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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában ! Ariién.

Újabb beszédtanítási eljárások.
ismerteti: Michels Fiilöp. (IV. közlemény.)

VIII. Brauckmann (Weimár).*
A  szem és a kéz (optikus-motorikus), a fül és a száj (akustikus- 

motorikus) egy-egy sensomotorikus gyűrűt alkotnak. Mindkettőnek együtt
működése és kölcsönhatása biztosítja a gazdasági és a szellemi kultúrát 
és azok fejlődését.

A  beszéd, mint a szellemi fejlődés szerve, anatómiailag és psycholó- 
giailag az akusztikus-motorikus gyűrűhöz kötött.

Az írás és jelbeszéd az optikus-motorikus gyűrűhöz tartoznak, amely 
az anyagszerűnek a gyűrűje. Ha a siketnémát a szellemi fejlődés útjára 
akarjuk terelni, akkor az akusztikus-motorikus gyűrű pótlásával, a szellemi 
fejlődés szervét, a beszédet kell neki megadni. Ez a pótlás az optikus 
kinásthesiás-motorikus gyűrű útján történik. A  siketnéma beszédének 
kialakítását a gyűrű alapján kell megoldanunk. Ebben segédeszközül 
szolgál: 1. az írás, mint maradandó kép, 2. a jel, arcjáték és gesztus, 
mint az anyaginak a szellemibe való átültetésének eszköze és 3. a hangjel.

A  beszédmozgásoknak automatikusan kell lefolyniok, hogy a senso
motorikus gyűrű a tudat megterhelése nélkül működhessék.

A beszéd mozgáskomplexumokból áll, ezek alkotják a szótagot, 
mint legelemibb beszédegészt. Az egy hangból való kiindulás tehát nem
csak tévút, hanem ellenkező célhoz is vezet.

A  második feladat a gramatikai alakítás 4 foka : 1. nevek és név^ 
mások, 2. subjectiv és objectiv tevékenység. 3. subjectiv és objectiv álla
potok. 4. viszonyok és körülmények beszédbe öntése.

A  gramatikának célja : az automatikus lefolyás, melynek eléréséhez 
az összes segédeszközöket: írást, jelt, hangjelt és aphoristikus beszéd
formát igénybe kell venni.

A  harmadik feladat az anyaginak a szellemibe való átültetése és 
pedig az objectivnek a subjectivba és megfordítva, az automatikus 
lefolyásig. Segédeszközök: írás, jel, hangjel, szájról-olvasás, élmény
oktatás és tervszerű szakoktatás. A  sorrend ez :
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1. Begyakorlása a beszédmozgási pályáknak.
2. Begyakorlása a gramatikai-logikai pályáknak.
3. A  szellemi tartalom felépítése : a képzeteknek rendezett gondol

kozássá való feldolgozása.
Bár az egyik fok begyakorlottsága feltétel a következő fok begyakorol- 

hatásához, mégis a három fok egyidőben, egymással kölcsönhatásban 
kell, hogy érvényesüljön.

Az összes eszközöknek egy oktatási technikává való összefoglalása, 
annak egyszerűsítése, finomítása, tökéletesítése kell, hogy törekvésünket 
képezze. Tanuljuk meg az összes eszközöket és módokat alkalmazni, 
a maguk idejében.

IX. Hofbauer (München).*

A  hangbeszéd rendkívül finomult és alkalmazkodó eszköz a lelki
tartalmak közvetítésére. (Gondolatok, érzések, törekvések).

A  siketnéma beszédtanulásának legnagyobb nehézsége nem a hallás, 
hanem a biztos ellenőrző szerv hiányában rejlik. A  beszédmelódia hiánya 
is egyik oka a leolvasási, felfogási nehézségeknek.

A  mondat tekintendő, phonetikailag is, beszédtartalmilag is (beszéd- 
psychológiailag) az életteljes beszéd elemeként. A beszédfolyamatnak 
folyékony, automatikus lefolyására kell törekedni.

Minden tantárgy a tervszerű beszédtanulás szolgálatában áll. A „beszelő 
álláspontja“ . A z első 4 év a növendék álláspontjának szentelendő. Mert az 
kell, hogy képezze a beszédtartalmat, ami a gyermek lelkében kifejezést 
kér; mindenekelőtt növendékélmények és növendékcselekmények, vala
mint megfigyeléseik és történéseik.

A  felsőbb osztályokban szakszerű, tantárgyakhoz kötött oktatás folyik.
A  tanult siketekről való gondoskodás kultúrszükséglet, mely a fel

nőtt siketnéma egyéni szükségleteihez kell, hogy igazodjék és pedig 
sociális-, állami-, gazdasági-, erkölcsi és a hivatás szempontjából.

Ennek célját szolgálják; továbbképző tanfolyamok, vándor előadá
sok, lelkipásztorkodás (vándorlelkész), tolmácsügy rendezése, jótékony
ságba való bekapcsolódás, könyvtár, egyesületek létesítése, asylum. 
Minderre központi igazgatást kell teremteni, (mint Angliában).

X. M. Schneider (Braunschweig).*

A  siketnéma intézet nem elemi iskola. A  siket gyermeknek beszélni, 
mondani, kérdezni kell megtanulnia. A  beszédet szükségletté keli tenni. 
Élő, köznapi beszéd helyett, holt tudást adtunk. A  reáliák eltörlését 
kívánja.

„Használjuk a jelet, mint természetes kifejezési eszközt, hogy a 
siket tanulónak a felfogást és a megértést megkönnyítsük!“

A  rendszeres, objectiv beszédtanítást elveti.
A  beszédtanítás a beszédhangok jellemzése céljából a hangjelre 

(Lautgebärde) szorul.
Élményoktatást kíván a beszédtanítás szolgálatába állítani, mely 

aphoristikus beszédből indul ki.
Az írás és olvasás eredménye teljesen az élményoktatás beszéd
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beli eredményétől függ. A  legnehezebb a hitoktatás. Célja Jézus gondol
kozását a gyermekekben életre kelteni.

Az egyes tanévekre nem állít fel anyagot, mindenkor a szellemi-, 
beszédbeli-állapot szerint választja azt. Az élő beszédelsajátítást állítja 
az oktatás középpontjába.

A  beszédtanulásnak nincs 3 foka, hanem szünetnélküli ide-oda 
az, az összefogó gondolkozástól a physikai kifejezéses mozgásig és 
viszont.

. XI. Baldrián (Wiener-Neustadt) *

1. Minél előbb a növendéket a segítésnélküli beszédre ösztönözni, 
hogy az intézeti-iskola-tanuló élményeiket beszédben legyen képes kife
jezésre juttatni. Amit a tanuló jellel kifejezett, annak adjunk beszédbeli 
kifejezést; elfogódottságát el fogja veszíteni. A  hibát kíméletesen kell kijaví
tani, de a többi is tanuljon belőle. A  növendék gondolata legyen a 
megszólaltatás alapja. Más gondolattartalmat ne csúsztassunk közbe. 
A  növendék gondolatait rendezett egyszerű mondatokba kell önteni és 
azokat jól beemléztetni. A  nyújtott beszédanyagot összefüggően el kell 
mondatni és házi feladat tárgyául tenni.

2. A  szóbelileg közlötteknek azonnali, önálló leíratása. Ennek a 
folyékony diktálás után való írásban kell kicsúcsosodnia.

3. A  szemléleten alapuló nyelvaíakokat önállóan, hasonló tartalmakon 
kell alkalmaztatni.

4. A z önálló kérdezés és felelés szükséges nyelvalaktani gyakor
latot képez.

A  nyújtott nyelvalakok, alapot képeznek, következő nyelvalakokhoz. 
Az összes egyszerű nyelvalakoknak összefoglaló külön feldolgozása esz
köz, a beszéd-tapasztalat sűrűsítéséhez.

A  beszédkészség vizsgálatának módja: 1. egy eseményről, dologról, 
személyről való íratás.

2. írásbeli kérdések, írásbeli felelet.
3. írásbeli tanuló-kérdésekre, írásbeli felelet.
4. írásbeli iskolai dolgozatok, melyek a tényleges önálló gondol

kozásra, beszédre, írásra kényszerítenek. Ez jó előkészület a gondolkozó 
olvasáshoz.

A  tanuló tanuljon mindenről kérdezni.
5. Amit velük a tanóra alatt megbeszéltünk, azt önállóan írassuk 

le (rövid történet, szemlélet, magyarázat, újság hír, mozidarab tartalma, 
levél tartalma, olvasmány tartalma, jellel kifejezett drámai részlet).

A  közvetlen utak járhatóbbak, mint a közvetettek (fül helyett szem 
és tapintás), azért külön nyelvalaktannal kell utána segíteni a beszéd
tanítást és olyan beszédformákat kell kiválasztani, melyek aránylag a 
leggyorsabban és legbiztosabban vezetnek beszédbeli nyereséghez.

A  siketnéma nem képes a jelnyelvet saját kezdeményezése és 
akarata folytán nélkülözni. A legjobb esetben sem válhatik azzá, amivé 
a hallással válhatott volna. A  növendékek beszélni akarását, beszélni 
tudássá kell átváltoztatni.

A z iskolázás célja, hogy a közepes siket tanuló is félig tökéletesen 
— Isten ments, hogy tökéletesen — ki tudja magát fejezni, úgy hogy 
bárki is megérthesse őt.

* Bláíter für Taubstummenbildung, 1924. évi 15. sz.
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XII. Wegwitz (Lipcse).*

Két pedagógiai typus szerint foglalkozik a siketnémák oktatásával.
Az I. typus szerint a gyermek bizonyos mértékben kényszer- és 

sémaszerű kezelés hatása alatt van, meglehetősen kíméletlenül és hirtelen 
tépik ki saját világából. A  siketnéma gyermeket tárgyként tekintik és 
összenergiáit kevésre becsülik. Az első évben a gyermek kedélye és 
szelleme alig nyer táplálékot. Ez a pedagógia objektiv, hűvös, intellek
tuális, konstruktiv, gyermekietlen. A  tanterv uralkodik és szigorú óra
rendszerű oktatás folyik. Elemekből állítja össze a beszédet. Ezeket, csak 
az elvonás számára létező beszédelemeket (hangok), amelyek a folyó 
beszédben teljesen megváltozott formában lépnek fel és a legkisebb 
erőfeszítés elve szerint egymásra és együtt hatnak, mechanikusan foglal
ják össze szótagokká, szavakká, mondatokká, mindenféle érzelmi hang
súly nélkül. Kifejezett, természetellenes kiejtés jellemzi az ilyen munkát. 
A  gyermek beszédbeli teljesítményét, tudatos beszédérzetekre akarják 
alapítani. A  szájrólolvasás következetesen megelőzi az írott képet, ezzel 
a célzott természetes szájrólolvasás a szükséges, kifejezettebb artikulatio 
következtében természetellenessé válik.

A  II. typus szerint, az élet folyton-folyvást változik, azért élet- és 
élménypedagógia felé hajlik. A gyermek egyéniségét is tekintetbe vevő, 
természetes, szellemi növést biztosító nevelést céloz. A  siketnéma gyermek 
élőlény, kinek szellemi táplálékra van szüksége. A  technikai a szellemi
nek csak kísérője, vagy következménye. A  tanár és a tanítvány egy 
élményközösség alapján állanak. Az összes megértési lehetőségeket fel
használja : a jelnyelvet és a hangjelt is. A tanár a siketnéma növen
dékeket lassan, türelmesen vezeti be a hallók világába. Eljárása: sub- 
jectiv, meleg, imitativ, gyermekies.

Tantárgy és órarendszerű oktatás nem folyik. Az oktatás össz- 
oktatás és a tantervben csak általános körvonalaiban van meghatározva. 
Az összes kifejezési formák fellépnek: jel, gyermekrajz, agyag, építés, 
írás és a hangbeszéd primär formája, ahogy az anya beszél a kisdedhez. 
A  tartalom és az alak nincsenek egymástól elválasztva. Soha sincs csak 
technika. Mindenkor az életmegnyilvánulás egészéből indul ki. A  beszéd
beli megnyilvánulás tartalma érzésteli, primär. A  lelki tartalom — beszéd — 
szájról-olvasás, írás, olvasás útján jút kifejezésre.

A  beszédmegértés megelőzi a beszédhasználatot. A  beszéd eleme 
a mondat. A z előrehaladó differentiáló folyamat vezet a rész megértésé
hez. A  tanmód analytikai és nem konstruáló. A  beszédnek mint kifejezési 
eszköznek elsajátításánál, lehetőleg a halló gyermek betanulási módja 
követendő. Nem törekszik egyöntetű növendékhaladásra.

A z írás nagy szerepet játszik és nem indul ki a betűből.
Az olvasás sem halad a synthetikai úton.
1. A  többtermelés elve. 2. a növendék szellemi állapotához való 

alkalmazkodás elve vezetik. A  szájról-olvasás megkönnyítésére felhasznál 
mindent: írást, kifejezéses mozgást, mondat-szót és hangjelt.

Az anyai iskola, mindinkább differentiáló hangbeszédbeli megértésre 
és beszédelsajátításra törekszik. A  leolvasási képesség így a tapasztalat 
szerint csodálatosan fejlődik. A  kifejezéses mozgások és a jel mindaddig 
lényegesek, míg a hangbeszédbeli symbolyzáló folyamat befejezést nem 
nyert. A  beszéd nemcsak hangbeszéd, hanem komplex képződmény,

* Blätter für Taubstummenbildung, 1924. évi 16. sz.



melynek megnyilvánulásánál és felfogásánál -— tehát megértés folyamatá
nál —1 az akustikai és motorikai momentumok mellett, állandóan optikai 
momentumok, a tágabb értelemben vett jel (gestus) is szerepet játszanak.

A jelnek mint szükséges tényezőnek, nem szabad hiányoznia. Ezt a 
fokot, mely később a szó symbolumereje következtében megszüntethető, 
nem szabad átugorni. Az oktatás és nevelés feladata az ifjút az ő 
differentiálatlan vagy kevésbbé differentiált, egészekre beállított észre- 
vevési világából és az ő, főképen tárgyi képzetvilágából, a szellemi élet 
intentionalitásához vezetni.

A  logikai-érzelmi és akaratbeli beszédnüanszok a siket gyermeknél 
állandóan megkövetelik az erősebb optikai és motorikus segítséget, amit 
a tiszta szó nem tud megadni.

A  cél azonban : a beszédtanítás közelítse meg, a lehető legjobban, 
az épérzékű gyermekét. Spontán hangbeszédbeli megnyilvánulásra kell 
törekedni. Az erőszakolást és természetellenességet, ami a siket beszédére 
annyira jellemző, távol kell tartani. A  beszéd rugója mindenkor a növendék 
szellemi és kedélybeli állapota. Semmi sem technika, minden kifejezés.

A  spontántanításra nem mesterséges erőltetés, hanem belső beszéd
szükség útján kell törekedni. A  siket gyermek szellemi életének erejébe 
és szervi fejlődési lehetőségébe vetett hit nélkül nem taníthatunk, nem 
nevelhetünk. A  siket gyermek tudatában a beszédnek csak tartalmi része él 
és nem egyszersmind annak technikai formája. A  beszédérzetek másod
lagosak.

A  gramatikai szerkezettel szakítani kell. A  beszédbeli eredményt 
a beszéd használatától és a gyakorlattól kell elvárni. Lemondhatunk a 
külön nyelvalaktani oktatásról is.

A  logikai beszédfelépítést kell követni, jnely a megismerést az 
életen : a napi tapasztalati anyagon, a szabadon kínálkozó alkalmakon, 
fokozatosan fejleszti.

A  beszédtanítás a növendék szellemi életéből sarjad ki és a siket 
növendékeket a helyes beszédre, hangsúlyra, ritmusra és jóhangzásra 
szoktatja. így mindig könnyebb lesz a gyermeknek beszélve és tevékeny
kedve a környezetbe behelyezkedni. Megérezte már, hogy ehhez, a hang
beszéd a legjobb eszköz. Kérdezési, megismerési vágya, élményeinek 
tömege, fokozzák a hangbeszéd használatát. Ha ezt az állapotot elértük, 
akkor az oktatás legnehezebb részén túlvagyunk. Az így nyert hang
beszéddel a továbbképzés előfeltételét kapta meg a siketnövendék.

A  II. typus inkább természetes és psychológiai.
Az I. typus már történelmivé kezd válni.

* * *

Ha a megismertetett beszédtanítási eljárásokat most együltében újra 
átolvassuk, tiszta képet kapunk a mának megfelelő helyes beszédtanítási 
eljárásról. Ha tizenkét szakembernek egy tárgykörre vonatkozó felfogását 
összeegyeztetjük, egy és ugyanazon objektív kép alakul ki mindegyikünk
ben. Az értékeknek, túlzásoknak, hiányoknak kidomborítása, valamint a 
beszédtanítás helyes irányának megállapítása, — amint azt az előszóban 
feladatomul tűztem ki — tehát feleslegessé vált.

Talán még csak nehány kiegészítést kell adnom a kialakult össz
képhez, amely körülbelül így fest:

1. A  hangbeszéd a lelki tartalmak szimbóluma. A  lelki tartalmak 
és szimbólumaik egy egységet képeznek. A  megnyilatkozás alkalmával 
a lelki tartalmak tudatosan, a szimbólum és tudat igénybe vétele nélkül,
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automatikusan folynak le. A  hangbeszéd felfogásánál szintén csak a 
közvetített lelki tartalomra gondolunk, a szimbólum öntudatlanul hat ránk.

Ha a hangbeszéd, mint szimbólum öntudatlan, automatikus folyamat, 
akkor a nyelvalakoknak és a hangkapcsoknak sem szentelhetnek beszéd
közben tudatot, sem a szakpedagógusok, sem a beszélni tanuló siketek. 
A  nyelvalakok külön begyakorlása tehát holt foglalkozás.

2. A  növendék lelkében majdnem annyi beszédtartalom van fel
halmozva, mint a hasonlókorú épérzékűében. Ennek a lelki tartalomnak 
kell szimbólumot adni, és pedig aktuális élményekkel kapcsolatban. 
Az egyéni növendékélmények a beszédtanulás alkalmával feleslegessé 
teszik a szómagyarázatot.

A  beszédfejlődés folyamata a növendékben megy végbe. A  beszéd
megértés megelőzi a beszédhasználatot. A  hangbeszédet a siketnémának 
gyakorlattal kell megszereznie. Beszédszerveit kell begyakorolni és azokat 
lelki tartalmainak hangbeszédbeli visszaadására képesíteni. Tényleges 
szimbólumokon kell kezdeni a beszédszerveknek ezt a gyakorlását. 
A  legelemibb ilyen szimbólumok az épérzékű gyermekek beszédfejlődését 
is megindító szómondatok. A  szülői ház kiejtési technikával nem kínozza 
a gyermeket. A  gyermeki szellem megnyilatkozási vágya kiküszöböli a 
technikai nehézségeket. A  siketnéma intézetek anya-iskoláiban is jusson 
teljes érvényre a növendékek szellemének hatalma. A  tisztán technikai 
gyakorlatokból álló kiejtési oktatáshoz szükséges kényszer helyett, inkább 
a növendék szellemi működését és akaratát használjuk fel. Kiejtés helyett 
beszédtanítás folyik az első naptól kezdve. A  helyes hangsúly és idő
mérték époly fontos, mint a tiszta kiejtés.

Tanulják meg a növendékek a tanult kifejezéseket alkalmazni. Erre 
őket meg kell tanítani. A  szómondatot az aphorisztikus megnyilatkozás 
váltja fel. A  beszédszervek gyakorlottsága arányában fellépnek a tökéletes 
kifejezések. A  nyelvérzék magától fejlődik. A  nyelvérzék a beszédtapasz
talat és beszédgyakorlat összege. A  nyelvérzéket tehát a beszédtapasz
talatok és a beszédgyakorlatok fokozásával fokozzuk és nem nyelvalak
tani gyakorlatokkal.

A  növendék beszédbeli önállóságát és spontanítását beszédtudásá
ban vetett hitében is kell fokozni. Optikai-motorikus beszédfolyamat — 
a végcél.

A  jel használata csak addig indokolt, ameddig feleslegessé nem 
válik. A  jelnyelv felesleges használata fordításra kényszerítené a tanulót.

A  szájról-olvasás a beszéd egész száj mozgási képére támaszkodik. 
A  kifejezéseket, mint egészeket kell szájról-olvasni.

A z írás és olvasás tanítását szintén lehet egész szavakon kezdeni.
3. A  pedagógusnak a gyermekekkel kell érezni, gondolkodni és élni 

tudnia. A  tanár a gyermeki lélek tartalmait felfogja és hangbeszéddé 
változtattatja. A  tanár és a tanítvány között élményközösségnek kell fenn- 
állania. A  tanár eljárása subjectiv, meleg és gyermekies.

* * *

Ez összefoglalás után még nem találok teljes megnyugvásra. A  három 
motivumterület (hangbeszéd, növendék, tanár), amelyeken belül a tizenkét 
szakember gondolkozásának eredményeit csoportosíthattam, még koránt 
sincs kimerítve. A z említetteken kívül még más motivumterületek is álla
nak, jobban mondva állhatnának a beszédtanítás szolgálatában.

