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Anomáliák az iparostanulók iskolájának 
szervezetében.

A jelen tanévtől kezdve mindenütt, ahol siketnéma iparostanulók 
számára iskola áll fenn, a tanítás a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter úr által még a múlt évben kiadott iparostanonc- 
iskolai tanterv szerint folyik.

Abban, hogy a siketnémának a mindennapi iskolában szerzett 
általános ismereteit az iparostanonc-iskolában szakirányú ismeretekkel 
szükséges kibőviteni, mindnyájan egyetértünk. E felfogás nem is új 
keletű, mert annak megvalósításán már évek óta fáradozunk, de 
sajnos, csak nehezen sikerült a célt megközeliteni, mert tudtommal 
annak legnagyobb akadályát mindig az ahhoz szükséges anyagi rész 
hiánya okozta. És ha ennek dacára jelenleg mégis vannak ily irányú 
iskolák, ez csak a kitartásnak köszönhető.

A tanterv megjelenése sem jelent egyebet, iüint azt, hogy ezek 
az iskolák szükségesek. Annyira szükségesek, hogy azok nélkül a 
mindennapi iskolai kiképzés csonka volna, mert hiányozna abból a 
betetőzés. Ezért csak üdvözölni tudjuk Őexcellentiájának ezt az atyai 
gondoskodását és a kiadott tantervet tisztelettel vesszük és ahhoz — 
a lehetőség szerint — alkalmazkodni is fogunk.

Ámde e befejezett intézkedés nem akadályozhat meg abban, 
hogy rá ne mutassak a szerző ama téves kiinduló pontjára, mely őt 
az elfogadásra ajánlott tantervjavaslat kidolgozásában vezérelte. E hibás 
kiinduló pont pedig abban áll, hogy szerző a lehetetlenség területén 
keresi azt, amit javaslatával elérni akar. Szerző a tananyag összeállí
tásánál se jobbra, se balra nem néz, hanem nyílegyenesen a sokszor 
emlegetett ideális cél felé törekszik, nem törődve azzal, hogy az az 
adott viszonyokban rejlő akadályok miatt egyáltalán elérhető-e vagy 
sem? Felállít egymástól élesen elkülönített osztályokat, megállapítja 
azok számára a heti óraszámot és meghatározza azok részére az
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elvégzendő tananyagot is. Szóval: az iskolát az épérzékűek iskolájá
nak mintájára szervezi.

Az iskola ilyetén való szervezése ellen senkinek sem lehet ki
fogása, ha annak végcélja a gyakorlatban keresztülvihető is volna. 
De nem az. Aki valaha iparostanonc-iskolában már működött, jói tud
hatja, miként folyik ott a munka. Nekem több éven át volt részem benne 
és pedig nemcsak a siketnémáknál, hanem az épérzékűeknél is és 
azért minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a kettő közötti 
különbséget, valamint az ott előforduló nehézségeket is elég jól 
ismerem.

Azok a nehézségek, jobban mondva, azok az akadályok, amelyek 
miatt az iskola jelenlegi szervezete mellett a célt elérni nem vagyunk 
képesek, a következők:

1. Az, hogy a tananyag összeállítása az ezen iskolába járó 
növendékektől a hat, de még inkább nyolc évi előképzettséget téte
lezi föl, holott ennél kevesebb előképzettséggel biró tanulók is 
vannak.

2. Mert a három osztály — mint már említettem — egymástól 
teljesen elkülönítve szerepelvén, a tananyag is ily értelemben állapít
tatott meg. Ez a szerzőnek legnagyobb botlása, mert nálunk ilyen 
különálló osztályok, mint az épérzékűeknél vannak, nincsenek és 
emberi számítás szerint nem is lesznek. A Siketnémáknál csak össze
vont osztályokról lehet szó és ilyenekben még a mindennapi isko
lában sem szűkölködünk. Nekem például az iparostanonc-iskolában 
olyan osztályom is volt, melynek növendékei közül 1 négy osztályt 
végzett, 2 hatot, 1 pedig hetet. A következő évben ezeket tovább 
vezettem, de hozzájuk csatlakozott még 1, ki az ötödiket és 1, aki a 
nyolcadikat végezte. Már most tisztelettel kérdem a szerzőt, hogyan 
képzeli itt a tanitást? Lehet-e itt különálló osztályokról, külön időről 
és külön tananyagtárgyalásról szó ? Pedig ehhez hasonló osztályok — 
ismétlem —• mindig lehetnek és lesznek is, mert mikor fogjuk csak 
azt is elérni, hogy egy-egy ilyen osztályban csak a minimális nö
vendékszám is meglegyen?

Én azt tartom, hogy a helyi viszonyok a legjobb tanterv, mert 
azok diktálják legjobban, hogy mindenből mit és mennyit nyújtsunk 
növendékeinknek. És épen ezért kár volt a tanterv kiadatását meg
sürgetni, mert arra még 10—15 év múlva is ráértünk volna, vagyis 
akkor, amikor elég növendék-anyaggal rendelkezhettünk volna, hogy 
különálló osztályokat állítsunk fel. A mostani állapot nem egyéb túl
buzgóságnál, amelynek semmi értelme sincs.

3. Nagy ellensége a siketnéma tanoncok tanításának az is, hogy 
a tanítás az esti órákban folyik, amikor is a leolvasási nehézségek 
előtérbe lépnek. Hogy ez még a mindennapi iskolában is mennyire 
és hányszor akasztja meg a tanitást, jól tudjuk. Mennyivel inkább 
lehet erről itt szó!

4. Szerző a „Módszeres utasításokéban többek közt ezeket Írja: 
,,A leírás vagy elbeszélés alapján kifejtett ismereteket az óra utolsó 
negyedrészében a tanító táblai előírása titán másolják le, avagy a 
tanító tollbamondása (lámpavilágitásnál!) alapján, vagy saját emléke
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zetükre támaszkodva (?) írják le a növendékek. Az Írások természete
sen gondosan kijavitandók 5 a lecketanulásnál, avagy ismétléseknél 
felhasználandók.“ Hát ez mind szép és helyes, de csak gondolatban, 
mert tudni kell, hogy az inas nem azért inas, hogy otthon is csak 
tanárjának engedelmeskedjék, hanem azért, hogy urának és parancso- 
lójának: a mesternek fogadjon szót. A mester pedig van olyan okos 
ember, hogy inasát a nappali órákban, tehát a munkaidő alatt, ne 
küldje leckét tanulni. De este sem fogja asztalához hívni tanulni. 
Talán vasárnap készül el az órákra. Akkor meg épenséggel nem, 
mert délelőtt rajzra jár, délután meg ö is, mint minden halandó, 
örül, ha egy kis szabad időhöz jut. Szóval: két úrnak egy időben 
nem szolgálhat. Ez a valóság és nem az, amit szerző elméletben 
oly szépen kombinál.

5. Még csak egy nehézségről kívánok megemlékezni. Régi tapasz
talat, hogy a tanoncok rendetlenül járnak iskolába. Ennek oka leg
inkább abban van, hogy mikor sok vagy sürgős munka vár elintézésre, 
a munkaadó egyszerűen nem küldi iskolába inasát. A törvény ugyan 
azt mondja, hogy a mester ilyen esetekben feljelentendő. Nekünk 
azonban e törvény — a növendékekre való tekintettel — nem lehet 
fegyver a kezünkben, mint az épérzékűeknéi működő kartársaknak, 
mert azzal kitennők magunkat annak az eshetőségnek, hogy a mes
terek egyszerűen nem vesznek fel siketnéma inasokat, akikhez amúgy 
is több türelmüknek kell lenni, mint az épérzékűekkel való bánáshoz.

Ha szerző az itt felsorolt akadályokra komolyan számított volna, 
akkor talán még sem tette volna azt, hogy az épérzéküek számára 
előirt tananyagot, — a természettani rész kivételével, — más beosz
tással ugyan, de végeredményében mégis ugyanazt, szószerint ültesse 
át a siketnémák tantervébe. Szerző ugyan abból indul ki, hogy a 
siketnéma iparosnak is ugyanazon ismeretekre van szüksége, mint 
épérzékű társának. Ezt kétségbe vonni nem lehet, de mikor ezt az 
igazságot hangsúlyozza, nem veszi figyelembe azt az igazságot is, 
hogy a siketnéma sohasem tud a hallóval lépést tartani és ennélfogva 
nem is lehet őt az értelem azon fokára emelni, amelyen a halló áll, 
még akkor sem, ha a felsorolt akadályok nem is forognának fenn. 
Már pedig azzal, hogy a siketnémák részére az épérzéküek tananya
gát karolja fel, azt akarja mondani, hogy igenis lehetséges. Nem 
értem, hogy tud egy vezérszerepet játszó ember — mert feltételezem 
róla, hogy az és nem közkatonája az ügynek — ilyesmit csak gon
dolni is! Higyje el nekem a szerző, hogy sokkal jobb és biztosabb itt 
lent a földön maradni és a lehetségest művelni, mint fönt a fellegek 
közt repülni és elérhetetlen ideálok után kapkodni.

