettől fogva nem is tartották lehetőnek a beszéd 
oly fokú elsajátítását, ami a jelnek, mint tanítási eszköznek kiküszöbö
lését megengedné. A kiválóbb német siketnéma-oktatók különösen 
Vatter — bámulatos eredményeket értek el (3—4 növendékkel lehet 
is !) az élőbeszédtanitásnál, de a többség, az általánosan ismert leiró 
és a beszéd alaki részére támaszkodó módszert követők, — mint ezt 
az ott járt szakembereink jelentéseiből ismerjük — nem mutattak fel 
oly gyakorlati értékű eredményt. Érdeklődéssel várjuk, lemondanak-e 
tehát ama célról, hogy a siketnémát a társadalom cselekvő, önálló 
tagjává képesítsék, s megelégesznek-e ehelyett a szellemi képzéssel? 
Mert hogy a jelbeszéddel, mint anyanyelvvel megkönnyítik a hangzó
nyelv megtanulását, azt előre is kétkedéssel lehet fogadni.

Tanítási eljárásunk főbb vonalaiban már kialakult. Hála tanter
vűnk készítőinek s az abban megnyilatkozott szellemnek, amely lehe
tővé tette, hogy módszerünk kötetlenül, a fejlődés szabad útját követve, 
egy természetes, egészséges beszédtanitási eljárássá fejlődhetett — 
elmondhatjuk, hogy a németeknél egy lépéssel előbbre haladtunk. Hogy 
a legideálisabb eredményekhez még nem jutottunk el, azért a be
szédről, mint végcélról a jelelés kedvéért nem mondhatunk le, midőn 
azt tapasztaljuk, hogy az intézetekből kikerült siketnémák nemhogy 
elfelejtenék a beszédet, hanem a hallók közé kerülve, a jelet elhagy
ják s beszédjük, főképp annak tartalmi része fokozatos haladást mutat.

A siketnéma természetének megfelel a jel, s nyelvtanitási mód
szerünk mostani állapotához mérve, szükség is van reá oktatásunkban, 
de semmiesetre sem a nyelvtanítás előmozditására.

Véleményem szerint az artikuláció első két évében, amikor a 
hosszadalmas tanítási eljárás s a nyújtott anyag gyér volta az amúgy 
is elmaradott szellemi fejlettségű siketnémának nem nyújt elegendő 
szellemi táplálékot, amely korban a gyermek legfogékonyabb az 
ismeretek iránt: akkor kellene a siketnéma szellemét is képezni, mi
vel pedig a hangzónyelv ekkor még nem alkalmas e szerepre — 
egyelőre a természetes jelbeszéd segítségével. A beszédtanitás későbbi 
folyamán következnék csak annak feltétlen szerepe.

Ezen intézkedés szükségességét az teszi indokolttá, hogy mód
szerünk részleteiben nem annyira fejlett, hogy a beszédtanitás gyors 
kivitelét s emellett a szellemre való fejlesztő hatását megvalósíthatná.

Legtöbb nekézséggel találkozunk még a hangképzés s a beszéd 
állandósitása körül. Különösen e kettő foglalja le minden időnket a 
szellemi képzés rovására, bár az is igaz, hogy a beszéd megadásával 
mindent megadunk a siketnémának.

Még mindig sok eset van, hogy a beszéd mechanikai részét 
még a 8-ik év után sem tudja tökéletesen a siketnéma. Ennek okát 
abban keresem, hogy habár az izomérzék elegendő támasztékot nyújt
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a siketnémának a beszéd megtanulására, artieuláciönk s a hangjavítás 
körül szokásos eljárások inkább optikai és taktikai természetűek, azaz 
tapasztalati fogásokon alapulnak s csak harmadsorban veszik tekintetbe 
az izomérzést.

A beszédet létrehozó szervek, az idegrendszer s annak műkö
déséből származó beszéd szerkezetének egybevetett tanulmányozása 
talán meghozandja a tanítási eljárás tökéletessé tételét, úgymint: az 
artikuláció gyorsabb és biztosabb voltát, a gyengébb tehetségűek sikeres 
beszédtanitását s a jelnyelv célszerű alkalmazását. Különösen az izom
érzés tudatossá tétele, a különféle nyelvállások megéreztetése lesz 
fontos a felsőbb osztályokban a kiejtés állandósítása végett.

A rossz- vagy gyengebeszédű siketnémánál gyakran találunk 
együttmozgásokat. Ezen jelenség óka abban keresendő, hogy a beszéd
mozgások kiváltására megindittatott agybeli tevékenység nem érvé
nyesül a tényleges beszédszerűkben, hanem az arcon s egyéb izom
csoportokban jut kifejezésre, miáltal a beszéd tökéletlenné, érthetet
lenné válik a beidegzés hiányossága folytán, sőt teljesen eltorzulhat.

A tulajdonképeni hangképző és hangmódositó szervek a gégefő, 
garat s főképen a nyelv. Az arcizmoknak nagyon kevés, sőt mond
hatni szerepük sincs a beszéd módosításában s nem egyebek, mint a 
tulajdonképeni beszédmozgások járulékai. A leolvasás szempontjából 
ismeretük a siketnémára nézve mindenesetre nagy fontosságú.

A hangok létrehozásánál, legyen bár azok anyaga akár a hang
szalagok rezgése, akár valamely zárlat vagy szűkület folytán keletkező 
zörej, vagy mindkettő által egyszerre megadva, a hangzásbeli sajátság 
eredményezését mindenesetben a nyelv eszközli. A hang fizikai saját
ságait, az egyes hangok jellegzetességének okait nem ismerjük, csak 
azt tapasztaljuk, hogy a nyelv különböző állásokat vesz fel, a szájür 
felső részével együttesen a különböző hangok természetének megfelelő 
üregeket, nyílásokat alkot, hogy a nyers hanganyagot ezek által mó
dosítsa, ezek levegőjének együttrezgésével erősítse, miközben a száj 
puha részei némely felesleges rezgéseket valószínűleg elnyelnek, el
tűntetnek.