Ezekre a kérdésekre, 1., hogy miképen tehetjük a siketnéma gyermek 
beszédét automatikussá? 2., hogyan szereznek a siketnémák nyelvérzé
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két? 3., hogyan válik a szájról-olvasás biztosabb megértési eszközzé? 
4., hogyan adhatnánk a siketnémáknak megfelelő beszédellenőrzési esz
közt stb., nem találtunk megnyugtató választ. Pedig magunk is megtettünk 
már minden tőlünk telhetőt, lelkiismeretünk megnyugtatására.

A  siketnémák beszédtanításáról szóló tan, csak most kezd majd 
kialakulni. Ez az újabb kialakulás csak a beszédpsychológiára, a termé
szetes beszédfejlődésre, a siketnéma gyermek psychologiájára és szak
pedagógiai tudásra és hivatottságra támaszkodva érheti el a célját. Mind
egyik még alig művelt terület. A  siketnémák pedagógiájának művelése 
az egész világon még csak mellékfoglalkozásképen történik.

A  siketnémák beszédtanításának jövő képét Hill következő mondá
sában látom: „Úgy fejlesszed a siketnémában a hangbeszédet, amint azt 
az élet az épérzékű gyermekben fejleszti“ azzal a hozzáadással, hogy: 
Ha a siketnéma hangbeszédre való tanításánál egy tekintetben el is kell 
térni a természetes beszédfejlődéstől — mivel a fül helyett a szemre kell 
támaszkodni, — annál több okunk van a természetes beszédfejlődés 
módját az összes többi tekinteteken szigorúan követni.

A fogalmazás tanítás anyaga és módja.*
A  fogalmazás tanításának anyagára és módjára vonatkozó felfogá

somat azzal a gondolattal vetem papírra, hogy nincs olyan rossz, amiben 
valami jó nem volna. Ebből a megállapításból pedig az következik, hogy 
ha az alább elmondottakban valóban vannak a cél érdekében elfogad
ható gondolatok, akkor azokat kövessük, a kevésbbé jókat tökéletesítsük, 
a helytelent pedig vessük el.

így fogván fel a dolgot, a fogalmazás tanítás problémája ma, vagy 
holnap meg fog oldódni. Azt mondom, probléma ! Annak kell ugyanis tar
tanom, mert e tantárggyal nemcsak a mi, de általában az összes többi 
tantervek is, hogy úgy mondjam félve foglalkoznak és legfeljebb általános 
kijelentésekre szorítkoznak, a részletkérdések tárgyalásába azonban bele 
sem fognak. Módszeres utasításukban a cél meghatározásán kívül semmi 
olyast nem mondanak, amely a szabály tekintélyével bírna. Pedig e 
tantárgy fontosságánál fogva kétségkívül több figyelmet érdemel és külö
nösen a siketnémák oktatása szempontjából oly égető szükségletkép 
mutatkozik, hogy az eddig ráfordított munkánál feltétlenül többet követel 
és határozottabb feldolgozást igényel. E tárggyal többet foglalkozni nem
csak érdemes, de szükséges is, mert a siketnéma szempontjából értékben 
semmiesetre sem kisebb jelentőségű, mint maga a beszéd. Igaz, hogy 
ennek a hangsúlyozása mellett most már két problémával állunk szem
ben, nevezetesen a beszéddel is, mert hiszen a beszéd a fogalmazni 
tudás alapja, amint azt a tanterv is kifejezi a fogalmazás céljában. Azt 
mondja ugyanis, hogy amit aígyermek szóval ki tud mondani, azt írásban 
is képes legyen másokkal közölni. Míg azonban a tanterv a beszédtanítás 
anyagát a lehető legrészletesebben tárgyalja, addig a fogalmazás anyagát 
oly általános és tetszés szerint értelmezhető írásbeli feladatok megoldá
sával akarja elérni, melyek sem a fokozatosságot, sem az egyöntetűséget, 
de még magát a célt sem tudják biztosítani, mert ahányan vagyunk, 
annyiféleképen értelmezzük az ilyenféle kitételeket, hogy: „Az Ítélet

* E tanulmányt szerző a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete tanári testületi
nek f. é. június hó 25-én megtartott módszeres értekezletén adta elő.



erősbítését célzó leírások“ , vagy „Két-két gyermek párbeszédének kellő 
útbaigazítás mellett önálló írásbeli kifejezése“ stb. Ilyen és hasonló álta
lános meghatározásokból következik azután, hogy a tanításban sem a 
fokozatosság elve, sem a feladatok száma, sem a feladatok tárgya tekin
tetében nincs meg az egyöntetűség, hiányzik a rendszer és hogy a fel
adatok túlnyomó része a felsőbb osztályokban is inkább csak fogalmazási 
előgyakorlatok, mint önálló fogalmazványok. Utalok itt a kérdésekre való 
feleletekre, az emlékezetből való leírásokra, szótagolási, igeragozási gya
korlatok tultengésére, szemben a naplók, levelek, kirándulások, mozi
előadások, események, mesék, szemléletek, tartalmi leírások gyér, alig 
egynéhány példájára,

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az előgyakorlatokra még a 
felsőbb osztályokban is nem volna szükség, sőt a tanterv mellett az 
ésszerűség is megköveteli, hogy azok az egész oktatási idő alatt szere
peljenek. E rámutatással csak azt óhajtom leszögezni, hogy az V-ik 
osztálytól kezdve, amikor már a tanterv külön fogalmazási órákról és 
önálló fogalmazásról beszél, ne a hivatkozott gyakorlatok uralják a fogal
mazási órákat. Mint szükséglet, a fogalmazási előgyakorlatok a beszéd
tanítási anyag biztos tudásig való begyakorlása céljából az oktatás egész 
vonalán szerepeljenek ugyan, de azzal a megszorítással, hogy az V-ik 
osztálytól kezdve az önálló fogalmazási feladatok forduljanak elő nagyobb 
számban.

Ez a célkitűzés a tanárra is, a gyermekre is hatványozottan nagyobb 
munkatöbbletet jelent, de e nagyobb fáradság dacára is az önálló fogalma
zási. feladatok gyakorlására kell a fősúlyt fektetnünk, mert e gyakorla
tokkal érhetjük el a célt, az előgyakorlatokkal pedig csupán csak a 
cél feltételét, nevezetesen a beszédanyag ismétlését és begyakorlását 
szolgáljuk.

A  fogalmazás lényege, vagyis a gondolatoknak egy tárgy köré való 
csoportosítása, a gondolatok elrendezése, azok egymásutánja, a tarta
lomnak megfelelő kifejezések megválasztása és alakilag is helyes hasz
nálata, az intelligenciának meglehetősen magas fokát, fegyelmet, meg
figyelést, különösen pedig bizonyos fokú nyelvkészséget tételez fel, 
illetőleg követel meg. Ilyen elgondolásban a fogalmazás a siketnémát 
olyan feladat elé állítja, amely megoldhatatlannak látszik és azt a kér
dést veti fel, képes-e a siketnéma arra, hogy gondolatait eltogadhatóan 
tudja másokkal írásban közölni? Valóban, ha nem volnának előttünk 
meglehetősen nagyszámú példák az életbe kikerült siketnémák között, 
akik fogalmazási képssségüket beigazolták, akkor hamar készen volnánk 
a tagadó felelettel; de mert azt tapasztaljuk, hogy volt növendékeink 
közül sokan a közönséges levelezésen túl, mint egyesületi tisztviselők, 
jegyzőkönyveket, titkári, évi jelentéseket, elszámolásokat egészen jól 
megszerkesztenek, arra a megállapodásra jutunk, hogy e tárgyat a 
siketnéma is megtanulhatja, csak a megfelelő módokat és eszközöket kell 
kitalálnunk és a tanítás érdekében felhasználnunk.

Én a módok és eszközök közül kettőt kívánok megjelölni, mint a 
fogalmazni tudás feltételeit: 1. a tanult beszédanyag tartalmi és alaki 
szempontból való biztos tudását; 2. azt a lelkiszükségletet, amely a 
siketnémát is ösztönzi az írásra.

Az első kívánalom annyira kézenfekvő, hogy ahhoz megjegyzést 
fűzni szinte felesleges. Tudjuk azonban, hogy a beszéd nehézségeivel 
állandóan küzködünk, de azt is tudjuk, hogy ennek oka legnagyobb 
részben a siketnéma fogyatékosságában rejlik. Mi legfennebb arról beszél
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hetnénk csak, vájjon nem volna-e időszerű a (anterv egynémely részét 
revízió alá venni abból a szempontból, hogy az egyes osztályok részére 
megállapított beszédanyag, illetőleg nyelvalak, megfelel-e a gyermek fel
fogóképességének, illetőleg, hogy a felhalmozott nyelvalakot valóban fel- 
tudjuk-e dolgozni olyan mértékben, hogy azt a siketnéma biztosan hasz
nálni tudja.

Tekintettel arra, hogy a fogalmazás első kívánalma a beszédanyag 
tudása, annak meghatározása, hogy a fogalmazási előgyakorlatok kapcsán 
a beszédanyagból mi gyakoroltassák inkább, nézetem szerint szűk keretek 
közé való besorolása nem volna indokolt, már csak azért sem, mert az 
az osztály értelmi színvonala szerint igazodik, de meg az osztályfőnök 
tudja azt legjobban, hogy mely beszédanyag szorul ismétlésre, illetőleg 
gyakorlásra. Ez ismétlő feladatok feldolgozására vonatkozólag egyébként 
is, a Magyar gyógypedagógia 1913. évi számában, elég részletes tájékozta
tást nyújt Istenes kartársam.

Feltéve, hogy a gyermek az első kívánalomnak, vagyis a tanult 
beszédanyag tartalmi és alaki részének birtokában van, megkezdődhet
nék az önálló fogalmazás, ha a siketnéma tanulót az életszükséglet 
ösztönözné, kényszerítené arra, hogy gondolatait írásban is közölje. 
A  fogalmazásnak azonban ez a második fundamentuma hiányzik a 
siketnémából is, mint általában minden gyermekből, hiszen tudjuk, hogy 
a gyermekek, csak igen kevés kivétellel, a tekintély hatása alatt tanul
nak és nagyon ritkán azért, hogy a tanulás szükségét belátják. Hogy 
pedig a lelki kényszerűség mennyire fontos követelménye a fogalmazás 
megtanulásának, azt egy példával próbálom beigazolni. Gondoljuk el, 
hogy mi valamely idegen nyelvből, pl. a németből csak annyit tudunk, 
mint amennyit a mi siketnémáink a magyar nyelvből tudnak. Mi ezzel 
a nyelvtudással sohasem próbálkoznánk meg, pl. egy német levél meg
fogalmazásával. Tegyük fel azonban, hogy olyan körülmények közé jutnánk, 
hogy egy német levelet kellene megírnunk, ugyebár ha nehezen is, de 
hozzákészülnénk a dologhoz és valamiképen megírnánk a levelet, ha az 
formailag és kifejezésbelileg nem is ütné meg a mértéket. Meg vagyok 
azonban győződve, ha a szükség azt fogja parancsolni, hogy nekünk 
gyakrabban kell német levelet fogalmaznunk, abból utoljára mégis csak 
kifogástalan levél lesz. Az életszükséglet nélkül sohasem tanultuk volna 
meg a német levél fogalmazását. E szükségérzet révén tanulja meg a 
gyermek az idegen nyelvet és talán ezzel magyarázhatjuk meg azt a körül
ményt is, hogy a férfi siketnémák, akik foglalkozásuk révén inkább érintkez
nek az épérzéküekkel, általában jobban beszélnek, mint a siketnéma nők, 
akik a háztartást vezetvén, csak férjükkel, vagy siketnéma ismerőseikkel 
érintkeznek. A  lelkiszükséglet tehát olyan kényszer, amely nélkül alig 
képzelhető el az eredményes tanítás, különösen a fogalmazást illetőleg. 
A  szükséglet érzete pedig hiányzik, mint már említettem, majdnem minden 
gyermekből, így a siketnémából is, kézenfekvő követelmény tehát, hogy 
az iskolai tanítás a lelkikényszerűséget valamivel pótolja, helyettesítse. 
Ez a pótló eszköz véleményem szerint nem lehet más, mint a tárgy 
érdekessége.

Úgy kell tehát a fogalmazás anyagát kiválogatnunk és a gyermek 
elé állítanunk, hogy az a gyermek érdeklődését felkeltse, figyelmét a 
tárgyra irányítsa, őt kérdezőre, feleletek adásra serkentse stb.

E megállapítás után azt a kérdést vetem fel, mi iránt érdeklődik 
a  siketnéma gyermek, milyen anyag köti le a figyelmét és tartja fogva 
érdeklődését ?
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Ha a normális gyermeknél azt tapasztaljuk, hogy az leginkább a 
képek, mesék, történések, szemlélések, cselekmények, kirándulások stb. 
iránt érdeklődik a legélénkebben, akkor azt a siketnémáról még inkább 
elmondhatjuk. Akárhányszor láthatjuk, hogy a folyosóra kifüggesztett és 
már az unalomig szemlélt képek előtt is, mennyi ideig elnézegetnek 
növendékeink, vagy egy-egy történeti órán bemutatott csatakép iránt 
mennyi érdeklődést mutatnak gyermekeink. Természetes, hogy a szem
léletek kapcsán ők is kapnak benyomásokat, bennük képzetek, fogalmak 
alakulnak ki, egyszóval tartalom támad bennük, amelyet kifejeznek jellel, 
vagy beszéddel. Ha e kifejezést leírják, már fogalmaztak is. Hogy hiba 
lesz benne, az természetes. A  cél szempontjából az a fontos, hogy mon
dani valójuk legyen. Hasonlóképen egy-egy mese, elbeszélés, történet, 
mind élénken foglalkoztatják a siketnéma elméjét és figyelmüket is teljesen 
lekötik. Egy Toldy, János vitéz, A  megfagyott gyermek, Az éji látogatás, 
A  gonosz mostoha stb. annyira az érdeklődés középpontjában vannak, 
hogy növendékeink nem is akarnak a mese, vagy elbeszélés végéről 
hallani. Ügy vélekedem, hogyha a fogalmazás anyagát a képek szem
lélete, mesék, elbeszélések, történeti olvasmányok, kirándulások, mozi
előadások családi események, naplók és levelek, ez utóbbiak mint szük
ségletek fogják képezni, akkor minden reményünk meg lehet arra, hogy 
a fogalmazás tanítás egységesebbé tétele mellett, az eredmény is foko
zódni fog.

Nincs szándékomban a fogalmazás tanítás tantervi anyagán változ
tatást eszközölni, már csak azért sem, mert a tanterv a fenti példák alkal
mazását megengedi, inkább csak arra vonatkozólag kívánok egyet-mást 
elmondani, hogyan használjuk fel e példákat.

Az V-ik osztály tanterv szerinti fogalmazási anyaga a következő : 
A  beszédtanítással egyidejűleg és hetenkínt 2 óra a szorosaabb értelem
ben vett fogalmazásra.

A  II— IV-ik osztályban kijelölt, itt azonban a beszédterjedelem sze
rint már bővülő írásbeli anyag, amelyhez járul még :

a) tárgyalt olvasmányok alaki és tárgyi átváltoztatása,
b) két-két gyermek párbeszédének kellő útbaigazítás mellett önálló 

írásbeli kifejezése,
c) napló,
d) postautalvány, szállítólevél, távirat és más űrlapok kitöltése.

Megjegyzések az anyaghoz.

Mint látjuk ez az anyag két különböző dolgot foglal magában. Elő
írja egyrészt a tanult beszédanyaggal kapcsolatban a II— IV. osztályok
ban előfordult írásbeli feladatok folytatását, tehát adott kérdésekre írás
beli feleleteket, minta után való mondatszerkesztést, kérdő mondatok 
alkotását és arra feleletek adását, a mondattagok kérdések szerinti 
kiválasztását, a történések (mai-tegnapi) stb. viszonyban való átváltozta
tását, az olvasókönyvből való másolást, az olvasmány igealakjainak mód, 
személy, szám szerinti kiválogatását, a kifejezéseknek más szavakkal 
való pótlását, emlékezetből való írást, kisded levélkét a szülőkhöz stb., 
egyszóval a tanult beszédanyag ismétlését, gyakorlását. Emellett azonban 
önálló fogalmazásról is beszél a tanterv s ennek dacára mit látunk? 
Majdnem végig az egész oktatási fokon a fent említett tárgykörből vett 
példák egyhangú sorozatát. Egyszer egy másolást, szóelválasztást, emlé
kezetből való írást és túlsúlyban adott kérdésekre írásbeli feleletet.
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A  fokozatosság és a rendszer kedvéért megengedhető egy másolás az 
olvasókönyvből, de többre abszolút nincs szükség, mert növendékeink 
úgy is eleget másolnak. A  helyesírási dolgozatok is csak mutatványképen 
forduljanak elő. mert hiszen a helyesírás miatt nincs okunk panaszkodni. 
A z adott kérdésekre való felelet, amely igazán a beszédanyag ismétlését 
jelenti, már inkább lehet a feladat tárgya, de nagyobb értékű, ha nem 
a kérdésekre való felelet, hanem a feladott szövegből a kérdő mondatok 
kiválogatását gyakoroljuk inkább, mint fogalmazási előgyakorlatokat. Hogy 
ez utóbbi mennyire fontos, az mindnyájunk előtt világosan áll. Aki kér
dezni tud, az a felelettel már tisztában van és tapasztalásból mondhatom, 
hogy ebben a képességben gyöngébbek a gyermekeink, mint a kérdé
sekre való felelni tudásban, jóllehet, majdnem minden beszélgetés kez
dete a kérdés.

Az előgyakorlatokhoz tartoznak a nyelvalakok gyakorlására szánt 
feladatok is, de nem abban a formában, hogy írj 5 hol kérdésre felelő 
mondatot, mert ehhez a száraz kijelentéshez a gyermeknek semmi köze 
sincs. Célravezetőbbnek tartom, ha ezeket a gyakorlatokat pl. egy kis 
mesével vezetjük be. A  tanterem falán függ a családot ábrázoló kép. 
Ott vannak a szülők, a nagyapa és négy gyermek. Ráfogjuk, hogy ez a 
Szabó család. Téhát a képen látjuk idősebb Szabó Ferencet (nagyapa), 
ifjabb Szabó Ferencet, Szabó Ferencnét, a zongorázó Ilonkát, Pistát, 
Lacit és Margitot. A  nagyapa mesél Lacinak. Azt meséli, hogy Teri néni, 
aki Temesváron lakik, azt írta, hogy meg fog minket látogatni. Teri néni 
nagyon szeret minket, azért ajándékot hoz nekünk és pedig :

Kinek ? . . . Mit ?
Apának hoz Teri néni nyakkendőt stb., stb. A  gyermekek feladata az 

lesz, hogy írják le, mit hoz Teri néni a Szabó család tagjainak. Vagy 
kiindulhatunk a szemlélet után való írásból is olyanformán, hogy pl. 
eldugok valamit. A  gyermekek keresik. Hol keresik? A  fiókban, a szekrény
ben, az asztal alatt, a szekrény tetején stb., stb. E gyakorlatok eleven
ségük mellett szembetűnően mutatják a helyhatározók közötti különb
ségeket, fejlesztik a gyermek nyelvérzékét és a szemlélet folytán jobban 
megmarad emlékezetükben, mintha külön-külön vennénk az egyes nyelv
alakokat írásbeli feladatul.

Fogalmazási előgyakorlatokul tehát a következő fokozatok volná
nak betartandók:

1. Másolás az olvasókönyvből. 2. Egy-egy helyesírási gyakorlat. 
3. Kérdőszók írása. 4. Kérdőmondatok alakítása a kérdőszók segítségével.
5. Adott szövegből kérdőmondatok szerkesztése (tanult beszédanyag).
6. Alkalmas olvasmány egy-egy mondatának kérdések szerinti feldolgo
zása. 7. Nyelvalakok gyakorlása, illetőleg a nyelvérzék felesztése, szemlélet 
után való írás által. A z első kettőből egy-egy feladat a rendszer és 
fokozatosság kedvéért a többiből szükség szerint.

A  tanterv az önálló fogalmazás anyagául az olvasmányok alaki és 
tárgyi átváltoztatását jelöli ki. Eltekintve attól, hogy én ezt a feladatot 
inkább a napló olvastatása és megbeszélése kapcsán képzelem el 
jobban megoldhatónak, mert hiszen a napló a gyermek leikéhez egészen 
közel álló írásbeli termék és iránta akármelyik gyermekét veszem is elő 
feldolgozás céljából, a többi gyermek is érdeklődik. Az alaki és tárgyi átvál
toztatás a napló megbeszélése közben különben is mór adva van (elmondja 
azt, amit így látott, vagy csinált), de ha már a tanterv olvasmányokról beszél, 
csináljuk az olvasmányokból, de csak akkor, ha az arra alkalmas és 
ekkor is először jöjjön a tárgyi és azután az alaki átváltoztatás.
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Ha pl. a gyermekek olvasnak a tavaszról, akkor a tavaszról tanult 
mondatokat átírhatják az őszre ilyenformán. A  tavasz a legszebb évszak. 
A  nappalok hosszabbak, az éjszakák rövidebbek. A  nap melegebben 
süt. Tavasszal a jég es hó elolvad. A  fecskék visszajönnek. Az emberek 
kimennek a mezőre dolgozni. A  paraszt ember szánt, vet. A  kertész fel
ássa a földet és elülteti a virágokat. A  föld, bokor, fa kizöldülnek. 
Mindenütt virágokat látok. A  méhek kirepülnek a kasból és mézet gyűj
tenek. Meleg ruhára már nincs szükség. A z ég kék, a levegő enyhe. 
Ennek a szövegnek elolvastatása után rátérhetünk az őszre és alkalmaz
kodva a tavasz szövegéhez, kérdések szerint feldolgozzuk az őszről Írandó 
szöveget. Szép évszak-e az ősz ? Mik rövidülnek, mik hosszabbodnak 
meg ősszel? Hogyan süt a nap ősszel, mi fagy meg, mi esik stb., stb. 
Kérdéseinket úgy adjunk fel, hogy a feleletekből egy összefüggő egész szár
mazzék. Miután szóbelileg így előkészítettük a feladatot, következik a 
dolgozat megírása. Persze ez emlékezetből való leírásnak látszik. Az is, 
de amíg a gyermek nem tudja, hogy hogyan oldja meg a feladatot, addig 
az előkészítésnek ezt a módját nem hanyagolhatjuk el, csak a 4., 5. 
feladatnál bizhatjuk a kidolgozást a gyermekre, de csak abban az eset
ben, ha a feladott gyakorlat és a már megoldott feladatok között bizonyos 
megegyezőség van.