De menjünk tovább és kisérjük figyelemmel a szóban forgó 
iskola számára felhozott tananyag természetét, terjedelmét és annak 
beosztását, hogy aztán állításaim igazsága tisztán álljon az olvasó előtt.

Az épérzéküek számára kiadott tanterv egy előkészítő és három 
rendes osztályt különböztet meg. Az előkészítő osztály nem igen 
érdekel bennünket, mert az oly hiányokat van hivatva ott pótolni, 
amelyek nálunk nem igen fordulnak elő. Ez az előkészítő osztály 
ugyanis az értelmes olvasásnál, az Írásban elért bizonyos fokú gyakor
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lottságnál és az egész számokkal végzett alapműveletek ismereténé Hőb
bet nem követel a tanulótól. Nálunk ilyen átmeneti osztály nincs, pedig 
az értelmes olvasásról és az egész számokkal való számolásról nagyon 
is lehetne beszélni, de én ezt a szerző javára figyelmen kívül hagyom.

Az első rendes ipariskolai osztálytól kezdve azután oly növen
dékek részesülnek ott oktatásban, kik a törvényben előirt népiskolai 
mindennapi tanfolyamot bevégezték. Tehát oly növendékekről van itt 
szó, akik négy, esetleg hat elemi népiskolai osztályt végeztek és akik 
ennélfogva érettebbek is azon siketnéma növendékeknél, akik az 
ötödik-hatodik osztálytól felfelé a nyolcadikig jártak a mindennapi 
iskolába. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon elenyésző azon 
szülők száma, kik nyolc osztályt végeztetnek a gyermekkel. Ezt leg
fényesebben a mindennapi iskolák állapotáról évenkint megjelenő 
értesitpk bizonyítják.

És ezzel szemben a siketnémák iparostanonc-iskolái részére fel
vett tananyag mégis ugyanaz, mint odaát az épérzékűeknél. Hol van 
itt a következetesség? Itt van mindjárt a beszédtanitás körébe tar
tozó közhasznú ismeretek anyaga. Mit tapasztalunk ennél? Azt, hogy 
mig odaát például az I. osztályban Magyarország földrajzát olvas
mányok alapján és egyes vidékek, szerint csak általánosságban ismer
tetik, addig azt nálunk a beszédtanitási órákon belül rendszeresen 
kell tárgyalni. Mig odaát tehát az olvasás egyúttal földrajz is, addig 
nálunk az olvasás ebben az osztályban külön terhet ró az osztály- 
vezetőre, mert 8 olvasmány és 2 költemény alaki és tartalmi tárgya
lását, továbbá 10 érdekesebb példabeszéd és közmondás értelmezését 
rendeli el. Végül a napi és szaklapokban megjelenő érdekesebb hírek, 
hirdetések és események megbeszélését is. De ennél tovább is megy 
a szerző és azt a tanácsot adja, -— amiről különben már volt szó, — 
hogy a növendék a vele közölt ismereteket, saját emlékezetére tá
maszkodva is, Írja be naplójába és tanulja meg, holott ezt az épérzé
kűtől, aki a hallás útján még inkább megtehetné azt, nem kívánják, 
mert az ottani szakemberek jól tudják, hogy az ilyen módszernek 
mennyi az értéke.

Igaz, hogy nálunk a beszédtanitásra külön órát, tehát eggyel 
többet fordítunk a tanításra, mint az épérzékűeknél, de azért az vajmi 
keveset nyom a latban, mert az rá is megy a kiejtés javítására és 
azért mégis csak ott vagyunk, ahol a mádi polgártárs volt.

Azt, hogy a tanítás nálunk nagy nehézségekkel jár, maga a 
szerző is beismeri a módszeres útasitásokban és azért azt a tanácsot 
adja, hogy egy-egy tanítási objektum csak nagy vonásokban, 3—4 
mondatban tárgy altassák. Csak azt nem értem, hogy hogy tarthatja 
ezt a szerző elegendőnek és keresztülvihetőnek, ha a felvett tananyag
ból, pl. Angolországról, a francia forradalomról, a törvényhozásról, 
az ország kormányzásáról, az ip ártörvény ékről, a büntető- és polgári 
törvénykönyvről, az ipar- és kereskedelem jelentőségéről, a szövetkeze
tekről, a jegybank- és pénzkibocsátásról stb.-ről — csak 3—4 mon
datban beszélünk? Szálljon magába szerző és ismerje be, hogy az 
nem elég, de nem is tárgyalható oly röviden.

Lássuk az üzleti fogalmazást és a könyvvitelt is. Ennél a szerző,
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ahelyett, hogy az épérzékűek tantervének praktikus beosztását fogadta 
volna el és az első osztály számára — már a fokozatosság kedvéért 
is — inkább a nyelv begyakorlására szolgáló anyagot vette volna fel, 
amire a siketnémáknál oly nagy szükség van, egyszerre, minden átme
net nélkül üzleti fogalmazásokat kiván a gyermekkel szerkesztetni, mint 
az épérzékűek második osztályában és igy egy ugrással a siketnémák 
fogalmazási képességét az épérzékűek fölé helyezi. Ehhez kommentárt 
nem akarok fűzni, hanem az olvasó bölcs belátására hízom ennek 
helyes, vagy nem helyes voltának a megítélését.

Még csak az ipari számolásra akarok egy pár megjegyzést tenni. 
Itt oly jelenséggel találkozunk, amely elég komikus. Mint már a 
fogalmazásnál is említettem, az épérzékűek fogalmazási tananyagát a 
siketnémáknál már az első és második osztályában kívánja letárgyal
tatok Mi sem természetesebb tehát, hogy nálunk a harmadik osztály 
számára nincs mit felvenni. Itt a szerző úgy segit magán, hogy az 
épérzékűek ipari számvetés- és könyviteltanából a harmadik osztály 
számára előirt anyagot átplántáljam siketnémák tantervébe. A többi 
azután rendjén volna, ha meg tudnám érteni, hogy mire való a siket
némának a nyereség és veszteség kiszámitása; a kamat, tőke és 
százalék kiszámitása; mire való a szegénysorsú siketnémának a kama
tos kamat, az értékpapírok, a zálogházak számitási módja? Hiszen 
ezekre inkább a banktisztviselőnek van szüksége, mint a szegénysorsú 
viszonyok közt élő siketnéma iparosnak. Nem mondaná meg a szerző, 
hányszor volt ezekre szüksége? És ha pl. a zálogházakkal volt is 
dolga, a kölcsön felvétele előtt, vagy utána számitotta-e ki a levoná
sokat? És, ha ki is számította, mi haszna volt abból? Én csak attól 
tartok, hogy a siketnémának egyáltalán nem lesz mit becsapnia.

Éddig terjednek az elfogadásra ajánlott tantervjavaslatra vonat
kozó észrevételeim. Nem volt célom szerző munkáját kisebbíteni, sem 
jóhiszeműségét kétségbe vonni. Csupán csak arra akartam rámutatni, 
hogy a siketnémáktól kedvezőtlenebb viszonyok közt többet követel
nek, mint a hallótól kedvezőbb körülmények közt. Ezt pedig elhall
gatni nem szabad, mert ha igy folytatjuk, akkor ma-holnap nemcsak 
középiskolai kiképzésről fogunk majd beszélni, hanem egyetemiről is.

Hertilla Szilárd.

Jogosult-e a siketnémák beszédtanitásának 
természetes módja után való törekvés?*)
A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ múlt évi 10—12-ik és folyó évi 

1—3. számában figyelemreméltó közlemény jelent meg a II—III. 
osztály beszédtanitásáról. Egyes, eddig homályos kérdések élesen

*) Lapunkban a II. és III. osztály beszédtanitásáról megjelent értekezésre 
annak idején azzal a megjegyzéssel hívtuk fel olvadóink figyelmét, hogy erre vonat
kozó véleményeik közlésére a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésükre. Öröm
mel közöljük tehát az első ily tárgyú hozzászólást, noha a szerző egyik-másik állí
tását a magunk részéről nem fogadhatjuk el egész teljességében. Szerkesztő.
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megvilágítva tárultak elénk a cikkíró szokatlan mélységű okoskodásai 
nyomán. A cikk Írója szükségesnek tartotta, hogy Hill ismeretes téte
lével: Ügy tanítsd a siketnémát beszélni, amint az épérzékű sajátítja 
el azt! — is foglalkozzék. Okoskodása abban csúcsosodik ki, hogy 
ezt nem lehet igy szószérint értelmezni, mert a siketnéma egyéni
sége, értelmi foka, eszmei tartalma más, tanításának körülményei 
is mások beszédtanulásának kezdetén, mint az épérzékűé ugyan
akkor, tehát a tanitásmódjának is lényegesen kell különböznie ama- 
zétól. A siketnémát csakis mesterségesen lehet és kell a beszédre 
megtanítani.

Ebbe nem tudok belenyugodni. A siketnémát szerintem termé
szetesen kell és csakis természetesen lehet megtanítani a beszédre.

Melyikünknek van igaza? — e kérdés tisztázását akarom előre- 
mozditani.