A hangok ilyszerű tökéletes kialakulását s ezzel együtt a beszéd
szervek biztos munkáját a fül a hallónál játékszerűvé, sőt kellemessé 
teszi, de azért helyes beszédmozgások a siketnémánál is jellegzetes 
hangokat hoznak létre.

A nyelv minden irányban tökéletesen mozgatható izom. Tulaj
donképpeni testét belülről az alsó állkapocshoz nőtt izompamat tartja, 
amely által a szájpad irányában feltolható. Működésének — minden 
mozgékonysága dacára is — a száj szilárd részei, az állkapcsok és fogak 
nyújtanak támasztékot. Ezek állítják meg az idegrendszer parancsait 
követő munkájában, ezek szabályozzák a hangok módosítására vagy 
keletkeztetésére feléjük irányuló törekvéseit, szóval ezek támaszt
ják meg.

Nagyon természetes, hogy a különböző hangoknak megfelelő 
nyelvállásokhoz képest, a mozgás indító ereje a nyelvben más-más 
irányban halad s más és más fogakon, az iny és szájpad különböző 
részein történik a nyelv alátámasztása. Ez az egyes hangoknak meg
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felelő nyelvállás, s a nyelvnek a kemény szájrészekhez való nyomás 
érzésének hiánya, vagy nem tudása a siketnéma részéről az egyik 
oka a hiányos hangképzésnek, vagy a határozatlan kiejtésnek.

A hang létrejöttének második feltétele a bizonyos nyelvállás el
foglalása alkalmával a gégefőnek egyidejű helyes beidegzése. Például 
a magánhangzók kiejtéséhez szükséges helyes szájalakulat feltételezi 
az ádámcsutkának a hang természetének megfelelő s optikailag is 
érzékelhető emelkedését vagy alászállását. Azok a gyermekek, kik a 
beszédszervi állásokat bármily okból nehezen vagy hiányosan tudják 
előállítani, a vokálisokat sem tudják tisztán kiejteni, helyesebben: 
zöngéjük is tökéletlen. Eltekintve ezen eseteknek a gyermek szerve
zeti gyengeségében rejlő okaitól, ily esetekben rendszerint együttmoz
gásokat találunk, mint a beszédre irányuló inger célszerűtlen telje
sülését.

Eme beszédbeli nehézségek feltárása után láthatjuk, hogy amig 
úgyszólván csak a beszéd optikai részére, vagy taktikai fogásokra 
vagyunk utalva a beszéd mekanikai megtanításánál: addig főképp csak 
az izomérzésre támaszkodva várhatunk szebb eredményt.

Különösen az artikuláció kezdetén nagyon nehéz a gyermek 
szájához hozzáférni, hisz a hangképzés sikeres megkezdéséhez nyelv
mozgatási előgyakorlatokra is szükség van. Arról, hogy e korban a 
gyermek öntudatos akaratát is igénybevegyük célunk eléréséhez, még 
szó sem lehet; a gyermek, ha szándékunk felől tájékozódik is, akivi
tel módjait nem ismeri, önmagával tehetetlen s igyekezete gyakran 
hátráltat munkánkban. Így sokszor számos fogást kell végigcsinálnunk, 
inig valami sikerül a gyermek alapos megkinzása mellett. Ha valami 
aránylag rövid időn belül sikerül is, nem tudhatjuk, hogy vájjon ügyes
ségünk, avagy a véletlen kedvezése hozta-e létre az eredményt. Sok
szor arra is számítunk, hogy egy más hangot fogunk megrögziteni, 
amit a siketnéma véletlenül éppen kimond. De egyszersmind azt is 
tapasztaljuk, hogy az igy nyert hangot a gyermek másnapra már el
felejti.

Korántsem akarom a hangfejlesztésnél a gyermek aktiv munká
ját segítségül venni, de arra mégis törekednünk kell, hogy az artikuláció 
kisérletszerü, azaz taktikai alkalmazását lehetőleg kerüljük, s ebbeli 
módszerünket reális alapokra fektessük, amit akként érhetünk el, ha 
az e téren követett helyes eljárásokat úgy egyesitjük és fejlesztjük, 
hogy azokkal mindig egy határozott cél felé haladva, feltétlenül és 
eredményesen vezethessük a gyermeket: szóval annak beszélő szervein 
tökéletesen uralkodni tudjunk.

Ha elérjük azt, hogy a gyermeket biztos kézzel biztos eredmény 
felé vihetjük, első sorban időt takarítunk, másodszor megkíméljük a 
gyermeket és saját tüdőnket a sok felesleges munkától, de elérjük 
továbbá azt is, hogy ily határozott artikuláció után a beszédtanitás 
későbbi fázisain vajmi kevés bajunk lesz a hangjavítással.

Tagadhatatlan, hogy mostanság nem várhatunk hamarjában e 
téren rohamosabb haladást. A nyelv működési törvényeit, de még 
szerkezetét sem ismerjük oly behatóan, hogy ezen ismereteink mind
járt sikeresen alkalmazhatók lennének nagyobbszerű haladás elérésére.
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Nyelvtanításunk felsőbb fokán nagy gondot okoz a nyelv viszonyító 
részének megtanítása; a nyelvműködés törvényszerűségeit a nyelv 
analógiái részéből, a hangváltozások, alkalmazkodások s néhány ezek
kel járó nyelvállásbeli módosulásból ismerjük. Azoknak igazi meg
ismerése számos évi gyakorlat után lehetséges csak.