Ami a két-két gyermek párbeszédének önálló leírását illeti, abban 
a formában ahogyan én azt láttam, nem hiszem, hogy eredményes lenne. 
A  párbeszédes formát tulajdonképen akkor kellene megtanítanunk, amikor 
két gyermeket látunk egymással társalogni. Minthogy azonban ami beavat
kozásunkra a jellel könnyedén közölt gondolatok nehézkessé válnának 
és a gyermeket a rendes kerékvágásból ki is zökkentenénk, munkánk 
szintén alig járna eredménnyel, mert a természetes anyagból mesterséges 
beszédanyag válnék. Én a párbeszédes forma elsajátítására kiindulásul 
egy olyan kis mesét tartanék alkalmasnak, amelyben két szereplő beszélget 
egymással. Ilyen kis mese például .,A kereskedő és a hajós“. A  mese 
tartalma a következő: Egyszer egy kereskedő találkozott egy hajóssal. 
Beszélgettek egymással. A  kereskedő azt kérdezte a hajóstól, hol halt 
meg a te apád ? Az én apám a tengerbe fulladt. Hát a nagyapád ? kér
dezte ismét a kereskedő. Nagyapám is a tengerbe fulladt, felelte a hajós. 
Hát a dédapád hol halt meg? kérdezte most a, kereskedő. Dédapám is 
a tengerbe fulladt. A  kereskedő most így szólt: És te nem félsz a tengerre 
menni? Mo,st már a hajós kérdezte a kereskedőt: Hát a te apád , hol 
halt meg? Édes apám az ágyban hajt meg, válaszolt a kereskedő. És a 
nagyapád? kérdé tovább a hajós. 0  is, sőt a dédapám is az ágyban 
haltak meg. És te nem félsz az ágyba feküdni, kérdezte-e a hajós? 
Nem félek, felelte a kereskedő. No látod, ha te nem félsz az ágyba feküdni, 
én sem félek a tengerre menni.

Tehát ebben a mesében két ember beszél. Ki az egyik, ki a másik? 
Egyszer a kereskedő kérdez és a hajós felel, másszor a hajós kérdez és 
a kereskedő felel. A  kereskedő és a hajós tehát párosán beszélnek, 
másképen párbeszélnek. A  beszélgetés neve párbeszéd. Ki akar a keres
kedő lenni ? Ki akar a hajós lenni ? A  jelentkező két gyermeket kiállítjuk, 
velük a mesét lejátszatjuk, a kérdések és feleletek egymásutánját leíratjuk, 
miután közösen a dolgozat címét már megállapítottuk. Figyelmeztetjük a 
gyermekeket, hogy minden kérdést és feleletet külön sorba írjanak és 
hogy a kereskedő helyett K. a hajós helyett H. használjanak. A  pár
beszédes forma elsajátítására alkalmas mód a következő is. Veszünk egy 
hosszabb kutyanyelvet, amelyre minden gyermek felír egy-két kérdést.
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Ezt természetesen úgy intézzük, hogy egyik gyermek a másik kérdését 
el ne leshesse, tehát minden kérdés után becsavarjuk a papírt. Ügyelünk 
arra, hogy a kérdések között megfelelő távolság legyen a feleletek részére. 
Miután az egész papirost becsavartuk a növendékekkel kérdéseket huza
tunk, amelyre az illető nyomban megadja a feleletet. Az ügyesebb és 
jobb kérdéseket, valamint feleleteket a fogalmazási füzetbe is beíratjuk. 
Egyrészről ezzel az eljárással, másrészt pedig azzal, hogy a kérdezni 
tudást úgy a beszélgetési anyag, mint az olvasmánytárgyalás kapcsán 
folytonosan gyakoroltatjuk, előkészítjük az önálló párbeszédes feladatokat.

A  naplóírás az önálló fogalmazás tanítás egyik legerősebb fegyvere, 
éppen azért erre több gond fordítandó. Felfogásom szerint a naplókészítés 
a gyermekeknek rendes házi feladata kell, hogy legyen, amely nap-nap 
után külön füzetbe írandó. Hetenkint a beszédtanítási órán egy bizonyos 
napon volna a napló számonkérése, amikor a kijavítás mellett a napló 
anyaga is megbeszéltetnék, az érdekesebb napló felolvastatnék. Ezen az 
anyagon volna gyakorolható az alaki átváltoztatás is, mert ez az anyag 
a gyermekek szempontjából érdekes, figyelmet lekötő tartalom és külö
nösen személyes vonatkozásban az átalakítás természetes is volna (láttam 
pgy embert, aki leesett a villanyosról. .. látott egy embert, aki leesett a 
villanyosról). Nem elég azonban, ha növendékeinknek egyszerűen feladjuk 
a naplóírást, hanem szükséges, hogy azt is kellő módon előkészítsük. 
Az előkészítést napszakok szerint gondolnám feldolgozandónak és pedig 
teszem azt a felkeléstől délig, déltől uzsonnáig és végül e lefekvésig 
terjedő időszak szerint. Ezt azért tartom így helyesnek, mert a napi cselek
ményeket tartalmazzák, amelyek általában minden gyermeknél azonosak, 
tehát egyszerre megtaníthatok. A szemléleteknek és külön élményeknek 
leírásai, rendszeresen csak ilyen közös cselekmények jó megfogalmazása 
után lehetnek a naplóírás feladatai.

A  napló elkészítését a következőképen képzelem. Ma azt fogjuk 
leírni, hogy mit csinálunk reggel ? Mi lesz tehát a dolgozat címe ? Mit 
csinálunk reggel, vagy A  reggel, vagy Mit csinálok én, mikor felébredek stb.

Hány órakor keltél fel, ki ébresztett fel, mit csináltál felébredés után ? 
Nyujtózkodtál-e, ásítoztál-e, megdörzsölted-e a szemedet? Gyorsan fel- 
ugrodtál-e, vagy csak lassan másztál ki az ágyból ? Hol volt a ruhád 
reggel ? Rendben volt-e ? Mit öltöztél fel először, mit csináltál azután ? 
Hogyan mosakodtál ? Mit csináltál mosakodás után ? Mit reggeliztél ? 
Hány órakor jöttél az iskolába, meddig maradtál itt? Mit tanultál ma az 
iskolában ? E kérdések után a napló szövege így alakul. Én ma 7 órakor 
keltem fel. Mamám felébresztett. Nagyon álmos voltam, azért megdör
zsöltem a szemem. Egyet nyújtózkodtam és kiugrodtam az ágyból. A  ruhám 
az ágy mellett volt. Este rendbe raktam a székre. Először felhúztam a 
harisnyám, nadrágom és a cipőm. Azután megmosakodtam, kimostam a 
számat és megfésülködtem. Mosakodás után egészen felöltözködtem és 
megreggeliztem. Reggeli után elindultam az iskolába. 8 órától 12 óráig 
maradtam itt. Ma számolni, beszélni, fogalmazni, olvasni tanultam. 12 óra
kor hazamentem az iskolából.

Hasonlóképen dolgozandó fel a nap többi szaka is és csak ha 
ezen túlestek a gyermekek, figyelmeztetjük őket arra, hogy a naplóba 
ezentúl majd azt írják be, amit látnak, vagy ami történik. A  meg
beszéléskor arra törekedjünk, hogy az ismertetett naplószövegbe a gyer
mekek tudjanak kérdéseket alkotni, felelni, egyszóval egymás dolgai 
felől érdeklődvén, társalogni.

A  naplóírás mellett mindenesetre 'a levél az, amely a legfontosabb
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fogalmazási anyag. Minthogy azonban a levél a naplónál is egyénibb, 
azért a levél elkészítése is csak egyéni lehet, kivéve a levél általános 
részét, amely a megszólításra, bevezető és befejező részre vonatkozik. 
A  levél tartalmi része természetszerűleg aszerint változik, hogy mi a gyer
mek közölni vagy kérni valója. Közös előkészítés csak az általános 
részeire vonatkozhatik a levélnek. A  levélírást nem köthetjük dátumhoz, 
hanem azt akkor kell megtanítanunk, amikor a gyermek írni akar. 
Ez esetben érzi a gyermek a levélírás szükségét, tehát minden szavunkra 
figyel és amit mondunk, azt iparkodik megtartani. Ösztönzi a gyermeket 
a levélírásra az is, ha levelére választ kap. A  vidéki gyermekekkel 
e tekintetben nincs baj. A  szülői házból bejáró gyermekek azonban 
természetszerűleg nem írhatnak haza, mert nincs mondani valójuk. 
A  helybeli növendékek részére valami más megoldásról kell gondos
kodni, illetőleg a részükre vidéken lakó rokoni kapcsolatot kell keresni. 
A  levélírás előkészítése körülbelül így történhetnék: Ma levelet fogtok 
írni. Mire írsz levelet? Van-e levélpapírod? Adok egyet. Köszönöm. 
Kinek akarsz írni? A  mamának. Én megszólítom a mamát. (Magyarázat: 
tanár úr, igazgató úr, Pista stb. megszólítások.) Szereted-e a mamádat? 
Igen. Akkor így szólítom m eg: Kedves mamám! Drága mamám 1 stb. 
A  megszólítást nagy kezdőbetűvel írjuk a levélpapír közepére. (Magya
rázzuk a formát és feliratjuk, vagy felírjuk a táblára.)

Na most megírjuk, hogy mire kiváncsi a mama. Kérdezzük: Mire 
kiváncsi a mama? Találgatások. Kifejtés. A  mama arra kiváncsi, hogy 
egészséges vagy-e? Egészséges vagyok. Ki adja az egészségedet? Az Isten. 
Te haragszol az Istenre? Nem, szeretem az Istent, más szóval hálás 
vagyok, azért úgy írom, hogy hála Isten egészséges vagyok. Mit írunk 
tehát a mamának? Felelet: Hála Isten egészséges vagyok. Felírjuk a 
táblára. Örülsz-e, ha a mama beteg? Nem. Kiváncsi vagyok, hogy a 
mama egészséges-e? Igen. Hogyan kérdezed meg? Így kérdezem meg: 
Egészségesek-e, kedves anyám, apám és testvéreim? Mit kívánsz a 
mamádnak, papádnak stb. ? Egészséget kívánok. Ezt is megírod. Kedves 
mamámnak, papámnak jó egészséget kívánok. Mire kiváncsi még a mama? 
Mi újság az iskolában? Jól tanulsz-e? Meg van-e a tanár úr elégedve 
veled? Szereted-e, vagy szeret-e? Mit tanultok? Nem rossz-e a ruhád? stb. 
Mikor az iskolából kimész, azt mondod, alászolgája, másképen elbúcsúzol 
a tanár úrtól. A  mamától is el kell búcsúzni, de neki nem azt mondod, 
hogy alászolgája, hanem valami mást. Na, ki tudja? Találgatások. Ha nem 
tudják, megmondjuk, hogy kedves anyámnak kezeit csókolom. Most követ
kezik az aláírás. Az így feldolgozott levélanyag, minthogy minden levél
ben alkalmazható, tehát általános értékű, a táblára Írandó és betaní
tandó. Minthogy a levél külső formához van kötve, okosan tesszük, ha 
mi magunk is leírjuk azt egy levélpapírra, hogy az a növendékeknek 
mintául szolgáljon. A levélboríték címzését körültekintéssel kell végez
nünk, melyet minta szerint tanulnak meg a gyermekek.

Az egyes űrlapok kitöltése adva van. Itt az előkészítés az űrlapok 
használatára vonatkozzék inkább, mint a kitöltésre. Az űrlapokkal kap
csolatban különösebb mondanivalóm nincs. Meggyőződésem, hogy mind
addig, amíg az egyes űrlapok kitöltését a szükség nem fogja parancsolni, 
a gyermekek csak gondolkodásnélküli másolást végeznek.

Összefoglalva tehát az V-ik osztály fogalmazási anyagát, a követ
kező fokozatokat tartsuk meg:

Előgyakorlatok: Egy nyomtatott szövegű másolás, egy verses szöveg 
emlékezetből való leírása, hogy azon az írásjelek hasznátatára adassák
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alkalom, esetleg egy szótagolási feladat. A  tanár által feladott szöveg 
kérdőszavainak kikeresése, ezekkel kérdőmondatok szerkesztése, illetve 
feleletírás. (Pl. édes apám ma reggel a Keleti pályaudvarról Gödöllőre 
utazott.) A  nyelvalakok gyakorlása és nyelvérzékek fejlesztése szemlélet 
után való írás által.

Önálló dolgozatok: Adott szövegből, illetőleg a tanult beszéd
anyagból kérdőmondatok alakítása, alkalmas olvasmányok mondataiból 
kérdőmondatok szerkesztése, ellentétes olvasmány szövegének tartalmi 
átalakítása (pl. tavasz és ősz, tél és nyár, háziállatok és vadállatok, 
illedelmes gyermek és rossz gyermek stb.), továbbá naplóírás, a napló 
szövegének nyelvalaktani átváltoztatása, majd később alkalmas olvas
mány alaki átültetése. Levélkék fogalmazása és űrlapok kitöltése.

A  Vl-ik osztály fogalmazási anyagát a tanterv a következőkben 
adja m eg:

A  beszédtanítással egyidejűleg s azonkívül hetenként két különóra 
a szorosabb értelemben vett fogalmazásra.

A nyelv gyakorlására szolgáló írásbeli gyakorlatokon kívül:
a) napló és az Ítélet erősítését célzó leírások,
b) tudósító, kérő, köszönő levél,
c) megrendelés,
d) számla,
e) nyugta.

Megjegyzések.

A  Vl-ik osztály anyaga is kifejezetten két részből á ll: előgyakor- 
latokból és önálló fogalmazásból. Az előgyakorlatok anyaga abban van 
megadva, hogy itt a nyelvgyakorlását szolgáló írásbeli feladatok szerepelje
nek. Én ezt a kifejezést úgy értelmezem, hogy a gyermek a tanult szó 
és nyelvalaktani ismeretét tanulja meg használni. Evégből én a cselek
vések, mozdulatok, jelek megnevezését és leírását tartom igen célra
vezetőnek, mert az ilyen feladatokban az egyes nyelvalakok különböző 
viszonyításban fordulnak elő és így a szemléleten kívül a gyermek nyelv
érzéke is nagy mértékben fejlődik. Hogy ez így van, azt magam tapasz
taltam úgy az iskolai, mint a magánoktatás kapcsán. Akár én, akár vala
melyik gyermek tesz, mond, int, vagy jelel valamit, azt a növendékek 
nevezzék meg úgy, ahogy az előfordult és azt írják le. Ilyenformán 
képzelem e l : A  tanár úr bejött az osztályba. Mi felálltunk. A tanár úr 
levetette a kabátját és felakasztotta a fogasra. Most az asztalhoz lépett. 
Imádkoztunk és leültünk. A  tanár úr állva maradt és azt kérdezte, milyen 
óra lesz? Mi azt feleltük, hogy számtan. A tanár úr odament a táblához 
és kezébe vette a krétát. Pista letörölte a táblát és azután a helyére 
ment stb. Ezt a beszélgetést addig és olyan irányban folytathatom, ameddig 
és amilyen irányban jól esik. Előnye, hogy iránta a gyermekek érdeklő
dése állandó, figyelmük lekötött és a beszélgetés, minthogy cselekvéshez 
van kapcsolva, szemléleties, tehát annak leírása sem okoz különösebb 
nehézséget. A fogalmazási órán az ilyen beszélgetés után a következő 
feladatot adhatjuk tehát fel: írjátok le, amit 8 órakor beszélgettünk!

Az adatott szöveg, vagy olvasmány kérdőmondatok szerinti fel
dolgozása természetesen ez osztálynak is feladata marad.

A  naplóírás az V-ben megkezdett módon napról-napra folytatódik 
tovább. Ez osztályban azonban bővül azzal az anyaggal, amit az osztály 
közösen átél. Ilyen anyag lehet pl. több kirándulás, napi séta, vagy



16

az állatkert megtekintése stb. s ezen naplóanyaghoz még a gyermek 
egyéni megfigyelései is járulnak. Ne az legyen a fontos, hogy a 
gyermek sokat írjon a naplóba, elég, ha egy-kéí mondatot hoz magával 
naponkint. Itt is fordítsunk egy-egy órát a megbeszélésre, mert ez 
ösztönzőleg hat a gyermekre. Ha elhanyagoljuk a számonkérést, mulasztá
sunkat a növendékek ki fogják használni és nem fogják a feladatot 
naponkint elvégezni. A  rendszeres naplóírásnál tapasztaltam, hogy a 
siketnéma sokszor vagy nem tud, vagy nem akar naplót írni, s ilyenkor 
a testvére, vagy valamelyik pajtása segítségét veszi igénybe. Az írás az 
övé, de a gondolat másé. Ezt a kis csalafintaságot sohasem tartottam 
különös hibának, mert a gyermek ebből a kis csalásból igen sokat tanul 
és a legközelebbi naplóírásnál felhasználja azokat a kifejezéseket és 
mondatszerkesztési formákat, amelyeket épérzékű társától tanult.

Ami az ítélet erősbbítését célzó feladatok megoldását illeti, én ezt 
inkább úgy fejezném ki, hogy olyan feladatok alkalmaztassanak, amelyek 
a gyermek értelmét, gondolkodását, képzeletét fejlesztik. A z ítélet ugyanis 
a szellem legmagasabb tevékenysége már és az ítélet erősbbítését talán 
csak egy mese tanulságának az elvonása által tudnám gyakoroltatni, 
de hogy más feladatokon ez hogyan volna szószerint teljesíthető, én nem 
tudom. Tegyük tehát az ítélet szó helyett az értelem kifejezését célzó 
leírásokat, s annak eszközeit már inkább megtudjuk határozni. Evégből 
mindenekelőtt a rajzot és a képet, illetőleg a rajzról és a képről való 
írást tartanám a legjobbnak.

E célnak megfelelő eljárást így gondolom el. Legyen pl. a fel
adat ez: Hogyan rajzolunk Paprika Jancsit? (Megjegyzem és ezt általá
ban mindenre vonatkoztatva teszem, hogy a szómagyarázat kísérője 
mindig a tanításnak).

Rajzolok a táblára két pontot és kérdezem mit csináltam ? A  tanár úr 
2 pontot rajzolt. Kifejtés. A  2 pont a Paprika Jancsi szeme. Mit rajzoltam 
most ? Most egy kis vonást rajzolt. Hová rajzoltam a kis vonást ? 
A  2 pont közé. Mije ez Paprika Jancsinak? Ez Paprika Jancsinak az 
orra. Milyen vonást rajzolok most. Egy vízszintes vonást. Hová rajzoltam 
a vízszintes vonást? A  függőleges vonás alá. Mije lesz ez Jancsinak? 
Ez lesz Jancsinak a szája. Most kört rajzolok. Ez az arca. Jobbra és 
balra rajzolom a füleket. Két vonal Paprika Jancsi törzse, két vonal a 
lába és két vonal a keze. Most már készen van a Paprika Jancsi. 
A  Paprika Jancsi játékszer.

Ki tudja tehát elmondani, hogyan kell a Paprika Jancsit lerajzolni. 
A  Paprika Jancsit így kell lerajzolni: Rajzolok 2 pontot. Ez Paprika 
Jancsi szeme. Azután a 2 pont közé rajzolok egy kis függőleges vonást. 
Ez Paprika Jancsi orra. A függőleges vonás alá rajzolok egy kis víz
szintes vonást. Ez Paprika Jancsi szája. Most kört rajzolok. Ez az arca. 
Jobbra és balra rajzolom a füleket. Két vonás a törzse, kettő a lába 
és két vonás a keze. Most már a Paprika Jancsi készen van. A  Paprika 
Jancsi játékszer.

Hasonló módon használhatunk fel más rajzalakokat is, mint pl. 
asztalt, szekrényt, levél- vagy állatformákat, virágokat stb. A  cél, hogy a 
gyermekek megfigyeljék a cselekvéseket, a különböző vonalakat meg
nevezzék és a megnevezésekből alkotott mondatokat sorrend szerint 
leírják.