Mellékes kérdés, vájjon Hill a maga híres tétele szerint tani- 
tott-e? Lehet, hogy csak sejtelemszerűen élt még lelkében a mód; 
lehet, hogy jövőbelátó nagy szelleme mondatta el vele, mint egy 
követendő jelszót, azokat az igéket.

A födolog az: ha lehet természetesen tanítanunk a beszédet és 
ha ez a mód nagyobb eredménnyel kecsegtet, akkor lépjünk bátran 
a Hill által mutatott útra!

Mi a beszéd, mi a kiejtés?
Az ember, szükségét érezvén annak, hogy észleleteinek, érzü

leteinek, szóval lelki tartalmának kifejezést adjon, az idők folyamán 
egy teljesen tökéletesnek mondható ilyen eszközt alkotott magának. 
E célra legmegfelelőbb lehetett a hangzó beszéd, mert az ép érzé
kekkel rendelkező emberek összessége ezt használja. A mai ember a 
tekintély hatalmából kifolyólag elődeitől számos hangcsoportot vett 
át, amelyek egyrészt a környező világ észlelhető összes jelenségeinek, 
másrészt ezen jelenségek észlelhető összes viszonyainak jelzésére 
szolgálnak.

A nyelvtudomány kutatja ugyan a fogalmak és az egyes, a meg
felelő kifejezéseket alkotó hangcsoportok okszerű összefüggését, de a 
beszélő ember ezzel nem törődik, csak szorosan társítja, jobban 
mondva: teljesen azonosítja a fogalmat a megfelelő kifejezéssel. Az 
Írni, olvasni nem tudók a kifejezéseket megoszthatatlan egységeknek 
tartják, s csak nehézségek leküzdése árán tudják megtanulni, hogy 
azok alkotó elemeikre, a hangokra is felbonthatók.

Minél teljesebb ezen azonosítás, annál nagyobb, annál élénkebb 
a beszédre való készség.

A megfelelő kifejezések ugyanis —1 amint az egyén a fogalom
világában homloktérbe nyomuló fogalmakat vagy fogalomsorokat ki
fejezni akarja — rögtön, fennakadás nélkül, mintegy összeolvadva 
ezekkel, ugyancsak előre lépnek. Ilyenkor a beszéd lefolyása, elte
kintve most a beszédszervek kifogástalan működésétől, akadály
talan lesz.

így Ítélve meg a dolog mivoltát, tökéletesebbnek kell tartanunk 
a beszédet, ha ösztönszerű, mint ha tudatos. A tudatosság akadályát 
képezheti az eszmei tartalom és megfelelő kifejezés gyors és hibátlan
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összeolvadásának. Az az ember, aki nem cifrázni akarja beszédét, 
hanem az ajkára tóduló szavakat egyszerűen kimondja, egyrészt hűbb 
képét mutatja lelke felszínre törekvő tartalmának, másrészt folyéko
nyabban beszél és legtöbbször szabatosabban fejezi ki magát a ki
művelt beszédű embernél. Ez utóbbi ugyanis választékosságra törek
szik. Gondolatait tetszetősebb köntösbe akarván öltöztetni, a tarta
lomhoz társulni kívánó kifejezéseket előbb megválogatja: birálgat, 
illesztget. Ezen művelet azonban az agyat több oldalról is veszi 
igénybe, meg időveszteséggel is jár. A beszéd igy vészit folyékony
ságából, s emellett megtörténhetik, hogy az agytevékenység megeről
tető volta következtében a beszélő elveszíti helyes Ítélőképességét és 
éppen helytelen kifejezésekkel él. Olyan ember persze, mint Apponyi, 
mindig folyékonyan beszél és minden körülmények között ki tudja 
választani gondolatainak legmegfelelőbb, legszebb köntösét. Az átla
gos ember beszédkészségének az a lényeges kelléke, hogy gondolatai 
a lehető legbiztosabban és leggyorsabban társuljanak a megfelelő kife
jezésekkel, vagyis a kifejezéseket alkotó hangok vagy hangcsoportok 
emlékezeti képeivel.

Az igy megnyilatkozó beszédnek azonban csak magára a beszélő 
egyénre nézve van jelentősége, mert az ilyen beszéd néma. Hogy 
tehát ez a beszéd környezetének is tudomására juthasson, hangzó 
beszéd, vagy Írott beszéd alakjában kell megnyilvánulnia. Az akarat
nak bizonyos mozgató idegek segítségével meg kell indítania és műkö
désben tartania egy gépezetet, a beszédszervek összességét a kifeje
zések alkotó elemeinek és ezek összetűzése módjának megfelelő tör
vényszerűséggel, hogy ezen működés eredménye (az írott beszédet 
e helyt figyelmen kivül hagyva) a hallók fülét ingerlő és ezen úton 
értelmét foglalkoztató hangtünemény, a hangzó beszéd legyen.

A beszédszerveknek ezen észrevehető mozgása nem lényeges 
része, hanem csak kisérő tüneménye a tulajdonképeni beszédnek, 
vagyis annak a folyamatnak, amely a gondolat és a kifejezés emlékezeti 
képének társulásából áll. Eszmei tartalom nélkül ugyanis a beszédszer
vek mozgásának vajmi csekély jelentősége van az illető egyénre nézve, 
mig a gondolatok okszerű csoportosítása, amely a kifejezési emlékké
pek alakjában történik, teremtő munkával jár. A villámlásban sem a 
cikázó fény, meg a siketitő csattanás (az elválasztott levegő tömegek 
hirtelen egyesülése) a lényeg, hanem azon folyamat (a súrlódás) és az 
ebből származó azon erő, amely ezen tüneményeket előidézi.

Nagyon fontosnak tartom a siketnémák oktatásmódja helyes meg
választásának szempontjából, hogy a hangzó beszédnek ezen említett 
alkotó részeit egymástól jól megkülönböztessük.

A tudósok már a fogalmak okszerű csoportosítását is beszédnek 
minősitik. Ezen meghatározásnak azonban csak mint elméletnek van 
értéke. Gyakorlati szempontból helyesebb ez a meghatározás: a tulaj
donképeni beszéd a gondolatnak a megfelelő kifejezéssel való teljes, 
zavartalan egybeolvadása.

Ezzel ellentétben nevezzük a beszédszerveknek — a fül útján fel
fogható hangtűnemények által a tulajdonképeni beszédet megteste
sítve megnyilatkozó — mozgásait kiejtésnek!
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Milyen törvényszerűségeken alapszik az épérzékűek és milyeneken 
a siketnémák beszédje, meg kiejtése ?

Az egészséges csecsemő érzékei, csekély időbeli különbséggel, 
egymásután válván működésre képesekké, lelke majdnem egyidőben 
kezd tudomást venni úgy a hallási, mint a többi érzékkörébe eső 
benyomásokról. Amint érzéki benyomásai tudatos fogalmakká válnak, 
ugyanakkor már bizonyos társulási összefüggést is fedez fel bizonyos 
fogalmak és bizonyos hangcsoportok között.

Később a gyakran megismétlődő azonos benyomások hatására 
biztos ítéletként alakul ki lelkében az a tény, hogy a környezete által 
kiejtett hangcsoportok mindig egyik-másik fogalom jelét képezik. Egész 
bizonyos, hogy ezt a képességet előbb szerzi meg, mint a kiejtést. 
Amikor a gyermek még csak gügyögni kezd, környezete által hangoz
tatott több szót már megért.

A fogalomszerzéssel egyidejűleg lép fel a gyermekben a kifejezés 
vágya, a megértés utáni törekvés. Miután a környezet kiejtése útján 
érti meg azok közölni valóit, ő is hasonló eszközzel él akkor, amikor 
magát kifejezni akarja. Akaratának első megnyilvánulásait a taglej
tések mellett sírással vagy kiáltozással kiséri. Az ő kiejtésének elseje 
csak tagolatlan hangok csoportosításából áll ugyan, de ezen hangokat 
már kezdi összevetni azokkal az emlékezeti hangképekkel, amelyeket 
környezetének kiejtéséről agyának egy arra rendelt központjában össze
gyűjtött. Ebbéli kísérletezését mindaddig folytatja, mig a saját kiejté
sének hallott hangképe és az ennek megfelelő emlékezeti hangkép 
teljesen fedik egymást.

A siketnéma, a hallási benyomásokat leszámítva, teljesen azon 
úton-módon szerzi képzeteit és fogalmait, mint az épérzékű. Környe
zetének vele való érintkezése alapján azt veszi észre, hogy a fogal
mak és bizonyos kifejező mozdulatok egymással társulati összefüg
gésben vannak. Ő tehát ezen társulás alapján épiti fel a maga beszéd
jét és ezen mozgások utánzását használja kifejező eszköz gyanánt.

Az iskolába kerülő siketnéma ezen beszéd és kifejezés folya
matát mi gyökeresen ki akarjuk irtani és helyébe másikat igyekszünk 
ültetni.

Itt szintén mozgási emlékképet kell társítania a már előbb szer
zett fogalmaival, de ezen képek a vele beszélők kiejtéséről valók. 
Ezen emlékképek elraktározására azonban agyában külön középpontot 
kell képeznie. Ha ezen látási (leolvasási) emlékképek értelmében (dik- 
torium) könnyen és biztosan társulnak a megfelelő fogalmakkal, akkor 
a hallókhoz hasonló módon már ő is tud beszélni.

