
Melyik osztályban tanítsuk meg a siketnémákat 
az írásra és olvasásra?

Irta : Zádor Endre.

E lap múlt évi 9. és 10. számában Medgyesi János kollegánk 
ha nem is egészen új, de mindenesetre érdekes eszmével állott 
elő. Azt javasolta ugyanis, hogy az írás és olvasás tanítását csak 
a II. osztályban kezdjük meg.

Elismerem, hogy Medgyesi kartársamat a legjobb szándék 
vezérelte cikkének a megírásában s hogy cikkével oktatásügyünk 
előbbre vitelén akart közreműködni. Mivel azonban a felvetett 
eszme megvalósulása nemcsak nem használna, hanem ártana ügyünk
nek, mert ok nélkül fosztana meg bennünket egy értékes segítő 
eszköztől s ezáltal még jobban megnehezítené az amúgyis verej- 
tékes munkánkat, azért én is óhajtok a felvetett ideával foglal
kozni.

A cikkíró eszméjének és javaslatának indokolására oly érve
ket akart felhozni, amelyek az írás és olvasás korai tanításának a 
káros voltát lettek volna hivatva bebizonyítani; ez a törekvése 
azonban nem sikerült, mert érvelése közben csupán olyast állít, 
ami nem felel meg a valóságnak.

így azt állítja, hogy „az első hang kiejtése alkalmával azon
nal krétát, irónt stb. nyomunk a kis siketnéma kezébe, hogy annak 
a hangnak a grafikai képét, amelyet a kis siketnéma meg sem ér
tett, fel sem fogott, azt se tudja, mi az — írja le.“

Ennek az állításnak csak az első része igaz. Igaz az, hogy 
mihelyt a siketnéma az Írási előgyakorlatokkal már annyira van, 
hogy vele a rendszeres írásoktatást megkezdhetjük, azonnal leírat
juk a kiejtési előgyakorlatok befejeztével tanított és kiejtett első 
szóhang grafikai képét, a betűjét. De az már nem felel meg a 
valóságnak, hogy a siketnéma a betű leírása alkalmával nem érti 
és nem tudja hogy mit ír.

18 éve működöm pályánkon, ezen idő alatt meglehetős sok
szor tanítottam az első osztályban, de sohasem voltak e tekintet
ben nehézségeim. Sőt ellenkezőleg, tapasztalatból állíthatom, hogy 
a hangnak tiszta kiejtése mindig nagyobb nehézséget okoz, mint 
a betűjének értelmezése, magyarázása.

Sok kollegámnak a tanítását láttam már s mindenkinek az 
osztályában arról győződtem meg, hogy a gyermekek tisztában
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voltak a leírt betű jelentőségével, értelmével. Minden gyermek 
örömtől sugárzó arccal mutatta nekem, hogy már le tudja írni a 
p, á, stb. hangok betűit.

Úgy vélem tehát, hogy nem szabad hazánk összes szakem
bereit azzal a kijelentéssel bántani, miszerint olyasmit iratnak a 
siketnéma gyermekkel, amit az „meg sem értett, fel sem fogott, 
azt sem tudja mi az."

Azt állítja továbbá a cikkíró, hogy mi a siketnémára ráeről
tetjük, hogy „az általa jóformán öntudatosan nem is érzékelt beszéd- 
szervi mozgások a grafikai jegyekben öszpontosítva fejezik ki koor
dinált mozgásait beszédszerveinknek.“

Ezen állításból csak annyi tény, hogy mi a gyermeket ráve
zetjük arra, hogy a hang nemcsak kiejthető, hanem grafikailag 
megjelölhető is, vagyis megtanítjuk őt arra, hogy minden hang
nak megvan a maga betűje. Az azonban már nem áll, hogy a 
gyermek a hang kiejtésének a tanulása alkalmával nem érzékeli 
öntudatosan a beszédszervek mozgását.

Mi csak öntudatosan érzékelt beszédszervi mozgások által 
létrejött hangok Írásbeli megjelölésére tanítjuk a siketnémákat az 
írásoktatás alkalmával. Erre az öntudatos érzékelésre pedig már 
oktatásunk elején kényszerítjük és képesítjük a siketnémákat. Ezen 
cél érdekében a tanév elején a kiejtési előgyakorlatok alkalmával 
az egyes szóhangok létrehozásához szükséges beszédszervi moz
gásokat és működéseket nem mind egyszerrre, hanem külön-külön 
érzékeltetjük. Szóval, mi a hangot a beszédszervi mozgásokat ille
tőleg felbontjuk alkotó elemeire. Külön figyeltetjük meg a tüdő 
működését, a légáram kibocsátásának különböző útjait és módjait, 
azután különböző ajakmozgást, ajakgyakorlatot végzünk és végez
tetünk ; végül a nyelvnek a hangok előállítása alkalmával végző 
különféle mozgásait szemléltetjük, érzékeltetjük és utánoztatjuk a 
nyelvgyakorlatok során, még pedig mindezt öntudatosan.

Ha a siketnéma az egyes beszédszervek mozgásainak, műkö
désének öntudatos megfigyelésére és utánzására már képes, akkor 
a beszédhangok kiejtésekor 2 vagy 3 szervnek egyszerre, vagy 
igen gyors egymásutánban történő mozgását és működését is ön
tudatosan érzékelheti és figyelheti meg.