Ezek után a dolgozatok után kövétkezhetnék a képek szemléletéről 
való írás. A  folyosón függ pl. a telet ábrázoló kép. A z eljárás ilyen
forma lehetne: Mit ábrázol, mit mutat ez a kép. Nyarat? Nem. Telet.
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Mi lesz tehát a feladat címe, a nyár? Nem. A  feladat címe ez lesz: 
A  tél. Miről ismered meg, hogy ez tél ? Kiket, vagy miket látsz a képen ? 
Adj nevet ennek is, ennek is, mindegyiknek ! Mondd meg mit csinál ez, 
ez, ez?  stb. Örülsz-e a télnek, miért örülsz a télnek síb. Ezeken a 
képeken a személyek, a tárgyak és cselekmények megnevezése a cél, 
de ugyanakkor, amikor erre törekszem, a gyermek gondolkodó képességét 
is fejlesztem és őt szellemi munkára kényszerítem azáltal, hogy a személyek
nek, tárgyaknak nevet adatok, a cselekvéseket megneveztetem és velük 
mondatokat alakíttatok. A  nevek adását azért is alkalmazom, hogy az 
érdekesség mellett a feladatot is megkönnyítsem. Névhez kötötten ugyanis a 
cselekmények egymásutánját jobban megtudják jegyezni, tehát könnyebben 
is tudják leírni.

A harmadik lépés lehetne azoknak a képeknek a felhasználása, 
amelyek egy-egy mesének az illusztrációi. Ilyenek p l.: A  róka és a holló, 
Az egerek gyűlése, A  róka és a gólya, Az oroszlán és az egér, stb. 
Az efajta dolgozatokat természetesen megelőzi a mesék elolvastatása 
vagy elmondása. Ha a mesét a gyermekek egyszer már hallották, akkor 
kérdésekkel feldolgoztatjuk a mese szövegét, azután az egész mesét 
összefüggően a kép szemlélete után elmondatjuk és leíratjuk. Nehezebb, 
de nem kevésbé érdekesek a tréfás képek szemlélete után való 
leírások is. Ilyen képeket a gyermeklapokban eleget találunk. Ezek rend
szerint szöveggel vannak ellátva. A  szöveget lefedjük és a gyermekekkel 
próbáltatjuk a képhez megfelelő szöveget kitaláltatni. Tapasztalásból 
tudom, hogy az ilyen képek iránt a gyermekek nagyon érdeklődnek és 
nagyon büszkék arra, ha a letakart szöveggel tartalmilag azonos gondo
latot fejeznek ki. A  Vl-ik osztályban próbáltam annak idején egy mesé
nek eljelelés után való leírását is. Ha ezt a feladatot alkalmazzuk, akkor 
olyan mesét kell választanunk, amilyent természetes jelekkel könnyen 
tudunk a növendékekkel közölni. Alkalmas erre az a mese, amely arról 
a gyermekről szól, aki a madárfiakat kiszedte a fészekből és azokat a 
kalapja alá rejtette.

A  tanterv b), c), d), e) pontjai alatt felsorolt feladatok a levél, meg
rendelés, számla és a nyugta.

Ezekhez magyarázatot fűzni nem szükséges, legfeljebb azt lehetne 
megjegyezni, hogy a tudósító, kérő, köszönő leveleket — bár minden 
levél ezek valamelyike — ebben az osztályban formailag is próbáljuk 
egymástól megkülönböztetni. Pl. amikor tudósító levelet írunk, rendszerint' 
kellemes, vagy kellemetlen dolgot közlünk. Ilyen tárgy lehet pl. a félévi 
bizonyítvány, egy állatkerti kirándulás, egy intézeti ünnepély, betegség, 
vagy baleset stb. Formailag e leveleket így vezethetjük b e : Kedves 
anyám! Nagy örömről értesítem kedves anyámat. Tegnap kikaptuk a 
bizonyítványt. Mindenből 1-t kaptam. A  tanár úr megdicsért engem, mert 
szorgalmas és jó fiú voltam. Kedves anyám is örül, ha megkapja a 
levelem. Én ezentúl is . . .  .

Köszönő levelet akkor fogalmaztatunk, ha ajándékot, ruhát, vagy 
más olyan dolgot kap a gyermek, aminek valóban örül és ezen öröm 
hatása alatt meg van benne az akarat, hogy amit kapott azt megköszönje. 
Ezt a következő formán tehetjük : Drága Anyám ! Nagyon boldog vagyok, 
mert édes anyám csomagot küldött nekem. A pogácsa, a hús stb. igen 
jó. 10 órakor és uzsonnakor mindig eszem valamit. Igen szépen köszö
nöm kedves anyám a csomagot stb.

A  kérő levél formáját éppen úgy, mint a fenti levelek bevezető részét 
is, tanulják meg a növendékek kívülről. A  kérő levél ilyen forma beveze-
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tésű lehet: Bocsánatot kérek, kedves atyám, hogy ismét kérek valamit 
levelemben. Tudom, hogy édes apám és édes anyám sokat dolgoznak 
és nehezen keresik meg a pénzt. Azt is tudom, hogy testvéreim is sok 
gondot okoznak. És én most ismét pénzt kérek kedves atyámtól, mert 
f. hó 20-án egy egész napos majálisi kirándulásra megyünk. Az enni
valóért nem kell fizetni, mert azt az intézet adja, de a villamosköltséget 
minden gyermek maga fizeti meg. Legyen szive,s tehát kedves atyám a 
majálisi kirándulásra 10.000 koronát küldeni. Én majd úgy fizetem ezt 
vissza, hogy szorgalmas és jó gyermek leszek ezentúl is.

Ha a gyermek levelet kap, akkor azt használjuk fel a levél kezde
téül. Ez esetben tehát így kezdjük a levelet: Kedves levelüket folyó hó 
20-án kaptam meg stb. E bekezdés után az írást a kapott levél tartalma 
szerint folytatjuk.

Általában a levélírásnál próbálkozzunk meg a vázlat elkészítésével, 
amely áll a megszólításból, bevezetésből, a tárgyalásból és a befejezésből. 
A  tárgyalás anyaga az iskolai élmények közlése. Ilyen lehet pl. hogy 
N. N. megbukott, B. megbetegedett, kirándultunk a moziba stb. A  befejező 
részben, ha a levélben kérésről, vagy valaminek a megköszönéséről van 
szó, azt az üdvözlés előtt ismételjük meg.

Levélről elmondott rész valószínű nehéznek és talán feleslegesnek 
is tűnik fel a kartársak előtt. Én a magam részéről nem is terjeszkedtem 
volna ki ilyen mértékben a levél formájára, ha a tanterv a levelek külön
bözőségét nem sorolná fel, illetőleg nem kívánná meg. Célom tulajdon
képen ezzel csupán az volt, hogy a különböző bevezető formákat a 
gyermek tanulja meg és alkalmilag használja fel.

A  megrendelés, számla, nyugta, való számokat tartalmazzanak és 
a feladatok abból a foglalkozási tárgykörből meríttessenek, ami a siket
némák foglalkozásának a tapasztalás szerint leginkább megfelel.

Összefoglalva a Vl-ik osztály fogalmazási anyagát; a következő 
fokozatosságot tartsuk be.

A  fogalmazási előgyakorlatok és a nyelvérzéket fejlesztő dolgozatok 
anyagát vegyük a beszédtanítással egyidejűleg olyformán, hogy a tanár 
cselekvéseit, mozdulatait, a növendékek jeleit, írassuk le. Továbbá az 
olvasmány szövegéből a kérdőmondatok alakítását folytassuk.

A  naplóírás anyagát az iskolai, uccai és családi szemléletek, törté
nések, események, kirándulások alkossák.

Az önálló fogalmazás anyagául a rajzolás után való írás, a képek 
szemlélete után való írás, meséknek, képeknek eljelélés után való leírása, 
tréfás képek elfedett szövege helyett kitalált szöveg leírása szolgáljon.

, A  különböző levélformák betanítandók, a polgári ügyiratok a valóságnak 
megfelelő adatokat tartalmazzák és feladatképen elégedjünk meg azzal, 
ha a gyermekek adott minta után más tartalmú ügyiratot tudnak készíteni.

V II, VIII. osztály.

A  tanterv az osztályok anyagát együtt szabja meg, még pedig úgy, 
hogy a beszédtanítással egyidejűleg s azonkívül 3 külön óra a szorosabb 
értelembe vett fogalmazásra.

A  nyelvgyakorlására szolgáló írásbeli gyakorlatokon kívül, az előző 
osztályok anyagán felül:

a) a még elő nem fordult írásjelek használata,
b) régi tulajdonnevek írása,
c) tárgyalt olvasmányoknak kivonatozása, emlékezetből való leírása,
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d) leírások, elbeszélések, adott minta (vázlat nyomán),
e) képes kifejezések,
f) folyamodvány, elismervény, felmondás, meghatalmazás, hirdetés.
A  nyelvgyakorlására szolgáló feladatok itt sem lehetnek mások,

mint amit az előbbi osztályokban megkezdettünk, vagyis a cselekvések 
szemlélete utáni írás. Figyelmet csak az kíván, hogy a beszélgetést a célnak 
megfelelő irányban folytassuk.

A  nyelvgyakorlására felhasználhatjuk azt a beszédanyagot is, amit 
a gyermek jelekkel közöl a társaival. Ez esetben azonban ne legyünk 
túlbuzgók, vagyis ne törődjünk azzal, hogy a növendék tartalmi és alaki 
szempontból helyesen mondta-e, amit mondani akart, illetőleg, hogy a 
kiejtés javítandó lett volna-e, vagy sem, hanem viselkedjünk passzívan. 
A  hibák javítása csak akkor következzék majd, a mikor a gyermek a 
benne élő tartalmat már kifejezte. Ha ugyanis a növendék minden sza
vába belekapaszkodunk, mert az pl. kiejtésbelileg nem volt jó, akkor 
kizökkentjük őt a kerékvágásból és az elméjében talán már helyesen 
megkoncipiált tartalmat is elfelejtettük vele, de meg a vontatott beszél
getés folytán, a mondani valója sem bír már az újság, vagy az érdekes
ség ingerével. E helyen arra a beszédanyagra gondolok, amelyet akkor 
mond el a gyermek, amikor az iskolába jön és az uccán valami figyelmet 
felkeltő esemény történt.

Ez osztályokba foglaljuk rendszerbe, a szokottabb rokonértelmű és 
alakú szókat is.

Hogy a még elő nem fordult írásjelek használatára vonatkozó tan
tervi követelményeknek is megfeleljünk, nézetem szerint ezt a feladatot 
a diktálás után való írással oldhatjuk meg oly szövegen, amelyben pl. 
gondolatjel, zárójel, idézés, pontosvessző, stb. szerepelnek. Jelentősége e 
gyakorlatoknak azonban csak úgy lesz, ha az írást a szóbeli magyarázat 
is nyomon követi. A  magyarázat után feladatképen írásjel nélküli szöveget 
adhatunk fel (esetleg helytelen írásjeles szöveget), hogy az írásjeleket a 
gyermekek próbálják alkalmazni. Az írásjel nélküli szöveget természetesen 
leíratjuk és megkívánjuk azt, hogy csak a kidolgozásban szerepeljenek a 
gyermek által alkalmazott írásjelek. Ezzel a tanterv követelményének meg 
is feleltünk, mert a közönséges írásban inkább a pont, vessző, kérdőjel, 
kettőspont fordulnak elő és ezeket növendékeink elég jól tudják használni.

A  régi tulajdonnevek írására azt jegyzem meg, hogy a nevek viselői 
olyan maradandó emléket hagytak maguk után, aminek a tudása a siket
némának is érdekes beszédanyag lehet, éppen azért ne adjuk ezt a 
gyermek elé olyan formán, hogy pl. Eötvös, Eötvösnek kell írni és Ötvösnek 
kell kiejteni, hanem röviden egy-egy mondattal fejezzük ki azt is, miért 
érdemes ezt, vagy azt a nevet megjegyezni. E célra felhasználhatjuk a 
márciusi forradalom ismertetését és ezt a tanulmányt összeköthetjük az 
ifjúság vezéreinek névírásával, mint: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári 
Pál, Irinyi József, Degré Alajos, Bulyovszky Gyula, Vidacs János stb., vagy 
az első felelős minisztérium listájával: Batthányi Lajos, Szemere Bertalan, 
Eszterházy Pál hg., Kossuth Lajos, Széchenyi István gr., Eötvös József 
báró, Mészáros Lázár és Klauzál Gábor.

Hasonlóan használhatjuk fel az aradi 13 nevét is. Ezek: Kis Ernő, 
Aulich Lajos, Damjanich János, Nagy Sándor, gr. Vécsei Károly, Török 
Ignác, Laehner György, Knézich Károly, Schweidel József, Desseffy Arisztid 
és Lázár Vilmos.

A  gyakorlatok után a többi neveket egyszerűen is felírathatjuk és 
pedig írás és kiejtés szerint külön-külön.
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Az olvasmányok kivonatolását tartanám a fogalmazni tudás legvégső 
céljának, mert az elolvasott anyag rövid leírása, egyrészt biztos jele a 
megértésnek, másrészt vele, illetőleg általa, a gyermek gondolkodását, 
önállóságát leginkább tudjuk szolgálni. ,

Nem minden olvasmány alkalmas a tartalmi kivonatolásra. Én a 
meséket, elbeszéléseket, történeti eseményeket, egyszóval a cselekményeket 
tartalmazó olvasmányokat tartom erre alkalmasnak. A  kivonatozás az 
olvasmánytárgyalás után képezi az írásbeli dolgozat anyagát. Amely 
olvasmánnyal az a szándékunk, hogy a gyermekek írják le a tartalmát, 
azt ne taníttassuk be kívülről, mert akkor önkéntelenül is szószerint fogják 
leírni a gyermekek. Természetes dolog, hogy a tartalmi kivonatolást meg 
kell előznie a vázlatkészítésnek, vagyis ki kell emelnünk az olvasmány 
vezérgondolatait.

Kivonatolásra alkalmas anyag a mesék közül p l.: Az egér és az 
oroszlán, A  pásztor fiú és a farkas, A  róka és a sas, A  szalmaszál, 
a hólyag és a tüzes üszők, A  paraszt és a kígyó, A  búzakalász, A  két 
fuvaros, vagy a két kecske története, akik a gyaloghidon találkoztak, 
A z illedelmes gyermekről szóló mese, amely a cipóba rejtett pénzdarabról 
szól, A  kapzsi kutya stb. E mesék tanulságait, hogy „Az ítélet erősbí- 
tését“ is szolgáljuk, egy-egy rövid mondatocskában szintén kifejezteljük.

Az elbeszélések közül János vitéz, Toldi, A  megfagyott gyermek, 
Az éji látogatás, A  gonosz mostoha, stb. volnának feldolgozhatok. Az így 
kivonatolt és kijavított olvasmányt kívülről is megtanultatjuk a gyerme
kekkel. (Annak idején, amikor ezt az anyagot feldolgoztam, az egyes 
részeket, pl. Toldiból, igen szépen le is rajzolták a gyermekek).

A  történeti olvasmányokból Szent István, Szent László királyról szóló 
olvasmányok és mondák, A  tatárjárás, A  török harcok, Mátyás király 
és mondái, Dobozi és hitvese, A  keresztes hadjáratok stb. lehetnének a 
fogalmazás anyagai.

Noha az emlékezetből való leírásnak nagy jelentősége nincs, de mert 
ez mint külön fogalmazási anyag szerepel ez osztályokban, felvehetjük 
anyagul, de akkor olyan olvasmányt írassunk le, amelynek a megtanulása 
és tudása szükséges is és illő is. Legyen tehát az emlékezetből való 
leírás anyaga a Himnusz, Szózat, Nemzeti dal stb., amelyeket kívülről 
tudni, a siketnéma gyermeknek is kötelessége.

Az önálló leírás készítése mindig vázlat után történjék. Vázlat nélkül 
ugyanis nem képes a gyermek gondolatait sorszerint csoportosítani és 
dolgozatából össze-visszaság származik. Eleinte természetesen mi készítjük 
a vázlatot, s csak későbbi feladata lesz a gyermeknek, hogy egy-egy 
beszéd vagy olvasmány anyagából a vezérgondolatokat kiválogassa. 
A z önálló leírások tárgyát a mindennapi életből, a történelmi, földrajzi, 
természetrajzi, természettani ismeretek köréből vehetjük.

A  vázlatkészítésnél legyünk figyelemmel arra, hogy minden leírás 
3 főrészt foglal magában, bevezetést, tárgyalást és befejező részt. Tegyük 
fel, hogy dolgozatunk anyagául a folyósón kifüggesztett Józan Miska és 
Részeges Miska sorsának a leírását választjuk, illetőleg az elrettentés 
kedvéért, és nevelési szempontból is a részeg ember sorsát, akkor a 
vázlatot körülbelül így készíthetjük el. I. Bevezetés: Legjobb a mérték
letes, munkás élet, a pazarlás koldussá teszi az embert. II. Tárgyalás: 
Sokat ivott, beteg lett, adósságot csinált, keresetét elpazarolta, családja 
elszegényedett, gyermekei éheztek, durva, veszekedő lett, megőrült, 
eltemették, senkisem siratta. III. Befejezés: Legyünk józan munkások. 
A  pálinka méreg, ami lassan megöli az embert.
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így készítjük el a józan emberről írandó dolgozai vázlatát is. Ez eset
ben természetesen a vázlat a fentinek ellenkezője lesz.

De az önálló leírás anyagát választhatjuk kevésbbé elvont tárgy
körből is, mint pl. : Hogyan készül a cipő ? Milyen szerszámokkal dolgozik 
az asztalos ? stb. A  földrajz köréből vett feladatok ilyenfélék lehetnek : 
Magyarország legnagyobb városai, vagy: A  Duna folyása Magyarországon, 
Hazánk fontosabb terményei, Mely országok vannak Európában? stb.

Történelmi tárgyú feladat lehet az ilyen : Magyarország nagy királyai. 
E feladattal nem arra gondolok, hogy a gyermekek a neveket sorolják 
fel, hanem, hogy egy-egy mondatban írják le azt a fontos eseményt is, 
ami a nevükhöz fűződik. (Szent István megalapította a királyságot, elterjesz
tette a keresztény vallást, munkára és békére tanította a nemzetet, stb.) 
Ide tartoznak még Szent Lászlóról, Mátyás királyról, Szent Margitról stb. 
szóló mondák, továbbá az első siketnéma intézet alapítása, a pesti intézet 
keletkezése rövid összefoglalásban stb.

Természetrajzi anyag pl. : Mi jellemzj az emlős állatokat? Mi a 
különbség az állatok és a madarak között ? írjátok le a fa részeit! Hogyan 
táplálkozik a növény ? stb.

Természetes, hogy ezen feladatokhoz járul még az állandó napló
írás, melynek tárgyát a napi eseményeken kívül a kirándulások, mozi
előadások, iskolai ünnepélyek, szünidei foglalkozások és mulatságok, 
látogatások stb. fogják képezni.

Jóllehet a képes kifejezések nem a társalgás anyagába vágó 
szépségei a nyelvnek, így a közönséges fogalmazás anyagán kívül is 
esnek, mégis megtanítandók, nem azért elsősorban, hogy a siketnéma a 
beszéd, illetőleg az írás e szépségeit használja, mint inkább azzal a 
célzattal, hogy olvasás közben a használatosabb kifejezéseket ő is meg
értse. Ilyenek pl. kőszívű ember, márványkebel, sas a lelke, oroszlán
szívű stb. Ezeket csupán előfordulások szerint gondolom feldolgozandó- 
nak, különösen Toldi meséjének olvasása kapcsán, amely a képes kifejezé
sekben igazán bővelkedik. Ide tartoznak a rokonalakú és értelmű szók 
csoportosítása is.

A tanterv ugyan nem kívánja, de az életnek azt gondolom, egyik 
követelménye nagyon sok növendékünkkel szemben ■— minthogy a 
gyermekek jelentékeny része a betűszedő, illetőleg a nyomdász pályára 
lép — az, hogy az utolsó esztendőben növendékeinket megismertessük a 
gótbetűk írásával is. Egyik szülő vetette fel előttem ezt a gondolatot. 
A  betűk nem ismerése folytán ugyanis a siketnéma, ha véletlenül német 
újsághoz kerül szedőnek, a fele pénzt sem tudja megkeresni, mert a 
betűkkel folytonosan küzködik s azonkívül hibásan is dolgozik.

Magától értetődik, hogy a levélírás ez osztálynak is anyaga. A  növen
dékeink jövő életpályájára való tekintetből szükséges azonban, hogy 
néhány egyszerű kereskedelmi levelet, mint pl. értesítést, hogy műhelyt, 
üzletet nyitottunk, vagy mellyel valamely ipari készítményünket ajánljuk 
a nagy közönség figyelmébe, szintén tanítás tárgyává tegyük. Ezzel kap
csolatosan legyünk figyelemmel a megszólításokra és a helyes címzésekre is.

