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Hogyan tehetjük növendékeink beszédét 
érthetőbbé ?

Amióta hangos beszédre oktatják a siketnémákat, azóta ál
landóan azon fáradoznak tanáraik, hogy őket természetükhöz képest 
jól, illetőleg érthetően tanítsák meg beszélni.

Ezt a célt elérni — mint mindnyájan igen jól tudjuk — óriási 
feladat.

Gondoljuk csak el, hogy az épérzékű gyermeknek már az első 
hónapok után állandóan kínálkozik alkalom beszédtanulásra. Ezzel 
szemben a siketnémára nézve teljesen elveszett életének első 7 éve a 
beszédtanulás szempontjából. Mérlegeljük csak az imént említett két 
tényt és mindjárt tisztában vagyunk avval, hogy sem tartalmi, sem 
alaki, — s éppen a hallás hiánya miatt — különösen fonetikai tekin
tetben sohasem juthat a siketnéma beszédkészsége arra a fokra, 
amelyre az épérzékűt a természet áldása viszi.

Azért oktatásunk sohase tűzze ki azt az ideális célt, hogy a siket
néma beszédét arra a magaslatra emelje, amelyen a hallóé áll. Hisz 
ez úgyis csak légvár, ahová addig, mig az orvosi tudomány a siket
némának halló fület nem tud adni, úgy sem érhetünk föl. A túlcsigá- 
zott követelésekkel, szemfényvesztésekkel csak ártunk úgy ügyünknek, 
mint saját magunknak. Mert, ha ügyünket testtel-lélekkel akarjuk 
szolgálni, akkor föltétlenül őszintéknek kell lennünk és nem a kép
mutatók, pláne az önámitók szerepét játszani. Ne felejtsük el, hogy 
csak az igazság marad meg örökké. így hát csakis ezen az úton 
haladva segíthetünk a gondjainkra bízott négyérzékű embertársainkon. 
Elégedjünk meg avval, ha annyira vihetjük beszélés dolgában siket
némáinkat, hogy egy kis jóakarattal bárki is megérthesse őket. És ez 
lehetséges is, de csak rendezett viszonyok közt.

Valóságos irodalom fejlődött már ki e cél szolgálására (Lásd: 
J. Vatter, Haudering, W. Paul, Huschens, 0. Stern stb. műveit).

Ezeknek előre bocsátása után nézzük csak meg, micsoda ténye
zők működnek közre e nagy munkánál és milyeneknek kell ezeknek
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lenniük, hogy növendékeink tényleg beszéljenek. Ezek az összeműködő 
faktorok: a jó tanár, ennek következménye a jó tanítás, normális 
tehetségű növendékek, tűrhető növedék-létszám és végül megfelelő intézet. 
Mielőtt ezekre külön-külön rátérnék, szükségesnek tartom megjegyezni, 
hogy nem akarom a felfedező szerepét játszani, hanem a magam tapasz
talatait a másokéval összevetve óhajtom a felvetett kérdést tárgyalni.

Dé most már vegyük rendre a fenti tényezőket.
1. A jó tanár. Azt hiszem, öndicséret nélkül elmondhatom, 

hogy ez a faktor megüti a mértéket. Erről biztosit elsősorban az a 
körülmény, hogy csak jeles és kitűnő oklevéllel rendelkező ifjakat 
vesznek fel a gyógypedagógiai tanárképző tanfolyamra. Bár a legszebb 
búza közt is van imitt-amott üres kalász és viszont. Másodsorban 
nevezett tanfolyam jó nivója, amely ugyan még nagyon sok kívánni 
valót hagy fenn a siketnéma-oktatás gyakorlati oldalát illetőleg. Nem 
volna-e helyes a II. éves tanfolyam-hallgatók közül minden intézethez 
egyet-egyet úgy kinevezni, hogy nem mint önálló osztályvezető mű
ködne ott, hanem az első osztály vezetőjének lenne segítségére, aki 
mellett nagyon is elfér ez a segítség? Mert hogy valaki ezt az ezer 
fortélyú munkát elsajátítsa, ahhoz nem elég ám csak hospitálni, egy- 
egy parádés próbatanitást tartani. De könyvből sem lehet azt meg
tanulni, akármilyen jó magyarázat mellett sem. Azt a mostani szokást 
pedig, hogy önálló osztályvezetőknek neveztetnek ki, vagy éppen egyes 
intézeteknél I-ső osztályt bíznak rájuk, azt csak nem lehet helyeselni! ? 
Azok a szegény gyermekek nem holt anyagok, hogy rajtuk és az ő 
bőrükre gyakorolja magát valaki. Hisz’ ezek emberek, akiknek a 
jövője nem egyszer éppen az I-ső osztályban dől el. Nagyon jól tud
juk, hogy amit itt elhibázunk, azt nem igen sikerül többé megjavítani. 
Pedig a rossz kiejtésű tanulók a beszéd nehézsége miatt nem tudják 
követni később a tanítást és el is hanyagoltatnak igen gyakran, éppen 
azért, mert nem lehet beszédjüket megérteni. Föltétlenül szükséges 
tehát, hogy egy gyakorlott szakember állandó útbaigazítása mellett 
sajátítsa el jövő munkájának a legnehezebb részét az a fiatal pálya
társ. Tény, hogy elsősorban is a tanár tanitásbeli ügyességétől függ a 
tanulók beszéde. De nekünk nemcsak tanítani, hanem nevelni is kell 
azt a fogyatékos gyermeket. Ehhez pedig végtelen türelem és önmeg
tagadás kell.

2. Szükséges, hogy a növendékek normális tehetségűek legyenek, 
amiért a tehetség szerint való elkülönítés feltétlenül keresztülviendő. 
Evvel áll összefüggésben az a kívánság is, hogy a gyermekek lehető
leg egyenlő korban, úgy a 7—8. életévökben vétessenek fel az intéze
tekbe. A nagy korkülönbséggel jár rendszerint a szellemi fejlettség
ben való különbözőség is. így hát nem helyes a mostani eljárás, 
amely szerint 7—12 éves korú gyermekeket vesznek fel. És ez ellen 
hiába mond mást a szervezeti-szabályzatunk. Amig egyes jószivű 
egyének, a társadalom, egyes községek, megyék gondoskodnak a leg
több növendék ellátásáról, ezen segíteni nem lehet. Ők fizetnek, s igy 
ők is határozzák meg a legtöbb esetben, hogy kiért. Ezt pedig vissza- 
útasitani nem lehet, külömben más alkalommal hiába várnánk tőlük 
segítséget. Törvényhozás útján kellene ezt a szegényügyet rendezni!
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3. Tűrhető növendék-létszám. Köztudomású, hogy Vatter csak 
4—5 tanulót vesz fel egy osztályba, mert szerinte 4—5 gyermeknél 
többet egy ember nem taníthat jó eredménnyel. De mi nekünk a 
szaktekintély! Csodálkozni mennek hozzá, de követni fölösleges. 
Hiszen nálunk másként is nagyon jól megy . . . .  15 növendéket köteles 
minden I-ső osztály felvenni és 6 hónap alatt he kell fejezni a hang- 
fejlesztést értelmes szavak, sőt mondatok kapcsán, heti 20 órában. 
Feljegyzem ezeket az utókornak emlékül. Remélem azonban, hogy 
mi magunk már a legközelebbi jövőben, mint nem is létezett abszur
dumokra fogunk ezekre visszagondolhatni. Ily alapokra lehet-e tisztes
ségesen építeni? Nem, mert már az I-ső osztályban temetjük el a 
beszéd megérthetésének még a lehetőségét is. Ha ilyen fundamentumra 
építünk, hiába való még 10 felmenő osztály is. S ha jelenleg mégis 
van némi eredmény, az csakis a túlbuzgó osztályvezetők számlájára 
Írandó. Ezek kénytelenek az órák előtti, valamint az azok közti időt 
is felhasználni, teljesen megfeszített munka mellett. Sőt nem egyikünk 
egész órákat tanit ezenfelül még ráadásul, csakhogy valamelyes ered
ményt tudjon felmutatni, hogy neki is legyen békéje. Meddig mehet ez 
igy? Sokáig bizonyára nem, mert fiatal erőink is kifogynak majd . . . .

Alkudjunk meg a helyzettel. Hazánk pénzügyi helyzete bizony 
nem oly rózsás, hogy holmi túlzott igényekkel előállhassunk. De azt 
csak ki lehetne mondani, hogy legfeljebb 10 normális tehetségű siket- 
néma lehet csak egy-egy osztályban . . . .

4. Megfelelő intézet. E tekintetben a hazai intézeteink úgy hiszem 
rendben vannak, eltekintve az itt-ott előforduló kisebb hiányoktól. Ide 
veszem azt a közös óhajunkat, hogy valamennyi intézet 8 osztályúvá 
fejlesztendő. Ez növendékeink kiképzése szempontjából is föltétlenül 
kívánatos, mivel éppen a VII—VIII. osztályban, — mikor a gyerme
kek értelme fejlettebb már —- hatványozottan gyarapszik azoknak a 
beszédkészsége. Legcélszerűbbek volnának természetesen a vegyes 
rendszerű intézetek, t. i. a 4 alsó osztály internátusbán volna, mig a 
4 felső osztálybeliek künnlakók lennének. Szakemberek előtt ezt bő
vebben indokolni felesleges.