El sem tudom képzelni, hogy akadjon szakember, aki nem 
öntudatos munkát végeztetne a gyermekeivel a kiejtési oktatás folya
mán és csodálkozva kell kérdeznem, hogy lehet-e a beszédszervi 
mozgásokat a tanítás folyamán másképen is helyesen érzékelni és 
érzékeltetni, mint öntudatosan ?



Azt állítja továbbá a cikkíró, hogy az első osztályban „a 
betűk és szavak íratása szajkó módra való másollatás“ és hogy 
a siketnémát oktatásunk kezdetén „üres hangokkal beszélővé tesz- 
szük“ azzal, hogy az írást és olvasást a kiejtéssel egy időben 
tanítjuk.

Mindkét állítás valótlan. Hol látott a cikkíró olyan szakem
bert, aki olyasmit Íratott, amit a kiejtési oktatás folyamán előbb 
meg nem magyarázott volna? A kiejtést és az írást úgy tanítjuk 
mindnyájan, hogy a gyermeknek feltétlenül tudnia kell, hogy mit 
ír; szóval a siketnéma írása alkalmával öntudatos munkát végez, 
ez pedig nem nevezhető szajkó módra való másolásnak.

Az megesik, hogy a siketnémával a kiejtési oktatás folyamán 
bizonyos fonetikai nehézségek leküzdhetése céljából értelemmel 
nem bíró hangkapcsolatokat (pl: kr, kré, bl, bla, ng, eng, dn, dni, 
stb.) ejtetünk, de hogy értelemmel bíró szavakat magyarázatlanul 
mint értelem nélküli betűcsoportokat Írassunk a siketnémával, az 
nem történik meg soha, ilyen értelmetlen, helytelen munkát nem 
végez senki.

Azt sem értem, hogy miért tenné az írás és olvasás tudása 
a siketnémát üres hangokkal beszélővé, ha mi a kiejtési oktatás 
folyamán minden szónak tartalmat és értelmet adunk ? Hiszen mi 
ezt a tartalmat és értelmet előre bocsátjuk, mert a legelső a tárgy, 
a fogalom szemléltetése, csak azután következik a megnevezése, 
vagyis a szó kiejtése, a szó leírása pedig egészen legutóljára 
marad.

Ha a siketnéma érti és tudja, hogy mit mond, akkor az írási 
és olvasási képesség hogy tehetné értelmetlenné, üressé ezt a 
beszédet ? Az ellen tehát méltán tiltakozhatunk, hogy értelmetlen, 
tartalmatlan, üres beszédet tanítunk.

Az írás nem válik mankóvá, mint azt a cikkíró állítja. Az 
írás csak annál a tanárnál lesz mankóvá, aki helytelen tanításával 
arra teszi. Aki minduntalan krétához kénytelen nyúlni, hogy növen
dékeivel boldoguljon, az a tanítása alatt feltétlenül előtérbe tolta az 
írást a kiejtés és az ajakleolvasás rovására s ezáltal megnehezítette 
a maga és a növendékei munkáját. Helyes tanításnál az írás csak 
segítő eszköz lehet, de mankó soha.

Azt mondja továbbá a cikkíró, hogy az írás-olvasás korai 
tanításával „értelem nélküli olvasókká neveljük siketnémáinkat, amit 
láthatunk abból is, hogy az első osztály végével mindent tudnak 
olvasni növendékeink .“

Igaz, növendékeink az első év végén mindent tudnak ugyan
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már olvasni, de alig valamit, csak annyit értenek belőle, amennyit 
a kiejtési oktatás alatt már tanultak. De hát ha az írás és olvasás 
tanítását egy évvel elhalasztjuk, akkor a második osztályban már 
mindent értenek-e a növendékeink amit olvasni tudnak? . . . . 
Úgy-e nem. Örülnünk kell, ha a növendékeink erre a legfelsőbb 
osztályokban képesek. Ha tehát az írás és olvasás tanításának elha
lasztásából e tekintetben semmi haszon sem származhatik, akkor 
mire való az elhalasztás ?

A cikkíró szerint a siketnéma ..grafikai képekhez, mint külső 
jegyekhez rögzíti a kívánatos beszédszervi mozgásokat, nem a lel
kében élő fogalmi képek szerint jelentkező nyilvánulásoknak ad 
kifejezést, midőn önmagától kiván hangzó nyelven kifejezni vala
mit, hanem a grafikai képek által felújítandó beszédszervi mozgá
sok, érzetek hatása szerint. Más szóval grafikai képekben gondol
kozik.“

Ez az állítás csak olyan iskolákra nézve lehet igaz, amelyek
ben az egész tanításnak az írás az alapja. Aki a kiejtési oktatást 
és a beszédtanítást az írásra alapítja, annak a növendékei bizony 
nagyon is gafikai képekben fognak gondolkozni, aki azonban előbb 
beszél és beszéltet s csak azután irat, amikor a siketnéma a tanult 
anyagot már jól ki tudja ejteni és a kiejtett szavakat és mondato
kat jól le tudja olvasni a szájról, annak a növendékei a beszéd- 
szervi mozgásokhoz, az ezen mozgásokból keletkező izomérzés
hez és optikai képekhez, szóval az élőbeszédhez kapcsolják gon
dolkozásukat.