Itt kívánom megemlíteni azt a szükségletet is, amely szintén a 
növendékek életpályájával függ össze. Nevezetesen szükséges, hogy a 
fogalmazás keretében a könyvviteltan elemeivel is megismertessük növen
dékeinket. Kívánatosnak tartanám pl. az egyszerű pénztárkönyv, áru
könyv, leltár elkészítésének, illetőleg vezetésének módját, továbbá a jegyző
könyvek szerkesztését, amely utóbbi igen célszerűen volna megoldható 
az önképzőköri, vagy cserkészgyűlésekkel kapcsoltan.
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A  polgári ügyiratok szabályszerű minták után készüljenek és a való 
élethez alkalmazkodjanak. Pl. a folyamodvány ne csupán a tandíj, vagy 
tartásdíj elengedésének a kérelmére szorítkozzék, hanem a jövőt illetőleg, 
az iparengedély kérését okvetlenül fel kell vennünk a megtanítandó 
anyag körébe. Ez különben a leíró szemléleti anyagból is következik. 
A z iskolai életből folyó kérvényeket írassuk valóban az érdekelt gyer
mekkel és sohase írjuk magunk, hogy a növendék érezze a polgári 
ügyirat szükségét. A  szerződés, végrendelet oly fontos iratok, amelyeknek 
az elkészítése nemcsak tartalmilag, hanem formailag is egészen külön 
tudományt igényel, éppen azért az életben e feladatokat az ügyvéd, vagy 
a közjegyző szokta megfogalmazni. Ezt a fogalmazási anyagot én csak 
a rendszer kedvéért tenném tanítás tárgyává, de nem is a fogalmazás 
keretében, hanem az alkotmánytan tanításával párhuzamosan. Egyébként 
a polgári ügyiratok szövege betanítandó, úgy ahogy azt a tanár mintául 
a táblára írta. A  növendékek csak a minta betanulása után írjanak a 
mintához hasonló feladatot.

Az ügyiratok lényeges kelléke egyébként a következő :
Nyugta. 1. Mennyit vettünk fel számmal és betűvel. 2. Miért vettük 

fel, kitől vettük fel. Balra írandó a dátum, jobbra az aláírás.
Elismervény. Mennyit vettünk át (szám és betű), kitől és kinek a 

részére vettünk át valamely összeget.
Kötelezvény. Mennyit vettünk kölcsön (betű és szám), kitől és 

milyen feltételek mellett vettük fel a pénzt.
Bizonyítvány. Ennek leggyakoribb formája a szolgálati bizonyítvány, 

lényeges részei: 1. A z alkalmazott neve, születési helye és éve, családi 
állapota és vallása. 2. Meddig szolgált. 3. Milyen minőségben. 4. Hogyan 
viselte magát és hogyan felelt meg a kötelességének.

Engedmény, amelyben valamit a saját kárunkra és más előnyére 
megengedünk. P l.: Megengedem, hogy valaki azt az összeget, amellyel 
nekem tartozott, ne nekem fizesse, hanem helyettem valaki másnak.

Meghatalmazás: Tartalmaznia kell a személy nevét, akit megbízunk 
és a teendőket, amelyekkel megbízzuk.

A  folyamodvány részei: 1. A  megszólítás, a kérés előadása, az okok 
elsorolása, a kérés megismétlése és az aláírás.

Feladatok.

Nyugta: Nagy István, Tóth Pétertől havi 1,800.000 korona fizetést
vesz fel....... Szilágyi József, Demeter Máriától 975.000 K negyed évi
lakbért vesz fel, stb.

Elismervény. Kanicsai István, Nagy Páltól átvesz egy csomagot Kis 
Erzsébet részére, melyben egy munkakönyv van. A  csomag N. P. lenyo
mattal van ellátva........... Jó Sándor 1.000 K-t vesz át Kis Istvántól,
Szép Ernő részére azzal, hogy azt legkésőbb 3 nap alatt kézbesíteni 
fogja. Amennyiben ennek meg nem felelne, a törvényes következménye
ket viselni fogja (ennek a jelentése megtanítandó).

Kötelezvény. Sós József asztalossegéd Kis Ernő gyárostól szerszá
mokat vásáról 1,500.000 K értékben és kötelezi magát 800.000 K lefize
tésére a szerszámok átvétele napján, 500.000 K-nak március 1-én és
200.000 K-nak április 1-én való kamatmentes fizetségére........ Leveles
Márton a váci első takaréktól 1,000.000 K-t vesz kölcsön és kötelezi 
magát a kölcsönnek 6 hónap alatt való visszafizetésére a 8°/o-os kamattal 
együtt úgy, hogy az első három hónapban semmit, a IV. hónapban



400.000 K-t, az V. hónap elsején 300.000 és a VI. hónap elsején szintén
300.000 K-t fog fizetni.

Bizonyítvány írandó arról, hogy Kenyeres Gusztáv győri születésű, 
róm. kath. vallású, 40 éves nőtlen ember, Kovács Pál cserepesnél, mint 
napszámos 9 hónapig dolgozott, s azon idő alatt jól viselte magát és 
kötelességét pontosan teljesítette.

Engedmény. Szécsi Péter cipészmester megengedi, hogy VIII. kerület 
Köztemető-út 6. számú házban lévő üzletének kirakatába, Nagy Irma 
himzőnő, az általa készített kézimunkát díjtalanul kiállíthassa mindaddig,, 
míg a tulajdonos az engedményt vissza nem vonja (esetleg meghatáro
zott időre)....... Marosi Dénes és Margit édes anyjuktól egy szoba bútort
örököltek, de az örökségrül Dénes nővére javára lemond.

Nyilatkozat arról, hogy Takács Gábor, Nagy Ferenctől a VII. kér. 
Király-ucca 5. számú házban fekvő üzlethelyiségét megvette ; Nagy Ferenc 
tehát megengedi, hogy az üzlethelyiség Takács Gábor nevére írassák át.

Folyamodvány. Ceglédi János az eltartási díj elengedéséért folyamo
dik a közoktatásügyi miniszterhez. Melléklendő a születési bizonyítvány, 
iskolai bizonyítvány, szegénységi bizonyítvány.

Temesvári Ferenc iparengedélyt kér a kerületi elöljáróságtól. Mellék
lendő a születési bizonyítvány, iparhatósági bizonyítvány arról, hogy az 
ipart kitanulta, nyugta, hogy a felszabadulási díjakat kifizette, erkölcsi 
bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány.

Összefoglalva a VII., VIII. osztály anyagát, a következőkre legyünk 
figyelemmel:

A  nyelv gyakorlására alkalmazzuk továbbra is a szemlélet, esetleg: 
az eljelelés után való írást, melyet ahhoz képest irányítunk, amely a 
tartalmi és nyelvalaki ismétlés, vagy begyakorlás céljából a kitűzött akara
tunknak leginkább megfelel.

Az elő nem fordult Írásjeleket a diktálás után való írás által gyako
roljuk olyan szövegen, amelyben különösen a gondolatjel, idézőjel, pon
tosvessző, felkiáltójel, zárójel fordulnak elő. Második lépésként a hely
telen, vagy elmaradt írásjellel felírt szöveget láttassuk el a gyermekekkel 
a helyes írásjelekkel.

A  régi tulajdonnevek írását kössük össze egy kis történeti tanítási 
anyaggal, illetőleg más, a név tulajdonosáról szóló néhány gondolat 
megtanításával.

Olvasmányok tartalmi kivonatolására azokat az olvasmányokat hasz
náljuk, amelyekben sok a cselekmény, tehát a meséket, elbeszéléseket, 
történeti eseményeket.

Önálló leírások tárgya legyen a napi életből vett téma, történelmi 
nagyjaink egy-egy fontosabb cselekménye (Szent István, mint vallásalapító, 
Szent László, mint hadvezér, Hunyadi János, mint hős, Mátyás, mint 
igazságos király) továbbá a Szent Lászlóról, Mátyásról írt néhány monda, 
földrajzi, természetrajzi egyedek önálló leírása stb.

ide csatlakozik a napló és a levélírás. Az előbbi anyaga a napi 
eseményeken kívül a kirándulások, ünnepélyek, szünidei foglalkozások, 
mozi- és cirkuszi előadások, családi örömök és gyászesetek stb.

A  rendes levelezésen kívül egynéhány üzleti levél, különösen értesítő, 
vagy támogatást kérő levél fogalmazása.

A rokon értelmű és alakú szók csoportosítása, valamint az olvas
mány tárgyalás kapcsán előforduló képes kifejezések magyarázata, végül 
a polgári ügyiratok minták szerinti szerkesztése.

Ezekben próbáltam elmondani azokat a gondolataimat, amelyeket
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a fogalmazás tanításának javítása szempontjából jónak képzelek. Vannak 
benne olyanok, amik eddig is megvoltak és vannak benne újszerű utak, 
módok is. Meggyőződésem szerint most sincs még ez a tárgy kimerítve 
és tudom, hogy az az anyag, amit itt összegyűjtöttem még nem tökéletes 
ugyan, de annál mindenesetre jobb is és több is, mint ami eddig volt. 
Hiszem, hogy a gyakorlat által ez az anyag igen szépen ki fog alakulni 
és rövidesen együtt lesz a fogalmazás anyaga, kidolgoztatik annak menete 
oly tökéletes formában, hogy helyes gyakorlati alkalmazással, a jobb 
eredmény is okvetlenül meglesz. Puha László.

A braille-írás feltalálásának és alkalmazásának 
centenáriuma.

A  gall esprit sok becses találmánnyal örvendeztette meg az emberi
séget és vitte előbbre a haladás lobogóját. Egy ilyen, eredményeiben 
messze kiható találmány a braille-féle pontrendszer, amelynek százéves 
évfordulóját elsősorban a francia társadalom, másodsorban mindazon 
művelt országok ünnepük, ahol a vakok oktatásáról gondoskodás történik 
és harmadsorban, főképpen s első helyen maguk a vakok, akiknek érdeké
ben történt az írásrendszer feltalálása és alkalmazása.

Van-e, aki nem ismerné a coupvrai-i szíjgyártómester világtalan fiának 
zseniális találmányát, aki ezáltal a vakokat, mint sorstársait egy lépéssel 
közelebb hozta a náluk szerencsésebb látók nagy társadalmához. A  kon- 
geniáüs alkotó találmányával kétségtelenül nagyot lendített sorstársainak 
sorsán, enyhítette azokat a kereteket, amelyeket a fatum a vakok részére 
oly szűkre szabott, ezáltal őket öntudatosabbakká és önérzetesebbekké 
tette. Igen, önérzetesebbekké ! Mert a másoktól való függetlenítés és a 
magunk talpán való megállás érzete növeli az ember önbecsérzetét és 
önérzetessé teszi.

Braille Lajos fiziopsichológiai alapon^ alkotta meg nagyszerű és 
kihatásaiban világot behatároló rendszerét. 0  a domborpontból indult ki, 
amelynek behatárolása a tapintó ujj végső idegszálaival könnyen történik, 
egyszerű, szinte leheletszerű érintése máris megindítja a lelki folyamatot 
és a felfogó elme szinte pillanatnyi könnyűséggel és gyorsasággal sajátjává 
teszi. Ezzel a psichológiai analizissel legyűrte az eddigi összes rend
szereket és szinte muziális természetű objektumokká degredálta. Kétség
telenül igaz, hogy a vonalszerűén, vagy domborpontok alkalmazásával 
kiképzett latinbetűképek a tapintó ujj felfogóképességére felfogás szem
pontjából nem nyújtják azt a lehetőséget, amelyet az ő igen egyszerű, 
logikus, könnyen elsajátítható rendszerénél tapasztalhatunk. A  braille- 
rendszer forradalmat jelentett 1825-ben történt megjelenése alkalmával 
a vakok oktatásában. Sokan kétkedéssel fogadták, mások hibákat fedeztek 
fel s legfőképpen azt difficultálták, hogy az apró pontokból egész külön
leges módon megalkotott ábécé alkalmazása a gyakorlatban a hozzá
fűzött sikereket nem fogja meghozni. Fiatalsága is növelte zseniális rend
szere ellen megnyilvánuló bizalmatlanságot, mert hiszen, amidőn 1825-ben 
mint a párisi intézetnek igen tehetséges, nagy szorgalmú és sok reményre 
jogosító növendéke a nyilvánosság elé lépett, 16 éves volt. Ha azonban 
olvassuk Braille Lajos életrajzát, azt látjuk, hogy a peterendszer logikai 
alapjait a legnagyobb gondossággal, finom elmeéllel és többszöri kísér
letezéssel rakta le. Mint egyik életrajz-írója mondja, még a nagy szünidő
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ben is a pontok folytonos böködésével töltötte idejét s az egyszerű falusi 
emberek érdeklődéssel fordultak feléje, kérdezvén, mivel foglalkozik: 
s ekkor készítette az ő örökbecsű ábécéjét.

Akik a braille-rendszert ismerik, nem szükséges hosszadalmasan 
fejtegetnem, hogy ez az elmés írásmód elsősorban lehetővé tette azt, 
hogy a papírlapnak mindkét oldala kihasználható, másodsorban hogy az 
egyes sorok közé újabb sorok iktathatok, miáltal, az ú. n. sorközi írást 
nyerjük és harmadsorban a rövidített írás elkövetkezhetése lehetővé vált. 
A  nyugati kultúrállamok, ahol a vakoknak a társadalomban való érvé
nyesüléséhez több mód és alkalom nyujttatik, megfelelő írógépek segít
ségével a stenographia is lehetővé tétetett. Örökké felejthetetlen marad 
előttem, midőn a 1914-ben a londoni nemzetközi vakügyi értekezleten 
a szakemberek a földkerekségéről összesereglettek, az ú. n. bulettineket 
vakok készítették stenographiával és a kongresszus eredményeit másnap 
már síkírásban vehettük kézhez.

Szóljak-e még e rendszernek hangjegyekre való alkalmazásáról és 
a matematika széles területének a vakok által éppen ezen rendszer által 
történő kultiválásáról? Mindegyikünk tudja, hogy a vaknak ma már nem 
szükséges, egy bizonyos fok elérésével, előjátszás után a klasszikus zenei 
művet megtanulnia, megvan a lehetőség és mód, hogy előveszi pont
rendszerbe átültetett hangjegy-iskoláját és abból szinte látó módjára sajá
títja el a szép értékes és örökbecsű zenedarabokat. A  betüszámtan s az 
azzal kapcsolatos magasabb matematikai ismeretek birodalmába való 
bejutás ezen rendszer kiválósága mellett tanúskodnak.

Mindezeknél azonban többre kell becsülni azt, hogy e rendszer 
bevezetése és alkalmazása implicite magával hozta a vakok részére 
szükséges könyvtárak alapítását és igénybe vételét. Az egész világon, 
ahol vakok oktatásáról szó esik, a tankönyvek igénybe vétele mellett 
könyvtárak állanak fenn, amelyek egyrészt a nemes szórakozást szol
gálják, másrészt tudományos ismeretek szerzésére szolgálnak. De nem
csak ilyen könyvtárak szolgálják a vakok érdekeit, hanem nagyszerű 
zenei kiadványok is találhatók. A vakok maguk bizonyos iniernacionális 
institutumok létesítésére törekedtek és törekszenek, hogy necsak valamely 
ország nyelvén megjelent szeparasztikus műveket használhassák, hanem 
módjuk legyen a világkönyvtárak kiadványainak birtokába jutni. London, 
Páris, Hamburg, Lipcse stb. olyan nagy könyvtárakkal rendelkeznek, 
ahová számos világtalan embertársunk fordul kölcsönzés végett.

Az ünnepséget Párisban a Comité du Centennaire de L ’Alphabet 
Braille folyó évi július hó 10., 11. és 12-én rendezte, amelyre intézetünket 
is meghívta. Sajnos nem voltunk abban a helyzetben, hogy a méreteiben 
is nagyszerű ünnepségen résztvehettünk volna, miértis a Comité-t átiratban 
üdvözöltük. Ezen üdvözlő sorainkban tolmácsoltuk intézetünk tanárainak, 
növendékeinek s a vakok központi könyvtára olvasóinak háláját és 
elismerését a zseniális alkotó iránt. Herodek Károly.

SZEMLE.
Kari Baldrian: Extensive und intensive Sprachanbíidung. Wien, 1925.

Lázas, ideges alkotási vágy jellemzi a legutóbbi éveinket. A z egyéniséget visszatükröződő 
tanítási eljárások, mihelyt az eddig általánosan követett módszer szilárdan megalapozott: 
országútjától, akárcsak egy féllépéssel is, eltérnek: mór mint „új módszer“ röpködnek a 
szaklapokban és a szakgyűléseken és aszerint, vájjon az iroda vagy az osztály volt a
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bölcsőjük, igen rövid vagy nem hosszú életűek.* Jó és helyes, ha a játékszerű tanításról 
esik szó, feltétlenül üdvös olykor-olykor az igazi alkalomszerűség mellett síkraszállni, a 
tudomány és a rendszeresség szempontjából értékes és becses a hangkapcsok és az 
igeragozások táblázata, a beszéd ritmikája és hangsúlya is gondolkodásra serkentő anyag, 
de ezek egyikét-másikát előtérbe állítani s ezzel egyéb módszeres alapot háttérbe szorítani: 
egyoldalú kísérletezésre, de nem megállapítottan elérhető paedagogiai célok felé vezet.

Az egyéniség minden siker alapja. A  módszer kisebb-nagyobb eltérései is az 
egyéniséghez kapcsolódnak, ettől függenek. Ahogy én forgatom az ásót, úgy más 20 ember 
nem tudja forgatni; ahogy János ír és Pál szónokol, úgy Károly és Ferenc nem tudhat 
írni és szónokolni, noha valamennyien tudunk ásni, írni, szónokolni. A  más módszeréből 
lehet tanulni, de azt megtanulni nem lehet, mert akadály az ő és az én egyéniségemben 
rejlő különbség. Igen, tanuljunk egymástól, de ne akarjuk egymást az azonosság határáig 
megtanítani! Nem gipszöntvények, hanem emberek akarunk lenni módszeres önállósággal, 
egyéniséggel.

1 A z egyéniségben van az erő és a siker. A  siketnéma-oktatás nehéz pályáján nincs 
rossz erő, csak jó és jobb. A  rossz erőt a munka nehézsége irgalmatlanul kiselejtezi más 
és megfelelőbb pályákra. Ezek a jó erők —- az egyéniségük tiszteletben tartása mellett — 
biztosítják a lehetőségek figyelembevételével az általános jó eredményt. Itt-ott feltűnőbb 
a siker szerencsésebb körülmények folytán, ahol az egyéniség érdeme abban csúcsosodik 
ki, hogy a kedvezőbb terepet körültekintően kiaknázta. Ahol kedveződen a helyzet, oda 
egy mester helyett akár hármat is állíthatnak, de a siker mégis csak az átlag alatt fog 
mozogni, mert csodákat művelni nem tudunk. A  meglevő tehetséget fejleszthetjük, de a 
tehetséget fokozottabb munkával pótolni, csak — papiroson lehet.

Minden óra szépírás, minden óra hangjavítás, minden óra alaktan, hangsúly, ritmika, 
beszédfolyékonység stb., stb. legyen. Mind szép és jó elvek ! A  gyakorlatban pedig egyéni
séged szerint végy mindegyikből csak egy csipetnyit, keverd jól bele az értelmi fejlesztés 
mérsékelt adagjába és a nevelés serpenyőjébe, de ne akarj sokat ebből is, abból is. 
Végezetül legyen legilletékesebb birád : saját lelkiismereted !

E régen kísérő gondolatok mellett áttanulmányoztam a címben idézett művet, mely
nek érdemes szerzője a múlt iskolaévben mint a wiener-neustadt-i intézet igazgatója, 
a  siketnéma-oktatás terén eltöltött 40 évi szolgálat után, nyugalomba vonult. Kezdetben 
féltem, hogy ismét egy újonnan feltalált módszer kísért, de megelégedéssel olvastam a mű 
utolsó sorát is, mert kellemesen csalatkoztam. Nem új irányzatról, csak a régi, helyes 
meder biztosításáról van szó.

A  munka forrása az, hogy német kartársaink egyesülete — az alkalomszerűségek
nek és a tantervnek összhangzásba hozása miatt — 1923-ban az alábbi hármas tétel 
tanulmányozásét tűzte ki tárgysorozatába :

1. Eddig a snk. beszédtanításában a tantervszerű, gyakran még az órarendszerű 
anyagkitűzés volt gyakorlatban. 2. A  beszédtanítás módszérének jelenlegi nézetei mellett 
és az alkalomszerűségek felhasználásának szempontjából, vájjon kívánatos-e, végrehajt
ható-e még ezután is tananyagnak ily terjedelmi és időbeli megkötöttsége ? 3. Ha pedig 
a  felelet: nem, akkor a beszédtanulás mily alakban és milyen fokozatszerű beosztással 
illesztessék be a tantervbe ?

A  tétel első részére a szerző felelete, hogy helyesli a tananyag terjedelmi és időbeli 
korlátoltságát és kapcsolatát, de nem szabad a tantervet úgy értelmezni, hogy ezzel a 
tanítás és a tanulás mozgási szabadsága korlátozva vagy megszüntetve legyen. E felelettel 
a  tétel 2. és 3. része tárgytalan. A  szerző a beszédtanítési elvek sokaságát hosszú műkö
désének tapasztalati magaslatáról mérlegeli és idézi régebbi irodalmi munkáiban hangoztatott 
nézeteit.

A  beszéd fel- és kiépítése a növendék testi és lelki szeme előtt történik és mielőbb 
ennek tevékeny közreműködésével. A  különféle nyelvalakok kitartó és mindig behatóbb 
figyelemben részesüljenek. A  növendék keresse és találja meg a szó- és írásbeli mondat 
tartalmi és alaki értelmét, hova-tovább fokozatosan önállóan.