5. A jó tanítás. Evvel már részletesebben szándékozom foglal
kozni, különösen abból a szempontból, hogy miként tehetjük növendéke
ink beszédét érthetőbbé. Érthető pedig a beszéd, amely tiszta kiejtésű, 
folyékony és jóhangzású. Egész részletességgel, valamint teljesen kü
lönállóan sem szándékozom fenti kellékkel foglalkozni, mert egyrészt 
egymásba nyúlnak ezek, másrészt meg egy egész műnek való anya
got, munkát adna az. Inkább csak a gyakorlatban lényeges szerepet 
játszó és keresztül is vihető dolgokat akarom rövidesen tárgyalni.

Nézzük most már, hogy mi úton-módon teremthetünk tiszta ki
ejtést. Első és leglényegesebb a jó alaphang, a tiszta, természetes 
zönge. Vágjunk hát neki a legrövidebb útnak, hogy a ránk bizott 
siketnémát megszabadítsuk a némaság bilincseitől. Lehet-e természe
tesebb út, mint megragadni azt az alkalmat, amikor még a teljesen 
siketből is ki-kítör a minden emberrel veleszületett beszédösztön, bár 
ártikulátlan hangokban, hangcsoportokban történjék is az. Ezeket les
sük el, ragadjuk meg, de egyszersmind vele is vétessük észre, hogy
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hangot adott. Tegyük ezt öntudatossá, hogy más alkalommal is repro
dukálhassa. Az igy nyert hang az ő természetes zöngéje, erre kell 
nekünk épiteni. Az örömében ejtett hangok mindenesetre tisztábbak, 
csengőbbek, mint a haragot kifejezők, vagy a szomorú lelkiállapot
ban megnyilvánulók. Azért lehetőleg a vig lelkületűből fakadó hangot 
rögzítjük meg. Ilyenkor egész lényében elevenebb a gyermek, hangja 
emelkedettebb, minek következtében kiejtése is élénkebb, természete
sebb lesz. Gondoljunk mentői többször arra a nagyon sokat hangoz
tatott mondásra: Amit az I-ső osztályban elnéztél, vagy elhibáztál, 
azt alig sikerül később megjavítani. Vonatkozik pedig ez kiváltképpen 
a hangok kifejlesztésére. Mindenféle kapkodás, oktalan siettetés nagyon 
megbosszulja magát. Itt dől el a kiejtés sorsa.

Ezt szívleljék meg azok, akiknek ideáljuk a hangoknak 6 hónap 
alatt, heti 20 órában való kifejlesztése, még pedig értelmes szavak 
kapcsán. Erre példát nem fognak találni seholse. De mikor mi min
denképpen vezetni akarunk a siketnéma-oktatás terén! És ebben az 
egyben vezetünk. Mi értük el a legnagyobb rekordot, de nincs is 
áldás benne. Igaz, mások is elvégezték és végzik most is a hang
fejlesztést 6 hónap alatt, de csak értelem nélküli szótagokban. A má
sodik félévben aztán összekapcsolták a már tanult hangokat értelmes 
szavakká, mondatokká. De nincs meghatározva, hogy 1 vagy 2, vagy 
3 száz szót kell-e föltétlenül megtanítani. Nem akarom ezt az irányt 
mintaképül felállítani. Bár Arnold evvel az eljárással még eddig utol
érhetetlent produkált, különösen a beszéd tisztaságát, érthetőségét 
illetőleg. Evvel az eljárással szakított már a mostani generáció. Jól 
tudjuk, hogy jelenleg úgyszólván az összes szakemberek, mihelyt csak 
lehetséges, értelmes szavakba foglalják a már kifejlesztett hangokat. 
A különbség csak abban van köztünk és a külföldiek közt, hogy ott 
nem siettetik a hangok kifejlesztését, hanem többnyire az évvégéig 
tart. Sőt egyesek a nehezebb hangokat (r, h) a II. tanévre hagyják. 
Vatter is az ő 4—5 tanulójával 8 hónap alatt fejezi csak be a hang
fejlesztést. Pedig körülbelöl jól ért hozzá, kevés gyermeke is van és 
még sem teszi 6 hónap alatt. Jó volna e felett gondolkozni!

E kitérés után menjük át most már az ellesett, elcsalt zönge 
megrögzítésére. Fektessünk kiváló súlyt arra, hogy a zönge minden 
mellékzörejtől ment legyen. Éppen ezért ne akarjunk mindjárt erős 
hangot kihozni, mert az erőltetéssel járnak a mellékzörejek. Képezze 
a gyermek a zöngét csak mentői nyugodtabban, kevés erő-, illetve 
levegő felhasználásával. Legkevesebb baj az, ha kezdetben gyenge a 
hang, mert azt később igen könnyen lehet edzeni, erősíteni; mig az 
erőltetett hangot vajmi ritkán sikerül csiszolni. A zöngét, amely sem 
nem „a“, sem nem „á“ — amiért is ős vokálisnak nevezik — nem 
gyakoroljuk egymagában. Kövessük W. Paulnak (Metz) a tanácsát, 
aki azt már a 80-as években hangoztatta, hogy kössük össze mindjárt 
a zöngét a „p“-vel. A zönge gyakorlása tehát a „pa“ szótaggal tör
ténik, igy: „papapa“. Később megnyújtjuk az utolsó hangot addig, 
amig a gyermek levegője futja, igy: papapapá . . . .  Azt fogjuk 
tapasztalni, hogy ez a megnyújtott hang már igen közel áll az „á“ 
magánhangzóhoz. Közben súlyt fektetünk arra, hogy a mássalhangzót
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(itt „p“, lehet „t“ is) mentői erősebben mondja, mert ezáltal tisztább 
lesz a zönge. Ez a gagyogás-szerű gyakorlat tehát egyrészt tisztázza 
a zöngét, másrészt pedig előkészíti a „á“ vokálist. De egyúttal elejét 
vesszük evvel a nasalizálásnak is. Ha pedig arra szoktatjuk a gyer
meket, hogy mentői hosszabb sor „papapá“-t,■ vagy „tatatatá“-t mond
jon, akkor egyszersmind a tüdejét is erősítjük. Nem fog később be
szédközben minduntalan kifogyni a levegője és nem kell azután kap
kodnia. Ez a beszéléshez szükséges igazi tüdőgimnasztika. Mihelyt a 
fenti két hangesoport gyakorlása közben a megnyujtott zönge tiszta, 
elhagyjuk az elüljáró mássalhangzót és megkapjuk a kellemesen 
hangzó „á“-t. Az „á“ erősítésére szolgáló erős-kezdést hagyjuk azon
ban valamivel későbbre, úgy a 3-ik hónapra, mert könnyen megesbe- 
tik, hogy némely növendék kiejtése erőltetett lesz ennek korai alkal
mazása által. De ez oly nagy fontosságú a kiejtésre nézve, hogy 
rövidesen ki kell térnem rá. Lényege abban áll, hogy a magánhangzó 
képzése előtt a hangszalagok szorosan egymáshoz vannak szorítva, s 
igy teljesen elzárják a hangrést. Majd a vokális ejtésekor hirtelen, 
úgyszólván pattalitva nyittatnak széjjel. Ekkor a magánhangzó rend
szerint erősebben hangzik, mint pl. a hehezetes kezdéskor, amiért is 
igen célszerűen használhatjuk fel a vokális edzésére. Hogy sok nö
vendék beszéde annyira gyenge, annak az oka éppen abban rejlik, 
hogy a magánhangzók képzésénél nem állítja elég szorosan egymás
hoz a hangszalagokat. így a levegő könnyen és sok is megy a hang
résen keresztül, annélkül azonban, hogy kellő rezgésbe hozná a hang
szalagokat, minek következtében fátyolozott lesz a beszéd. Az erős 
kezdéssel pedig rászoktatjuk a gyermeket arra, hogy a hangszalagokat 
kellőleg összehozza, minek folytán az áttörő levegő erősebb rezgésbe 
hozza azokat. De egyszersmind takarékoskodni tanul a levegővel, 
amely úgy is mindig fogytán van nála. Az erős kezdésre következő
képpen vezetjük rá a siketnémát. Az egyik mutatóujjának a hegyét 
gégefőnkre tesszük, mig a másik kezének a kézfejét szájunk elé tart
juk. Elzután hol hehezetes kezdésű (há), hol erős kezdésű (’á) „á“-t 
mondunk. Egyúttal figyelmeztetjük a tanulót, hogy az elsőnél lassan, 
sok levegő áramlott ki szájunkon, a másodiknál ellenben hirtelen, s 
csak nagyon kevés érte a kézfejét. Közben arra is figyelmeztetjük, 
hogy a gégefőben éppen úgy pattan valami széjjel, amint az ajkak 
szoktak, ha „p“-t ejtünk. Olyformán is lehetne szemléltetni ezt, hogy 
a hüvelykujj és a mutatóujj hegyeit szorítjuk egymáshoz, majd hirte
len szétnyitjuk és felhívjuk, próbálja ugyanezt a gégeföjében is meg
tenni. A dolog természetéből következik már, hogy nem könnyű a 
siketnémát az erős kezdésre megtanítani, de kellő türelem mellett még 
a legügyetlenebbel is el lehet sajátittatni. Persze, az egyik már az 
első próbánál véletlenségből is rájöhet, mig egy másik, talán ügye
sebb gyermek, csak hosszas gyakorlat után képes rá. Én minden nö
vendéknél föltétlenjil kifejlesztem, mert tudom, hogy ezáltal erősebb, 
csengőbb lesz a kiejtése. Később olyan gyakorlatok következnek, ami
kor egy lélekzetvételre több erős kezdésű magánhangzót mondatunk, 
igy: a-a-a-a-a; o-o-o-ó stb.