Németországban is voltak sokan,akik amiatt aggódtak, hogy 
a sok írás (de nem az I. osztályban való írás!) annak a veszély
nek teszi ki a siketnémákat, hogy az élő beszéd helyett Írott nyel
ven gondolkozzanak. Walther ezeket így nyugtatta meg: „Ha ki
tartunk azon alapelv mellett, hogy a beszéd megtanulásával a be- 
szélésből induljunk ki, — hogy a tanórák első sorban beszéléssel 
töltendők s az írásra csak annyi idő fordítandó, amennyi az írás
beli dolgozatoknál nyújtandó utasításokhoz feltétlenül szükséges, 
s ha végül a siketnémával a tanórákon kívüli időben is csak az 
élőbeszéddel érintkezünk, akkor nem kell aggodalmaskodnunk.“

Arra nézve, hogy a sikefnéma grafikai képekben gondolko
zik, azt hozza fel a cikkíró hogy „nem újdonság előttünk, midőn 
az egymással társalgó siketnémák a jel által fel nem ismert fogal
makat ujjaikkal az iskola falára írják fel,“ ahelyett, hogy azt a han
gos beszéd és az ajakleolvasás útján ismertetnék meg egymással.

Erre csak azt jegyzem meg, hogy ha a jelekkel társalgó siket-
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némák a jelek meg nem értése alkalmával azonnal az íráshoz folya
modnak, a szavak és mondatok kiejtését, a beszélést pedig meg 
sem kisérlik, akkor a gyermekek rosszul taníttattak a beszédre s 
oktatásuknál az írás feltétlenül előtérbe állíttatott a beszéd rová
sára, az ajakleolvasás pedig ennek folytán elhanyagoltatok

Felemlíti a cikkíró, hogy „két dolgot egy időben, avagy a 
lehető legnagyobb közelségben tanítani, paedagógiai szempont
ból is helytelenség.“ Ezzel azonban nem bizonyította be azt, hogy 
az első osztályban helytelenség a kiejtésen kívül az írást és olva
sást is tanítani.

Amikor a siketnémákat valamely hang kiejtésére tanítjuk, akkor 
a gyermek egész figyelmét a kiejtésre, a beszédszervek mozgá
sára, ezen mozgásokból származó optikai képre irányítjuk; min
den erőnket, ügyességünket a kiejtési oktatás szolgálatába állítjuk 
s gondosan kerülünk mindent, ami a kiejtési oktatás sikerét veszé
lyeztethetné. Ha pedig a hang kiejtésének az oktatásával megva
gyunk és utána betűjének a leírását tanítjuk, akkor meg az írásra 
a vékony és vastag, egyenes és görbe vonalakból származó betü- 
alakra, annnak minden alkotórészére irányítjuk a gyermek figyel
mét. Szó sincs tehát róla, hogy mi a gyermek figyelmét helytele
nül megosztanék, egyszerre kétfelé terelnék s lígy paedagógiai 
szempontból nem is követünk el helytelenséget.

Medgyesi kollegánk az írást és az olvasást az I. osztályban 
fölöslegesnek tartja, mert a gyermek ott semmi hasznát sem veszi 
az írásnak és az olvasásnak. Ha ezt azért állítja, mert a siketnéma 
az első osztályban hiába tanult meg írni, még sem tud az év vé
gén fogalmazni és hiába tanult olvasni, mégsem érti, hogy mi van 
a könyvekben és az újságokban, —: akkor bízvást fölöslegesnek 
tarthatja a kiejtést is, mert hiába tudja a gyermek az összes han
gokat, a tantervben előirt 200 szót és néhány mondatot kiejteni, 
még sem tudja a gondolatait élő szóval kifejezni, még sem tud 
beszélni.

A beszélés, az írás és olvasás olyan képességek, amelyek a 
siketnémában csak igen lassan és párhuzamosan fejlődnek. Aki 
nem tud beszélni, az nem tud fogalmazni és nem érti, hogy mit 
olvasott. Az első osztályban e három képességből alig van valami 
a siketnémában ; e képességeket csak később szerzi meg.

A cikkíró úgy véli, hogy „a siketnéma, amidőn beszélni ta
nítjuk, azáltal, hogy az írás és olvasás nyomon követi a kiejtést, 
nem felbont, hogy azután a részeket összerakva az egészet annál 
inkább megismerje, hanem pusztán összerak.“
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Hát ez pusztán a tanítási eljárástól függ. Az én I. osztályú 
növendékeim csak akkor Írták le az egyes tárgyak megnevezése, 
az egyes fogalmak megjelölése alkalmával tanult szavakat, amikor 
azoknak a kiejtése már vérükké vált. A szavak leírásánál pedig 
erősen a kiejtésre támaszkodtak. A kiejtés segítségével bontották 
fel a tanult szót elemeire, ami eleinte nem minden gyermeknél 
volt könnyű munka, holott a tárgy megnevezése, vagyis a szó 
kiejtése a legnagyobb könnyűséggel ment már. Némely gyermek 
az ily alapos boncolás után is ötször-hatszor mondta el magában 
írásközben a szót, míg végre készen lett az írással. Tehát az élő
szó, a beszédszervek mozgása által keletkezett szó, mint egész 
volt az én növendékeim tudatában, ezt pedig nem rontotta le az 
írásnak a tanítása. Ha pl. egy tanított tárgy nevét kérdeztem vala
melyik növendékemtől, akkor az rögtön kiejtette a kívánt szót s 
nem gondolt a szó leírása alkalmával látható betűk egymásután
jaira, mert erre nem volt szüksége, hiszen előbb tudta a szót ki
ejteni, mint leírni.