Az öröklékenység törvényénél fogva a csecsemő agya olyan be
rendezésű, hogy egyes sejtcsoportjai bizonyos műveletek végrehajtá
sára már bizonyos, természetükből folyó nagyobb hajlandósággal ren
delkeznek. A siketnéma csecsemő agyának eredetileg a kiejtés látási 
képeinek felfogására rendelt ilyen része nincs.

Az ember agya, bár egyénenként nagy különbségeket mutat, 
abban megegyező, hogy emlékezetének tárházában csak korlátolt 
mennyiségű képzetet és fogalmat bir megőrizni. Felnőtt korban már 
teltnek mondható. Újat nehezen tanul, a régit könnyen elfelejti. Csak
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néhány erősebb új benyomást tart meg, ezret, meg ezret leráz magá
ról. A gyermek agya ellenben üres még, azért mutat minden iránt 
oly nagy fogékonyságot, azért szed magába mindent oly mohón, oly 
könnyűséggel, azért őrzi meg a legjelentéktelenebb benyomásait is 
erősen.

Ezekből a jelenségekből azt lehet következtetni, hogy miután a 
siketnémának eredetileg hangbenyomásokra rendelt agysejtjei is a 
többi érzékcsatornán felfogható benyomások felfogására és elraktáro
zására használtatnak fel, nála ezen utóbbiak részére több hely jut 
tehát, mint az épérzékűnél. Támogatja ezt a felfogást az a régi meg
figyelés is, hogy a siketnémák általában nagyobb fokú hajlandóságot 
mutatnak a többi érzékszervek körébe eső jelenségek felfogására, s 
ezen alapokon nyugvó tehetségeik kifejlesztésére, mint az épérzékűek.

Hátrányban vannak az épérzékűekkel szemben azzal, hogy nincs 
a beszéd látási képeinek felfogására az öröklékenység által bizonyos 
fogékonysággal biró agy-középpontjuk, de viszont nagyobb hajlandó
sággal viseltetnek a látási benyomások iránt általában; ezen előny 
alkalmas az előbb említett hátrány kiegyenlítésére.

A beszédképesség megszerzése tehát egy cseppet se nehezebb nekik, 
mint a hallóknak, mert maga a beszélés folyamata sem bonyolultabb 
náluk, ugyanazon töryényszerűségen nyugszik, mint amazoknál.

Mi az oka mégis, hogy a siketnéma nem a kiejtési mozgások 
felfogása alapján tanult meg a családi körben beszélni?

A látási benyomások csak bizonyos feltételek mellett szerez
hetők, akkor, ha a felfogó szerv az ingert szolgáltató jelenségre van 
irányítva. A siketnéma gyermeknek nincs módjában környezete kiej
tését megfigyelni, mert ezen mozgások nem tétetnek előtte feltűnővé, 
felfoghatová. Amikor pedig megtudják róla, hogy siket, akkor meg 
éppen előveszik a másik rendelkezésre álló megértési eszközt, a jelet, 
amely feltűnőbb, könnyebben észrevehető, megkülönböztethetőbb moz
gásokból áll, mint a kiejtés; ezzel érintkeznek vele. A siket gyermek 
elfogadja, a saját kifejezési eszközévé fejleszti.

Nagyon hihető, hogy ha a siket gyermek sohasem látna jelet, 
csak kiejtést, megtanulná magától a látási emlékképeken alapuló be
szédet (szájról-olvasást s gondolkozást).

A siket két érzékének igénybevételével tanulja észrevenni mások 
kiejtését: a látásával és izomérzésével. Saját kiejtését önmagán pedig 
csak az izomérzésével észleli. Amikor tehát hangosan beszél, akkor 
négyes irányú munkásságot fejt ki:

1. társítja az eszmei tartalmat a leolvasási emlékképpel;
2. összeveti a leolvasási emlékképet az azonos eredetű izom- 

érzési emlékképpel, hogy az ebből származó észleletnek megfelelő 
mozgásokra indíthassa a beszédszerveket;

3. a folyó kiejtést egyidejűleg ismét összehasonlítja a megfelelő 
izoméi'zési emlékképpel, hogy meggyőződjék: a kiejtése, mint moz
gási művelet, helyes volt-e?

4. és végül kiejtését összehasonlítja a leolvasási emlékképhez 
társult gondolattal, hogy megbizonyosodjék: azt ejtette-e ki tényleg, 
amit kifejezni akart?
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Ha összehasonlítjuk ezen műveletet az épérzékü hangos beszéd
jével, azt tapasztaljuk, hogy míg az épérzékű hangot hanggal hasonlít 
össze és ezen összehasonlítás is csak egy középpontban történik, 
addig a siket izomérzési képet vet össze látási képpel és ez a művelet 
nem is egy, hanem egyszerre két agy-középpontját veszi igénybe. 
Ebből következőleg nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy a siketnek 
a kiejtés ellenőrzése sokkal hosszadalmasabb, bonyolultabb, éppen s 
ezért sokkal nehezebb feladat, mint amazé, hanem azt is, hogy ezen 
ellenőrzés nem is eléggé megbizható.

Ezen nem is lehet csodálkozni.
Mi a feltétele az ellenőrzés biztosságának? — Az, hogy az em

lékkép élénksége, pontossága mellett tartós is legyen, meg hogy az 
új benyomásoknak a meglevő mintával való pontos összehasonlítása 
keresztülvihető is legyen.

Bármily tartósak legyenek is a siket szóbanlevő emlékképei, 
mind a kettő csak egy parányit mosódjék is el, már mindjárt nagy 
lesz közöttük a különbség. Két egymásba illesztett kerék kopása 
következtében is egyszerre kétszeres nagysággal nő a hézag. De nehéz 
feltételezni azt is, hogy különböző érzékek utján szerzett benyomások 
között teljes hasonlóságot lehessen találni.

(Folyt, köv.)

Szakirodalmi szemle.
Die Gebärdensprache der Taubstummen und die Ausdrucksbewegungen 

der Vollsinnigen. Von E. Reuschert. Leipzig. R. Kommissions-Verlag von H. Dude 
1909. (n. 8-r. 222. old.) Ära 3 M. 60 Pf. (Folytatás.)

A III. fejezet a jelbeszédet az emberiség fejlődéstörténete szem
pontjából tárgyalja. R. szerint az ősember (Homo Mousteriensis Hau- 
seri és Homo Heidelbergiensis) hangbeszédje állkapcsának fejletlen
ségéből következtetve, nagyon alacsony fokon állt. Érzelemvilágának 
megnyilatkozása indulatszóval és jellel történt. Reinhardt dr. szerint 
Brazília őserdeiben még most is élnek olyan törzsek, melyeknek töké
letlen beszédje jel nélkül érthetetlen. Sötétben pedig nem képesek 
egymással társalogni. Az ősember hangbeszédje csak a földmiveléssel 
járó letelepedés után indult nagyobb fejlődésnek. Kényszeritette őt 
arra még az a körülmény is, hogy kezeit olyan szabadon többé nem 
használhatta, mint amikor még pásztoréletet folytatott.

A továbbiakban összehasonlítja a szerző a siketnémák jeleit az 
indianusok, a klasszikus népek, az arabok és a középkor egyes szer
zetesrendjeinek (trappisták, bencések, ciszterciták) jeleivel.

Az indiánusok jelei között több olyat talál, amely a siketnéma 
egyik-másik jelével egyezik. A legtöbbje azonban elütő. Ezt a külön
böző életviszonyok eléggé magyarázzák. A középkor szerzetesrendjei
nek jeleiben már több hasonlóságot fedezhetünk fel. Főleg az evés, 
ivás, alvás, ruházat stb. köréből vett jelek között hajszálig egyezők 
vannak.
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Végül még a sziámiak beszédét említi, amelyet bátran hangjel- 
beszédnek lehetne nevezni. Említést tesz a gonosztevők, börtönlakók 
jeleiről is. Befejezésül megemlékezik az orosz parasztoknál divó pan- 
tomimikai, továbbá a szin-, dal- és a cirkuszi némajátékról is.

A IV. fejezetben a jel- és képírás viszonyáról és az utóbbinak az 
emberiség művelődésére gyakorolt hatásáról van szó. A képírás — 
mondja R. — nem más, mint a jel megrögzítése. Afrika vadnépeinél 
még most is találunk primitiv képjeleket. Észak-Amerika szikláin az 
ott lakott indiánusok gyermekkorából maradt képjeleket találtak.

Ismerteti még a kínaiak, japánok, egyiptomiak és más sémi népek 
különböző Írásmódját.