Még egy figyelemreméltó esetet kell felemlitenem. Gyakran ta-
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pusztaijuk ugyanis, hogy némely gyermek bizonyos hangot csak egy 
bizonyos szóban ejt tisztán, mig más szavakban sohse hallani ily 
szépnek. Mikor legutóbb I-ső osztályt vezettem, volt egy növendékem, 
aki borzasztóan dünnyögött mindig. És csodálatos, hogy a „páva“ 
szóban úgy az „á“-t, mint az „a“-t is jól ejtette. Mit tettem? Vala
hányszor orrhangon beszélt, mindig ebből a szóból indultam ki, úgy: 
pávapap, pávafa, pávapata stb. Lassankint elmaradt a dünnyögés és 
most szép kiejtése van a fiúnak. Igen jó szolgálatot tesz egy-egy ilyen 
természetes tisztasággal ejtett, szó — itt pl. páva — olyan esetekben 
is, amikor az «-et, m-et. r-et mondják természetellenes hangmagas
ságban. Ilyenkor szintén a fenti módon szoktatjuk rá a gyermekeket 
a természetes kiejtésre, igy: pávanap, pávamama, pávarossz stb. Ilyen 
és ehez hasonló fogás nagyon sok van. Lényegesnek tartom azonban, 
hogy az I-ső osztálynak a vezetője ezekről naplót vezessen, amint ezt 
egy nem régen kiadott szaktanácsi rendelkezés is kívánja. Jól tudom, 
eddig is igen sokan csináltuk ezt. Részemről csakis az I-ső osztályra 
nézve tartom ezt szükségesnek, ahol a hangfejlesztés képezi tanítá
sunknak majdnem egyedüli tárgyát. Ha azonban az első évben ala
posan megfeleltünk eme kötelességünknek, akkor már a II. osztálytól 
kezdve, csak egy-egy hangot ejtenek rosszul növendékeink. Ekkor 
sokkal célszerűbb, ha a naplóba jegyzés helyett a fali-tábla egyik 
szélére Írjuk fel ezeket a hibákat, a növendék neve mellé. így a ta
nár és a növendék szeme előtt is állandóan ott lesz, figyelmeztetvén 
utóbbit, hogy erre vagy arra a hangra vigyázzon. Mig a naplóba jegy
zett dolog, sokszor jó hosszú ideig ott pihen naplóstúl az asztalfiókban.

A kiejtés tisztaságáról eddig elmondottak inkább a zöngére, 
illetve a vokálisokra vonatkoztak. Mig a magánhangzók a kiejtés 
magvának csengő tartalmát képezik, addig a mássalhangzók ennek az 
értékes tartalomnak mintegy diszes takarót nyújtanak. Vessünk csak 
egy pillantást az utóbbiakra is. Róluk mondja Palleske, hogy: „Becsül
jétek a konzonánsokat és érthetően fogtok beszélni“. Ez különösen a 
spirantes (f, sz, s) és tenues (p, t, k, c, cs) hangokra vonatkozik, 
amelyeknek tiszta ejtése még nagyobb távolságra is érthetővé teszik 
a beszédet. Ennek ellenkezőjét gyakran tapasztaljuk olyan lelkészek 
prédikációinál, akiknek hiányosak már a fogaik. — A mássalhangzók 
kifejlesztésénél hatványozottan kell vigyáznunk arra, hogy ne eről
ködjenek a tanulók. Figyeljük csak meg az épérzékű gyermeket és 
látni fogjuk, hogy mily kevés erő felhasználásával képzi pl. az „sz“, 
„s“, „z“, „zs“ stb. hangokat. Miért kell hát a siketnéma arcának 
ezeknél kipirulnia az erőltetéstől? A felelet az volna rá, mert a ta
nárja azt kívánja, hogy jó erősen fújja azokat. Hogy aztán tanárja 
óhajának megfeleljen, fúj is olyanokat, hogy 1 méternyi távolságra is 
meg lehet érezni a levegő áramlását. Pedig éppen evvel rontjuk el a 
sziszegőket jellemző élességet, mert beszéd közben nem jut ám annyi 
levegő ezekre, de nem is kell. Ennek legjobb ellenszere az, ha a 
tanár maga is nyugodtan, könnyedén mondja elő ezeket a hangokat. 
Egyúttal figyelmezteti a növendéket, hogy ő se erőlködjék. És ha 
például éppen az „s“ volna a kifejlesztés során, de sehogysem akar 
sikerülni, hagyjuk abba. Más alkalommal esetleg egész könnyedén
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hozhatjuk ki. De ha ki is vannak már fejlesztve a sziszegők, milyen 
gyakran elvesznek azok, mert a beszédszervek izomérzése nem igen 
nyújt nekik támpontot. Föltéve, hogy a „h“-t már tanulták növendé
keink, akkor igen tanácsos a „h“-ból kiindulva ezeket felújítani, ily- 
formán: h—sz, h—s. Ezáltal a tanuló kénytelen lesz lassacskán, nyu
godtan kiereszteni a levegőjét. Ha a magánhangzóknál szükséges volt 
a levegővel való takarékoskodás, mennyivel inkább áll ez a mással
hangzókra nézve. Azért a begyakorlásnál itt is előveszünk olyan gya
korlatokat, amikor egy mély lélekzetvétellel, a kilélekzés többszöri 
megszakításával képezünk eleinte 2—3, később egy egész sort egy-egy 
hangból, ily formán: f-f f, sz-sz, s-s-s-s. így könnyedén kell ezeket a 
hangokat képeznie, mert különben elfogy a levegője. Ha jól meg
figyeljük növendékeinket, azt fogjuk tapasztalni, hogy azok a hangok, 
amelyek könnyen képeztetnek, egyszersmind tisztábbak, érthetőbbek is.

És evvel egy óriási lépést nyert a beszéd folyékonysága is, mert 
mentői könnyebben képezi a gyermek az egyes hangokat, annál simáb
ban köti azokat majd össze, úgy a szóban, mint a mondatban. Ez 
képezi pedig a folyékonyságnak a lelkét. A kapcsolás azonban csak 
úgy lesz természetes, ha növendékeink gyakorlatban tisztában vannak 
avval, hogy micsoda változásoknak vannak kitéve a mássalhangzók, 
az egymással való érintkezés alkalmával. Erre föltétlenül meg keli 
tanítani a siketnémát, ha azt akarjuk, hogy folyékonyan beszéljen. 
Tudnia kell:

1. hogy ha két egyenlő mássalhangzó következik egymásután, 
akkor azok összeolvadnak és egy hosszabbnak ejtetnek, pl.: ket_tő, 
hat^toll, — fuSwSon, és^só stb.;

2. hogy a zöngétlen előtt álló zöngés mássalhangzó többnyire 
megkeményedik, pl. adííta, érdííte, — fogöta, évSkönyv, négy®korona, 
— darázsEÍfészek stb.,

3. előbbinek a fordítottját, ami ugyan ritkább, pl.: hétiddarab, 
hatííból stb.;

4. ha „t-sz“, „t-s“ kerül egymás mellé, akkor abból „ce“, illetve 
„ccs“ lesz, pl.: lát“ sz, fordítás stb.;

5. hogy az orrhangokat rendszerint ott képezzük, ahol a rákö
vetkező mássalhangzót szoktuk, pl.: ing, fogunk stb.;

6. hogy a magashangú vokálisok mellett előrébb, a mélyek előtt 
pedig hátrább képezzük a „k“ és „g“-t, pl.: dolgozik, fogjuk, — sokáig, 
ugat stb.;

7. a veláris explosivák képzési módját, pl.: ad~na, fog~na, 
jobb ~ma stb.

Még jobban részletezni ezeket, azt hiszem fölösleges. Megjegyzem 
azonban, hogy bár a tanulót erre elméletileg megtanítani nem lehet, 
de nem is kell, mindamellett föltétlenül szükséges erre a célra úgy 
néha egy félórácskát szentelni. Ekkor a már tanult anyagon csopor
tosításokat végzünk, fenti szempontok és jelzések alapján.

Rendkívül rontja a siketnémák beszédét az az eljárás, amikor 
folyton együtt beszélnek a tanárral, mert akkor ez minden gondolko
zás nélkül, csak szajkó módra történik. A kiejtés ilyenkor sehogysem 
őrizhető ellen. Egyébként is nagyon furcsa, természetellenes szokásnak
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tartom, ha a tanár kérdez és a növendékek mindnyájan vele kotyog
nak, ami minden épérzéküre vajmi különös benyomást tesz. Valóban 
egy libacsapatnak a társalgására emlékeztet. Ha a tanár kérdez, ak
kor tessék annak a növendéknek hallgatva figyelnie, gondolkoznia. 
Esetleg hang nélkül is utána mondhatja a kérdést, de hangosan semmi 
körülmények közt se. Minthogy azonban kívánatos, hogy a siketnéma 
mentői többet beszéljen, azért a feleletet karban is elmondatjuk, de 
csak akkor, ha előbb a gyengébb tanulók már külön-külön feleltek.