A helyesen tanított siketnéma gyermek tehát nem támaszko
dik úgy az írásra mint azt a cikkíró véli, hanem ellenkezőleg, az 
írás alkalmával támaszkodik az élőszóra, a beszédre.

Azt mondja Medgyesi úr, hogy eszméjét, javaslatát már kipró
bálta, amikor 1. osztály vezetésével bízatott meg. Csakhogy arra, 
hogy a cikkíró a múlt tanévben mint az I. osztály főnöke nem a 
tanév elején, hanem 3 hónappal később fogott az írás és olva
sás tanításához s a siketnémák az év végére mégis megtanulták 
azt és mindent, ami a növendékektől jelenleg az első év végén 
követeltetik, mégsem lehet elméletet alapítani. Ez a körülmény 
maga nem lehet érv és senkit sem bírhat rá, hogy az írás és 
olvasás tanítását az I. osztályban egészen elhagyja, amikor — mint 
fentebb kimutattam — az írás és olvasás tanításának káros voltát 
nem sikerült bebizonyítani.

Különben sem csoda az írást és olvasást 7 hónap, még 
pedig a tanév utolsó hét hónapja alatt elvégezni, amikor nekünk 
felettes hatóságunknak egyik rendelete értelmében a hangképzést 
5, legfeljebb 6 hónap alatt be kell végeznünk, s így ezzel egyide
jűleg az írást és az olvasást is a tanév első 5—6 hónapjában meg 
kell tanítanunk.

Az a felemlített eset sem bírhat bennünket véleményünk 
megmászására, hogy egyik növendéke a múlt tanév végén egy 
fűszeresnek a cégtáblájáról le tudta olvasni a rum és csemege



szókat, de az ugyanoda festett kenyér láttára nem volt képes a 
kenyér szót kiejteni.

Hogy valamely tárgy, vagy a tárgy képének a felmutatása 
nem képes a siketnémában a tárgy megnevezéséhez szükséges 
beszédszervi mozgásokat felébreszteni, az az I. osztályban nem 
ritka eset, mert ebben az osztályban előbb fejleszteni kell a gyer
mekben az emlékező tehetséget, még pedig módszeresen. Hogy 
azonban ez az eset a mindennapi kenyérrel történt meg, amit 
mindennap kér, kap, lát, szemlél, élvez: az már hiba.

Miután pedig az emlékezőtehetség fejlesztéséhez nálunk 
az írás is feltétlenül szükséges, azért az említett esetben a baj 
oka a tanítási eljárásban keresendő. A gyermek a kenyér szó 
tanulása alkalmával csak kiejtésileg, de nem egyúttal írásilag is 
gyakorolta e szót, mert ha az osztályfőnök csak 3 hónappal 
későbben, vagyis decemberben kezdte az írás olvasás tanítását, 
akkor januárban-februárban még nem érhette utói az írási oktatás 
a kiejtési oktatást s így az írás nem segíthette a gyermeket e szó 
megrögzítésében. Szóval, a felhozott eset nem a cikkíró malmára 
hajtja a vizet, hanem ellenkezőleg, gondolkodóba kell hogy ejtse 
még azt is, aki esetleg eddig az írás elhalasztásának a híve volt, 
mert ilyen eredményért kár az írást elhalasztani.

Utoljára hagytam azt az érvet, hogy az írás és olvasás taní
tásának egy évvel való elhalasztásával közelebb akarta vinni a 
tanításmódunkat Hillnek ama nagy elvéhez, amely szerint „úgy 
tanítsuk a siketnémáknak a beszédet, amint az épérzékű gyermek 
tanulja azt az anyai iskolában.“

Medgyesi kartársam határozottan félre érti Hillt, mert kije
lentését teljesen szó szerint veszi. Csodálkozik azon, hogy mi rá 
kényszerítjük a siketnémát az írásra, holott „a normális gyermek, 
aki pedig hallja az általa kiejtett hangokat, tehát könnyebben 
felfoghatja azokat, nem megy keresztül a beszédtanulás közben 
azon az állapoton, hogy a megtanult hangokat igyekezzék le is 
írni, hogy ezáltal az írásban segítséget, támasztékot találjon.“

Ha Hil! tételét egészen szó szerint szabadna és kellene 
értelmeznünk, akkor egyáltalában nem volna szabad a siketnémát 
addig az írásra és az olvasásra megtanítani, mig a beszédet egészen 
meg nem tanulta, mert hiszen a halló gyermek teljesen írás és 
olvasás nélkül tanul meg beszélni s csak akkor kezd írni és olvasni 
tanulni, amikor már jól, oly jól tud beszélni, amilyen jó beszélő
képességgel a mi siketnémáink a 8 évi oktatás után sem ren
delkeznek.
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Mi csak akkor taníthatnék a beszédet egészen úgy mint az 
anyai iskolában, ha a mi növendékünk is halló volna, így azonban 
a mi mesterséges beszédtanításunk mindig különbözni fog a ter
mészetes anyai beszédtanítástól.