E célt szolgálják a következő beszédgyakorlási elvek: 1. A  gyermeki élet eseményei
nek kifejeztetése és azoknak az alkalomszerűségeknek a feldolgozása, melyek a beszéd 
bővítése, mélyítése céljából mesterségesen idéztetnek elő. 2. A z igének —- mint a beszéd 
tulajdonképeni lelkének — az alkalmazása, különös tekintettel a helytelen használatra. 
3. A  szókincs bővítése fokozatos haladással az elvont kifejezések körébe. Szócsaládok, 
rokon szavak, több értelmű kifejezések, szószármaztatás, szóösszetétel, betűsoros szótárak 
gyakorlása. 4. Kérdés és párbeszéd. A  különböző helyeken és alkalmakkor előforduló 
gyakori szólások állandó alkalmaztatása, ismétlése. 5. A z olvasás gyakorlása. Levelekre

* Kifejezetien csak 4-féle módszert ismerünk, ú. m. jel-, írás-, vegyes- és hangbeszédmódszert. A z a lázas 
munka a mi műhelyeinkben, szerintünk nem újabb módszerek alapítása, hanem az eredeti módszerekbe új gondola
tok, felfogások, irányok behelyezése, ami pedig az „egyéniség“ joga, sót kötelessége és a fejlődést szolgálja. ^

(Szerk.)
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válaszolás. A  sürgöny-irály a felső fokon. 6. Újsághírek, hirdetések, meghívók stb. tárgya
lása. Naplóírás, heti, havi, évi jelentés, önélet-leírás. 7. A  növendékek által kifejezett 
mondatoknak mondatrészek szerint való felbontása kérdések segítségével. A z egyenes és 
a fordított szórend. 8. A  tapasztalat szerint gyakran alkalmazott hibás és siketnémás 
szólások javítása, gyakorlása. Gyakoribb idegen szavak.

A  szerző hibáztatja tantervűk ama jellemvonását, hogy túlságosan a hallók tan
tervére támaszkodik. Azt kívánja, hogy a tantervben inkább módszeres utasítások, figyel
meztetések legyenek, mert a jelenlegiben túlnyomó az anyag fokozatos beosztása. A  tan
terv ne tekintessék szentírásnak és a tanár ne legyen akaratnélküli rabszolgája. A  tan
anyaga legyen olyan, hogy a közepes tehetségű, igazi siketnéma tényleg elvégezhesse és 
ne építsünk légvárakat. A  tanterv legyen a kezdő kézikönyve, a tanárjelölt tankönyve. 
Célszerűnek véli a helyi tantervek kidolgozását is.

A z a szegény tanterv 1 Nem ismerem a német kartársaink tantervét (nem ártana 
a mi szaklapunkban ismertetni és összehasonlítani a mienkkel), de a látszat szerint nálunk 
is a fájós vese szerepét játssza a tanterv. Mikor ezeket a tanterveket itt is, ott is úgy 
kényük-kedvük szerint csipkedik, mindig a „háladatlan utókor“ szólása jut eszembe. Két: 
körülményre nem gondolnak a „kákán is csomót keresők“ : az egyenetlen munkára terv 
nélkül és a tanterv lássú kifejlődésére- Nem úgy keletkezik egy tanterv, hogy valaki leül 
és megírja egy ültében. Lassan érő gyümölcs ez ! 2—3 tanár-nemzedék gyűjtögeti hangya
szorgalommal az elveket és az anyagot, mérlegel, válogat, rostál, bővít, törül s így végül 
kialakul egy egységes irány. Mire nyomdafestéket lát a kézirat, foglalkozik vele a szer
kesztő, a szövegező, a revidiáló és nem tudom még milyen bizottság. Nem is a tanterv
ben, hanem annak meg nem értésében., szellemének félreértésében van a hiba. A  tanterv 
rendszer, iránytű, útmutató, mely nélkül céltudatos, egységes munka és eredmény elkép
zelhetetlen. Meg nem érti az a kartárs, ki a műhelyben a növendékek és a saját egyéni
ségét nem meri érvényesíteni s félreérti az a vizsgáló, ki a tanterv előírta osztályanyagot 
nem általánosságban, hanem részleteiben feszegeti. A  felnőttek minden tudása az általá
nosság keretében mozog, a részletkérdések homályosak, bizonytalanok ; miért tehát a kis
emberből részletet követelni ? A  tanterv sem nem fogolytábor, sem nem szentírás. Szabadon 
járhatsz és ha érted a mesterségedet: jársz is szabadon ; magyarázhatod is, mert vizsgá
zott papja vagy, de tudnod kell mindenkor a miértnek a miértjét is.

A  40 éves múlttal dicsekvő szerző az előrehaladott kor bölcseségével a tanterv 
megmaradása mellett döntött. A  szabadság nevében tetszetősebb volna a tanterv a mág
lyán és kényelmesebb volna a szabad eljárás, de akkor tessék számot vetni az ered
mények színvonalával. Nem új tantervet, nem új módszert akar a szerző, hanem a meglevő 
jót jobbítani, bővíteni, mélyíteni a szándéka. Ez a becsületes és sikerült törekvése vonul 
végig a 137 oldalas könyv minden során. Példákkal világítja meg a nyelvalakok forgatását 
s e példák elevenek, mert a tanterem talajában termettek. De nemcsak a beszédtanításra 
és a tantervre vonatkozó fejtegetései értékesek, hanem nagyrabecsülöm a bátor őszinte
ségét, mellyel a tényleges sikereinkről nyilatkozik. íme nehány szemelvény ízlelőü l:

„Ügy tetszik nekem, mintha abban a becsületes és elismerésre érdemes törekvé
sünkben, hogy feladatunkat mind a tanító, mind a tanuló szempontjából jobban és szebben 
oldjuk m eg: túllőnénk a célon. A  halló természetes beszéde büszke díszfa, a mesterséges 
beszéd mellette csak zsenge és szerény csemetefácska marad. Elégedjünk meg, hogy ha 
— a beszéd birtoka helyett — helyesebben részleges nyelvtudásról beszélhetünk. Ha a 
hosszú éveken át jó tanításban részesült tulajdonképeni siketnémával — az arcjáték és a 
kéz teljes mellőzésével beszélünk, —  akkor látjuk a beszédértésnek szűk korlátáit. A  siket- 
néma-intézet a beszédtanítésnál csak a mostoha-anya iskolája. Ha a jelek nem csalnak, 
elérkeztünk ahhoz az időponthoz, mikor észrevesszük a nagy különbséget a grammaíizáló 
módszer és a mindenképen szükséges nyelvalak-magyarázat között. A  siketnéma beszéd 
tekintetében örökké rokkant lesz. Elégedjünk meg a nagy kicsi céllal: a beszédkészség 
félig-meddig biztos voltával. Ennél többet közepes-tehetségű tulajdonképeni siketnémákkal 
elérni akarni — jámbor óhaj marad. A  növendék ne csak értse, hanem érezze is át, amit 
mond. Ha a növendék megértette a magyarázatod, ezzel még semmit sem tett, tanulja is 
meg az anyagot, hogy teljesen birtokává váljék. Őrizkedjünk minden túlzástól, egyoldalú
ságtól és szélsőségtől, különösen óvakodjunk azoktól az irányzatoktól, melyek csak a 
látszatot keltik, mintha több természetességgel megkönnyítenék nehéz munkánkat. Cseppet 
se féljünk a természetes jeltől. Be vele a tanterembe, ha a hangbeszédet szolgálja és 
kifelé vele, ha ezt akadályozza. A  beszéd megértése és használata a tulajdonképeni siket
némánál korlátozott marad — a legjobb tehetség és a legtökéletesebb oktatás dacára, 
A  látás útja, mint a hallást helyettesítő vezeték: éppen csak pótlék. Amit a természet 
megtagadott, azt semmiféle művészet sem pótolhatja“ .

Záradékul még csak egyet, a sokszor hangoztatott Hill-elvet. Hill elvét nálunk is 
csak hézagos fordításban ismerik. „Úgy fejleszd a siketnéma beszédjét, mint azt az élet 
az épérzékűnél fejleszti“ . A z eredeti német így hangzik: „Entwickle die Sprache im 
taubstummen Kinde, wie sie das Leben im Vollsinnigen erzeugt“ . A  helyesebb fordítás
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ez vo lna: Ügy fejleszd a siketnéma beszédjét, mint azt az élet az épérzékűnél létrehozza, 
ftermeli, keletkezteti) Hill két finoman megkülönböztető igét — entwickeln, erzeugen — 
használt, annak jelzéséül, hogy a beszédtanulás csak hasonló, de nem egyező, aminthogy 
a fogyatékosság miatt nem is lehet azonos: Hill alapelvével csak a természetellenes 
grammatizáló módszert akarta megdönteni, de nem akarta a mesterséges és a természetes 
beszédtanulás egyformaságát, sem ennek lehetőségét állítani. A  két különböző igét Hill 
tudatosan és szándékosan használta, hogy ez által is szembeötlő legyen a mesterséges 
és a természetes út között levő különbség. Nekünk kifejleszteni, kíhüvelyezni, felépíteni, 
szemléltetni, öntudatra juttatni kell a beszédet; a természet azonban létrehozza, kelet
kezteti. termeli, naggyá és erőssé növeli mindazt, ami a beszédhez tartozó. Nálunk gon
dolkodó, megfontolt munkálkodás a tanítás és a tanulás ; a hallónál ellenben szabadon 
alkot a természet, az emberi ész és szándék másodlagos szereplése mellett. Ezekből 
következik, hogy e kétféle úton a beszédelsajátítás az egyenlőségig lehetetlenség volt és 
marad. Ilyként boncolgatja a szerző egyik alapelvünket.

A  könyv nyelvezete könnyed és vonzó. Több igen sikerült szóalkotés megragadja 
a szakember figyelmét. Hogy a könyvről hibát is mondjak, hiányzik a fejezetekre való 
osztottság, ami pedig határozottan a rendszeresség és az áttekinthetőség rovására van. 
Ezt a körülményt a szerző nyomdatechnikai, drágítási okokkal mentegeti.

A  szerző egy helyen a német költő eme szavait id éz i:
„Az ember téved, mert törekszik — s azért mert téved, továbbra kell törekednie“ .
Ha minden szakember a tapasztalatai alapjan csak javítani, mélyíteni, rendszere

síteni akarna, — úgy mint a fenti mű érdemes szerzője — akkor a szakvéleményeinkben 
a tévedés és törekvés elfogadhatóbb arányt öltene. Hövényes Antal, Vác.

Blätter für Taubstummenbildung. 1925. augusztus 1-i számában a Siketnémák 
és Vakok Oktatásügyének 1925. 1—3. számait ismerteti. — Augusztus 15-i számában hozza 
Michels F. tanulmányát: Der Sprechrythmus der Taubstummen. — Szeptember 1-i számá
ban könyvismertetést hoz a Borbély-féle bibliográfiáról.

Rhytmig Speech fór the Deaf. By Philip Michels, Professor of the Training 
College fór Medico-Pedagogical Teachers, Budapest, Hungary. London, 1925. 12 oldal. 
A z angol siketnémaintézeti tanárok nemzeti egyesületének kiadása. A  mű Michels kar
társunknak a M. S. 0. 1923. 11— 12. és 1924. 1—6. számában „A  siketnémák beszédének 
ásthetikája“ címen és különlenyomatban is megjelent munkájának angolnyelvű kiadása. 
A  londoni siketnéma nevelésügyi kongresszuson (1925. július 20—25.) e tételt adta elő 
Michels.

P. Hirsch — Charlottenburg, a jeles szakíró, levelet intézett szerkesztőségünk
höz abból az alkalomból, hogy Michels Fülöp kartársunknak a siketnémúk ritmikus 
beszédéről szóló cikke a „Blätter für Taubstummenbildung“ 1925. augusztus 15,-i számá
ban megjelent. A  levélből a következő részleteket közöljük szószerint: „Mindenki meg
kísérelte azt bizonyára, hogy a beszédritmust a siketnémáknak közvetítse, azonban a 
kérdés fontosságát Michels tanulmánya szögezte le először. A  magam részéről teljesen 
azonos felfogásom van. A  nagyothallók oktatása győzött meg engem arról, hogy a beszéd
melódia, súlyosabb esetekben a beszédritmus is felfogható. Michels e tételhez nagyszerű 
és meggyőző példákat sorakoztat. Hogy a nyelvérzék még totál siketeknél is létezik, 
legalább is amennyire az a ritmusra vonatkozik, azt egyik kis 5 éves siketnéma tanít
ványomnál (Gerda) tapasztaltam. Jelenleg a nála észlelt tapasztalataim feldolgozásánál 
tartok, ami az anyag bőségénél fogva még sok időt kíván. Munkámban Michels tanul
mányát is fel fogom használni.“

Dr. Ranschburg Pál egyetemi tanár: A siketnémák számolóképességéről. 
12 oldal. Különlenyomat a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1925. évi 4—6. számából.

Prof. dr. Karl Bürklen: Blindenpsychologie. Leipzig, 1924. Barth kiadása- 
Ára 10.80 M. — Dr. Bürklen, a Purkersdorf-Wien-i vakokintézetének igazgatója a fenti 
című úttörő munkájában a vakok psichológiájáról egy mindenre kiterjedő és összefoglaló 
tanulmányt írt meg. Előadásában (Sinnesempfindungen ; Vorstellungen ; Gedächtnis ; Auf
merksamkeit-Phantasie und Denken-Gefühlsleben ; W ille ; Seelische Vorgänge und Bildung 
der Persöhnlichkeit) az egyes tételeket inkább referádaszerűen. mint kritikai vizsgálódás
ban adja. Kronológiai sorrendben foglalkozik a vakok pedagógiájának jelentősebb szer
zőivel. A  könyv kiválóan értékes főleg azért, mert tudtunkkal ez az első mű, amely 
a psichológia fontosságát kellően méltatja és alapvető tájékoztatást nyújt e téren.

Eos : Zeitschrift für Heilpädagogik. I. füzet, 1925. Deutscher Verlag für Jugend 
und Volk. Wien, L, Burgring No. 9. — Negyedévre 2.50 silling. Megrendelések e címre 
intézendők: Oberleiter Gram, Wien, VII., Hermanngasse 24. •—■ Aki a régi Eos értékes 
köteteit ismeri (1905— 1920), bizonyára megörül a kiváló szaklap újbóli megjelenésének. 
Szerkesztőségében helyet foglal a régi gárdából Fritz Biffl és dr. S. Krenberger igazgatók, 
az újak sorában pedig Prof dr. A. Adler, dr. G. Alexander, dr. K. Büchler, dr. H. Stern,
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dr. E. Fröscheis stb. Az újonnan megjelent folyóirat cikkeiből megemlítjük a következőket: 
F. B iff l: Új utak a siketnémók oktatásában; Adametz: A  nagyothallók iskoláiról; 
Rothe: A  beszédhibások gyógyító eljárásairól; Praxm eyer: A  vaksiketnémák gyámo- 
lításáról stb. — Szerkesztőségünk örömmel köszönti az Eos újbóli megindítását.

L a  G azette  des Sourds-M uets, Paris, 1925. aug. E számában ismertetést közöl 
a Siketnémák Közlönye folyó évi júliusi számából.

M agya r Isk o la  címen új heti tanügyi lap indult meg Keszler Károly és Biró Gyula 
szerkesztésében.: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 2ö/b. 
Előfizetési ára negyedévre 35.000 korona. Célja, hogy a magyar tanítóság és tanárság, 
szertetagolt csoportjait közoktatásunk harmonikus fejlődése érdekében az egyetemes 
érdeklődés és egyetemes tájékozottság szintjére hozza. Tárgykörében elsősorban foglal
kozni óhajt e kérdésekkel: reformok, szervezeti kérdések, iskolai adminisztráció, erkölcsi 
és anyagi érdekek, nevelési és közművelődési problémák. Intézeteink és kartársaink 
figyelmébe melegen ajánljuk e hézagpótló és nívós újságot.

H I V A T A L O S  RÉSZ .
K özgyű lésü n k . Budapest, 1925. junius 28. Borbély Sándor elnök tartalmas és 

mélyszántású beszéddel nyitotta meg az ezévi közgyűlést, amelyet a nagyszámban egybe
gyűlt íagtársak lelkes helyesléssel jutalmaztak. A  gyűlés további lefolyását Herodek Karoly 
társelnök vezette. A  titkári, pénztárosi és szerkesztői jelentéseket, amelyek Egyesületünknek 
úgy a kartársak anyagi és erkölcsi, mint az ügy fejlesztése érdekében tett nagy munkáját 
demonstrálták, a gyűlés örömmel és helyesléssel vette tudomásul. —- A  fonetikai laboratórium, 
valamint a siketnéma- és vakügyi pszichológiai laboratórium megszervezésére vonatkozólag 
Egyesületünk megfelelő előterjesztést tett illetékes helyen. — A  gyűlés ez alkalommal is 
nyomatékos kifejezést kívánt adni annak a véleményének, hogy e laboratóriumok meg
szervezését a korszerű haladás elodázhatatlanná teszi. — Az elnökség jelentéséből öröm
mel hallotta a közgyűlés, hogy úgy a miniszter úr, mint illetékes ügyosztályunk megértés
sel és sok jóakarattal van ügyünk iránt és ezért Istenes Károly indítványára elhatároz
tatott, hogy hálánk megfelelő formában tudtul adassák. — Anyagi helyzetünk javításáért 
állandóan dolgozott, kért Egyesületünk, eddig — sajnos — eredménytelenül. Szívós kitar
tással kell tovább dolgoznunk és bíznunk kell egy jobb jövőben. — Szakirodalmunk 
az elmúlt évben gazdag eredményeket könyvelhet el ; megjelent Borbély Sándor toliéból 
a 9 kötetre tervezett „Magyar siketnémaoktatás bibliografiájá“-nak L kötete, Istenes Károly 
hézagpótló fonetikai könyve a hangkapcsolódásokról. Továbbá dr. Ranschbúrg Pál egye
temi tanár kiválóan értékes tanulmánya „A  siketnémák számolóképességéről“ , valamint 
Michels Fülöp értékes tanulmánya, „A  siketnémák beszédének asthetikája“ külön lenyomat
ban. Szaklapunk felszínen tartja , és vitatja a korszerű problémákat, a legjobb külföldi szak
lapokkal csere viszonyban van, azokat állandóan értesíti a siketnémák magyar ügyéről. — 
Az egyesületi taglétszám 170. — A  közgyűlés tartalmasságába méltán beilleszkedett 
Michels Fiilöpnek mélyszántású és az egész • problémát szervesen összefoglaló felolvasása 
„A  siketnéma gyermek fejlődése“ címen. Ezt a felolvasást lapunk egyik legközelebbi 
száma egész terjedelmében közölni fogja. Igen értékes és érdekes volt Bernáth István 
referátuma a vak-siketnéma gyermekek szakoktatásáról hazánkban és Pirovits Jenő 
előadása a gyógytornáról a siketnémák és vakok intézeteiben. Dr. Herrmann Antal 
egyetemi tanár előadása : „A  siketnémaság Shakespeare műveiben“ , az előadó kényszerű 
távo léte miatt elmaradt. Herrmann professzornak, ügyünk e régi barátjának és Egyesü
letünk íb. tagjának ezt az előadását lapunk legközelebbi számában közüljük. — Herodek 
elnök indítványára a közgyűlés felír Őexcellenciájához, hogy a közgyűlésen résztvevőknek 
engedélyezzen jelenléti díjat; Pirovits Jenő indítványára pedig a gyenge szervezetű, vér
szegény és elferdülésre hajlamos tanulók részére gyógytorna bevezetését kéri. — Sturm 
Józsefnek tornaversenyek rendezésére vonatkozó indítványát egy jobb gazdasági helyzet
ben látja üdvösnek megvalósítani. —■ A  jövő évi (szept. 1-től) tagdíjat, amelyért a lap is 
jár, havi 10.000 koronában állapította meg a közgyűlés. — Végül következett a tisztikar 
megválasztása. Elnöknek újból egyhangúlag Borbély Sándor igazgató választatott meg. 
Borbély azonban hivatkozván elfáradásara (amit az ő energiája és munkakedve el fog 
tüntetni! Sierk.), megköszönte a bizalmat és a tisztségről lemondott. A z új választás 
során Herodek Károly igazgatót ültette a közgyűlés szintén egyhangú bizalma az elnöki 
székbe, a társelnöki székbe pedig Nagy Péter igazgatót. A z egyesület egész tisztikarát 
és választmányát alább közöljük egy titkári üzenetben. — A  jól sikerült közgyűlést egy 
délutáni közös jó ebéd a siketnémák intézetében zárta be, amely a legjobb hangulatban 
egészen estig tartott el.
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Választmányi gyűlést tartott Egyesületünk 1925. június 27-én Budapesten, az 
állami siketnémaintézetben, amely a közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Itt hálásan 
vétetett tudomásul még a kaposvári kartársak meleg meghívása, azonban a jelen gazda
sági helyzetben az elnökség egyelőre még Budapest mellett döntött. Reméljük azonban, 
hogy egyik legközelebbi közgyűlésünket Kaposvárt tartjuk meg, a meghívást tehát fenn
tartjuk a közeli jövőre.