Hogy a siketnéma beszéde igazán érthető legyen, abban a.kiejtés 
tisztaságán és folyékonyságán kívül igen lényeges szerepet játszik még 
a jó hangzás is. Ennek pedig akkor teszünk eleget, ha gondot fordí
tunk különösen az erősségi hangsúlyra, de a magasságit sem hagyjuk 
figyelmen kiviil. Hogy ebben a kettőben is lehet célt érni, azt sok 
szakember tapasztalta már. Magam is próbálkoztam vele, tavaly az 
I-ső osztályban és az idén a II-ikban. Mondhatom, hogy az erősségi 
hangsúlyra — úgy a szóban, mint a mondatban — még a valódi siket
némát is teljesen meg lehet tanitani. Evvel aztán magától jár valami 
a magassági hangsúlyból is, bár nem olyan kellemes ez a moduláció, 
mint a hallónál, de mégis emeli a siketnéma beszédjének a jó hang
zását. Az erősségi hangsúlynál nagyon a kezünkre játszik nyelvünknek 
az a sajátsága, hogy mindig az első szótag a nyomatékos. így aztán 
nem is nehéz a siketnémát erre rávezetni. Ezt a munkát már az I-ső 
osztályban kell megkezdeni, mihelyt tudják növendékeink az erős 
kezdést. Kezdetben természetesen a gégén, a mellen érzékeltetünk. 
Majd megfogjuk a gyermek karját és hol erősebb, hol gyengébb kar
mozdulattal figyelmeztetjük a hangsúlyra. Ezután következik a jelzés 
írásban. Kezdetben a hangsúlyos szótagot vastagabb betűkkel (olvas) 
Írjuk, később csak egy vastag, vízszintes vonalacskát teszünk a szó 
első magánhangzója alá (asztal), amely állandó figyelmeztetőül szolgál. 
Sőt a saját ritmikus karmozdulatunkkal is lehetünk segítségére a gyer
meknek, amellyel úgyszólván beleszuggerálható az erősségi hangsúly. 
Van azonban minden osztályban egy-két fából faragott nebuló, akivel 
fenti eljárás sem igen vezet eredményre. Az ilyeneknél a váltakra 
gyakoroltam tenyereimmel nyomást úgy, amint a hangsúly azt kívánta 
és ez segített. A II. osztálynak a második felében, amikor a fogalom
képzésbe is beleélték magukat a növendékek, áttérhetünk a mondatnak 
az erősségi hangsúlyára is. Ez már egyáltalán nem fog nehézséget 
okozni és az Írásban két vonalacskával jelezzük, pl.: holnap szerda
lesz. Tanítás közben itt végezzük a legerősebb karmozdulatot. Las
sacskán olyan jártasságra tesznek szert tanulóink, hogy a szóhangsúlyt 
minden jelzés nélkül is tudják, igy aztán a III. osztálytól kezdve csak 
a mondathangsúllyal kell törődnünk. És az erősségi hangsúllyal egy
idejűleg elérjük azt is, hogy növendékeink nem fogják többé siket
néma szokás szerint az utolsó szótagot megnyomni.

A beszéd ritmikus mivolta — az erősségi és magassági hang
súlyon kívül — még a szótagok időmértékétől is függ. E tekintetben 
nagy könnyebbségünkre vannak azok az Írásjelek, amelyek nyelvünk
ben a vokális rövidségét és hosszúságát tűntetik fel. Az első perctől
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kezdve rászoktatjuk a siketnémát arra, hogy azt a magánhangzót, 
amelyen vonás van, hosszan, míg azt, amelyik felett pont van, röviden 
ejtse. Természetes, hogy ezt is előbb érzékeltetni kell a gégén. Kar
mozdulatainkkal is lehetünk a gyermek segítségére, amennyiben a 
hosszú szótagot vízszintes karmozgással, a rövidet pedig függőleges 
karütéssel jelezzük. De minthogy az erősségi hangsúly hol rövid, hol 
meg hosszú szótagon nyugszik, ennélfogva a karjelzések is össze
esnek. Ennél a szónál: házat, mivel az első szótag egyúttal 
hosszú is, a következőképpen történik az ütemezés: erős karmozdulat 
vízszintes irányban jobbra, utána gyenge kézmozdulat lefelé. Ebben a 
szóban: nehéz, erős karmozdulat lefelé, utána a karomat lassan 
viszem vízszintes irányban jobbra. Szándékosan vettem ezt a szót: 
karmozdulat, nehogy összetévesztessék a karütés tornai műszóval.

A beszéd megérthetését, a már említettektől eltekintve, még 
elősegíti a kellő szünetek betartása. Értem a pauzák alatt elsősorban 
a pont, kettőspont, vessző, pontosvessző stb. írásjelnél tartandó rövi- 
debb-hosszabb pihenőket, amikor új lélekzetet is szoktunk venni. De 
ha jól megfigyelünk egy szónokot, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 
az beszédközben még ott is tart szünetet, ahol Írásban semmiféle 
jelzés sincs. Sőt, ha nehezebb tárgyú az az előadás, akkor ott, ahol 
fontosabb logikai következtetésekről van szó, nagyon is tagolva beszél, 
hogy a hallgatóság minél jobban kisérhesse figyelemmel a gondolat- 
menetét. Miért kívánjuk hát attól a siketnémától, hogy egy szuszra 
fúja el az egész mondatot, még a jól bővítettet is azért, mert Írásjel 
nincsen közben? Aztán micsoda beszéd is az ilyen: ÁcsJánosmegint- 
nemtanultamegaföldrajzileckét. így csak nem beszél épérzékű ember, 
pedig a siketnémától sokan igy kívánják az iskolában. Próbáljuk csak 
meg ezt tagolva elmondani, ahogy kell, igy: Ács „János | megint„nem„ 
tanulta„meg [ a„földrajzL.leckét. S tapasztalni fogjuk, hogy sokkal érthe
tőbb lesz az a beszéd. Igaz, hogy a függőlegesen húzott egyes hajszál
vonallal jelzett szünetek csak egy pillanatig tartanak, mindamellett a 
beszédnek a megérhetéséhez föltétlenül hozzájárulnak. De a hangsúlyo
zás is maga után vonja már ezeket a pauzákat. Sőt jónak tartom 
azt is, hogyha hosszabb az a bővitett mondat, akkor közben újra 
vegyen levegőt a siketnéma. P l.: szombaton reggel | hat órakor |] nagy 
záporeső volt. Pl. szolgáljon egy összetett is: Bökönyi Viktória j azt 
mondta ||, hogy tegnap délután [ egy nagy halat látott. Ezek a szüne
tek egyrészt időt engednek nekünk arra, hogy át is gondoljuk gyorsan 
a hallottakat, miáltal a logikai összetartozandóság nem egyszer ma
gyaráz meg nekünk olyan szót is, amelyet esetleg nem jól értettünk 
volna. Másrészt magának a siketnémának is hagynak időt, hogy a 
kiejtés (az egyes hangok, hangkapcsolatok, hangsúly, időmérték stb.) 
fölött gondolkozhassék. De nem is fárad olyan nagyon ki, minek kö
vetkeztében a beszéd sem lesz terhére és örömestebb fog beszélni. 
Természetes, hogy kezdetben írásban külön fel kell tűntetni a szüne
tek helyét, amint azt fentebb láttuk. A felsőbb osztályokban a növendé
kek magukban végeznek ilyen beosztási gyakorlatokat. Nem vész kárba 
ez az idő, mert ennek a munkának képző hatása is van egyúttal, 
amennyiben vigyáznia kell a gyermeknek, hogy mely szavak tartoznak
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logikailag egymáshoz. Tehát a tanuló maga is dolgozik. Sohse szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy az a tanítási eljárás, amely csak közli, 
rákeni a gyermekekre az ismereteket, sokat nem ér. Nagyon is szüksé
ges, hogy a mi munkánk összeolvadjon a növendékével. Csakis igy lesz 
fáradságunk gyümölcse állandó értékűvé. Ehling Jakab.

Kik tanítsák a rajzot a siketnémák iskoláiban?
(Befejező közlemény.)

Okszerű rajztanitás beszélgetés, beszédtanitás nélkül el sem kép
zelhető.

Az a rajztanár, aki a lerajzolandó tárgyat vagy mintát minden 
előzetes rávezetés mellőzésével egyszerűen csak odateszi a tanulók 
elé; akinek minden módszere az előrajzolásban, no meg a korrigálás
ban merül k i: az a rajzoktatást a gépies másolás alacsony fokára 
sülyeszti, az csak pingálni, nem rajzolni tanit.

Az önálló, a produktív rajztudás egyedül a saját megfigyelésen 
épülhet fel, mert hiszen éppen a megfigyelésekből, a tapasztalatokból 
származnak az ítéletek, a következtetések s ezekből nyeri azután 
anyagát a termelő, az alkotó képzelet. A folytonos kérdezgetések, az 
okok kerestetése, az okozatok felfedeztetése által öntudatos szemlé
letre szoktathatjuk a gyermeket és ha ezt sikerült elérnünk, akkor 
már ráléptünk arra az útra, melyen haladva, a rajzoktatás céljai 
valóban elérhetők.

Hogy miképen kell vezetni az igazi értelemben vett rajztanitást, 
azt igen szépen demonstrálja az elemi népiskolák számára legutóbb 
kiadott miniszteri tanterv néhány leckemintája. Ezek közül a leg
tanulságosabbat, a III. osztálybelit — a felesleges részletek elhagyásá
val —- ide iktatom.

„Cél pl. egy balta rajzoltatása. (Bemutatok természetben egy 
baltát). Ki ismeri ezt a szerszámot? Mire való? Hány részből áll? 
Miből van a feje, miből a nyele? Nézzétek meg jól, mert le fogjuk 
rajzolni! — Melyik része hosszabb, a nyele, vagy a feje? Hosszabb-e 
az éle, mint a foka? Hányszor tudnád lemérni a feje szélességét a 
nyele hosszára? Yan-e ezen a szerszámon egyenes, függőleges, víz
szintes vonal? Egyenes-e a balta éle stb. — Rajzoljátok le gyorsan, 
de könnyedén a baltát palatáblátokra! Ki készült el vázlatával? — 
Itt van D. rajza. Jó-e? Mi a hibája? stb. — Most a fiókomba teszem 
a baltát. Vázoljátok le a rajztömbötökbe emlékezet után 1 N. vastagon 
vázolta“ stb.