A képírásnak a jelre gyakorolt hatásáról a következőket mondja: 
„Kezdetben a képirás a jelből fejlődött, később azonban a jeltől 
függetlenül is tökéletesedett, sőt a jel — különösen a szimbolikus 
jel — fejlődésére is hatást gyakorolt.“

Az V. fejezet azzal a kérdéssel foglalkozik, vájjon a siketnéma 
gyermek maga, vagy pedig halló környezete-e megteremtője a termé
szetes jelnyelvnek"? Neumann dr., a königsbergi siketnéma-intézet 
egykori igazgatója és Kruse, a siketnéma tanár, a siketnémákat te 
kinti „beszédjük“ feltalálójának és továbbfejlesztőjének. Hasonló véle
ményen van Röszler is. Söttle az ellenkezőjét állítja. Ö igy okosko
dik: „Ha a magára hagyott halló gyermek nem tud magának nyelvet 
alkotni, akkor a siketnéma — aki hasonló korú épérzékű társánál 
szellemileg alacsonyabb fokon áll — sem képes erre.“ R. azt állítja, 
hogy a siketnéma a jelnyelvhez az első impulzust anyjától kapja. A 
halló gyermeknél az első jelek nyomtalanul tűnnek e l; a siketnéma 
lelkében azonban mély nyomot hagynak hátra. Bár a halló környezet 
a siketnéma első nyelvmestere, a jelbeszéd megteremtésében az 
oroszlánrész mégis csak őt illeti, következésképen csak a siketnémát 
tekinthetjük annak létrehozójának.

Ebben a fejezetben fejtegeti még a szerző a jelnek a tárgyhoz 
és a jelelő alanyhoz való viszonyát, illetve a jelbeszédnek objektiv 
és szubjektív momentumait.

A VI. fejezet a jeleknek Aristoteles, Euripides, Cicero, Quintilian, 
Engel F., Tylor, Reich, Hill, Kruse és Oehlwein munkáiban talál
ható felosztásával kezdődik.

R. szerint a jelek legelső csoportját a rámutató vagy demon
strativ jelek képezik. Ezek a legeredetibb és legegyszerűbb jelek. 
Fejlődésük a beszédfejlődéssel egy és ugyanazon úton halad. A cse
csemőnél a rámutatás fogómozgásokban nyilvánul. A megfogott tár
gyakat a gyermek ösztönszerűen szájához viszi. A sikerrel vagy siker
telenséggel járó kedélyhullámzásnak mimikával vagy hanggal, vagy 
mindkettővel ad kifejezést. Ezen a fokon sem a szülő, sem az orvos 
még nem tudja megmondani, vájjon a gyermek épérzékű-e vagy siket. 
Az első mozgások előbb-utóbb öntudatossá válnak. A jelentőséggel 
biró fogómozgásokat a beszéd legelemibb alakjaként tekinthetjük.

Mig a megjelölendő tárgyak a beszélő közvetlen közelében van
nak, elégségesek a rámutató jelek, ellenkező esetben az előállító, 
ábrázoló jelekre van szükség. Ilyenek az utánzó vagy imitativ jelek.
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Ezek ismét kétfélék lehetnek. A szűkebb értelemben vett imitativ 
jelekhez tartoznak a járást, szaladást, ugrást, lépést, térdelést, intést, 
trüsszentést, ásitást, köhögést stb. utánzók. A tágabb értelemben vett 
jelek már bizonyos fantáziát tételeznek fel. Ilyeneket csinál a siket
néma, amikor bottal lő, vív, vagy azt ostor, dárda, paripa stb. gyanánt 
használja.

Sokszor a fantáziát támogató tárgy sem áll a siketnéma rendel
kezésére. ilyenkor kizárólag a cselekvés utánzására, festésére van 
utalva. Ilyenek az Írni, rajzolni, kötni, varrni, fűrészelni, mosni, inni stb. 
fogalmak jelei. Ezek a jelek azonban nemcsak a cselekvés, hanem a 
megfelelő főnév jelzésére is szolgálhatnak. Főnevekről természetesen 
csak mi beszélhetünk, a jelnyelv ilyeneket nem ismer. A cselekvést 
és a cselekvőt a siketnéma ugyanazzal a jellel jelöli meg. Rendes 
körülmények között azonban a beszéd összefüggéséből következtethe
tünk az egyikre vagy másikra. Ha ez nem lehetséges, a siketnéma 
rendszerint azáltal segít magán, hogy a cselekvőt közelebbről meg
határozza (férfi, asszony, fiú stb).

Ha a siketnéma figyelmét a tárgy alakja ragadja meg, akkor 
annak körvonalait íróeszközével palatáblájára vagy papírra veti. Ezek 
hiján azt mutatóujjával az asztal lapjára vagy a levegőbe rajzolja. 
Ezeket rajzoló vagy leiró (deszkriptiv) jeleknek nevezhetjük. Ilyeneket 
használ a siketnéma, ha valamely mértani idomról (háromszög, elip- 
szis) vagy más szimetrikus alakról (harang, szív, patkó) van szó. Sok
szor a tárgyak csak egy részét jelöli meg. így pl. a „házat“ lefelé 
tartott tenyereivel derékszöget alkotva: csak a háztetőt mutatja; a 
tevének pedig csak a púpját stb.

A természetes jelek IV. csoportját a plasztikusok alkotják, pl. a 
siketnéma Krisztusról beszél: karjait kiterjeszti, fejét lehajtja, arca 
pedig fájdalmas kifejezést ölt. Plasztikus jel az is, amikor a siketnéma 
mutató- és hüvelykujjával kört ir le (körző). Ezeknél a jeleknél is * 
sokszor az egész helyett csak egy részt jelöl. Pl. a nyúlnak csak a 
fülét (halántékához illesztett merev ujjait előre-hátra mozgatja).

Ha a tartalom a formát nem fedi, szimbolikus jelekről beszélhe
tünk. Ezek mindegyike egy-egy metonimia. Ilyeneket használ a siket
néma, amikor az orvost pulzustapogatónak, a békát ugrálónak jeleli. 
Vagy pedig, amikor a legyet a légyfogás mozdulatával, a dohányt a 
pipatömés módjával, a borsot kioltott nyelve kaparásával jelzi stb.

A VII. fejezetben a szerző az összetett jelekről ir. Ha a tárgyak 
egy-egy jellegzetes sajátsága többnek is közös tulajdona, akkor ez 
kétértelműségre vezet. A két, esetleg több értelműség elkerülése végett 
a siketnéma egy-egy tárgynak több jellegzetességét kénytelen eljelelni, 
így jönnek létre azután az összetett jelek, pl. írón: irni, késsel meg
hegyezni ; palavessző: irni, reszelőn vagy líövön meghegyezni; irótoll: 
beledugni a tollszárba, bemártani a tintába és irni.

Ez a fejezet foglalkozik még a jelekkel a „mi“ beszédrészeink 
alapján. A jelnyelv legnagyobb részét a mi főneveink képezik, azon
ban a többi beszédrész is képviselve van. A jelbeszédnek módja 
nincs, sőt a beszéd festésére szolgáló egyéb szavai sincsenek. Ezeket 
a mimika pótolja. A jelnyelv különben is nagyon szaggatott és hiányos.
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A VIII. fejezetben R. a siketnémának a jelnyelvhez való viszo
nyáról értekezik. A jelnyelv fejletlenségéből — mondja a szerző — 
nem szabad mindjárt a siketnéma szellemi fogyatkozására következ
tetnünk. A legtöbb siketnémának nem nyújt környezete elég alkalmat 
jelnyelve kifejlesztéséhez. A fejlett siketnéma jelbeszéde is mindig 
reális alapon nyugszik. Nem úgy, mint az épérzékű vagy vak gyermek 
beszéde, amely fantáziájának is szabad folyást enged.

A jelnyelvnek nincsen nacionális jellege. Hasonló körülmények 
közölt élők (nagyvárosiak, folyó mentén lakók, még ha különböző 
országbeliek is) jobban értik meg egymást, mint ugyanazon ország 
különböző vidékeiről valók.

Az épérzékűek között a szellemi tehetségek egész skáláját találjuk. 
Hasonló tapasztalatokat szerezhetünk a siketnémáknál is. Jelbeszédjük
ből sokszor következtetést vonhatunk szellemi képességeikre. A telje
sen hülye siketnéma egyáltalán nem jelel. A jelelés módjából követ
keztethetünk arra is, vájjon a siketnéma pontos vagy felületes meg
figyelő-e. A vérmérséklet is befolyással van a jelelés módjára. A 
kolerikus izgatottan, hevesen, gyorsan és lökésszerűen; a szangvinikus 
sokat, könnyedén, gúnyosan és mosolyogva; a melancholikus lassan, 
komolyan, meggondoltan és nyomatékosan; a flegmatikus kényszere
detten, lustán és vontatottan jelel.

A IX. fejezet cime: „A konvencionális jelbeszéd.“
Ha a kis siketnéma sorstársai körébe jut, jelnyelvében formai és 

tartalmi változások állanak be. Jelnyelve konvencionálissá (szokás
szerűvé) válik.

A siketnéma a családi környezetben kizárólag magára van utalva. 
Ha a siketnéma sorstársai közé kerül, természetes jeleinek nagy 
hasznát veszi. Bár jeleik kezdetben nagyon is különböznek, ők csak
hamar megértik egymást. Megfigyeléseik kicserélése által ismeretük 
bővül, jeleik pedig szaporodnak. Szunnyadó lelkűk lethargiájából fel- 
rázódik. Az állandó érintkezés révén társalgásuk mindig biztosabb lesz. 
Hallgatólagos beleegyezésük által az egyes jelek megrögződnek és 
állandó alakot nyernek.