Hogy ennek így kell lennie, az a beszédnek fiziológiai 
magyarázatából is önként következik. A beszéd fiziológiai érte
lemben nem egyéb mint mozgás, bizonyos arra alkalmas szervek
nek, az úgynevezett beszédszerveknek a mozgása. A beszédszer
veknek a mozgása látható, eredménye — a hang, a szó stb. — 
pedig hallható. Az úgynevezett szóhangok tehát nem egyebek, 
mint a beszédszervek bizonyos mozgásainak fizikai eredményei! 
A beszédszervi működés és a szóhang okozati összefüggésben 
vannak egymással; a beszédszervek mozgása az ok, a szóhang 
az okozat.

Az épérzékü gyermek a beszédtanulás akalmáVal e moz
gások eredményét, e hallható hangot igyekszik utánozni. Hallása 
révén veszi észre, hogy helyes volt-e a beszédszervi működés, 
vagy sem. Ha a hangot eltalálta, akkor helyes volt a beszédszervek 
működése, mert ugyanazon okozatnak ugyanazon ok, ugyanazon 
szóhangnak ugyanazon beszédszervi működés felel meg.

Az épérzékű gyermek tehát hallása segítségével az okozatot, 
a hangot utánozza beszédtanulás alkalmával és úgyszólván játszva 
tanul meg beszélni. Ezt a siketnéma nem teheti meg. Neki magát 
ez okot, a beszédszervek mozgását kell látása segítségével meg
figyelnie és utánoznia, ami majdnem elképzelhetetlen nehéz munka 
a halló gyermek játékszerű beszédtanulásához képest.

Nekünk tehát a beszédet láthatóvá kell tennünk a siket
némára nézve. S miután a beszéd nemcsak élő alakjában, hanem 
grafikai jelek által megrögzített alakjában is látható s mivel ez az 
írott nyelv huzamos időn át és minden részében, tehát teljesen 
jól látható, a beszédszervek mozgásából keletkező élőbeszédnek 
gyorsan keletkező és gyorsan el is tűnő optikai képe azonban 
nem figyelhető meg olyan jól, azonkívül hiányos, nem minden 
hangnak, szónak a leolvasására alkalmas s így nagy kombinálási 
képességet kiván a gyermektől, — azért nem mondhatunk le 
arról az értékes segítő eszközről, amit nekünk az írás nyújt.

Hili, aki empirikus volt a tételével, kijelentésével a gram
matikusok ellen fordult. Tétele: „Entwickele die Sprache in dem 
taubstummen Kinde, wie sie das Leben in dem vollsinnigen 
Kinde erzeugt tehát arra akarta inteni a szakembereket, hogy



ne tanítsák a siketnémának nyelvtani alapon a beszédet, mert 
hiszen a halló gyermek sem grammatikából tanul meg beszélni.

Különben, hogy mit akart Hill a tételével mondani, azt a 
legjobban ő maga, a tanítási eljárása és a működése igazolják. 
Tanítási eljárásából és a műveiből pedig az tűnik ki, miszerint a 
tétele nem úgy értelmezendő, hogy az írás és az olvasás elha- 
lasztassék, mert Hill is tanította az I. osztályban az írást és az 
olvasást, sőt olvasókönyvet is szerkesztett az I. osztályú siket
némák számára.
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* * *

Tanítsuk tehát továbbra is az írást és az olvasást az 1. osz
tályban !

Nem az írás tudása, hanem a beszélőképességnek elégtelen
sége, nem az írás helyes tanítása, hanem a helytelen beszédtanítás 
okozhat csak bajt.

Ez a baj azonban nemcsak abból áll, amitől Medgyesi 
kollegánk tél, hogy t. i. a siketnéma beszéd közben grafikai képek
ben gondolkozik és az írásra támaszkodik, hanem még inkább 
abból — és ez még nagyobb hiba, — hogy a siketnéma, aki 
amúgy is jelelni szeret és tud a legjobban, gyenge beszélőképes
sége miatt főleg a jelnyelvben gondolkozik és akár beszél, akár 
ír, a jeleket egyszerűen szavakba foglalja, vagyis a jelnyelvet 
lefordítja a mi hangzóbeszédünkre, amiből igen rossz beszéd és 
írás származik.

Ne bocsássuk soha az alsó fokon a szóismertetést a tárgy
ismertetés elé és ne előzzük meg soha, semmiféle fokon a beszéd
tanításnál az írással a kiejtést, a szóbeli megnevezést, a beszédet.

Képesítsük a siketnémát minél előbb az alkalomszerűségek 
lelkiismeretes felhasználása és a társalgási alak gyakorlása által a 
lelkében élő vágyak és óhajtások, továbbá a mindennapi életben 
leggyakrabban előforduló szólásformák szóbeli közlésére.

Szemléltessük a legnagyobb gonddal a nyelvalakokat.
Adjunk a siketnémának nagy szókincset.
Adjunk neki nyelvérzéket, hogy tudjon a nyelvalakokkal 

bánni és hogy képes legyen ennek a segítségével a beszélő 
szájáról le nem olvasható hangokat, ragokat, képzőket, szavakat 
kitalálni, kikombinálni.

Legyen a beszéd mindenkor a legfontosabb tárgya taní
tásunknak.
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Használjuk ki az összes tantárgyak tanításánál a beszéd 
helyes gyakorlására és a beszédkészség fokozására kínálkozó 
alkalmat.