íme, ilyeténképpen tanítják az elemi iskolában a rajzot. Nálunk 
is igy kellene tanítani. Lélektani alapokon kellene nyugodni a siket
némák rajzoktatásának is, hogy ne csak technikailag ügyesedjenek 
növendékeink, hanem értelmileg s a beszédképesség szempontjából
is. Ámde hogyan tanítson lélektani alapokon az az idegen, a siket
némákra nézve laikus óradó rajztanár? Hiszen az ilyen tanmódszer
nek elengedhetetlen feltétele, hogy a tanár ismerje a tanitványok
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értelmi fokát, szókincsét, beszédképességét. Ha mindezekkel tisztá
ban van, csak akkor tudhat belemarkolni a gyermek szivébe, csak 
akkor képes megértetni vele mindazt, amit megértetni szükséges, 
csak úgy tudhatja felébreszteni és ápolni a gyermek lelkében a szép 
iránti érzéket.

Szakítani kell tehát a mai óraadói rendszerrel. De szakítani kell 
a szakrendszerrel is.

A siketnémák oktatása az individualitás jegyében született. Men
tői egyénibbé tudjuk tenni oktatásunkat, annál közelebb jutunk nö
vendékeinkhez, annál nagyobb eredményeket vagyunk képesek elérni.
Az individualitás elve parancsolja, hogy intézeteinkben a tornát, kéz
ügyességet, rajzot minden osztályban maga az osztályfőnök tanítsa. 
így azután nemcsak ezekben a tantárgyakban érhetnénk el kielégítő, 
sőt fényes eredményeket, hanem a beszédtanitás terén is.

Főképpen a beszédtanitás szempontjából volna kívánatos, hogy 
minden tantárgy az osztályfőnök kezébe fusson össze. Az osztályfő
nök ismerheti csak növendékeinek szókincsét, értelmi és lelki igényeit, 
csak ő tudja, hogy növendékei miben maradtak el, mi szorul még 
építésre, mi gyakorlásra. Ö felelős az osztály beszédtudásáért, szük
séges tehát neki módot nyújtani arra, hogy ezt a tudást minden tan
tárgynál gyarapithassa. Ha majd ez bekövetkezik, ha majd a rajz, a 
kézügyesség, , a torna, a hittanórák egyszersmind beszédtanitási órák 
is lesznek: akkor emelkednek majd fel intézeteink hivatásuk zenitjére. 
Majd ha azt mondják, hogy a siketnémák iskoláiban nincs külön fo 
galmazási, számtani, rajzolási stb., hanem csak beszédtanitási óra van, 
ámde ezen az órán meg kell tanítani a siketnémát fogalmazni, szá
molni, rajzolni stb. — majd akkor mondhatunk kritikát és nem most, a 
beszédtanitás eredményeiről. (?!) Ez az ideális idő azonban még igen 
messze van tőlünk. Addigra még igen sok ósdi, konzervatív felfogást 
kell megsemmisíteni az újabb, az egészségesebb pedagógiai irányzat 
híveinek. Könnyen megállapíthatjuk, hogy hol vagyunk mi még hala
dás dolgában, ha még most is hasábokon keresztül kell azt bizonyít
gatni, hogy a siketnémára nézve hasznosabb lenne, ha rajzra nem ide
gen, hanem kebelbeli, vagyis gyógypedagógiai oklevéllel bíró ember 
tanítaná.

Sokan azt tartják, hogy a rajzoktatás óraadók alkalmazása mel
lett is kapcsolatba hozható a beszédtanitással. Ezek szerint vezér
könyvet, vagy legalább is oly könyvet kellene szerkeszteni a rajzta
nárok részére, mely magába foglalná a rajztanitás közben előfor
duló műszavakat és más kifejezéseket. Meg lenne tehát szabva az, 
hogy a tanár és tanítvány mit beszélhet a rajzórán, sőt az óraadó 
rajztanártól tanév végén számon is kérné a miniszteri biztos azt a 
beszédanyagot, amit az a bizonyos „segédkönyv“ felölelne. Valóban, 
furcsa világításba kerülne oktatásügyünk ezen idea megtestesülése 
esetén. Hogy miért? — Egyszerűen azért, mert akkor hallgatólagosan 
kimondatnék, hogy a siketnémák oktatásához sem fonetikai, sem pe
dig különleges pedagógiai készültségre szükség nincs, mert hiszen a 
beszédet, ime, egy rajztanár is képes tanítani, csak elő kell neki írni, 
hogy mit tanítson. Kimondatnék az, hogy a beszédtanitásnál nem a
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minőség, hanem a mennyiség a lényeges, hogy végül a beszédtanitás 
anyagát elő lehet Írni, vagyis meg lehet azt előre állapítani, hogy 
melyik gyermek mit fog, vagy mit akar kérdezni, vagy mondani a 
rajzórán . . . .  Tegyük fel azt, — bár ehhez nagy önmegtagadás kell — 
hogy a rajz tanítása közben előforduló beszédanyagot csakugyan meg 
lehet előre állapítani, akkor is nagy optimizmus kell annak az elhív é- 
séhez, hogy az óraadó rajztanár a neki idegen és fárasztó beszéd- 
tanitással vesződnék. De mondjuk, hogy vesződik és néhány műszót 
bemagoltat a gyermekekkel, akkor is mit fog nyerni a beszédtanitás? 
A semminél valamivel többet ugyan, de azért nem érdemes nagy 
költségen könyvet szerkeszteni. Azt a keveset a rajztanár „vezér
könyv“ nélkül is képes lenne megtanítani.

Egy módja van annak, hogy a rajzot közelebb hozzuk a beszéd- 
tanitáshoz és ez nem más, mint az, hogy a rajzot siketnémák okta
tására és nevelésére képesített emberek tanítsák. Téves felfogásból, 
vagy talán tájékozatlanságból eredő önámitás az, hogy ezáltal rajz
oktatásunk nivója sülyedne. Nem áll az oly magasan, mint ahogy azt 
némelyek állítják. Nem haladja túl sem a módszer, sem a tananyag 
minősége vagy mennyisége tekintetében az elemi népiskolák rajzokta
tását. Bizonyításul és az összehasonlithatás okáért közlöm az elemi 
népiskolai tanterv idevonatkozó kimutatását.

Az elemi népiskola rajzanyaga.

I. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet u tá n :  Golyó, karika, létra, ostor, kereszt, kocsikerék, 

levélboriték, papircsákó, papirsárkány stb. — Kéziigyesitö gyakorlatok: Kör, iv, 
elipszis, hullámvonal, párhuzamos egyenesek és ivek, zeg-zug vonal.

II. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet után : Elipszis, tojás, dominókövek számlapja, cukor

süveg, püspöksüveg, sarló, legyező, óralap, nyomtatott nagy betűk (skelett betűk) stb. 
Szemmértéket fe jlesztő  gyakorlatok, u. m. vonalaknak s egyszerű alakú területek
nek felezése, négy részre osztása.. — Kéziigyesitö gyakorlatok: Egyszerű kettős, 
hármas, négyes hurkok, körsarok, egymást metsző körök, koncentrikus körök. — 
Tervezgetés: Egyenes és görbe vonalakból alakított sorok, csillagok.

III. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet u tán: Tábla, ajtó, paizs, szív, zászló, palack, csésze stb. 

Alma, körte, szilva, cseresznye stb. — Kéziigyesitö gyakorlatok: Csigavonal, hullám- 
és csigavonalak kombinációja. — Ecsetgyakorlatok : "Egyszerű kör-, elipszis-, lándzsa
alakú foltok s azokból kombinált sorok, csillagalakok. — Tervezgetés: Határolt terü- 
eteknek (kör, négyzet, félkör stb.) diszitése egyszerű, sematikus motívumokkal.

IV. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet után : Befőttes-üveg, köcsög, fazék, bütykös, öntöző

kanna, patkó, balta, kalapács, kés, kanál, lapát, ásó, tölcsér stb. Kocka-, hasáb-, 
henger- gúla- és kúpalakú tárgyak. Egyszerű, tagozás nélküli levelek és virágtipu- 
sok, gyümölcsfélék rajzolgatása. — Ecsetgyakorlatok: Természet után rajzolt leve
lek s egyszerű edényformák egyszerű festésének gyakorlása közvetlenül ecsettel. — 
Tervezgetés: A szemlélet után rajzolt levél- és virágtipusoknak síkdiszitményképpen 
való kombinálgatása sorokká (bordűré) és csillagokká, kör- és négyszögalakban és 
határnélküli sikon. (Plein-mustr.)



MAGYAR SIKETNÉMA - OKTATÁS 1257. sz .

V. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet után : Élő és szárított növényrészek után való rajzo

lás és festés. Egyszerű tárgyaknak, u. m. veder, hordó, zsámoly, szék, asztal stb. 
rajzolása a távlati elváltozásoknak és árnyéknak, esetleg a szinnek feltűntetésével. 
Kirándulások a szabadba vázolási kísérletekkel. — Ecsetgyakorlatok: Elő- és 
szárított virágok és levelek után való közvetlen festés egy szinnel. — Tervezgetés : 
Síkdiszitmények alakítása folytatólagosan m értani szerkesztések alapján.

VI. OSZTÁLY.
Szemlélet és emlékezet után : Élő- és szárított növények, gyümölcsök, továbbá 

pillangók, kitömött állatok után való rajzolás és festés. Egyszerű tárgyakból alakított 
csendéletszerű csoportoknak rajzolása, esetleg festése. Kirándulások a szabadba 
vázolási kísérletekkel. — Ecsetgyakorlatok : Mint előbb. — Tervezgetés : Síkdiszit- 
ményeknek alakítása meghatározott céllal, u. m. edényfélékre, ládákra, szekrényekre, 
székre, kapura, ruházatra, lepedő-szélre, párnahajra, kötényre stb. Mindig figyelem
mel kell lenni a helyi szokásokra.