Működésem alatt alkalmam volt a nyelv mekanikai működését 
megfigyelni. Tapasztalataim arra a meggyőződésre juttattak, hogy a 
beszédbeli nyelvállások optikai ismerete nem elégséges a sikeres 
nyelvtanításhoz, ezenkívül szükséges a különböző helyzetek létesítését 
eszközlő vagy inditó erőnek irányát is ismernünk. A nyelv munkájá
ban mindig a szájnak bizonyos szilárd részére támaszkodik. Ezen 
pontnak megfelelőleg a nyelven, méginkább az iny és szájpadlás 
érzékeny bőrén határozott tapintási érzeteket nyerünk. Ezzel egyidejű
leg a nyelv működési iránya előtt akadály gyanánt szereplő fogak, vagy 
szájpadlás ellenállásának legyőzésére irányuló erő visszahatásaként 
szereplő izomérzés a nyelvben. Ezen érzések a hallónál beszéd köz
ben nem válnak tudatossá, mert a fül munkája leköti a figyelmet. 
Eddigi tapasztalásaim azt bizonyítják, hogy a beszéd optikai ismere
téből s az izomérzésből keletkező beszédérzés a siketnémáknál — bár 
fogyatékosságuknál fogva rá vannak utalva — önként nem válik tuda
tossá. Minthogy a nyelv mozgásbeli készség, mint a siketnémánál 
egyedül lehetséges beszédemlékezés létre nem jöhet, kénytelen írott 
formához alkalmazni nyelvmozgásait. Az Írásbeli kép eltűnésével a 
beszéd visszafejlődik.

Ötödik osztályos növendékeimnél — akiket már szóbeli úton is 
tájékoztathattam a javítandó beszédhangok állása felől — igen gyakran 
a legrövidebb idő alatt elértem a kívánt eredményt, amikor egyszersmint 
tudomást is szerzett a gyermek a megfelelő helyi érzésről. Kísérle
tezéssel aligha értem volna el rövid idő alatt tartós eredményt.

A beszédtanitás valamely régebbi nagymestere cukros, keserű, 
majd sósvizet használt a vocálisok tanításánál. Az édes izt tudvalevő
leg a nyelv csúcsával érezzük. Hogy a cukor feloldódjék, nyálra van 
szüksége. Ezt pedig a szájür mellső részében talál eleget, ha hátra
felé visszahúzódik. Ez a nyelvállás megfelel az „ó“ hangnak. A ke
serű izt a nyelv tövével érezzük, amikor a nyelv elernyed és az „e“ 
hangnak megfelelő állást veszi fel. Ugyanígy idézi elő a sósviz az „i“ 
hang helyzetét a felső szájpad elülső részén.

A kísérletezés jelen eseteiben nem várható mindig a biztos 
eredmény, de annyiban mégis sikeresek e kísérletek, amennyiben a 
gyermeket öntudatlanul is helyes irányban, biztos cél felé vezetik. 
Másrészt azt mutatják, hogy e hangokhoz szükséges izommozgások 
meglehetősen egyszerűek: mint a nyelvgyökér összehúzódása, el
ernyedése.

Cs. S.
(Folyt, köv.)



4. sz . MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 71

Statisztikai adatok siketnéma-oktatásunk 
1907/8. évi taneredményéről.

Annak a kérdésnek tisztázására, hogy siketnéma-oktatásunk meg
felel-e a hozzáfűzött várakozásoknak, hogy a taneredmény, az életre
valóság, a célszerűség tekintetében nem áll-e alacsonyabb, esetleg 
magasabb nívón az u. n.. rokon tanítási ágaknál, — statisztikai szá
mításokat végeztem, melyeknek eredményeit a mellékelt táblázatok 
mutatják be.

Az A) alatt feldolgozott anyag 1085*) nyilvánosan vizsgázott 
siketnéma tanulónak a főbb tantárgyakban tanúsított előmenetelére 
vonatkozik. Főbb tárgyak alatt értem a fonetikai oktatást, a fogal
mazást és a számtant. Véleményem szerint ezek alkotják oktatásunk 
gerincét. Az ezekre vonatkozó osztályzatokból elég reális következ
tetéseket lehet vonni a többi elméleti tárgy eredményeire is. Hogy a 
kézügyességi és a női kézimunka-oktatásra is kiterjeszkedtem, az — 
azt hiszem — külön indokolásra nem szorul. Elégnek tartom erre 
nézve csupán csak azt jegyezni meg, hogy ezen táblázat elkészítésekor 
intézeteink hármas célja lebegett szemeim előtt: t. i. a hangbeszéd 
megadása, általános ismeretek nyújtása és az ipari pályára való elő
készítés. Hogy ezeket a célokat az I. osztálytól kezdve a VIII. osz
tályig milyen fokozatosság mellett érjük el, hogy az egyes tantárgyak 
osztályzatai osztályról-osztályra haladva, mennyire térnek el egymástól, 
oly kérdések, amelyre mindezideig csak hozzávetőlegesen tudtunk 
válaszolni. Az A) jelzésű táblázat segítségével most már e tekintetben 
is határozott tudomást szerezhetünk magunknak. Mint figyelemreméltó 
jelenség'et jegyzem ide azt, hogy az elégséges osztályzatok az V. osz
tályban érih el tetőpontjukat. Kivételt csak a kézügyesség, illetőleg kézi
munka-oktatás képez. Bizonyára kevesen tudják azt is, hogy a fogal
mazást a budapesti áll. intézetben már az I., II., III. és IV. osztá
lyokban külön tárgyként, külön órákban tanítják.

A B) táblázat a főbb tárgyakban nyert osztályzatok egységei 
összegeinek százalékszámait foglalja magában és pedig nem az egyes, 
hanem az egész nyolc osztályra vonatkoztatva. Tanulságos táblázat 
ez a szakemberekre nézve, mert hűen tájékoztat arról, hogy általá
ban mely tárgyban milyen eredményeket értünk el és hogy miben 
és mily mértékben kívánatos az előbbrehaladás. A kiejtésben, a le
olvasásban elért eredmények igen szépek. Ámde a beszéd-, a fogal
mazás- és számtantanitás osztályzatai még nem elégíthetnek ki tel
jesen bennünket.