Követeljük meg a siketnémától, hogy nemcsak az osztályban 
és velünk szemközt állva, hanem az udvaron, a folyosón, és bárhol 
s bárkivel szemközt állva is vigyázzon a beszédjére.

Ha így járunk el, akkor nem származik hiba az írás taní
tásából, akkor a siketnéma u. n. anyanyelve, a jelnyelve sem 
okozhat annyi bajt s a siketnéma az élőbeszédhez fogja gondol
kozását beszédközben kapcsolni, nem pedig az íráshoz, vagy a 
jelnyelvhez.

A gyengetehetségű gyermekek előkészítő oktatása.

b) Hz érzékszervek gyakorlása.

A gyengetehetségű gyermekek előkészítő oktatásának külön
legessége talán legerősebben domborodik ki az érzékszervek 
gyakorlásában. Mert hiszen szemléltetést végeznek a normális 
gyermekek óvodáiban is, a foglalkoztató gyakorlatokat, a játékot, 
ha más-más elnevezés alatt is, de szintén megtalálhatjuk ott. Az 
érzékszervek rendszeres gyakorlása azonban csak a fogyatékos 
gyermekeknél bír nagy fontossággal és itt részesíttetik különös 
figyelemben. Ennek okát azt hiszem az eddigiekben már sikerült 
kifejtenem, s csak ismétlésekbe bocsátkoznék, ha ezeknek a gya
korlatoknak célját, rendeltetését újból részletes fejtegetés tárgyává 
tenném. így tehát csak az összefoglalás kedvéért mondom el, 
hogy célunk az érzékszervek gyakorlása által: a gyermekek egyes 
s talán a normális érzékelésnél igénybe sem vett érzékszerveinek 
erős ingerekkel külön-külön való megtámadása, működésbe ho
zása, s ennek révén a szervek érzékelő képességének s az érdek
lődés és figyelem intenzivitásának fokozása.

Talán az is megérthető a fentebb már előadottakból, hogy 
mi különbséget találhatunk az érzékszervek gyakorlása s a vele 
végeredményében egyazon célt szolgáló szemléltető gyakorlatok 
között. Az elmondottakhoz még csak a következőket kívánom 
hozzáfűzni.



A szemléltető gyakorlatok alkalmával az egyes tárgyakat, 
jelenségeket a maguk teljes egészében állítjuk a gyermekek elé, 
s minden érzékszervének szabadteret engedünk a működésre. Az 
így nyert szellemi kép általános lesz, de részletei esetleg eimo- 
sódottakká válnak, még az esetben is, ha a tárgy egyes részleteit 
beható szemléltetés tárgyává tettük volna is. A tárgyakról alkotott 
érzékietek pedig csak akkor bírnak értékkel, ha azok folyománya
képpen a tudatban a tárgyaknak valamennyi lényeges jegyét 
egybefoglaló képzetek, fogalmak jönnek létre, úgy, hogy a iénye- 
ges jegyek bármelyikének felidézése az illető tárgy képzetét ben
nünk kiváltani képes legyen.

A legtöbb dologról szemünk és fülünk utján szerzünk tu
domást s a látott és hallott dolgok agyunkban látási és hallási 
képzetekké alakulnak. Mentői több érzékletet szereztünk a tárgyról, 
annál több képzetünk is lesz róla, s ha a látási, hallási képze
tekhez még tapintási, Ízlelési és szaglási képzetek is társulnak, 
annál biztosabb, határozottabb lesz az illető tárgyra vonatkozó 
tudásunk. A tudásnak, az ismeretnek fokmérője az, hogy vájjon 
az elmében az összekötő idegpályák által egybekapcsolt külön
böző helyeken fekvő képzetek csak egyiknek vagy másiknak érin
tésére összerezdülnek-e, egybekapcsolódnak-e ?

Ha a narancsot valóban ismerem, akkor nem kell azt nekem 
föltétlenül látnom, sőt kezembe se kell vennem, mert a papiros 
csomagon keresztül áthatoló illat is — föltéve, hogy szagló érzékem 
rendesen működik — elárulja már annak jelenlétét. Legfeljebb 
csak abban nem lehetek bizonyos, vájjon kicsiny, vagy nagy, 
sárga- vagy vörösbélü narancsokat rejteget-e a papiros előlem. De 
ezek a „narancs“ fogalmának már nem lényeges ismertető jegyei, 
hanem odatartoznak a fajok, egyedek kategóriájának jegyei közé.

A sót, anélkül, hogy színét látnám, alakját érzékelném, puszta 
Ízlelés utján is megtudom ismerni és megtudom különböztetni 
bármely más tárgytól.

Bátran állíthatjuk, hogy a fecskét csak az ismeri igazán, aki 
azt a hangja után is határozottsággal megtudja különböztetni a 
többi madaraktól; vagy a kertésznek a virágok birodalmában az 
illatok után is tájékozódnia kell.