A titkár üzenete. Egyesületünk titkára kéri az érdekelt kartársakat, hogy a folyó 
egyesületi évre való megválasztatásukat — költségkímélés végett — ezúton szíveskedjenek 
tudomásul venni: /- Elnök: Herodek Károly. Társelnök: Nagy Péter. Alelnökök: Istenes 
Károly és Schannen Péter. Titkár: Vollmann János. Jegyző: Magyar László. Pénztáros: 
Konrád György. Ellenőr: Rédiger Károly. Számvizsgálók: Fizáry Bódog, Hochrein Lajos 
és Mayer András. Szerkesztő : Schulmann Adolf. Belső munkatársak: Bérezi Gusztáv dr., 
Borbély Sándor, Deschensky Ferenc, Herodek Károly, Kirschenheuter Ferenc, Michels 
Fülöp és Völker József. Kiadóhivatali főnök: Pirovits Jenő. I I ■ Választmányi tagok: 
Bárczi Gusztáv dr., Deschensky Ferenc, vitéz Keményffy Károly, Kondra Mihály, Kirschen
heuter Ferenc, Klug Péter, Hővényes Antal, Michels Fülöp, Palatínus N. Károly, Puha 
László, Schreiner Ferenc, Simon József, Sturm József, Supka Károly, Szabady Géza, Szent- 
györgyi Gusztáv, Szép József, Török Sándor, Vatter Ferenc, Völker József. Póttagok: 
Goóts Ottó, Vass János, Zsembai Ferenc.

A  p én ztá ros  a tagdíjak és a hátralékok sürgős beküldését kéri (Konrád György, 
Budapest, VII., István-út 95., Vakok kir. orsz. intézete).

A titkár címe: Vollmann János tanár,Bpest, VII.,István-út 95.,Vakok kir.orsz. intézete.
Anyagi ügyeink, sajnos, még mindig — miként sok éve — vigasztalan és siral

mas képet nyújtanak. Kötelességeink lelkiismeretes teljesítése bár egy pillanatra sem 
homályosul el lelkűnkben, mégis családaink és a magunk szinte képtelenül gyenge anyagi 
helyzete, a sok gond bénítja energiánkat, sorvasztja szervezetünket, egészségünket. Egye
sületünk, a végrehajtó-bizottság résen van, megteszi abbeli kötelességét, hogy anyagi 
ügyeinket jobbá, elviselhetővé tegye, sajnos azonban idáig pozitív sikert nem jelenthetünk- 
A  státusrendezés és egyéb anyagi ügyek illetékes helyen előkészítőben vannak és hinnünk 
kell abban, hogy az igazság, a méltányosság és a nehéz munka értékelése meghozza 
nekünk is azt, ami méltán megillet.

Borbély Sándor: „A  magyar siketnémaoktatás bibliográfiája és adatgyűjteménye 
1920 végéig“ I. kötete és Istenes Károly : „Hangkapcsolódások a magyar beszédben, 
különös tekintettel a siketnémék hangos beszédére“ című művek Pirovits Jenő tanár, 
a kiadóhivatal vezetőjénél (Budapest, VIII., Festetich-uica 3.) megrendelhetők. A  biblio
gráfia ára 50.000 korona. A  fonetikai mű ára 30.000 korona. Tekintettel arra, hogy a biblio
gráfia II. kötete legközelebb nyomdába kerül és más művek is várják kiadatásukat, tehát 
pénzre van szükségünk, kérjük kartársainkat, elsősorban pedig az egyes intézeteket, hogy 
megrendeléseiket a pénz egyidejű beküldésével sürgősen intézzék el.

Cházár-ünnepély és választmányi gyűlés. (Vácott, 1925. szeptember 26.j  
A  nemes megemlékezés, a hála és tisztelet régi nagyjaink szelleme és alkotása iránt 
szülte a Cházár-ünnepélyt ■ a ma küzdelme és munkája, amely azonban a jövő  alap
építménye egyben, szülte gyűlésünket. Ügyünk múltja, jelene és jövője ölelkezik össze 
akkor, amidőn a siketnémaintézeti tanárság és a magasabb emberi létnek visszaadott 
siketnéma társadalom a hagyományos Cházár-ünnepélyt üli és amidőn a siketnémák 
és vakok tanárai a gondjaikra bízott nemes és embermentő ügy ápolása, fejlesztése 
érdekében ugyanakkor hagyományos gyűlésüket tartják. Nagyszerű gondolat volt az 
ünnepély és a tanári gyűlés eggyéolvasztása, mert oly mély érzések és oly ihletettség 
szállta meg a résztvevőket, amelyek a szivet és lelket egyaránt megtermékenyítik a jobb 
munka követésére és a magasabb eszmék befogadására. Felejthetetlenül kellemes, meleg 
és emelkedett szellemű volt az idei szeptember 26,-i ünnepély és gyűlés. Nagy Péter 
igazgató lendületes ünnepi megnyitója; a váci kir. országos intézet _ növendékeinek 
szereplése; Cházár András szobrának megkoszorúzása; Herodek Károly egyesületi 
elnök magas szárnyalású elnöki beszédében Cházár András és József nádor, mint a 
siketnémák és vakok magyar ügye megteremtőinek a megkapó méltatása; az egyesület 
tisztikarának jelentése az egyesületi munkásságról; Michels Fülöp mélyszántású jelen
tése a londoni siketnéma nevelésügyi nemzetközi kongresszusról (Michels jelentését lapunk 
legközelebbi száma fogja közölni. Szerk. ) ; _ Vatter Ferencnek a Cházár-emléklakomán 
elmondott gyönyörű beszéde és végül a jó  társaslakoma, amely Záborszky Árpád 
tanár-gondnok ízlését dicséri és a még jobb hangulat, a kartársi együttérzés, amely 
mindenkit eltöltött: voltak mindmegannyi ékkövei a páratlanul sikerült és egész Csonka
hazánkat képviselő, nagyon látogatott ünnepélyünknek és gyűlésünknek.

Tagfelvétel. A  szeptember 26.-i választmányi gyűlés a következő kartársakat 
vette fel rendes tagjai sorába: Éhling Jakab, Frey József, Ungermann József, Káplán 
Gyula, Haberstroh József, Szaucsek István, Ernyei Jolán és Pánczél Imre (Budapest).
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A testnevelésről és országos tornaverseny rendezéséről Pirovits Jenő 
(Budapest) és Sturm József (Eger) indítványt tettek a folyó évi június 28.-i közgyűlésen, 
amelyet a szeptember 26,-i választmányi gyűlés vett tárgyalás alá. A  választmány a kér
dés tanulmányozására és előkészítésére bizottságot küldött ki, amelynek tagjai Schulmann 
Adolf igazgató elnöklete alatt Pirovits Jenő, Sturm József, Konrád György, Záborszky 
Árpád és Zsembay Ferenc tanárok. A  bizottság az indítványt sokszorosítva megküldi az 
egyes intézeteknek hozzászólás végett és azután veszi további tárgyalás alá.

Egyesületi titkárságunk kérelme az őrszemekhez. Sürgősen kérjük a követ
kezőket: 1. A z egyes intézetek tanári karából egyesületi tagjainkról kimutatást. 2. A z 
igazgatókat kérjék fel a Borbély-féle bibliografía és az Istenes-féle Hangkapcsolódások 
című mű megrendelésére. 3. A  havi 10.000 K tagdíj minden hó 1-én való beszedését és 
késedelem nélkül való beküldését jegyzék kíséretében a pénztáros címére. 4. Állandó 
híradást az intézeti és személyi ügyekről a szerkesztő címére. 5. A z egyes intézetektől 
a  lapelőfizetési díjat (évi 150.000 K) szintén sürgősen kérjék.

KÜLÖNFÉLÉK.
Berkes János. Berkes János a budapesti állami gyógypedagógiai nevelőintézet 

Igazgatója közel 44 évi közszolgáiét után 63 éves korában, 1925. évi július hó 1-ével 
nyugalomba vonult. Évtizedeken keresztül csaknem teljhatalommal intézte a gyógy
pedagógiai oktatásügyet s a gyógypedagógia munkásainak sorsát, így az ő távozása 
fordulópontot jelent a magyar gyógypedagógiai oktatásügy fejlődésében, irányában és 
eredményeiben.

Mint egyszerű tanító lépett a fórumra 1881 őszén. Előbb Apczon, majd Salgótarjánban 
működött. A  tanítói pálya azonban nem töltötte be lényét, nem nyújtott kielégülést munka
vágyának és nemes hevülettel telt lelkének. Több munkát, szomorúbb lelkeket, nagyobb 
munkaterületet keresett. Megtalálta. 1885. december hó 20-án a siketnémák váci kir. orsz. 
intézetében lett tanárgyakornok. Szomjúhozva a tudást és igazságot, valósággal rávetette 
magát a szerencsétlen siketnémák oktatásának elméleti és gyakorlati elsajátítására. Lelke
sedett és szeretetteljes munkával ez sikerült is. 1889-ben már tanársegéddé, majd 1891-ben 
rendes tanárrá neveztetett ki. Méltán, hiszen mester volt szakmájában, ma is szeretettel 
beszélnek munkájáról tanítványai és elismeréssel nyilatkoznak volt munkatársai.

Nem tudott pihenni, eleme volt a munka; míg más szórakozott, addig ő képezi 
magát, tanfolyamokat hallgat, cikkeket, majd tankönyveket ír.

1896-ban a németországi szellemi fogyatékosok intézeteit tanulmányozza. Többször 
bejárta Svájcot, Németországot, Franciaországot és Angolországot.

Fáradhatatlan munkálkodásának, igyekezetének és szorgalmának lett az eredménye, 
hogy 1897-ben a budapesti állami gyógypedagógiai nevelőintézetnek — akkor „Képezhető 
hülyék és gyengeelméjűek országos intézete“ — igazgatójává neveztetett ki. Ez volt 
Magyarországon az első szellemileg fogyatékosok nevelő- és óktatóiníézete. De itt sem 
állott meg. Felettes hatóságának magas intézkedése folytán nem élhetett sokáig teljesen 
új hivatásának, újabb és újabb munkakörrel, magasabbrendű teendőkkel bizatott meg.

1903-ban, alig 41 esztendős korában egy hirtelen lendülettel a gyógypedagógiai 
intézetek orsz. Szaktanácsának előadói székébe került.

Első ember lett a gyógypedagógiai státusban. Vezér lett, hatalom lett. Sokan küz
döttek ellene, sokan tömör sorokban vonultak utána.

Ugyanez időben igazgatója lett a gyógypedagógiai tanárképzőnek, amelyen egyben 
a gyengeelméjűekre vonatkozó ismereteket is előadta.

Új eszmék, új akarások feszítették agyát, új célok hevítették és acélozták munkaerejét.
Ettől az időtől kezdve, mint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium bizalmának a 

letéteményese szerepelt, mint miniszteri biztos állandóan látogatja az intézményeket, vizs
gálja a taneredményeket, bírálja a tanítási eljárásokat. A  legkényesebb természetű személyi 
ügyeknek is a legtöbbször ő a fegyelmi biztosa.

Berkes János működéséről a kultúrtörténet fog elfogulatlan Ítéletet mondani, de 
vannak oly tények, amiket már ma le lehet szögezni s amelyekből sok-sok következtetést 
lehet vonni munkájára és annak eredményeire.

Tény az, hogy 1903-tól kezdve egy falevél sem mozdulhatott meg a magyar gyógy
pedagógiai oktatásügy területén az ő tudta, akarata és beleegyezése nélkül. Függő viszony
ban volt vele a gyógypedagógiai oktatásügy minden munkása ; egyéni s kari érdekeket ő 
tolmácsolt felfelé s intézett lefelé.

Tény az, hogy a gyógypedagógiai intézeteknél működő tanárok és kisegítő iskolák
ban szolgálatot teljesítő tanszemélyzet csaknem 100°/o-ban Berkes János tanítványa s az 
ő igazgatása alatt álló képzőknek hallgatója volt.
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Tény az, hogy hazánkban a gyengeelméjűek oktatására és nevelésére szolgáló első 
állami intézetnek ő rakta le a fundamentumát és 29 éven át igazgatta a budapesti állami 
gyógypedagógiai nevelő intézetet.

Tény az. hogy a kisegítő iskolákat ő hívta életre azáltal, hogy az 1898. év őszén 
a képezhető hülyék és gyengeelméjűek országos intézetében megnyitotta az első kisegítő 
osztályt.

Tény az, hogy 44 éven át szakadatlanul, fáradhatlánul s mindig jó kedvvel dolgo
zott s munkakedvét sem a munka neme, sem a munka ideje nem csorbította meg.

Berkes János munkája oly nagyjelentőségű volt, hogy arról a legmagasabb helyeken 
is tudomást szereztek. Ez a munka a legmagasabb jutalommal honoráltatott, amidőn 
a Kormányzó Úr Ofőméltósága megengedte, hogy legmagasabb elismerése Berkes 
János igazgatónak tudtul adassék.

Amidőn Berkes János a közélet színpadáról visszavonul és pihenni óhajt, meg 
illeti őt kartársai és tanítványai részéről is az a tiszteletadás, ami megilleti a hadvezért 
katonáék részéről. Hajtsuk meg tehát előtte az elismerés zászlaját s mély tiszteletünk 
nyilvánításával üdvözöljük őt nyugalomba vonulása alkalmából!

Adjon a Mindenható neki hosszú életet és friss egészséget, hogy munkájának 
gyümölcsét sokáig zavartalanul élvezhesse és hogy tanácsaival sokáig támogathasson 
minket munkánkban. Szabó Károly.

Dr. Sarbó Artúr egészségügyi főtanácsos, egyetemi orvostanár távozása tanár
képzőnkről. Sarbó professzor arra való hivatkozással, hogy egy felette fontos és nagy
terjedelmű munkájának a megírása, nemkülönben pedig az egyetemen és a klinikáján 
való elfoglaltsága minden idejét leköti, lemondott tanárképzőnkön a beszédszervek bonc- 
és élettanának előadásáról. Sajnálattal vesszük e hírt annál is inkább, mert Sarbó pro
fesszor az ő európai színtájú tudományos felkészültségével és súlyos tekintélyével nagy 
értéke és kimagasló dísze volt tanárképzőnknek. A  siketnémák és vakok tanárai e helyről 
küldik neki búcsúzásul hálájukat, tiszteletüket és nagyrabecsülésüket. Teszik ezt azzal 
a hozzáintézett kéréssel, hogy oktatásügyünknek — az ő súlyos tekintélyével ■—• legyen 
továbbra is jóindulatú szószólója és támogatója úgy a belföldi, mint pedig a külföldi 
viszonylatokban. Büszkék vagyunk rá, egyrészt mint egykori tanárunkra, másrészt pedig 
mint arra a tudós professzorra, aki a magyar erőnek, készségnek és képességnek már 
eddig is igen előkelő hírnevet biztosított az ő sajátos és teljesen egyéni kutatásainak és 
felfedezéseinek értékével a külföld előtt is. Sarbó professzornak — újabb munkája meg
írásához — sok szerencsét kívánunk. (lka.)*

Dr. Rejtő Sándor egyetemi orvostanár, m. kir. egészségügyi főtanácsost bízta meg 
a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr a Sarbó professzor távozásával a gyógypedagógiai 
tanárképzőn megüresedett „A  beszédszervek bonc- és élettana“ tanszéken az előadások 
megtartásával.

Nagy Péter, a váci kir. orsz. siketnémaintézet h. igazgatóját a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter 33.659— 1925. sz. rendeletével igazgatói minőségében végleg meg
erősítette.

Klis Lajos, a siketnémák budapesti m. kir. állami intézetének igazgatója egész
ségének helyreállítása végett négy havi betegszabadságra ment. Őszintén és szeretettel 
kívánjuk ősz mesterünknek, hogy az isteni Gondviselés régi egészségét és munkabírásét 
mielőbb teljesen adná vissza. — A z igazgatói teendők ellátásával a vallás és közoktatás
ügyi miniszter Istenes Károlyt, a beszédhibások tanfolyamának igazgatóját, a beszéd
hibások tanfolyamának a vezetésével pedig Schulmann Adolf igazgatót bízta meg. 
(52.842— 1925. sz. és 56.022. sz. vkm. rendelet.)

Áthelyezések. Abrahám János gyp. tanár, a siketnémák szegedi intézetétől az 
ifjú vakok szegedi intézetéhez, Gáldy Andor gyp. tanár Kiskűnhalasról a budapesti áll. 
kisegítő iskolához helyeztetett át (56.022. sz. vkm. r.).

Wolkóber János, a váci fogl. int. tanára és Fedor Lajos, a váci kir. orsz. int. 
tanára kölcsönösen áthelyeztetett. (73.042— 1925. sz. vkm. rendelet.)

Beosztások: Péter Antal gyp. tanár a békésgyulai gyógypedagógiai intézethez és 
Schlarkó Aurél gyp. tanár a kecskeméti siketnémaintézethez nyert beosztást. — A  többi 
szakvizsgázott és tanári oklevelet nyert jelölt az 1924. aug. 31-én 72.207. sz. r.-tel nyert 
beosztásában meghagyatott (56.022. sz. vkm. r.).

Az alapvizsgázott 111. éves tanárjelöltekből beosztatott: Ábel Vilma (Bgyula), Demjén 
Antal (Bpest, snk.), Demjén Mária (Eger), Irlanda Zoltán (Bgyula), Blázsik Lajos (Kapos
vár), Varsányi Ferenc (Bp;, v.) (156.022. sz. vkm. r.).

* Sarbó professzornak oktatásunkkal kapcsolatos munkásságát Istenes kartársunk már megírta a szakbeli 
történelem számára abban a munkájában, amelyet a beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam 25 éves 
működésével kapcsolatosan adott ki. Ez a munka ezidőszerint még csak kéziratban van meg és várja közkinccsé 
tételét. Szerk. . -
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Ú j tan á r je lö ltek , a) Ösztöndíjasok: Szilárdfy Ernő, Bernáth Árpád, Nagy Hona 
Kovács Béla, Nagy Kamii József, Győrbíró Sándor, Tüttő Vince, Vajda Vilma, Székely 
Béla és Kovács János; b) Önköltségesek: Szathmáryné Vámy Júlia, Tóth Ferenc, Bolla 
Gizella és Imre Erzsébet (75137/925. sz. vkm. r.).

*  *  *

A  hazai vakok oktatásügyének erőteljes fájáról egy nemes galy 
tört le, meghalt Lovács József, a vakok szegedi, majd később 
a szombathelyi intézetének igazgatója. A  boldoguljál egy darab 

história esett ki. A  sors kifürkészhetlen keze kegyes is volt hozzá, meg súlyos bajokkal 
is tetézte életműködését. Mint csökkent látású gyermek került be a Vakok Budapesti Kir. 
Orsz. Intézetébe. Itt alkalmazkodó modorával, szerénységével, szolgálatkészségével, nem
különben jeles szellemi és zenei képességével csakhamar megnyerte tanárai és igazgatója 
rokonszenvét és szeretetét. Dr. Mihalyik Szidor igazgató fogadta őt különösképen kegyeibe, 
családjához bejáratos volt és később az intézetnél is alkalmazta. Első megbízatása 1889-ben 
történt helyettes, illetőleg segédtanítói minőségben. Ebbéli minőségben azonban nem sokáig 
tevékenykedett, mert megbízást kapott az intézeti speciális nyomda vezetésére, később 
pedig kiküldetett gyékényfonási tanfolyamra, amennyiben az intézetbe ezen iparágat az 
igazgató bevezetni kívánta. 1897-ben történt előléptetése már mint ipartanítónak szól. 
Lovács József azonban nem nyugodott meg ebbeli pozíciójában, parciális látóképességét 
arra használta fel, hogy készüljön a tanítóképző vizsgálataira, amelyet le is tett s az 
oklevelet megkapta. 1900-ban, miután időközben megszerezte a vakok oktatására képesítő 
tanári oklevelet, mint tanárt látjuk az intézetnél alkalmazva. A  gyógypedagógiai tanári 
szakoklevelet 1903-ban szerezte meg Vácon. A  formai kívánalmak megszerzése Lovács 
részére megnyitotta a továbbhaladás útját. Egymásután jut be a magasabb osztályokba, 
majd egy magas íveléssel 1908-ban az ifjú vakok szegedi intézetének szervezésével és 
vezetésével bízta meg a tanügyi főhatósága. Szegeden mintegy tíz éven át látta el az 
igazgatói teendőket s onnan az ifjú vakok szombathelyi intézetéhez helyeztetett át, ahol 
rövid egy évig tartó működése után nyugalombavonulását kérelmezte. Lovács József mint 
ember a legheterogénebb lelki tulajdonokkal rendelkezett. Gyors észjárású, szorgalmas, 
kitartó munkásságú szakférfiú volt. Lelkületét a jóság jellemezte, szerette növendékeit, 
szerette azt az intézetet, amely őt felnevelte és amelynél később a legszebb pozíciókat 
töltötte be. De ugyanakkor nyugtalan, ideges, könnyen befolyásolható és lobbanékony 
természete jellemzi őt. Elismerésre méltó az a lankadatlan, akadályt nem ismerő szorgalma 
és akaratereje, amelynek segítségével leküzdötte az érvényesülésének útjába eső nehézsé
geket és sorstársainak szinte példaképet mutatott. Míg a sors keze egyfelől ebben az 
irányban — hogy úgy mondjam — kegyes volt hozzá, addig a legmagasabb polcon, 
amelyet mi elérhetünk, nem tudott szilárd alapon megállani, örökös küzdelem jutott ki 
neki az igazgatói pozícióban. Már mint tanár kiváló munkásságot fejtett ki, résztvett az irodai 
munkák végzésében, metodikai dolgok készítésében. Dr. Mihalyik Szidor a magyar braille ábécé 
iskolai oktatásának keresztülvitelét reá bízta, amelyet ő Megyeri Károly, az intézet nagy
tekintélyű, jeles tanárától sajátított e l ; sőt mikor a Pallas-féle Nagy Lexikon elkészítése 
szőnyegre került, a braille írásra vonatkozó részt az ő tollából olvashatjuk. 1905-ben 
adatott ki a Vakok Kir. Orsz. Intézetének első tanterve, amelynek munkálataiból Lovács 
József kivette a maga részét. Mint intézeti tanár dr. Náray-Szabó Sándor ügyosztályfőnök 
előtt felvetette az ifjú vakok intézetének eszméjét, amelyet a minden szépért és nemesért 
lelkesedő kultuszminisztériumi államtitkár magáévá tett és leküldötte őt Szegedre ezen 
intézmény megszervezésére és vezetésére. Lovács József jelentős intenzív és extenziv 
munkásságot fejtett ki Szegeden. A  Tisza partján fekvő impozáns palota részben az ő 
agitativ munkásságának az eredménye, amelyet belsőleg is a kor igényeinek megfelelően 
szereltetett fel. A  szegedi intézet az ő igazgatása alatt igen szép fejlődést mutatott és 
egyik ékességét képezte a hazai vakügynek. De a szép palotában a szenvedélyek fel
korbácsolta viharok dúltak, melyek az ő tevékenységét igen károsan befolyásolták, egész
ségét aláásták s ezen tőle nem függő nehézségek következtében és nem szíve szerint 
került a szombathelyi intézet élére. Szabad idejében szívesen állott a Múzsa szolgálatában. 
Pengette a lantot, de legszívesebben „szakszerű cikkek megírásával foglalkozott. A  Termé
szettudományi Közlöny, a Vakok Ugye s egyéb lapokban olvashatni cikkeit. Halálának 
híre sokakat meglepett, mert az életerős emberben senki sem vélte a halál csirájának 
élősködését. Sokat dolgozott, eredményeket ért el, miért is mi, csak ezen előnyös tulaj
donságait látva, emlékezünk meg szeretett kartórsunkról s miként a kiadott gyászjelentés 
mondja: Emlékét sohasem felejtjük e l! — Honti.