Növendékeink kiváló ügyességéről tesznek tanúságot a kézimunka
oktatásra vonatkozó számadatok. 1079 tanuló közül csak 2'51%, vagyis 
18 kapott e tárgyból elégtelen osztályzatot. Ezek közül 12-nek elég
telen, 4-nek jó, 2-nek pedig jeles általános osztályzata volt A leányok 
általában ügyesebbek, mint a fiúk. A 18 elégtelenből ugyanis csak 5 
esik a leányokra, mig a fiúkra 13. Nem felel meg tehát a valóságnak 
némelyek azon állítása, hogy minden intézetben akadunk néhány olyan

') Többről, sajnos, nem kaptam adatot.
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B) TÁBLÁZAT.

Növendékek száma: 1085 1085 1085 386 834 1079

Osztályzatok: K ie jté s L e o lv a s á s B e sz é d F og a im , S z á m ta n Kézügy. 
nő i km ,

Kitűnő . . . . 21-37 31-98 29-04 22-79 24-94 24-37
J e le s ........... 28-75 26-36 22-85 16-59 23-99 29-93
J ó ................. 29-69 24-14 21-84 27-71 25-07 27-25
Elégséges . . . 17-14 14-47 19-54 28-24 20-84 15-94
Elégtelen . . . 3-05 3-05 6-73 4-67 5-16 2-51

Összesen . . . 1 0 0 % 1 0 0 % ooOO■H 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

C) TÁBLÁZAT.

Az osztályok 
fokozata

Növend.
száma K itűnő J e le s JÓ E lé g s é g e s E lé g te len

I. 251 48 74 • 56 37 36
II. 198 48 59 39 23 29

III. 194 46 56 47 29 16
IV. 147 31 42 43 22 9
V. 143 23 41 41 28 10

VI. 78 7 17 34 18 2
VII. 46 14 9 13 10 —

VIII. 28 10 11 7 — —

Összesen: 1085 227 309 280 167 102

D) TÁBLÁZAT.

Az osztályzat
1372

épérzékű
közül

1085
siketnéma

közül

191
v ak
közül

103
gyengeteh.

közül

88
gyengéim.

közül

K itű n ő ............... 14 '35 20-92 11-46 _ 10-22
Jeles.............. 21-73 28-47 37-26 20-38 15-90
J ó ................. 28-79 25-81 33-50 30-10 2 5 ‘—
Elégséges . . . 22-24 15-39 9-41 35-92 21-60
Elégtelen . . . 12-89 9-41 8-37 13-60 27-28

Összesen . . . 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
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növendékre, akik kiváló, vagy legalább jeles tanulók, de a kézügyességi 
tárgyakban gyengék, néha utolsók, Magyarország összes siketnéma? 
intézetében, amint már föntebb is Írtam, mindössze 2 jeles, de ügyet
len (?) növendék találtatott, de ezek is III. osztályosok és talán a 
felületes osztályozás áldozatai. Az V. osztálytól felfelé csak éppen 
egyetlen-egy VI. osztályos fiú kapott kézügyességből elégtelent, de ez 
sem oly kitűnő egyebekben, hogy miatta érdemes volna egy alsófokú 
középiskolát felállítani.

A C) alatti táblázat az egyes osztályok általános osztályzatai 
egységeinek összesítése. Hazánk siketnéma-oktatásának 1907/8. évi 
zárszámadása ez a táblázat. A veszteséget az elégtelen osztályza
tok képviselik. Megnyugvásunkra szolgálhat az a körülmény, hogy az 
elégtelenek legnagyobb kontingensét az alsóbb osztályok szolgáltatják, 
így pl. 251 I. osztályos tanuló között 36, tehát 14'38% elégtelent ta-, 
láltam, ellenben a VII. és VIII. osztályosok között már egyet sem. 
Sőt a VIII. osztályban még elégséges általános osztályzatú növen
dék sincs.

Hogy siketnéma-oktatásunk mennyiben felel meg hivatásának az 
elemi- és az u. n. rokon-tanitási ágakkal szemben, arra nézve a D) 
alatti kimutatás szolgál felvilágositással. Ez a kimutatás tulajdon
képen összehasonlítása az épérzékűek, a siketnémák, a vakok, a 
gyengetehetségűek és a gyengeelméjűek intézeteiben tényleg elért 
eredményeknek. Az itt feltüntetett százalékszámok természetesen csak 
az általános osztályzatokra vonatkoznak. Tájékoztatásul még meg
jegyzem, hogy az épérzéküeket illető számításaimban figyelemmel 
voltam az elemi népiskolának mind a hat osztályára, a felsőbb, az 
u. n. ismétlőiskolákra azonban nem. Azt hiszem, hogy felesleges volna 
ezen táblázathoz bővebb kommentárt fűzni, azért tehát még csak azt 
állapítom meg: az ötféle oktatási ág közül a siketnéma-oktatás az, 
mely rendeltetésének leginkább megfelel. Igaz ugyan, hogy az elég
telen általános osztályzatok száma nálunk 1%-kal több, mint a vakok
nál, de viszont a kitűnő meg azoknál kevesebb 9%  kai.