S ime így válik a gyengetehetségü gyermekek előkészítő 
oktatásában alkalmazott érzékszervek gyakorlása nemcsak a leg
közelebbi cél, hanem egyúttal a távolabbi feladat, az értelmi mű
velés, a tudat, a képzetalkotás eszközévé.
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Ebből a szempontból az érzékszervek gyakorlását nem volna 
szabad elmellőzni egyetlen gyermeknevelésnél sem. Hiszen hány
szor utal arra az élet, hogy egy bizonyos dolgot csak egy jelen
ségből ismerjünk fel. Nem látunk lángokat, nem hallunk égő 
sistergést, nem érezzük a hő hatását, de az egyetlen kis bűz 
elárulja nekünk, hogy valamelyik társunk ruhájára kicsiny szikra 
pattant, s annak megkeresésére s a nagyobb baj elhárítására 
figyelmeztet bennünket. Aki nem ismeri az égő ruha által ter
jesztett szagot, bizony igen könnyen későn juthat a veszedelem 
tudatára s áldozatul esik. Akárhányszor éppen csak az Ízlelés, ez a 
nevelési szempontból alig méltányolt szerv, mentett meg már 
emberi életet. Elmondhatjuk, hogy a jól fejlett, mindenre kiképe
zett érzékszervek nemcsak értelmiségünknek nélkülözhetetlen 
támaszai, hanem egyúttal a kívülről bennünket környékező ezer
nyi veszedelmekkel szemben védőink és öltalmazóink is.

Ez a helyes nézet nyilvánul meg tantervűnk azon intézke
désében, hogy bár az érzékszervek gyakorlását csak az előkészítő 
csoportok számára írja elő mint külön tantárgyat, de szivére köti 
az utasításban a gyengetehetségüek tanításával foglalkozóknak, 
hogy ezeket a gyakorlatokat a tanítás későbbi fokozatain se ha
nyagolják el, hanem a magasabb osztályokban is alkalmazzák 
mindég, amint az alkalom és szükség úgy hozza magával, ha 
nem is az érzékszervek fejlesztése céljából, hanem a gyakorlati 
élet szempontjából kívánatos többoldalú és tökéletesebb ismeret- 
szerzés kedvéért.

Az érzékszervek gyakorlásának anyagát elég határozottsággal 
állapította meg tantervűnk. Külön-külön csoportosította azokat a 
gyakorlatokat, amelyek a szemnek, fülnek, bőrnek, nyelvnek, orrnak 
szólanak.

Nézzük ezeket a gyakorlatokat egyenként.
A szem kétségtelenül a legnagyobb mértékben igénybe vett 

szervünk. A gyengetehetségű gyermekek is a legtöbbet néznek. 
De ez náluk igen sokszor csak bámulásnak mondható és nem 
látásnak. Pedig a jó látás, a tárgyaknak és jelenségeknek látás 
utján való gyors észrevevése, az ő jövendőbeli életükben is igen 
jelentékeny szerepet fog játszani. Tanítsuk tehát meg őket a 
látásra. A szemnek szolgáló legelemibb érzéki ingerek a színek, 
formák és kiterjedések. Minden a szem utján megszerezhető 
egyéb képzetek ezekre vezethetők vissza. A színek közűi tapasz
talás szerint leggyakrabban a vörös érdekli legjobban nővén-
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dékeinket. A színek ismertetését tehát ezzel kezdhetjük. Kezébe 
adunk a gyermeknek egy piros tárgyat, mondjuk papírlapot, s 
figyelmeztetjük őt, hogy azt jól nézze meg. Aztán elé teszünk 
egymásután több hasonló színű dolgot, s felhívjuk figyelmét 
arra, hogy ezek is ugyanolyanok. A 3—4. tárgynál megadhatjuk 
a kifejezést is, hogy ez piros színű. Sok ilyen gyakorlás után 
következhetik a megrögzítés, a begyakorlás. Ennek első foko
zata az, hogy különböző színű egynemű szerek közül a piros 
színűeket válogattatom ki. Persze ennek is lehetnek részletei, elő
ször csak 1—2 tárgy közül, aztán hovatovább több tárgy közül 
választatom ki a piros színűeket. Fejlettebb állapot már az, amikor 
a gyermek pld. az iskolában előforduló vörös szinü tárgyakat nehéz
ség nélkül elsorolni tudja, vagy ha elmondja, milyen vörös szinű 
tárgyakat látott. Ez a működés képzeteknek jelenlétét tételezi fel.

Ugyanilyen formán gyakorolhatjuk be a többi színeket is, 
a fehéret, a feketét, kéket stb. Ha már egy két szint megtudnak 
látni a növendékek, akkor elérkezik az ideje, hogy azokat egy
más között is összehasonlítsuk.

Majd a színek árnyalataira is rákerülhet a sor. Ha e tekin
tetben nem is jutnak el növendékeink addig, hogy kifejezetten 
tudják, hogy pl. ez a tárgy szürkés-barna, amaz sárgás-barna; 
de azt mégis el kell érnünk, hogy három külömböző barna szin 
közül a fokozatokat felismerjék.

A színek gyakorlására nélkülözhetetlen valamelyes gyűjte
mény, még pedig anyagra, alakra nézve többféle is. Ezen kívül 
felhasználhatjuk, sőt fel is kell használnunk szinérzetek létrehozá
sára mindazokat az anyagokat is, melyek a szemléltető gyakorla
tok kapcsán előfordultak.

Az alakok meglátása és megkülönböztetése már több fárad
sággal jár a gyengetehetségű gyermekeknél, mint a színek begya
korlása. Ezek nem is szoros értelemben vett látási képzetek, mert 
ezeknél nagy szerepük van a tapintásnak is. Hogy közönségesen 
a tárgyak alakjáról nyert ingereket tisztán látás útján fogjuk fel, 
ennek a célszerű berendezkedés folytán kifejlett gyakorlat az oka. 
Az alakok észrevevését tehát első sorban a látás útján kell gya
korolnunk. Gömbölyű, henger alakú, szögletes, hegyes stb. alakú 
tárgyakat tartunk kéznél s azokkal a sziliekre vonatkozólag már 
leirt fokozat szerint hatunk a gyermekek látására.