Ezt a terjedelmes és mindenesetre a mienknél nem könnyebb, 
de úgy lehet értékesebb tananyagot nem felsőbb mintarajziskolát, 
rajztanárképzőt végzett rajztanárok tanítják a népiskolákban, hanem 
csak okleveles tanítók. Hogy milyen eredménnyel? Azt mondják, 
akiknek alkalmuk volt meggyőződést szerezhetni róla, hogy teljesen 
kielégítővel.

Siketnéma növendékeink, a tapasztalat szerint, sokkal fogéko
nyabbak a látási ingerek iránt, mint az épérzékű gyermekek. Sokkal 
könnyebben, eredményesebben taníthatók tehát a rajzra is, mint ama
zok. Rajztantervünk nem áll művészibb színvonalon, mint az elemi 
népiskoláké. Mi sem állhatja útját annak, hogy a rajzot a siketnémák 
iskoláiban, tekintettel a beszédtanitás nagy érdekeire, kebelbéli, siket
némák oktatására képesített tanárok tanítsák. Eötvös László.

A siketnémák szociális nevelése.
Ha a siketnémák nevelés-oktatásának fejlődését vizsgáljuk, arra 

a kézenfekvő igazságra jutunk,, hogy az a kezdettől fogva mostanig 
felette nagyot haladt. Meggyőződhetünk még arról is, hogy a benne 
rejlő régi, ósdi tényezőket mindinkább kiküszöböli; a formátlan ruhá
zatot leveti s újabbal, a kor szellemének, a modern idők követelmé
nyeinek megfelelővel öltözködik. Azonban kétségtelen az is, hogy a 
jelenkori siketnéma nevelés-oktatásban is találhatunk oly elemeket, 
melyek esetleg a letűnt korszakok büszkeségei, díszei voltak; azok 
némelyike a benne fellelhető helyességénél fogva most is beleillesz
kedik nevelés-oktatásunkba s ennek révén örök érvényű marad. Ilye
nek különösen azok az elemek, melyek a siketnémák beszédtanitására 
vonatkoznak.

A köztapasztalat bizonyítja, hogy a modern idők szelleme, mely 
velejében véve a társadalom észszerű és természetes fejlesztését cé
lozza, nem elégszik meg pusztán az u. n. egyéni (individuális) neve
léssel, hanem ezzel egyetemben még a szociális nevelés kellő érvé
nyesülését is kívánja. E szerint a társadalmi célszerűség és helyesség
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szempontjából a gyermeknevelést két alapkörre osztjuk, u. m. az 
egyéni és a szociális nevelésre.

Ámde e helyütt nyomban meg kell jegyeznünk, hogy e két kört 
semmi körülmények között sem szabad egymástól teljesen elválasz
tani s ilyentén elszigetelni, mert mindkettő kölcsönható, egymást tá
mogató, kiegészítő s együvétartozandó jelleggel bir. Tehát valahány
szor a tulajdonképpeni szociális nevelés érvényesülésére törekszünk, 
soha se tévesszük szem elől az egyéni nevelést sem és viszont.

Ezúttal korántsem lehet feladatunk, hogy az egyéni nevelés 
lényegének alkatelemeit tüzetesen fejtegessük; azonban a teljesség 
és az egyéni nevelésnek a szociális neveléssel való összehasonlítása 
kedvéért mégis ki kell emelnünk, hogy az egyéni nevelés legfőbb 
célja a gyermek testi és szellemi világának összhangzatos fejlesztése. 
Ha a szociális nevelés célja után kutatunk, röviden kiderül, hogy a 
szociális nevelés a szolidaritás, a társadalmi együttérzés felkeltésére és 
ápolására törekszik.

Jól tudjuk, hogy a siketnéma éppen úgy, mint bármelyik épér
zékű egyén, a munkamegosztás s egyéb kölcsönös vonatkozások foly
tán a társas együttélésre s ilyetén másoktól való függésre van utalva. 
Ebből önként következik, hogy a szociális nevelés nemcsak az épér- 
zékűeknél, hanem a siketnémáknál is jogosult.

Kérdés már most, hogy voltaképpen mire kell alapitanunk a 
siketnémák szociális nevelését?

E tekintetben kiindulási pontunk nem lehet más, mint a siket
néma hajlamainak tanulmányozása. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a 
siketnéma különböző irányú és minőségű hajlamai között ott szere
pelnek a szociális hajlamok is. Mint minden hajlama a gyermeknek, 
azonképpen a szociális hajlama is, életképességét, helyes vagy hely
telen voltát részint az átöröklött diszpozícióktól, részint a külső világ 
hatásainak minéműségétől nyeri. Azonban a köztapasztalat arról ta
núskodik, hogy a siketnéma efajta hajlamai (t. i. a szociális hajlamok) 
jobbára a helytelen családi nevelés és a hangzó beszéd hiánya miatt 
jóval halványabbak, erélytelenebbek, félszegebbek, mint az épérzékű 
gyermekeknél. így tehát elsősorban és főleg a tanár ténykedésétől 
függ, hogy mily mérvben képes a nevezett hajlamokat a siketnémánál 
elevenebbé, életképesebbé és helyessé tenni. Természetes, hogy az a 
munka, melyet a tanár ilyetén végez, sokkal fárasztóbb, s egyszers
mind körültekintőbb, mint az épérzékűeket oktatóé.

Ezek után annak a tisztázására kell szorítkoznunk, hogy való
jában mik azok a feltételek, melyeket a tanárnak ismernie kell, hogy 
a siketnémák szociális nevelése kellőleg érvényesülhessen?

Nyilvánvaló, hogy az egyéni nevelés legfőbb kivánalma: a gyer
meklélektan alapos ismeretében pontosul össze. így áll a dolog a 
szociális nevelésnél is. A szociális nevelés bizonyos ismeretre, még 
pedig a szociológia ismeretére támaszkodik. Miként tudjuk, hogy a 
lélektan a képzetek törvényszerűségével s azok egymással való társí
tásával foglalkozik, azonképen olybá vehetjük a szociológia feladatát 
is, mely a különböző eszmék társításában nyeri kifejezését. Eszerint 
a szociális nevelésnél mindenkoron oly kapcsok keresésére kell utal
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nunk, melyek a siketnémát a nagy társadalommal a lehető legköny- 
nyebben, legsimábban kötik össze. Egyszersmind ügyelnünk kell arra, 
hogy a társitó kapcsok természetesek és teljesen helyesek legyenek.

Ami pedig a társadalmositásra szolgáló kapcsok mennyiségét és 
minőségét illeti, röviden jelezhetjük, hogy azok száma és neme felette 
nagy. Az ily kapcsok többek között különösen maga az élőbeszéd, 
az erkölcs, a vallás, a hazaszeretet, a közérdek stb. Habár nyilván
való, hogy a jelzett és a hasonló jellegű kapcsok a siketnémáknál 
(általánosságban véve) csak ritkán illeszkednek bele a társadalomba 
úgy, ahogy tulajdonképpen kellene. Nagyobbára tájékozatlanul állanak 
benne; csak kevéssé tudnak hozzá alkalmazkodni s igy nem csoda, 
hogy előbb-utóbb oly áradat sodorja el őket, mely a társadalom he
lyes és természetes fejlődése ellen tör. Igaz ugyan, hogy ma a társa
dalom is nevelőleg hat a beléje került egyénre, egyénekre, de bizonyos, 
hogy minél hatványozottabb mérvben gondoskodott az iskola a gyermek 
szociális neveléséről, annál simábban történik a társadalmositás is.

Lássuk, hogy különösen mire kell ügyelnünk a siketnémák szo
ciális nevelésénél.

Mindenekelőtt törekednünk kell arra, hogy a siketnéma szellemi 
önállóságát teljesen biztosítsuk. Ezt kivált az értelmi és az erkölcsi 
neveléssel érhetjük el. Képesítsük tehát a siketnémát az önálló és a 
korrekt gondolkozásra, a helyes belátásra: a társadalmi belátásra. A 
belátás az egyéni és a szociális érdekek összhangzatba való hozata
lánál felette nagy szerepet játszik.

A siketnéma erkölcsi nevelése oda irányuljon, hogy a siketnéma 
mindenkoron úgy viselkedjék, amint azt az illető kor erkölcsi kódexé
nek mértékjelzője mutatja, illetőleg kívánja. Tájékozva legyen azokban 
a fogalmakban, melyek az ethika mezején érvényesülnek. Továbbá 
fejlesszük és erősítsük a siketnéma akaraterejét, mely többnyire inga
dozó s hozzuk összhangzatba az u. n. társas akarattal, a társas tö
rekvéssel. Ne bénitsuk tehát a siketnéma akaratszabadságát, mert 
tudvalevő, hogy bármelyes fokú és minőségű akaratmegkötöttség, ké
sőbb az élet mezején megbosszúlja magát. Ennek révén tegyük ké
pessé arra, hogy tudjon a saját lábán járni s ne szoruljon mások 
gyámkodására. Emellett nem szabad megfeledkeznünk a siketnéma 
önneveléséről sem. Tehát oly látókört kell nyújtanunk a siketnémának, 
melynek révén az életbe kerülve, tovább képezheti, művelheti magát. 
De ezzel ne fosszuk meg őt az u. n. boldog gyermekkortól, mely 
alapjában az élettani illúziókra és hallucinációkra támaszkodik. Be
csüljük meg a siketnéma játék s egyéb szórakozásokra hajló ösz
töneit is.