Nem fejezhetem be cikkemet annélkül, hogy forrásmunkáimról, 
intézeteink értesítőiről is meg ne emlékezzem röviden. Szóvá kell 
tennem azt a rendszertelenséget, amelyet az értesítők szerkesztése 
körül tapasztaltam. A legtöbb értesítő alig foglalkozik behatóan a 
tanulmányi ügyekkel. Vannak olyan értesítők (?!), melyek a különböző 
címeken begyült adományok részletes elszámolásán, az adományozók 
és a segélyző-bizottsági tagok névjegyzékén, no meg a „tájékoztatón“ 
kivül semmit sem tartalmaznak. Némely intézet meg nem is ad ki 
értesítőt. Pedig a jól szerkesztett értesítő igen fontos szolgálatokat 
tehetne oktatásügyünknek s a nagyközönségnek egyaránt. Összhangot 
kell tehát az értesítők dolgában teremteni. Evégből kötelezővé kellene 
tenni az értesítők évenként való kiadását és egységesen szabályozni 
azokat a szempontokat, melyek szerint a jövő • értesétője készülhetne.

E ötvös László.
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A siketnéma gyermek egyénisége.
Eléggé számos élettani tapasztalat bizonyltja, hogy a gyermek 

egyéniségének minden oldalú megismerése s egyúttal annak helyes 
irányítása úgy a szülők, mint a pedagógusok legelső és legfőbb fel
adatai közé tartozik. Ez a művelet annál is inkább szükséges és kívá
natos, mert nyilvánvaló, hogy a gyermek egyéniségének alapos isme
rete nélkül a szorosabb értelemben vett nevelés-oktatásról szó sem 
lehet. Azonban a szóban érdemesített ismeretek érvényesülése nem
csak az ii. n. általános pedagógiában, hanem többek között minálunk, 
a siketnémák oktatásában is jogosult. Épp ezért nem lesz érdek
telen a siketnéma gyermek egyéniségével néhány vonásban foglal
koznunk.

A siketnéma gyermek egyénisége éppen úgy, mint az épérzékűé, 
magában foglalja részint a veleszületett, átöröklött, részint pedig a 
későbbi életévekben nyert, szerzett hajlamokat, képességeket.

A siketnéma gyermek hajlamainak és képességeinek vizsgálódása 
révén arra a tapasztalatra jutunk, hogy azok alapjukban véve koránt
sem azonosak, hanem különbözők. Vannak olyanok, melyek helyes
ségükben teljesen rendületlenek s olyanok, melyek többé-kevésbbé, 
avagy egészében helytelenek. A helyesség, avagy a helytelenség nagy
sága egyrészt az átöröklött idegrendszeri dispositiók minéműségétől, 
másrészt a külső világ, illetve a környezet (nevelési viszonyok) sug
gestiv hatásainak számával és minőségével függ össze. Ha a siket
néma gyermek veleszületett hajlamai a föltételeinek megfelelő körül
mények közé jutnak, akkor a hajlamok alapjukban megizmosodnak, 
állandósulnak, azaz jövőre nézve életképesekké válnak. Ha azonban 
a közbejátszó körülmények nem felelnek meg teljesen a kívánt fel
tételeknek, az esetben a hajlamok vagy visszamaradnak a fejlődésük
ben, avagy pedig teljesen elsatnyulnak és kivesznek a gyermek egyé
niségéből. Épp ezért mindenkoron tudatával kell bírnunk annak, hogy 
a gyermek veleszületett hajlamai között melyek a helyesek s melyek 
a helytelenek.

Ha ténykedésünk közepette azt tapasztaljuk, hogy a gyermek 
veleszületett hajlamai helyesek, semmi szin alatt sem szabad azokat 
mellőznünk, esetleg háttérbe szorítanunk, hanem ilyenkor minden 
törekvésünkkel oda kell hatnunk, hogy a hajlamok fejlődése s erős- 
bödése minél simábban s minél kevesebb mesterkéltséggel haladjon 
a kívánt cél felé. Mert ne feledjük el, hogy a veleszületett hajlam az 
érdeklődés szülője, az érdeklődés a figyelem gerjesztője, ez pedig 
gyűjtője, megrögzitője valamennyi ismeretünknek. Azonban helytelen
séget követnénk el akkor, ha a gyermek hibás, félszeg hajlamainak 
előbbrevitelét fokoznék, terjesztenék. A hibás irányú hajlamokat mind
járt kezdet kezdetén, tehát csirájukban kell elnyomnunk, nehogy idővel 
fásultakká, hatalmasokká váljanak s uralkodjanak a helyesek fölött.

A siketnémánál oly hajlamokkal is találkozhatunk, melyek csak 
látszólag helytelenek, tényleg pedig nem azok. Ilyenek különösen az 
élettani káprázatokban, kényszerképzetekben, a nagyzási téves esz
mékben leledző hajlamok. Vannak köztük helytelenek is, de ez eset
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ben ismernünk kell azokat. Annyi azonban bizonyos, hogy a siket' 
néma gyermek általánosságban véve sokkal több helytelen háj Iámmal 
van felruházva, mint az épérzékü gyermek. Okát ennek egyrészt a 
családi nevelés helytelenségében, másrészt a gyermek érzékeinek hiá
nyában s végül a fennálló helyzetben kell keresnünk. A következők
ben nem lehet feladatom az, hogy ízről-ízre kimutassam, kiderítsem 
a siketnéma szellemi világa valamennyi hibáját; jelen közleményem 
kereteiben csak arra szorítkozom, hogy az általam (de nincs kizárva, 
hogy mások által is) észlelt főbb hibákat néhány vonással ecseteljem.

A gyermek hajlamai, képességei a szellemi világnak mind a három 
körében érvényesülhetnek. Úgymint: az érzelem, az értelem és az 
akarat körében.

Nézzük eleve azokat a hibákat, melyek a siketnéma érzelmi 
világa mezején eléggé gyakran érvényesülnek. Mielőtt azonban tovább 
mennénk, állapodjunk meg egy kissé az érzelmi világ körénél, lássuk 
az értelemhez való viszonyát és általános fontosságát.