A konvencionális jelbeszéd létrehozásánál az együttélők mind
egyike tevékenyen vesz részt. A szellemileg fejlettebb természetesen 
jobban érvényesül, mint a gyengébb. Ez inkább passziv szerepet 
játszik. De nemcsak a szellemileg fejlettebb siketnémák, hanem a 
testi erővel megáldottak és a jómódúak is gyakorolnak befolyást a 
konvencionális jelbeszéd kifejlesztésére. Tudjuk, hogy ezek is tekinté
lyek a siketnéma előtt. Az utóbbi tényezők azonban csak alárendel- 
tebb szerepet játszanak. Régibb intézetekbe kerülő siketnémák a már 
megállapított jelbeszédet fogadják el.

A konvencionális jelnyelv a természetes jelnyelv bázisán épül fel. 
Felépítése azonban mindenütt másképen történik. így jönnek létre 
azután a jelbeszéd különböző nyelvjárásai. A szerző állításainak iga
zolásául Czech, Schmalz dr. és Oehlwein erre vonatkozó műveiből a 
színek jeleit ismerteti. Majd pedig a berlini, hamburgi, milánói s még 
sok más intézet siketnémáinak a hét napjait, a hónapokat, évszakokat 
és nagyobb ünnepeket kifejező jeleit mutatja be.
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Egyes jelek — írja továbbá R. ■—• idővel olyannyira össze
zsugorodnak. hogy eredetük többé fel sem ismerhető; mások, bár 
jelentőségük régen elavult, továbbra is megmaradnak. így pl. R. egy 
leánynövendékét még akkor is göndörhajúnak jelelték, amikor haját 
már rég befonva viselte.

A jelelésnél majdnem az összes testrészek közreműködnek, a jel
beszéd tehát a lelki élet „megtestesülése.“ A legnagyobb szerep azonban 
mégis csak a kéznek jut. Bátran mondhatnék a kezek beszédjének is.

Kényelmi szempontból a társalgás folyamán a jelbeszéd sokat 
vészit érthetőségéből, úgy, hogy csak a beavatottak képesek azt meg
érteni. (Akár csak a hangbeszédben. Pl. Hun va11 écs~apád? A ker’be"-)

A X. fejezet a konvencionális jelbeszéd syntaxisát, mondattanát 
tárgyalja.

A természetes jelbeszédben a jelek nem követik egymást meg
határozott sorrendben. A jelelő a jeleket kénye-kedve szerint sorakoz
tatja egymás mellé. A konvencionális jelbeszédben már állandóbb 
formákat találhatunk. A legfőbb szabálya az, hogy a fontosabb a 
kevésbé fontosat megelőzi. A siketnémára nézve lényegtelen teljesen 
elmarad. A mondat alanya mindig a mondat elején áll. A jelző azon
ban mindig az alany után kerül. E helyett „nagy kutya“ azt mondja 
a siketnéma: „kutya nagy.“ A viszonyított eseteket a jelbeszéd min
dig puszta alanyesettel fejezi ki. Ha a mondat alany-, állítmány- és 
tárgyból áll, a következő jelsorozatot kapjuk: „János alma kap.“ Ha 
a mondat alanyának jelzője is van, a jelbeszédben ez igy alakul: 
„Kutya fekete János harap.“ A határozó szót a konvencionális jel- 
beszéd igével fejezi ki. Pl. a „gyorsan“, „lassan“ határozókat ezekben 
a mondatokban: „János gyorsan ir“, „Imre lassan ir“, az „ir“ jelé
nek gyorsabb vagy lassúbb végzésével fejezi ki. Rendes körülmények 
között a határozók az állítmány tartozékai; a jelző az alanyhoz járul. 
Pl.: „Madár sárga ugrál kalitka“. Sokszor azonban megelőzi az igét, 
mint ebben az esetben: „Kabát barna szekrény lóg“. Ha a mondat 
alanya személyes névmás, akkor az a mondat végére kerül. Pl. 
„Madár lát én“.

A kérdő mondatnak nincs külön alakja. A kérdés tolmácsolója 
a jelelő kérdő arckifejezése.

A XI. fejezetet R. a művészi jelnyelvnek szentelte.
A természetes és a konvencionális jelbeszéd a siketnémát a 

konkrét dolgokhoz láncolja. Az abstrakt világ birodalmába a siketnéma 
csak a művészi jelbeszéd vagy a hangbeszéd által juthat.

A művészi jelbeszédnek nem a siketnéma, hanem az épérzékű 
a megteremtője. A természetes jelbeszéd ösztönszerűen, a művészi 
öntudatosan jött létre. Az abstrakt fogalmak jelei — mondja Venus 
„Methodenbuch oder Anleitung zum Unterricht dér Taubstummen“ 
cimű művében — a konkrétekből erednek“. Pl.:

„Megérteni annyit jelent, mint valamely dolgot bizonyos jegyei 
után felismerni, amit úgy jelelhetek, hogy ez bennem van.

Felfogni, megtartani azt jelenti, hogy úgy fogom fel és tartom meg 
bensőleg a fogalom ismertető jegyeit, mint a konkrét-tárgyat kezem
mel szoktam megfogni és megtartani.
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Elképzelni annyi, mint magamban képet csinálni.“ Stb.
Az abstrakt fogalmak művészi jeleinek létrehozásánál a metodi- 

kusok konkrét alapból indultak ki, mindazonáltal a természetestől 
centrifugális erővel távolodtak el. Mindegyik más irányban haladt. 
A szerző állításainak igazolásául 20 város felnőtt siketnémáinak né
hány jelét mutatja be. Ezek között találjuk a Budapesten élőkét is, 
akiknek jeleit Klis Lajos igazgató úr állította össze és bocsájtotta a 
szerző rendelkezésére. Legelőbb 2 főnév (Kuh =  tehén; Neid =  irigy
ség), 2 melléknév (scharf =  éles; treu =  hű) és 2 ige (fliegen — repülni; 
hoffen =  remélni) jelét találjuk. Az ismertetett jelek közül az egyik 
konkrét, a másik abstrakt fogalmat jelöl meg. Ezek után a vallásos 
életből vett néhány jelet ismertet. Ezeket R. 10 helyről szerezte be. 
Budapest itt is szerepel. Az ismertetett fogalmak a következők: Sünde 
(bűn), Schuld (vétek*), Buszé (megbánás**), Gnade (kegyelem) és Ver- 
gebung, illetve Verzeihung (megbocsájtás).

Végül foglalkozik még ez a fejezet a siketnémával a bíróság 
előtt. Itt megszólaltatja R. Schiller E. nevű kollegáját, aki a berlini 
törvényszék hites tolmácsa. Érdekes tapasztalatait alkalomadtán lapunk 
„Vegyesek“ rovatában fogjuk közölni. Nem kevésbé érdekes a „biró“, 
„igazat mondani“ és „nem vagyok bűnös“ jelei. Ezeket Schenk 
asszony, a „Taubstummenfreund“ szerkesztője, Radomszki és Köhler 
állították össze.

A XII. fejezetben R. a jelbeszéd irodalmát ismerteti.
A szakírók legnagyobb része csak nagyon röviden foglalkozik a 

jelbeszéddel. Czech, Degerando, Oehlwein, Reich, Reitter és Schmalz 
dr. szakműveiben csak mutatványokat közölnek a jelbeszédből. Leg
értékesebb ezek között Czechnek „Versinnlichte Denk-und Sprachlehre“ 
cimű munkája, amely 64 rézmetszetben mutatja be a jelbeszédet. 
Kéziratban van meg de l’Epée és Ferrand abbék francia nyelvű jel
beszéd szótára. Angol nyelven is megjelent egy jel-lexikon, amelynek 
cime: „The Pocket Book of Deaf and Dumb signe“. Jörgensen jel- 
nyelvszótárában a kézi ábécén kivül képben és Írásban 280 szó van. 
Olaszországban is van ilyen kézirat. Ezt Bagutti a genuai siketnéma- 
intézet egykori igazgatója állította össze. A mű Assarotti jeleit tartal
mazza. Jarisch Antal „Methode für den Unterrich dér Taub-Stummen 
etc.“ cimű művéhez 12 oldalra terjedő szótár és 11 tábla van mellé
kelve. Cime: „Lexikon verschiedener Deutungen als Anleitung zum 
Deuten“.

A legteljesebb németnyelvű szótár „a kifürkészhetetlen végzet 
jóvoltából“ — írja R. — egy magyar, a váci siketnéma-intézet birto
kában van. R. harmadfél oldalon mutatványt is közöl belőle.

Engedjék meg, hogy ezen ismertetésem keretében jelnyelvszótá- 
runkra vonatkozólag R. könyvében közölt adatoknál kimerítőbbekkel 
szolgáljak. A váci intézet múzeumában a jelnyelvre vonatkozólag 4 db 
kézirat van. Ezek közül csak kettő teljes. Az egyik — helyesírása

*) A jelek összeállítására felszólítottak legnagyobb része a „Schuld“ szónak 
„tartozás“ jelét magyarázták meg.