Szoktassuk a siketnémát az öntevékenységre. Tudvalevő, hogy a 
modern nevelés a társadalom szükségletein épül, emiatt oly munkára 
kell szoktatnunk, melyet később minden veszteség nélkül értékesíthet.

Igaz ugyan, hogy a siketnémák intézeteiben a munkára való 
nevelés szélesebb alapokra van fektetve, mint az épérzéküek iskolái
ban, ámde tekintettel arra, hogy a munkának kellő mértékbeni meg
becsülése, értékesítése s nemesítése a társadalom fönmaradásának 
egyik számottevő biztosítéka; annálfogva kívánatos és szükségképeni,
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hogy a siketnémák intézeteiben a meglevő munkára való nevelés az 
eddiginél hatványozottabb mérvben fejlesztessék és tökéletesittessék.

Minthogy pedig hazánk elsősorban földművelő állam, nem ártana, 
hogyha a siketnémák munkára való nevelése a meghonosodottakon 
kivül még ebben az irányban is nyilatkoznék. Vegyünk példát Amerika 
egyes siketnéma intézeteitől, ahol a kertészet és egyéb mezőgazdasági 
ágak űzése már rég be van vezetve. Hogy mily kedvvel űzik ezt a 
siketnémák s micsoda haszon háramlik abból egyéniségük természetes 
fejlődésére, arról más alkalommal szólunk.

A siketnémák szociális nevelésénél nem szabad figyelmen kivül 
helyeznünk a művészeti nevelést sem. A művészeti nevelés a siket
némáknál, kivált a látásra és a magatartásra szorítkozik. A magatartás 
lényegességét főleg a beszédben, a modorban, az öltözködésben, az 
erkölcsi magaviseletben stb. találhatjuk. Mindezeknél felette nagy sze
repet játszik az esztétika.

Végezetül ki kell jelentenünk, hogy a siketnémák szociális neve
lése csak akkor vezet célhoz, hogyha a siketnéma megélhetését bizto
sítjuk, mert ebben rejlik az emberi boldogság egyik főjellegzetessége. 
Nyilvánvaló, hogy a siketnémák megélhetése eddigelé még nincs kel
lőleg biztosítva; azonban a modern kor ipara, kereskedelme, techni
kája, gazdasága stb. mindinkább nagyobb és nagyobb teret nyújt' a 
siketnémák megélhetésének. Ennek viszonzásául a siketnémának kö
telessége jóakarattal, lelkiismerettel és becsülettel azt a helyet betöl
tenie, melyet a társadalom számára kijelölt. Épp azért ezen indokból 
szükségessé válik, hogy a siketnéma is szociálisan gondolkozó és cse
lekvő, bizonyos világnézettel rendelkező ember legyen. Tisztában legyen a 
kor haladásával és vívmányaival.

Az eddigiekből rövid vonásokban, illetve vázlatosan láthatjuk, 
hogy mik azok a feltételek, melyeket a siketnémák szociális nevelése 
kiván. Azonban mindez csak az intézeteket látogató siketnémákra 
vonatkozik.

Mi a közvélemény azokról a (tanulatlan) siketnémákról, akik a 
kultúra körén kivül esnek ? Lehet-e ily viszonyok közepette a tár
sadalom helyes és észszerű fejlődését hangoztatni? Ennek eldöntését 
az olvasóra bizom. Szobolovszky István.

Kik tanítsák a rajzot a siketnémák iskoláiban?*)
E lapok hasábjain ily cimen jelent meg legutóbb egy közlemény, 

melynek Írója egyrészről éles kritika tárgyává teszi a siketnémák 
rajzoktatását, másrészről pedig száműzetni óhajtaná a siketnémák 
tanintézeteinél működő óraadó rajztanárokat.

Minthogy véletlenül magam is az óraadók közé tartozom, nem 
hagyhatom minden megjegyzés nélkül a cikkben foglaltakat.

*) Ez a válasz a fenti cimen megjelent közlemény első részére küldetett be, 
amelyet — a felvetett eszme tisztázása érdekében — készséggel közlünk. Szerkesztő.
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T. cikkíró úr közleményének első fejezetében reámutat, hogy 
a miniszteri biztosok, ha gyakorlati irányban érdeklődnének a rajz- 
tanitás eredményei után, csakhamar meggyőződnének arról, hogy rajz
oktatásunk mennyire távol esik a kitűzött céloktól, a gyakorlati élet kö
vetelményeitől. Erről úgymond, könnyen bizonyságot szereznének, ha 
valamely tárgy, avagy az illető növendék rajzát képező minta azonnali 
levázoltatását is megkívánnák. Ha a t. cikkíró úr szerint tényleg van 
oly intézet, ahol a növendékek még azt sem lennének képesek levá
zolni, ami már a rajzlapjukon van, vagy képtelenek egy elébök tett 
tárgy képét visszaadni: ott valóban megérdemli a rajztanár, hogy 
standé pede menesszék. Van-e azonban valaki, aki elhiszi, hogy egy 
közép- vagy polgári iskolai, oklevéllel biró, teljesen a kor színvonalán 
álló, a rajztanár-képző főiskolából négy évi szigorú tanulás után kikerült 
egyén ne tudna eredményeket elérni, avagy annyira korlátolt lenne, 
hogy a siketnémák lelki- és értelmi képességeit egyáltalában ne is
merné? Egyedül t. cikkíró úr tartja erre képteleneknek a szegény rajz
tanárokat, kiknek az a hibájuk, hogy nem nyelvtant tanítanak, hanem 
rajzot, kik nem szakítanak elég időt a társalgásra s akik nem nyel
vükkel, hanem kezök vonásával igyekeznek a tanulókat a rajzolás 
tudományába bevezetni. S még igy sem érnek el kellő eredményt — 
mint a cikk első részében olvashatjuk. Vájjon több eredményt érne-e 
el a rajztanitás, ha a közlemény szerint inkább kevesebbet rajzolnának 
és többet beszélnének a siketnémák? Hisz igy is kifogásolja a t. cikk
író úr a rajztanárok működését, hátha a rajzolásra még kevesebb időt 
fordítunk, vájjon fokozódik-e az eredmény? Avagy azt hiszi t. cikkíró 
úr, hogy beszélgetéssel meg lehet tanítani valakit rajzolni?

Erre vonatkozólag szives figyelmébe ajánlom a „Rajzoktatás“ f. 
évi 6. számából a következőket: „A mai tanítási rendszerben a hal
lásnak van túlnyomó szerepe, amennyiben ez közvetíti az élőszót. 
Élőszóval a tanulók emlékezetébe idézhetünk látott dolgokat, de a 
szem] élőkép ességnek fejlesztésére az élőszónak hatása nincs; az Írott szó 
a látás szerve útján jut ugyan az agyba, de a szemlélőképesség fejlesz
tésére szintén nincs hatással“ stb. Egyébként a rajztanitás körébe vágó 
fogalmak ismeretére (mint pl. rajzeszközök nevei, mértani alapisme
retek, a rajzolás lényeges szabályai, a kivitel módozatai stb.) az óra
adó rajztanárok is reávezetik a növendékeket, hisz ez érdeke is a 
rajztanitásnak. E rávezetés történhetik élőszóval, Írásban (jel nélkül), 
végeredményben azonban a növendékek mégis teljesen tisztában van
nak a szükséges ismeretekkel. Ha a rajzolást alárendelnők a gramma- 
tizálásnak, akkor nem lenne egyáltalában értelme a rajztanitásnak. 
Ha rajzot tanítunk, rajzoljanak a tanulók, beszélni elég alkalmuk nyí
lik a többi órákon; vagy akkor töröljük el a rajzórákat teljesen, leg
feljebb tiszta elméletet tanítsanak a nem óraadó tanárok, mint ezt a 
t. cikkiró úr óhajtja, aki a rajznak oly kevés fontosságot tulajdonit s 
megfeledkezik arról, hogy a siketnémák közül hánynak ad kenyeret 
épen a rajz. Fényképészt, eimfestőt, szobrászt, építészeti irodákban 
alkalmazott rajzolót, porcellánfestőt ismerek siketnémát, de akik ipari 
pályára lépnek, azoknál is elengedhetetlen feltétel a rajzolásbani jár
tasság. Téved a t. cikkiró úr, ha azt hiszi, hogy rajzot akárki képes
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tanítani s téved, ha az iparostanonciskolai tanfolyamok elvégzését 
elegendőnek tartja a rajztanitás igényeinek teljes mértékben való ki
elégítésére s téved, midőn azt hiszi, hogy az iparostanonciskolák rajz
tananyaga felülmúlja a siketnémákét. Ott szabadkézi rajztanitásról alig 
beszélhetünk, legfeljebb szakrajztanitásról, ahol azonban körzővel és 
vonalzóval mindent meg lehet oldani, mig ellenben a siketnémák ok
tatásánál a szabadkézi rajz játsza a legnagyobb szerepet és ennek 
tanításához, különösen a felsőbb osztályokban, holmi szünidei tanfo
lyam elvégzése teljesen elégtelen.