Köztudomású, hogy mint minden egyes egyénnek, azonképen a 
siketnémának is minden földi értéke, avagy értéktelensége egyes-egye- 
dül az érzelmi világban gyökeredzik. Benne éli tulajdonképeni örömét, 
bánatát, nélküle egyéni világa teljesen kietlen, sivár s fásult lenne. 
Az érzelmi világ hiján azonos lenne pl. a napsugár nélküli tavaszhoz, 
az illatnélküli virághoz, avagy a lombtalan fához.

Ebből látható, hogy az érzelmi világ helyes fejlesztése s irányí
tása a tanár egyik főbb feladatai közé tartozik. Sőt mi több, a neve
lés-oktatás egyenesen megköveteli, hogy ne csak az értelemmel, hanem 
ezzel egyetemben az érzelemmel is foglalkozzunk. Sajnos azonban ez 
alkalommal őszintén be kell vallanunk, hogy manapság sokkal keve
sebb mérvben foglalkoznak az érzelmi világgal, mint az értelmivel. 
Ennek szembeszökő nyomait nemcsak az épérzéküek oktatásánál, ha
nem a siketnémák nevelés-oktatásánál is megtalálhatjuk.

Bennünket különösen az az eszme vezérel, az a cél lebeg előt
tünk, hogy a siketnéma gyermek beszéde minél természetesebb s mi
nél tökéletesebb legyen. Ezen művelet pedig ténykedésünknek mintegy 
háromnegyed részét foglalja le a maga számára. Bizonyos, hogy ilye
tén többé-kevésbbé elhanyagoljuk a siketnéma érzelmi világát, mi 
később eléggé számos és ferde következménnyel társul.

Épp ezért megszívlelendő azon követelmény, mely szerint a 
siketnéma nevelés-oktatása csak akkor lehet minden tekintetében 
helyes, ha az annál megkivántató föltételek nemcsak az értelemre, de 
ezzel együtt az akaratra és az érzelemre is egyaránt érvényesülnek. 
Mert mit érne bármily széleskörű ismeret, fokozott tudás, a csengő 
hang, a természetes beszéd, ha a siketnéma egyéniségéből az élet 
üdítője, nemesitője: az érzelem hiányoznék.

A siketnéma gyermek érzelmi világát vizsgálván, többek között 
arra a tapasztalatra jutottam, hogy a nyilvánuló érzelmek közül kivált 
a hála- és a becsérzelem az, mely bizonyos fokon hibákkal, félszeg- 
ségekkel kapcsolatos. Ezzel azonban korántsem szándékom a siket
néma érzelmi világában fellelhető egyéb hibát elpalástolni, illetve a 
fentemlitetteken kivül más hibáktól mentesíteni, mert ezen eljárásom
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homlokegyenest ellenkeznék a való tényállással. E két hibát, főleg az 
elsőt, azért hozom fel, mert abból a helyzetből származik, melyet az 
alábbiakban említeni kívánok.

Mindnyájan tudjuk, hogy a siketnéma sokkal több, hatványozot- 
tabb jótéteményben részesül az iskola részéről, mint az épérzékű 
gyermek; ebből eredőleg nagyobb hálával tartoznék neki, mint az 
utóbbi. S mit látunk mégis? Azt, hogy mindazon előnyök dacára a 
siketnéma bálája nem oly minőségű, mint amilyennek tulajdonképen 
lennie kellene. Ezt bizonyítja ama tény is, hogy az intézetből az élet 
küzdő terére kilépett siketnéma - csak felette gyéren emlékszik meg 
azokról, akiknek jóformán mindenét köszönheti. A volt tanárait ren
desen csak szorult helyzetében s csak azért keresi fel. hogy pénzt 
kérhessen tőlük, vagy azért, hogy bizonyos irányban pártfogásukat 
kérje. Ezek előrebocsátása után áttérhetünk azon okokra, melyek a 
siketnéma gyermeknek az intézet iránt való háláját csökkentik s hal
ványítják.

Mindenekelőtt ki kell jelentenünk, hogy a gyermeknek az intézet 
iránt való háláját felette erőtleniti a szülők azon véleménye, melyet 
az intézet iránt táplálnak.

Tudjuk s ennek tudatával bírnak a szülők is, hogy a siketnémák 
tankötelezettsége eddigelé még nem bír érvényes jogosultsággal, igy 
tehát tisztán a szülők kényük-kedvére, helyesebben szeszélyére van 
bizva, hogy a siketnéma gyermekeiket adják-e, avagy ne adják-e az 
intézetbe. Egyúttal abban a tévhitben is leledzenek, hogy mindaz, 
amit a gyermek az intézettől kap, nem egyéb, mint bizonyos fokú 
kötelesség teljesítése az intézetnek, melyért sem a szülők, szintazon- 
kép a gyermek részéről semminemű és rendű hála nem jár.

A fennálló fonák helyzetet a szülők még azzal is tetézik, hogy 
minduntalan újabb és újabb, más és más igények teljesítésére kérik 
az igazgatót. Többek között nem elégséges pl. az, hogy a gyermek 
teljes ellátást kap az intézettől, hanem azonkívül ruházatot s miegy
mást is kérnek a gyermek számára. Ha azonban az igazgató nem 
teljesiti a szülő minden kívánságát, az esetben inkább otthon marasz
talja a gyermeket, hogysem visszaadná az intézetnek. Azzal azonban 
édes-keveset törődik, hogy azon balga művelettel, melyet elkövetett, 
mennyit s mi mindent vészit a gyermek. Az igazgató jobbára kény
telen a szülők minden kívánságát teljesíteni, mert ellenkező esetben 
az osztály létszáma megcsappan, összevonják az osztályt s ezzel az 
intézet rendszeres fejlődése bizonyos időre meg van akasztva. Ebből 
rövidesen látható, hogy a siketnémák tankötelezettségének kimondása 
nemcsak kívánatos, hanem múlhatatlanul szükséges is, mert azzal a 
fennálló hibák mind eltűnnek.