**) „Buszé“ nem annyira „megbánást“, mint „bűnbánat“-ot, „vezeklés“-t jelent. 
A „megbánás“ megfelelő német szava a „Reue“.
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után Ítélve — régibb keletű, mint a másik. Az utóbbi — valószínű
leg — az előbbiből lett lemásolva. A darabban levők közül — a sok 
lehúzás és toldás után ítélve — az egyik fogalmazás, a másik az előbbi
nek tisztázott példánya. Mindkettő első lapján ez á ll: „Verfach eines 
Wörterbuches in dér Geberdensprache zurn Unterrichte dér Taubstum- 
men. 1819. Von A bis Z.“ A fogalmazványon évszám nincsen. Egy- 
egy teljes példányban — tekintettel, hogy némely szónak több jelen
tősége is meg van magyarázva (pl. Schwamm =  szivacs, gomba, 
tapló) — körülbelül 3500 megmagyarázott jel van. A két teljes példány 
végén még „magyarázó jegyzetek“~et is találunk.

A XIII. fejezetben R. párhuzamot von a francia és a német 
módszer között. Egyúttal de i’Epée és Heinicke élet- és jellemrajzát" 
adja. Ez a fejezet semmi olyat nem tartalmaz, amit szakember nem 
tudna.

(Folyt, köv ) Erdős István.

Általános pedagógiai szemle.
A Budapesti Hírlap junius 6-iki számában „Az iskolanővérek“ 

címen egy közlemény jelent meg, amelyet kivonatosan a következők
ben ismertetünk:

A főváros közoktatásügye igazán nagy arányokban fejlődik. Már 
Bárczy István abba az irányba terelte a főváros közoktatásügyét, 
hogy az iskola ne csak pedagógiai, hanem szociális hivatást is telje
sítsen. Sőt az iskolának szociális irányban való fejlesztését helyezte 
az első sorba. Első alkotása volt ebben az irányban a napközi otthon, 
második volt olyan tanfolyamoknak a szervezése, amelyek az általá
nos tudáson kivül kenyérkereső eszközt adnak a tanulók kezébe. 
Most az iskolanővérek intézményének rendszeresítése van soron, 
amelyet kisérletképen egyelőre még csak egy iskolánál szerveztek. 
Egy hónapja működik ez az intézmény és az eredmény több gyermek 
életének a megmentése és számos gyermek egészségének a helyre
állítása.

Az iskolanővérek intézménye legjobban Charlottenburgban van 
kifejlődve, s hivatása, hogy az iskolás gyermekek egészségét állandóan 
ellenőrizze, a bajra a szülőket figyelmeztesse és ahol a szülő nem 
teheti, vagy nem akarja megtenni, az orvosi kezelésről is gondoskodjék. 
Festetics gróf tanügyi tanácsos tanulmányoztatta Charlottenburgban ez 
intézményt, s miután meggyőződött annak igazán áldásos működéséről, 
elhatározta meghonosítását. Először is kiváló szakorvosokkal megvizs
gáltatták az elemi leányiskola valamennyi növendékét. Az eredmény 
igazán megdöbbentő volt.

A 376 kis leány közül összesen csak 28 volt teljesen egészséges. 
Csontbajt konstatáltak 2, angol- és görvélykórt 66, gerincoszlop-elgör- 
bülést 56, vérszegénységet 98, általános testi gyöngeséget 66, lélegzési 
bajokat 31, fülbajt 54, szembajt 83, fog- és szájbajt 270, idegbajt 3, 
orr- és garatbajt 150 gyermeknél. A betegek legnagyobb része nagyon
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szegény szülők gyermeke, akik reggeltől estig magukra vannak ha
gyatva és orvosi kezelés alatt sohasem voltak.

Az orvosi vizsgálat után behívták a szülőket az iskolába és 
megmagyarázták, hogy minő komolyabb következménye lehet a gyer
mek bajának, ha tovább is elhanyagolják. A legtöbb anya fájdalmas 
sírásra fakadt, s úgy panaszolta el, hogy szívesen segítene a gyerme
ken, de neki reggel munkába kell állania, hogy nagyszámú családjá
nak megkeresse a mindennapi kenyeret. Megvigasztalták őket, hogy 
a kezelésről majd gondoskodnak az iskolanővérek.

A városi tanács két tanítónőt küldött ki, akik mint iskolanővérek 
az igazgató felügyelete és irányítása mellett gondoskodnak a gyerme
kek egészségügyi ellátásáról. Intézkedés történt, hogy a beteg gyer
meket a Szent-István-, illetőleg Stefánia-kórházban soron kívül kezeljék. 
A szülők Írást kapnak az iskolától és azzal viszik gyermeküket a 
kórházba. Akit pedig a szülők nem vihetnek el, elviszik az iskola
nővérek. Minden gyermekről külön törzslapot vezetnek, amelyben 
nyilvántartják a gyermek baját, családi viszonyait, az orvos rendelését 
és minden nap feljegyzik, hogy mit mondott az orvos, milyen további 
kezelésre van még szükség.

Az iskolanővérek délelőtt a kórházakba és a fogorvoshoz viszik 
a gyermekeket, délután a szülőket látogatják, 4 óra után pedig össze
szedik a vérszegény, a magukra hagyott gyermekeket és kiviszik a 
ligetbe játszani. Minden vérszegény gyermek a séta előtt kap egy 
zsemlyét és egy pohár tejet. Az orvosszerek nagyrészét megkapják a 
betegek a kórházban, amit ott nem kaphatnak, az igazgató igyekszik 
társadalmi úton előteremteni, vagy az elöljáróság útján beszereztetni.

Már az elmondottakból is kitűnik, hogy az iskolanővérek feladata 
nem könnyű: teljes odaadást, hivatásszeretetet, intelligenciát kíván. 
A közlemény felhoz néhány esetet az iskolanővérek munkássága köré
ből, amidőn a durva, balhitben tévelygő szülők kiútasitották őket és 
csak hosszas rábeszélés után engedték meg, hogy súlyosan beteg 
gyermekük a kórházba szálliltassék. Több elhagyottan fekvő beteg 
gyermeket egyenesen a halál torkából, másokat közveszélyes őrült 
szülők környezetéből sikerült megmenteniük.

Ha ezen áldásosán működő intézmény, amint tervbe van véve, 
a főváros összes iskoláira ki lesz terjesztve, mondanom sem kell, hogy 
Budapest lakossága mérhetetlen hasznát fogja annak látni.

A tanulók egészségének ápolása az iskolák legelsőbbrendű fel
adatai közé tartozik. Fontos ez nemcsak szociális szempontból, hanem 
a tanítás eredményességének érdekéből is. „Ép testben ép lélek“ — 
régtől fogva alkalmazott mondás. A törékeny testű, betegségektől 
agyoncsigázott gyermek nem képes akkora szellemi tevékenységre, 
mint az egészséges, mert hiszen energia készletének legnagyobb ré
szét a baj tartja állandóan lekötve.

Különösen feltűnő módon lép előtérbe ezen körülmény a siket
némáknál, akiknél egyes szervek beteges állapota, avagy az organiz
mus nagyfokú gyengesége nemcsak korlátozza, hanem egyenesen ki
zárja a tanítás eredményességét. Ha valahol fontos kivánalom az 
iskolai egészségügy gondozása, úgy elsősorban a siketnémáknál az.
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Itt a szorosan vett iskolaegészségügyi szabályok szigorú szemelőtt 
tartásával sem tettünk még eleget. Szükséges volna a növendékek 
érzék- és beszédszerveinek gyakori megvizsgálásáról, a tapasztalt 
beteges elváltozások azonnali szakszerű kezeléséről, a fogak rendszeres, 
szakorvos által eszközölt ápolásáról is gondoskodni. Ily irányú intéz
kedések a külföldön már rég megtétettek, mert ott már elismerik az 
egészséges szerveknek a beszédkészségre, illetőleg a hangtisztaságra 
való kedvező, nagy befolyását.

Milyen e tekintetben a helyzet nálunk?
Egyes, kiváltságos helyzetben lévő hazai intézeteinkben a nö

vendékek megfelelő orvosi kezelésben részesülnek, sőt a gyógypeda
gógiai nénék intézményének öt esztendő előtt való szervezésével a 
fővárosi iskolák is megelőztettek. A legtöbb vidéki intézetnél azonban 
csak akkor lehet a növendékek rendes orvosi kezeléséről szó, ha az 
igazgató hosszas utánjárás mellett meg tud valakit a városi orvosok 
közül ingyenes iskolaorvosnak csípni. Az igazgató tölti be az iskola
nővérek szerepét is : ő intézkedik, hogy a növendékekhez betegség 
esetén orvos hivassák, ő szállíttatja súlyosabb baj esetén őket a kór
házba, vagy gondoskodik tanult ápolók ideiglenes alkalmazásáról. 
Neki kell orvosságot is szereznie ingyenesen a gyógyszerészektől, 
vagy kieszközölnie azoknak az orsz. betegápolási alap terhére való 
rendelhetését.