Nem tudom, hogyan képzeli t. cikkíró a rajzórák beosztását az 
esetben, ha —- mint Írja-— kebelbeli ember tanitaná a rajzot? Egyik 
megoldási módja lenne talán, ha az illető első sorban az összes 
növendékek rajztanitását látná el, s amennyiben a szükség kívánná, 
ezenfelül más tárgyakat is tanítana, hogy a kötelező óraszámot be
töltse. Ez esetben kétféle képesítés kivántatnék, a gyógypedagógiai 
tanfolyam elvégzése s ezenfelül a rajztanárképző intézet tanulmá
nyainak elvégzése, amely négy évet igényel. Az iró szerint lehetne 
ugyan az iparostanonciskolai szünidei tanfolyamok mintájára rajz
tanfolyamokat szervezni, ezzel azonban csak úgy lehetne valamit el
érni, ha a mai tanterv követelményeit a tanfolyamon szerzett képes
séghez redukálnák. Egy másik megoldása lenne a rajztanitási órák 
betöltésének, ha a kebelbeliek a kötelező óraszámon felül megoszta
nák egymás között a rajzórákat s ez esetben több egyén különböző 
képességgel és felfogással szétforgácsolná azt az eredményt, amelynek 
egy ember kezében kell összpontosulnia. Az óratöbbletek vállalását 
azonban a t. cikkiró úr sem helyesli, mivel úgymond „fizikai lehe
tetlenség oly embertől buzgó, pontos és eredményes munkát követelni, 
ki energiájának túlnyomó részét már előzőleg egy másik intézetnél 
hagyta.“ E szerint nemcsak a siketnémák intézeteiből, hanem általá
ban az összes hazai tanintézetekből ki kellene küszöbölni az óraadó 
tanerőket, kik esetleg nemcsak egy iskolánál fogyasztják energiájukat. 
Hisz ez nagyon szép és üdvös dolog lenne, de vájjon szivére meri-e 
tenni kezét a t. cikkiró úr, s kimondja-e, hogy más intézetnél nem 
vállalna-e órát, ha arra alkalom kínálkoznék? Avagy nem vállalna-e 
kötelező óraszámán felül még külön órát? Ha nem lennének óraadó 
rajztanárok s kebelbeliek látnák el a rajztanitást, akkor is csak szár
maznék óratöbblet, melyet ismét olyanoknak kellene betölteni, akik 
sokkal nehezebb és terhesebb tanítási órák után, — mint minőt a 
rajztanárok végeznek — tehát éppen nem frissült energiával munkál
kodnának tovább. Vagy ez nem lenne baj? így nem szükséges egész 
ember?

Végezetül sajnálatomnak kell kifejezést adnom, hogy a t. cikk
iró úr oly ellenszenvvel viseltetik az óraadó rajztanárok iránt s annyira 
lekicsinyli azok munkásságát; azonban túllőtt a célon akkor, midőn 
az eredménytelenséget általánosította s megjegyzéseinek vizes lepedő
jét az összes óraadó rajztanárokra alkalmazta (még szerencse, hogy 
a kézimunkatanitónőkkel kivételt tett). Lehet azonban, hogy az ügy 
érdeke igy kívánja! ? Sztankahermányi Sztankay Lajos.
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VEGYES EK.
Meghívás. Szeretett kartársaink! A Siketnéma Intézeti Tanárok 

Orsz. Egyesületének választmánya elhatározta, hogy az Egyesület folyó 
évi közgyűlését folyó év július hó 3-án és 4-én Egerben tartja meg, 
ennél fogva van szerencsénk kedves kartársainkkal a következőket 
közölni.

Részletes prograwirn: Indulás Budapestről julius hó 2-án délután 
2 óra 15 perckor. Érkezés Egerbe 5 óra 56 perckor. A más irányból 
jövő kartársak s akik a jelzett vonattal nem jöhetnek, azok érkezé
süknek pontos idejéről szíveskedjenek értesíteni, hogy fogadtatásukról 
és elszállásolásukról kellő időben gondoskodhassunk. Szállás részint 
az intézetben, részint pedig tisztes úri családoknál leend.

Érkezés után bevonulás a városba, esetleg a Dobó-szobor meg
koszorúzása. Azután a szállások megtekintése.

Este 7 órakor választmányi gyűlés s előértekezlet az intézetben. 
Nyolc órakor barátkozás ugyanott.

Harmadikén reggel 9 órakor közgyűlés a vármegyeház díszter
mében. Egy órakor ebéd a Korona vendéglőben (4 tál étel, gyümölcs, 
V2 liter bor és viz 3 korona 50 fillér).

Ebéd után a város nevezetességeinek (az egri vár, török mecset, 
gyógyhatású meleg fürdők stb.) megtekintése.

Este 8 órakor vacsora a Korona vendéglőben (1 sült, 1 tészta, 
V2 liter bor és viz 2 korona 50 fillér).

Negyedikén reggel 8 órakor a székesegyház megtekintése. Kilenc 
órakor a közgyűlés folytatása. Délután 1 órakor ebéd a Koronában 
(4 tál étel, gyümölcs, V2 liter bor, viz 3 korona 50 fillér).

Ebéd után a lyceum (érseki könyvtár, képtár, múzeum, csillag- 
vizsgáló) s a város egyéb nevezetességeinek megszemlélése.

Este 8 órakor vacsora a Korona vendéglőben (sült, tészta, V2 
liter bor és viz 2 korona 50 fillér).

Ötödikén az ózdi vasgyár megtekintése. Indulás Egerből reggel 
6 óra 20 perckor a gyönyörű vidéken haladó új gömöri vasúton Kis
kapudig. Fél másodosztályú jegy ára odavissza 3 korona 20 fillér. Kis
kapudon a vasgyári igazgató és a vidék birtokos urainak kocsijain 
folytatjuk útunkat a vasgyárig, melynek áttanulmányozása után az 
ebéd az ottani Kaszinóban lesz.

Ebéd után 6 óra 10 perckor hazaindulás, 9 óra 34 perckor ér
kezés Egerbe. Vacsora a Korona vendéglőben.

Végül 6-án azon kartársak számára, akiknek kedvük tartja kies 
vidékünkben gyönyörködni, kirándulást tervezünk Párád gyógyfürdő- 
helyre s a vele szomszédos forrásokhoz, valamint az üveggyárhoz.

Párád Egerhez 33 km. Az utazás kocsin drágább, de szebb és 
kedvezőbb. Tekintetbe véve azon körülményt, hogy aki vasúton megy 
(Füzesabony — Kál-Kápolna felé), annak ott meg is kell hálnia, ajánla
tosabb kocsin menni. Egy bérkocsi dija, melyen 4-en elférnek, 24 
korona. 2 személy részére 20 korona.
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Kérünk, jöjjetek el valamennyien, hogy eszméket, igazságokat, 
lelkesedést s tapasztalatokat gyűjtve, a siketnémák oktatásügyét minél 
előbbre vihessük.

Mi minden törekvésünket oda irányítjuk, hogy a belénk helyezett 
bizalomnak megfelelve, közgyűlésünk minél kedvesebb emlékű is le
gyen és hogy a fenti programm többet és kellemesebbet adjon a va
lóságban, mint amennyit s aminőt igér.

Esetleges felvilágosításokkal szívesen szolgálunk.
Örömmel és szeretettel várunk benneteket!
Eger, 1909 junius 8-án. — Hazafias és kartársi üdvözlettel

A rendező bizottság.

A Dobő-szobor megkoszorúzása. Abból az alkalomból, 
hogy idei közgyűlésünket Egerben tartjuk, egyesületünk elnöksége el
határozta, hogy Egervár hősies védelmének emlékére emelt Dobó-szo
borra az egyesület nevében koszorút tesz. Az, alkalmi beszéd tartását 
Borbély Sándor vállalta magára, Záborszky Árpád pedig egy odaillő 
költeményt fog szavalni.

Halálozás. Fehér Károly, a siketnémák jolsvai intézetének ta
nára f. évi junius hó 11-én, életének 27-ik évében elhunyt. A korai 
halál nemcsak egy fiatal életet oltott ki, hanem ez által egy törekvő, 
szorgalmas, kedves kartársat szólított el a végzet sorainkból. Nemcsak 
közeli hozzátartozói és tanári testületének tagjai, hanem mindannyian 
őszinte szivvel osztozunk a mély gyászban.

Szakképesitő vizsgálat. A gyógypedagógiai képzőn az idei 
szakvizsgálatok junius hó első napjain Náray-Szabó Sándor dr. minisz
teri tanácsos úr elnöklete alatt tartattak meg. A minisztérium enge
délye alapján vizsgálatra jelentkeztek: Deschenszky Nándor, Fiedler 
Lajos, Joó Sándor, Kozma Sándor, Lett József, Sándor Szilveszter, 
Simon József, Sturm József, Szabó Károly, Tamás István, Varga Béla, 
Wayán Ferenc és Schönberger Mór; továbbá Kelemen Ignác, aki csak 
kiegészítő vizsgát tett. A vizsgálatot valamennyien sikeresen állották 
ki s közülök 4 általános jeles, 8 általános jó, 1 pedig általános elég
séges oklevelet nyert.

Aktualitás. Stade-ból írják nekünk, hogy Werner Frigyest, az 
ottani siketnéma-intézet igazgatóját a közoktatásügyi miniszter Dániába 
tanulmányútra küldte. Werner kiküldetésének célja annak a kérdésnek 
a tisztázása, vájjon a gyengetehetségű siketnémák oktatásánál a hang
beszéd nem mellőzendő-e; s ha igen: az irás, a jel vagy pedig a kézi 
ábécé segélyével történjék-e oktatásuk. Ez a kérdés ma nálunk is ak
tuális, Werner útja elé tehát mi is érdeklődéssel tekinthetünk.

Új könyv. „A betűknek elemeikre való felbontása és a némák 
beszédre való tanításának művészete“. Irta Juan Pablo Bonét. (Madrid, 
1620.) Franciából fordította Adler Simon. — 2 koronáért kapható a 
„Magyar Siketnéma Okatás“ szerkesztőségénél Kecskeméten.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