Ennek megtörténte után nem fog elhangzani ama panasz, mely 
jelenleg eléggé furcsán érint bennünket, hogy hazánk körülbelül 
5000 tanköteles siketnémája dacára az egyes intézetek első osztályai 
néptelenek. A „kötéllel“ való fogdosás ma már rég elévült művelet, 
tehát ezzel semmiféle célt sem érhetünk el.

Lássuk már most a siketnéma azon érzelmét, melyet közönsé
gesen becsérzelemnek szoktak nevezni.
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A siketnéma tanuló, mint már a fentiekben érintettük, jóformán 
mindenét az intézettől kapja. Ez velejében véve szülőoka annak, hogy 
amit ilyentén kap, értékét nem ismeri. Az épérzékű gyermek, kivált 
a szegényebbje, ha szüksége van valamire, jól tudja, hogy annak el
érése számtalan könyörgésébe, fáradságába kerül. A szülő pedig min
denkoron figyelmezteti a gyermeket, hogy jól vigyázzon a kapottra, 
avagy a kapottakra, mert pénzük nincs, igy tehát jó hosszú ideig nem 
kaphat mást, újat. Ily. körülmények között a gyermek megbecsüli, 
értékeli a kapottat s ezzel mintegy erősbödik a becsérzelem köre.

Mindezekért kívánatos, hogy mindaz, amit a siketnéma bármi
kor s bármily körülmények közepette tőlünk kap, egyúttal a becsérze
lem hatványozója, irányitója is legyen.

A siketnéma gyermek egyéniségének vizsgálódásánál még oly hi
bákra is bukkanhatunk, melyek egyrészt az értelem, másrészt az 
akarat világából erednek.

A siketnéma értelmének egyik jellegzetes hibája az, hogy jó 
hosszú ideig, többnyire a felnőtt korban is bizonyos elemi, naiv, kor
látolt vonással társul. Gondolkodásának menete inkább a konkrét, 
mintsem az abstrakt mezőkön mozog, emiatt felületesebb, mint az 
épérzékűé. Értelmének tettereje számos esetben apró-cseprő dolgokon 
is fennakad s csak ritkán szárnyal az u. n. általánosítás régiójában, 
ítéletei s következtetései ingadozók, lazák; az utóbbiak gyakorta az 
álkövetkeztetések köpönyegébe burkolóznak.

A siketnémáknál azon energia, mely az élet mezején végbemenő 
küzdelmek ellen mintegy vértezetül szolgál, erélytelen. Épp azért 
akaratereje gyenge, egyéniségében kevés az önállóság, ennek révén 
a káros hiszékenység s rávehetőség is eléggé gyakran érvényesül.

Ezek lennének főként azon okok, melyek a siketnéma egyénisé
gére bizonyos fokú árnyékot vetnek. Mindezek után még csak az a 
kérdés merül fel, hogy hol, illetve miben keresendő az előadott hibák 
eredője ?

A különböző tények összegezése végett legyen szabad eleve ki
jelentenem, hogy a hibák eredőjét korántsem a.tanárban, hanem a 
fennálló helyzetben kell keresnünk.

Lássuk tehát, hogy mik a siketnéma egyénisége helyes irányítá
sának ez időszerint főbb kerékkötői.

1. Nyilvánvaló, hogy az egyes vidéki intézetek már 6—8 esz
tendő óta oly épületekben tengődnek, melyek alapjukban véve min
den más célra jók, csak éppen a siketnémák oktatására alkalmatlanok.

Hangoztatjuk, hogy a siketnéma nevelés-oktatására ilyen meg 
amolyan épületek, termek szükségesek, de bizony a hangoztatott köve
telmények mindezideig csak elvi jellegűek.

„Róma sem épült fel egy nap alatt“, mondja valaki. Igaz. De ezt 
az állítást a siketnémák nevelés-oktatása helyessége szempontjából nem 
Írhatom alá.

Vigyázhatunk-e a siketnéma egészségére, érzékeire, jó magunkéra, 
stb. oly teremben, mely hiányos, rendellenes világosságú, dohos, ned
ves, salétromos stb.? Azt hiszem, hogy nem. Ki felelős ez esetben a 
siketnéma egészségéért?
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2. Hazánkban még oly intézeteket is találhatunk, melyek össze
vissza csak hat osztállyal rendelkeznek, vagyis helyesebben csak hat 
osztályra vannak szervezve.

Kérdem, vájjon azon időtartam, melyet ¡Iveidén a nevelés
oktatásra fordítunk, elégséges-e ahhoz, hogy a siketnéma egyénnek az 
életben való boldogulását kellőleg biztosítsuk?

Hisz a köztapasztalat világosan bizonyítja, hogy a 8 esztendei 
tanítás-nevelés sem elég a fenti feltétel teljes keresztülviteléhez és 
-érvényesüléséhez. A hat osztályú intézetek csak u. n. félmunkát végez
nek, mert az a fáradság és egyéb, amit a siketnémára fordítanak, 
rendszerint kárba vész.

3. Számtalanszor hangzott el, hogy a siketnémák egy-egy osz
tályában a tanitás-nevelési eredmény kellő biztosítása érdekében nyolc 
növendék teljesen elégséges. Mint tudjuk, a felhozott érvek homályokba 
vezettek el s a növendék maximális száma továbbra is, még pedig a 
tanítási eredmény rovására, 15 maradt.

4. E helyütt újólag jelezhetjük, hogy a siketnémák tankötelezett
ségének kimondása égetően szükséges, mert nélküle, mint már szóvá 
tettük, a siketnéma egyéniségének helyes irányítása felette sokat szenved.