IMnlicnti Knnctantin I a ratibori siketnémaintézet kiváló tanára, akinek nevéhez
' ' ' '  fűződik a beszédegészekből kiinduló kezdő beszédtanítási

eljárás, folyó évi június 11-én súlyos gyomorbajban váratlanul elhúnyt. 1860-ban született 
Gross-Dubowskoban, Kreis Rybnik, Szilézia. 1884. augusztus 1-től haláláig, tehát 41 éven 
át kiváló szorgalommal és gyakorlati ügyességgel, rendkívüli hozzáértéssel és ritka kutató

Lovács József
1864— 1925.
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szellemmel megáldva megszakítás nélkül a ratibori intézetnél működött. Neve nagy mun
kássága és tanítási eljárása révén az egész világ szakköreiben vált ismeretessé és meg
becsültté.

I Iíj. Herodek Károly, j  a Vak° k,.K Ír- 0 rszá?os, Intézete igazgatójának és Tanár
’ ... " egyesületünk emokenek lo  eves fia folyo évi augusztus

5-én hosszas szenvedés után az Úrban elhúnyt. Nyugodjék békében !
I Szaucsek Dánielné, | f ;  Lán^  Ágnes Szaucsek István kartársunk édesanyja
■—— — i i ————¿—i tolyo évi szeptember lt-en ti eves korában (Jzdon vissza

adta nemes lelkét Teremtőjének. Nyugodjék békében !
I P i iá «  I Nagy Péter, a Váci Kir. Orsz. Siketnémaintézet igazgatójának apósa
1..........-.... ..-.¿1 73 éves korában Kispesten hirtelen elhúnyt. Nyugodjék békében !

*  *  *

Néh. Derbészné Kreupl Sarolta-féle alapítvány. A  Klotild főhercegnő Őfen
sége védnöksége és g ró f Apponyi Albertné elnöklete alatt álló „Női munkát értékesítő 
Klotild-egylet11 fennállásának 30-ik évfordulója alkalmából f. é. május hó 4-én Pest vár
megye dísztermében ünnepi közgyűlést tartott. E közgyűlés néh. Derbészné Kreupl Sarolta, 
a siketnémák budapesti áll. intézete volt kézimunkatanítónőjének emlékére, aki a Klotild- 
egyletnek 25 éven át fáradhatatlanul munkás és lelkes titkára volt, a budapesti m. kir. 
áll. siketnémaintézethez kötötten, egy szegény siketnéma leány jutalmazására egymillió 
koronás alapítványt létesített.

Szünidei testnevelési tanfolyam. A  vkm. a gyógyped. tanárok egy részét test
nevelési továbbképző tanfolyamra rendelte be a nyári szünidőben. A  tanfolyam Quint 
József képezdei igazgató vezetése alatt a budai I. kér. áll. tanítóképző intézetben tartatott 
meg aug. 3-ától aug. 20-ig. A  tanfolyamon a következő gyógyped. tanárok vettek részt: 
Karnai Árpád, Ungermann József, Pirovits Jenő, Révász Kálmán, Némethy Kázmér, Konrád 
György, Kárpáty Ottó, Darvas Olga, Amberbay Amália (Budapest); Zsembay Ferenc, 
Schlarkó Aurél (V ác ); László Géza, Varjú Mária (Sopron); Rieger György, Hribik Aladárné 
(Kaposvár) ; Mayer Dezső (Szeged) ; Varsányi Ferenc (Eger); Müller Lajos (Szombathely); 
Tóth Árpádné, Stangel László (Debrecen). A  tanfolyam munkaterve volt: 1. Pedagógiai és 
élettani alapvetések összesen 20 óra. (Előadó ; Quint J. igazgató.) 2. Egészségtani elődások 
15 órában. (Dr. Bexheft Ármin orvos). 3. Torna elmélete és gyakorlata 20 óra. (Kmetykó János 
főisk. tanár.) 4. Atlétika elmélete és gyakorlata 15 óra. (Missángyi Ottó főisk. tanár.) 5. Játék 
elmélete és gyakorlata 15 óra. (Záborszky főisk. tanár.) 6. Szervezeti kérdések 4 óra, 
(Dr. Bohn Ferenc főisk. tanár.) 7. Kirándulás 4 óra. A  tanfolyamon a rövid pár hét alatt 
is sok hasznos elméleti és gyakorlati ismeret újíttatott fel egyrészt, másrészt újabb 
ismereteket szerezhettek azon a résztvevők. A z egyöntetű tanítási menet biztosítása szem
pontjából is jó szolgálatot tett a tanfolyam. Erkölcsi értéke főleg abban csúcsosodik ki, 
hogy jobban megismervén a testnevelés nehéz, fárasztó, a sok alapos tudást, hozzáértést 
megkívánó voltát, ezután még többen és többre fogjuk becsülni azt, mint eddig. A z ügy 
fontosságát igazolja egyébként Ö Excellentiájának fenti rendelkezése is. A  tanfolyam által 
nyert az ügy, de nyertek az érdekeltek is. Bár eltalálnánk azt a tanításbeli stílust és 
ügyességet, melyre minket előadóink oly nagy szeretettel tanítgattak! Próbáljuk meg 
növendékeinkkel mi is a munkát, vegyük elő az óraterveket s a korosztályok figyelembe
vételével folytassuk ott, ahol nemrég elhagytuk. Jó munkát! (Pirovits Jenő.)

Miniszteri elismerés. Gróf Klebelsberg Kunó vkm. miniszter úr őexcellentiája 
kiadott rendeletében örömmel értesült arról, hogy a Vakok bpesti kir. orsz. intézetében 
működő ifjúsági vöröskereszt csoport f. é. március 25-én egy eredményeiben is elismerésre 
méltó hangversenyt rendezett, melyen az intézet növendékeinek különösen a zenében és 
testgyakorlásban való készsége mutatíatott be. A  hangverseny rendezéséért Lengyel Gyulay 
a zenei oktatás eredményességeért Schnitzl Gusztáv, a leány és fiú tornagyakorlatok 
bemutatásáért pedig Fiedler Lajos és Konrád György intézeti tanároknak elismerését 
nyilvánítja. (Hk.) — (L. : S. V. 0. 0., 1925., 4—6. sz.. 73. old. Szerk.).

Z á b o rs zk y  Á rp á d  váci kartérsunkat a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
váci fiókja f. é. május 18-iki közgyűlésén egyhangúlag újból titkárrá választotta meg.

A  német siketnémaintézeti tanárok nagygyűlése, Heidelberg, 1925. pün
kösdjén. A  gyűlés legfontosabb részét a Malisch-féle eljárás felett megindult vita képezte.* 
Malisch maga súlyos betegsége miatt nem vehetett részt a gyűlésen, elveit Tyll (Ratibor) 
képviselte. Lehmann (Berlin) alapos és mély hozzászólásában Malisch eljárását a fejlődés 
folyamatába állította, túlhajtásait éles szemmel jelölte meg és a reformeljárást a valódi 
A  kereskedelemügyi minisztérium az igazgatóság ezen kérésének „precedensül nem 
szolgálhat“ kitétellel eleget tett s ma már Ásvány győrmegyei községben vígan perdül

* Lásd Schulmann A d o lf: A  siketnémák beszédtanításának élet- és lélektani megalapozása és Reflexiók, 
S. V. 0. 0., 1924., 10— 12. sz.
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mértékére helyezte, Lehmann kimutatta, hogy az új gondolatok helyesen értelmezve és 
alkalmazva nem rázkódtatják meg a német módszer épületét. Malisch gondolatainak 
a felvevőképességét a filozófia, psichológia és fonetika újabbkori változásai magyarázzák, 
amelyek az elemektől az érzésteljes egységek felé törekszenek. Megállapították, hogy 
Malisch terminológiai tévedést követett el, amidőn az egészekből kiinduló és további 
egységekre, egészekre törekvő eljárását analitikai módszernek nevezte el. — A  gyűlés 
Biffl referádája alapján egy szaktanács felállítását kívánta. — A  szakosztályi gyűléseken 
szóbakerültek: Olvasókönyvek siketnémák számára (Walter), Siketnéma tanulók lapja 
(Müller), Film és színpad a siketnémaiskolákban (Ihlow). Érdekes volt Schneider (Braun
schweig) előadása „Megismerés, megjelenítés, megnevezés“ címen, amelynek hatásából 
megállapítható volt, hogy a német tanárság általában Schneider felfogásának szintjéhez 
közel ért.* — Dr. Richter (Homburg) „A  siketnémák országos gyámolításéról“ adott elő. 
A  német siketnémaügynek a haladó élet követelményeihez kell alakulnia. Óvodával, 
előkészítővel kell kezdeni, hosszabb tanulmányi időt követelni, továbbképző és szak
iskolákat és műhelyképzést országosan szervezni. — Évi tagdíj 16 M, a lipcsei múzeumra 
fejenként évi 1 M hozzájárulás. — Elnökké Schorsch (Berlin), a Biátter für T. szer
kesztőjévé dr. P. Schumann (Leipzig) választatott meg.

A svéd siketnémaintézetek 1924—25. tanévéből. Összes növendéklétszám 666 
(352 fiú, 314 leány). Ebből 10'03°/o az írás- és jelbeszédmódszer alapján tanult. 95 tanár 
és tanárnő tanított 86 osztályban, 608 tanulója volt a 7 siketnéma tanintézetnek, 15 tanulója 
a mezőgazdasági és ipariskolának (Rabylund), 13 tanulója volt az előkészítőnek Göte
borgban és 30 növendéke volt a leány gazdasági iskolának Lidingönben.

A felnőtt nagyothallók egyesületbe tömörültek és megalakították a Magyar 
Nagyothallók Országos Egyesületét, amelynek alapszabályait 229.201/1924-—VIII. szám alatt 
hagyta jóvá a m. kir. Belügyminiszter Űr. Első közgyűlésüket folyó évi május hó 28-án 
tartották meg saját helyiségükben. Elnökké dr. Bárczi Gusztáv igazgatót, alelnökké 
dr. Puky Gyula kúriai bírót választották meg. Célja : szájrólolvasási tanfolyamok rende
zése, amelyből a legközelebbi október 1-én kezdődik meg, továbbá tagjainak védelme, 
rokkantak és munkanélküliek megsegítése. A  nagyothallók iskolájának, amelyet Budapest 
székesfőváros tart fenn, de a szaktanárokat az állam adja, három osztálya van most, két 
osztály Pesten az Érsek-utcában, egy pedig Budán, 1. Mészáros-utca 15. sz, alatt működik.

Vak férfiak menedékháza Ikervároft. Az 0. F. B., a vakok dunántúli egye
sülete elnökségének kérésére az elaggott és munkaképtelen vakok részére Ikervárott 
létesítendő menedékház céljaira kihasított 25 hold príma termőföldet az ingatlanon lévő 
épületekkel együtt. Joó Sándor, a Vakok Szombathelyi Intézetének agilis igazgatója, az 
értékes ingatlan egy részét máris birtokba vette s azon a hasznosítási munkálatokat meg
kezdette, súlyt helyezvén arra, hogy intézetében bevezetett kosárfonóipart ott termelt nemes 
fűzvesszővel ellássa. Majd aztán rendre következik a veteményes kertnek a beállítása és 
üzembe vétele s a megmaradt részen mezőgazdasági terményekkel fognak foglalkozni és 
majorságot létesíteni. Ez azonban nem definitiv cél, csupán előkészület a fontosabb kívánalom 
eléréséhez, vagyis hogy az ingatlanon lévő épületek a bevételből jókarba hozassanak s az 
Otthon megkezdhesse áldásos és ezidőszerint hézagpótló működését. Az igazgató nemes 
szándékában hathatós támasztékra talált az egyesület nagvbuzgalmú, ambiciózus elnökében, 
dr. Náray-Szabó László kormányfőtanácsos és dr. Kiskos István szombathelyi polgár
mester, kormányfőtanácsos, valamint az intézmény helyi lelkes választmányában. ( Hk.J

Első önálló vak-siketnéma kefekötőiparos. Fazekas Erzsébet a Vakok 
Budapesti Kir. Orsz. Intézetébe ezelőtt nyolc évvel került vakon és siketen. A  kétszeresen 
sújtott kis leány vérbajból származó szövődményes komplikációban veszítette el hallását 
teljesen és látóképessége is annyira csökkent, hogy minden kétséget kizárólag zárt intézeti 
oktatásra volt ráutalva. Egyéb baja, mint pl. kiütések stb., nem volt, szellemi képessége 
is normálisnak találtatott, miért is az intézet felvette őt növendékei sorába és elméleti 
képzését gyógypedagógiai tanárra, az ipari képzését pedig ipartanító-mesterre bízta az 
igazgató. A  leányka igen szorgalmasnak, jóviseletűnek és tehetségesnek mutatta magát 
tanulmányainak végzése folyamán. Amidőn vele egyívású társai az intézeti megszokott 
fészekből kirepültek, az ő szíve is megdobbant s lelkeí-szivet megindító színezetlen 
beszédében közölte, hogy szeretne kilépő társaival együtt az intézetből véglegesen távozni. 
Nem volt ellene semmi kifogás, mert Erzsikénk az intézet védőszárnyai alatt 20 éves, 
formásán kifejlett hajadonná serdült, megtanulta a braille-féle pontírásnak kézbe való 
bepontozási módját, melynek folytán társaival akadálytalanul érintkezhetett, haladt a reális 
ismeretekben, a kefekötésben és női kézimunkában pedig egyenesen kiválónak bizonyult. 
Az intézet igazgatósága kinyújtotta védő kezét a leány további támogatására. A  keres
kedelemügyi minisztériumhoz fordult, kérvén, lássa el Fazekas Erzsébetet kefekölő- 
szerszámokkal és az első munkálatok végzéséhez legszükségesebb anyagkészlettel. 
A  kereskedelemügyi minisztérium az igazgatóság ezen kérésének „precedensül nem 

* Lásd Michels Fülöp: A  siketnémák gondolkodása és beszéde, M. S. 0., 1921 , 1— 10. sz.
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szolgálhat“ kitétellel eleget tett s ma már Ásvány., győrmegyei községben vígan perdül 
az orsó, kattog a szőrvágógép és surran a behúzódrót. Ozv. Murányi Pálné kefekötőipartanító 
mesternő a helyszínén kiszállt a szükséges instrukciók megadása, a műhely felszerelése, 
egyben a munkálatok megkezdése és* folyamatba tétele végett. Aztán megkereste a védencét 
felkaroló intézet a győri polgármesteri hivatalt, valamint a Győri Jótékony Nőegyletet, vegyék 
pártfogásba a leányt, teremtsenek készítményei számára piacot, hogy keresetéből tisztes
ségesen meg tudjon élni. Adja Isten, hogy az első lépés meghozza a további sikert. (Hk )

A gyógypedagógiai intézetek országos szakíelügyelősége cserébe keresi az 
az alább megjelölt intézeti értesítőket: Siketnémák: Kaposvár 1914— 15, 1916— 17. Szeged 
1903- 4, 1904- 5, 1913— 17. Vác 1904— 5, 1905— 6. Kecskemét 1903- 4, 1912— 15, 1916- 17. 
Körmöcbánya 1905— 12. Jolsva 1902— 13. Temesvár 1901— 2, 1903— 5. Sopron 1913— 17. 
Arad 1913— 15. Pozsony 1913—■. Ungvár 1913— 14. Budapest 1901—4 , 1906—7, 1913— 14. 
1916— 17. Vakok: Budapest 1909— 11. 1913— 14. Kolozsvár 1913— . Ifjú vakok: Szeged 
1911— 12. Gyógyped. int.: Budapest 1913— 14, 1914— 15, Borosjenő 1913— 15. Kisegítő 
isk. : Budapest 1910— 11, 1912— 17._

A siketnémák szegedi intézete tudvalevőleg externátusnak épült, azonban 
a háború okozta körülmények arra kényszerítefték az intézetet, hogy 1918-ban internáiust 
létesítsen. Ez az internátus azonban a nagyszámú növendékek elhelyezésére igen szűknek 
bizonyult és ezért a múlt évben 87 millió korona költséggel az igazgatóság kénytelen 
volt az intézetet bővíteni. A  folyó év nyarán az igazgatóság újból bővítette az intézetét 
és egyik épületére új emeletet emelt. Ily módon két új nappali szobát, betegszobát, 
zuhanyfürdőt, fürdő- és mosdószobákat rendeztettek be. A  költségek 255 millió koronát 
tettek ki és úgy ezt, mint az előző pénzt az intézet vezetősége maga teremtette elő. 
Sok ilyen lelkes kulturmunkát és magyar kultúránkat a poklok kapui sem dönthetik meg!

A kaposvári siketnémák intézete is, amely szintén externátus jellegű, áttért 
az internátusi rendszerre. Az intézet agilis igazgatója célszerű átalakítások révén 40 fiú
növendék részére háló- és mellékhelyiségeket rendezett be az intézetben. A  40 fiúnövendék 
pedig ellátását a közeli Máv. íiúinternátusban kapja.

Tanulmányutak. Michels Fúlöp kartársunk a nyár folyamán a siketnémák párisi 
nemzeti és a londoni nemzetközi kongresszussal kapcsolatban több angol intézetet tanul
mányozott. Dr. Bárczi Gusztáv Párisban és Londonban ; Szép József Lengyel-. Észt-, 
Svéd-, Dán-, Német-. Finn- és Csehországban járt; Thüringer János pedig a bécsi és 
bécsújhelyi intézményeket tanulmányozta. Schnlmaim Adolf a siketnémák berlini, weis- 
senfelsi, lipcsei és ungvári intézeteiben és a vakok új munkácsi intézetében járt. (Lásd : 
S. V. 0. Ü. 1924. 10— 12. sz. és 1925. 4—5. sz.) Szerkesztőségünk örömmel várja a refer 
rádákat. Michels tanulmányi jelentését legközelebbi számunkban közöljük.

Siketnémák háza. Az Országos Siketnéma-Otthon agilis elnökének, vitéz Keményffy 
Károly tanár vezetésével nagy munkát fejt ki az Otthon országos szervezetének kiépítésé
ben és saját házának megteremtésében. A  dísz- és fővédői tisztet eddig vállalták : 
g ró f Apponyi Albertné, Vass József miniszter, az újságírás nesztora: Rákosi Jenő, 
dr. Mészáros János prelátus, primási helynök. Szeptember 5. és 6-án az Otthon Buda
pesten urnagyűjtést rendezett, amely 97 milliót eredményezett a Házalap javára, Tass 
Őexellentiéja pedig a Nyomorenyhítő Akcióból 20 milliót juttatott e célra. A  Házalap 
idáig mintegy 140 millióval rendelkezik. Még 2—3 évi kitartó, nehéz munka és a „Siket
némák Háza“ remélhetően már hirdetni fogja a magyar társadalom nemes áldozat
készségének embermentő hajlékét !

Francia és magyar siketnémák footballmérkőzést tartottak f. év ¡szeptember 6-án 
Budapesten. A  budapesti siketnéma sportklub 3 : 0 arányban győzte le a párisi siketnéma 
sportklub csapatát. A  mérkőzés után vacsorára gyűltek össze a két nemzetbeli siketnémák 
mint az Otthon vendégei és megtekintették a budapesti siketnémaügyi intézményeket.
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