Különös és érthetetlen dolog ez nálunk, ahol a szaktanácsban 
tekintélyes számban kiváló orvosok is ülnek. Mily szép, mily hálás 
tér kínálkozik nekik a tevékenységre az intézetek egészségügyének 
előmozdítása körül! Levehetnék e súlyos gondot az igazgatók vállai- 
ról, ezeknek legalább ezzel is több idejük jutna a pedagógiai kérdé
sekkel való foglalkozásra; megkönnyebbithetnék az oktatók terhes 
munkáját; szolgálhatnának tanáccsal utóbbiaknak arra nézve, miké
pen kímélhetik meg szervezetüket a tanítás megerőltető munkájának 
közepette is és miképen óvhatják meg erejüket az időnap előtti össze- 
roskad ástól.

Ha tehát valóban hasznos, áldásos tevékenységet akarnak ki
fejteni, akkor ne pedagógiai babérok után vágyakozzanak, hanem 
szakmájuknak megfelelő irányban munkálkodjanak! Ezzel a siket
némákat is, bennünket is örök hálára köteleznének.

V E G Y E S E K .
Kinevezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Báthory 

Károly zombori m. kir. pénzügyi számtisztet a X. fizetési osztály 
3. fokozatába, a váci kir. országos siketnéma-intézet gondnokává ne
vezte ki. Üdvözöljük!

Ideges gyerm ekek elem i és középfokú állam i intézete.
Ez a cime annak az új gyógypedagógiai intézetnek, melyet a köz- 
oktatásügyi minisztérium ez év október havában nyitott meg Budán,
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Csörsz-utca 31. sz. alatt. Az új intézet Náray-Szabó Sándor dr. mi
niszteri tanácsos kezdeményezésére létesült. Ez az első állami intézet 
a kontinensen, amely az ideges gyermekeket oltalmába veszi és szak
szerű neveltetésükről, taníttatásukról gondoskodik. Az intézet elemi 
iskolájának vezetője Ákos István, a középiskola kezelője Vértes A. 
József dr., idegorvosi főfelügyelő Ranschburg Pál dr., háziorvos Szőcs 
Elek dr. Az adminisztratív teendőket az elemi iskola vezetője látja el.

Gazdasági iskola siketnómák számára Dániában. Az a 
körülmény, hogy siketnémáink legnagyobb része földmivelő szülők 
gyermeke, néhány évvel ezelőtt arra ösztönözte a siketnémák kecs
keméti intézetének felügyelőbizottságát, hogy az iskolából kikerülő 
siketnémák részére kertészeti iskola létesítése érdekében mozgalmat 
indítson. A mozgalom azonban hosszas tervezgetés után elaludt. Nem 
tudjuk, életre kel-e még vagy sem!? Hasonló körülmények indították 
Dánia illetékes köreit is siketnémák részére állítandó gazdasági iskola 
létesítésére. De mig mi csak a tervezgetésnél maradtunk, ott csele
kedtek is. Dániában az iskola már 1 éves múltra tekinthet vissza. 
A szükséges tökét siketnémák között eszközölt gyűjtés útján szerez
ték meg. A még hiányzó összeget az „Effata“ segélyző egyesület 
adta. A szükséges földterületet (kb. 5'5 Ha.) Nyborg városától kapták. 
Az állam szintén segélyzi az iskolát. Tartás- és tandíj fejében egy- 
egy növendék 420 dán koronát (1 dán K. a mi pénzünk szerint 
132 fill.) fizet. Az iskola a múlt év junius havában 3 növendékkel 
nyílt meg. Ez a 3 növendék a nyári és őszi hónapokban csak gyakorlati 
kiképzést nyert. Az elméleti oktatás nov. 1-én 12 növendékkel (ezek 
közül 1 leány) kezdődött. Az iskola napirendje a következő: Felkelés 
6V2 órakor. Felkelés után 4—4 növendék felváltva az istállóban dol
gozik. A többi a lakást takarítja. 8 órakor „kávéznak“. A tanítás 
8V2—llVä-ig tart. Azután fejnek, az udvaron vagy a kertben foglala
toskodnak. 12 órakor ebédelnek. l 3/4-kor ismét „kávéznak“. 2—4-ig 
tanitás van. Hetenként 4-szer 1—1 órán át a siketnéma-intézet többi 
növendékével együtt tornáznak. Egyszer pedig táncoktatásban része
sülnek. Vasárnaponként fürödnek. A heti tanórák száma: 30. Beszéd- 
tanitás és számtan 6^-6, világtörténelem, földrajz, természettan és 
vegytan, alkotmánytan, egészségtan és rajz heti 3 órán van. Két 
növendék heti 1 órán angolul is tanul. A tanitást a siketnéma-intézet 
tanárai és az intézet igazgatója látja el. Az utóbbi gazdasági tanár 
és gyakorlati gazdász. (Blätter 1909. 6. sz.)

Gyógypedagógus a sziniakadémián. A Pesti Napló egyik 
számából vesszük át a következőket: Az Országos Színművészeti 
Akadémiáról szól ma egy könyomatos laptudósitó kis közleménye. Mi
után elmondja, hogy hány növendéke van a sziniakadétniának, tudatja 
azokkal, akiket érdekel, hogy az intézet tanári karában változás állott 
be ebben az iskolaévben. Két új tanárral szaporodott a tanári kar: 
az egyik, mint „a lélektan tanára“ lépett az iskola kötelékébe, a 
másik pedig Simányi Béla gyógypedagógus, mint „a beszédhibák 
javításának tanára“ fog tevékenykedni. Furcsa tanár a sziniakadé
mián, annyi bizonyos. Az ember ugyanis arra gondol, hogy mi az 
ördögnek vesznek fel egy szinészképző iskolába beszédhibásokat? Iia
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pedig nem vesznek fel selypitőket és dadogókat, akkor mi az ördög
nek bővítik ki a tanári kart egy gyógypedagógussal, akinek beszéd
hibák javitása a feladata? Ezekre a kérdésekre talán csak a lélektan 
új tanára tudna megfelelni. (Megnyugtathatjuk a Pesti Naplót, hogy 
ez által nem lesz kisebb a sziniakadémia tekintélye, hanem inkább 
emelődik a képzés nivója. Szerkesztő.)

Jó Pajtás. Sebők Zsigmond és Benedek Elek új képes gyermek
lapjának első száma, melyet mindenfelé nagy érdeklődéssel vártak, 
most megjelent s úgy tartalmának bőségével, mint kiállításának szép
ségével még az ugyancsak felcsigázott várakozásokat is felülmúlja. 
Kedves, ötletes cimképe hamar ismertté fog válni minden gyermekes 
családban. Az első köszöntő szót nagynevű ősz költőnk, Lévay József 
mondja egy szép versében a gyermekekhez. A szerkesztőség pro- 
grammja egy minden tekintetben elsőrendű gyermeklap perspektíváját 
nyitja meg. Rákosi Viktor kedves, vidám történetet mond el, Sebők 
Zsigmond három cikket is irt: Dörniögő Dömötör címmel folytatja 
híres Maczkó-történeteit, tréfás sport-cikket is ad és a magyar gyerme
keknek példaképül állítja Zrínyi a költő gyermekkorát. Molnár Ferenc 
pompás bohózatot irt, amelyet a gyermekek nemcsak mulatsággal 
olvasnak, hanem el is játszhatnak. Benedek Elek magyaros izű, nemes 
lendületű regény közlését kezdi meg. Verset Lipcsey Adám és Lampérth 
Géza írtak, Schöpfling Aladár pedig a gyermekeknek kedves formá
ban cikket irt a repülőgépekről. A sport-rovatban Mannó Miltiadesz, 
a híres sportman mond el érdekes dolgokat. Érdekes rejtvények egé
szítik ki a szám tartalmát s bizonyára nagy hatást fognak tenni azok 
a szokatlanul érdekes és nagyszámú dijak, melyek a rejtvények meg
fejtőinek számára vannak kitűzve. Harminc dij van: Az első a Magyar 
Remekírók 55 kötetes gyűjteménye 220 korona értékben, második dij 
Benedek Elek Kis könyvtárának teljes gyűjteménye 60 korona értékben. 
Nagyon szépek az illusztrációk: egy bájos önálló kép, Túli Ödön műve, 
s ugyané művész nagyszámú szöveg-illusztrációja. Gazdagságához ké
pest valóban csekély a „Jó Pajtás“ előfizetési ára: egész évre 10 ko
rona, fél évre 5 korona, negyed évre 2 korona 50 fillér. Az előfizetési 
dij a következő cimre küldendő: a „Jó Pajtás“ kiadóhivatala, Franklin- 
Társiilai, Budapest, IV. Egyetem-utca 4. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal bárkinek, aki kér.

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

— Irta: Juan Pablo Bonét. (Madrid, 1620.) — Franciából fordította: A/iler 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“ könyvalakban is kiadta azt és most a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 
szerkesztőségénél (Kecskemét, Templom-utca 95.) 2 koronáért kapható.

Öziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