5. A vidéki intézetek legtöbbje egy fontos tényezőt, a speciális 
orvost kénytelen nélkülözni, mi természetesen a tanítás eredményére 
eléggé kedvezőtlen.

Mert hiába küzködünk pl. egy oly gyermekkel, akinek valamelyes 
szervi elváltozása van; az eredmény nem lesz kielégítő. A speciális orvos 
feladata az I. osztály növendékeit megvizsgálni s a beszéd tisztaságát, 
érthetőségét veszélyeztető szervi elváltozásokat eltűntetni.

Záradékul szóba kellene hoznom még a tanár nagyarányú elfog
laltságát, terhes munkáját, az anyagiakkal való küzdelmeit stb., de 
mert az előbbi kettőről már szó hsett, az utóbbi pedig felette dagá- 
lvossá tenné e cikket, ennélfogva annak közlését máskorra hagyom.

Szobolovszky István.

V E G Y E S E K .

Meghívó a „Siketnéma-iutézeti Tanárok Országos Egyesülete“ 
választmányának folyó évi április hó 4-én, Virágvasárnap, délután 
V2 3 órakor Budapesten, a siketnémák állami intézetében (VIII. k„ 
Mosonyi-utca 8.) tartandó gyűlésére. Tárgysorozat. 1. Elnöki bejelen
tések. 2. A siketnémák jogvédelme. 3. A statisztikai iv ügye. 4. Stern 
Ottó fonétikai munkája. 5. A közgyűlés előkészítése. 6. Tagfelvétel, 
tagkilépés. 7. Indítványok. Kecskemét, 1909. évi márciús hó 21-én. 
Tagtársi üdvözlettel Németh László sk. elnök, Kegler Feretic sk. titkár.

A londoni magyar kiállítás kulturális csoportjának  
kitüntetettjei. A londoni magyar kiállítás különféle csoportjai közül 
a kulturális csoport volt egyike azoknak, mely az ottaniak figyelmét 
leginkább lekötötte. A londoni magyar kiállítás kulturális csoportja
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gróf Apponyi Albert rendeletére versenyen kívül állott. Azonban a 
kiállítás igazgatósága, versenyen kivül bár, kitüntetésekben részesített 
nehány csoportot, még pedig 19 nagy dijat, 126 tiszteletbeli oklevelet, 
56 arany-érmet és 8 ezüst-érmet osztott ki a résztvevők között. 
Összesen 209 kitüntetés érte a magyar kulturális csoportot. Nagy 
dijat kaptak a többek között: gróf Apponyi Albert kultuszminiszter, 
Molnár Viktor és Tóth János államtitkárok, dr. Erődi Béla udvari 
tanácsos, ügyvezető-igazgató, Rákosi Jenő, a Nemzeti Múzeum, a 
Tudományos Akadémia, a Franklin-Társulat, az Atheneum-műintézet, 
az Uránia Színház, az Uránia Egyesület. Tiszteletbeli-oklevelet kap
tak az elsőrendű tudományos intézetek, iskolák, kiadóintézetek, iro
dalmi társulatok, az egyetem, a műegyetem, a jogakadémiák, a föld
rajzi társulat és végül az elsőrendű kiadócégek. Arany-érmet kaptak 
tanító- és tanítóképző-intézetek, gyógypedagógiai intézetek, kereske
delmi és polgári iskolák ; az elemi iskolák pedig ezüst-éremmel lettek 
kitüntetve. A magyar kulturális csoport által elért nagy sikerről tanú
ságot tesz Sir Albert K. Rollitnak, a zsűri elnökének elismerő nyilat
kozata, amelyben nagy dicséret hangján emlékezik meg a magyar 
kulturális intézetekről.

Nemzetközi szem észeti kongresszus. A Xl-ik nemzetközi 
szemészeti és vakügyi kongresszust ez évi március hó 30-tól április hó 
4-ig fogják megtartani Nápolyban. A kongresszuson a magyar kor
mányt dr. Xáray-Szabó Sándor miniszteri tanácsos, ügyosztályunk veze
tője, képviseli.

Gyászhir. Schreiner Miklóst, a siketnémák temesvári intézeté
nek tanárát súlyos csapás érte. Édesanyja hosszú és kínos betegség 
után a temesmegyei Orczyfalván elhunyt. A temetésen megjelent a 
siketnémák temesvári intézetének teljes tanári kara is s részvétének 
jeléül koszorút helyezett az elhunyt koporsójára. — Az őszintén érzett 
részvét enyhitse a szeretett kartárs nagy fájdalmát,

Hibaigazítás. Lapunk f. évi januári számában „A siketnémák 
philadelphiai előkészitő-iskolája“ című közleményben, a 21. oldal 7. 
sorában „betanulás“ helyett ,beszédtanulás“ olvasandó.

Szerkesztő üzenete. E. J. Arad. Bocsánat, hogy késtünk a 
helyreigazítással. — V. J. Sopron. Helyszűke miatt többet, legnagyobb 
sajnálatunkra, egyszerre nem adhattunk. — P. B. Szeged. Cikkét vár
juk. — Munkatársainkhoz. A kéziratok beküldését legkésőbb minden 
hó 20-ig kérjük, hogy a lap minél pontosabban jelenhessen meg.

„A betűknek elemeikre való felbontása és a némák 
beszédre való tanításának művészete.“

— Irta : Juan  P ablo  B onét. (Madrid, 1620.) — Franciából fordította: Adler Simon. —
A siketnéma-oktatás irodalmának ezt az első termékét a „Magyar 

Siketnéma-Oktatás“ a múlt évben kezdte meg mellékletkép közreadni. 
Azonban, hogy olyanok is olvashassák ezt az értékes munkát, akik 
lapunknak nem előfizetői, a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesü
lete“ könyv alakban is kiadta azt és most a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 
szerkesztőségénél (Kecskemét, Templom-utca 95.) 2 koronáért kapható.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