Kiterjedéseket jeleznek a rövid, hosszú, kicsi, nagy, vastag, 
vékony, magas, alacsony, sok, kevés fogalmak. Ezeknek látás útján
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való érzékeltetésére is ajánlatos készen tartani egy mintasorozatot, 
s felhasználni mindazokat az alkalmakat, amelyek a tanítás folya
mán kínálkoznak. A fokozatok itt is megtartandók. Előfordulhat 
közben ilyen kérdéseknek az eldöntése is, ki a legnagyobb, ki a 
legkisebb, melyik tárgy a tanteremben a legnagyobb, a legma
gasabb, legvékonyabb, legvastagabb stb.

A látási gyakorlatok keretében előfordulhatnak iránygyakor
latok is. Megjelölünk egy bizonyos helyet s a gyermeknek arra 
felé kell néznie, mutatnia, vagy haladnia. Ez a térbeli tájékozó
dást segíti majd elő. A távolságok megítélésének legelemibb mód
jait szintén felhasználhatjuk.

A hallás gyakorlására a legkülönbözőbb hangot adó tárgya
kat vehetjük igénybe. A dob, a trombita, a csengetyű, a pohár, 
a hegedű stb. mind igen ügyesen használhatók fel e célra. Eljá
rásunk a következő lehet. Tegyük fel, a csengő hangját akarjuk 
érzékeltetni. A tárgyat mindenek előtt bemutatjuk a gyermekek
nek, majd valamennyi előtt megrázzuk azt. Figyelmeztetjük aztán 
őket arra, hogy a csengő hangot ad. Kedvet ébresztünk bennük, 
ha velük is végeztetjük a csengetést. Majd egy gyermeket a fal 
felé fordítunk arccal, vagy bekötjük a szemét s így csengetünk. 
Aztán megkérdezzük tőle, hogy hallott-e valamit, mit hallott, mivel 
vette azt észre ? A többivel is folytatjuk ugyanezt s közben a 
csengő helyett a padlóra való toppantással, az asztal megütésé- 
vel, vagy tapsolással adunk hangot s megkérdezzük, vájjon ez is 
csengés volt-e ? Később arra vezethetjük a gyermekeket, hogy a 
csengetés helyét bekötött szemmel meghatározni, felkeresni tud
ják. A további fokon, mikor már több tárggyal végeztünk hallási 
gyakorlatokat, megkövetelhetjük a gyermekektől, hogy az egymás
után megszólaltatott csengő, pohár, hegedű, trombita hangját s 
a hangforrás helyét is megtudják csupán hallás által határozni. 
Tudniok kell azt is, hogy mikor csengetünk a kisebb, mikor a 
nagyobb, vagy legnagyobb tárggyal. Kívánatos, hogy arra is képe
süljenek növendékeink, hogy egymást s tanítójukat hangjukról is 
felismerjék. Erre akként vezethetjük rá őket, hogy egyet-egyet 
arccal elfordítunk, vagy bekötjük a szemét, aztán hol egyik, hol 
másik társaival mondatunk egy-egy szót, majd pedig magunk is 
mondjuk ugyanazt, s az illető gyermektől követeljük, hogy sorra 
nevezze meg, vagy fogja meg azt, aki beszélt. Milyen egyszerű 
ismerős játék ez a szembekötősdi a gyermekszobából; ki hinné, 
mily nagy ennek a képző ereje. Szép eredménynek tekinthetjük, 
ha az év végén a gyermekek 15—20 különböző tárgynak az asz-
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falra, a padlóra való leejtéséből bekötött szemmel megtudják 
határozni a tárgyakat, vagy a mozgás közben hangot adó tár
gyak mozgásának irányát hallás útján meghatározni képesek. A 
szobában ülünk, nem látjuk, hogy merre felé halad az utcán a 
kocsi, de a zörejből mégis megtudjuk Ítélni, sőt még azt is mer
jük állítani, hogy terhes kocsi, vagy más fajtájú halad-e házunk 
előtt, s hogy futnak-e az eléje fogott lovak, vagy csak lassan 
mennek? A hangról a sötétben is megtudom mondani, hogy 
felém röpül-e valami, vagy távolodik tőlem. Igyekezzünk a hallási 
gyakorlatok kapcsán a gyengetehetségű gyermekeket lehetőleg 
ilyen gyakorlati szempontból hasznos dolgokra is megtanítani.

A bőrben elhelyezett tap-'ntó szervek részint a fájdalmi és 
nyomási, részint a hő érzeteket fogják fel. Az előbbi érzetek 
által a tárgyak térbeli kiterjedéséről, s a szerveinkre gyakorolt 
esetleges durvább hatásokról veszünk tudomást. A hő hatásoknak 
a bőr egész felülete állandóan ki van téve. Nem tartozik ugyan 
a tapintóérzékhez, de azért itt említem fel, — mert szerve ehhez 
közel fekszik — az u. n. izom-, vagy helyzeti érzéket, amely 
bennünket a testünk különböző részén lefolyó akaratlagos izom
mozgásokról, testünk egyes részeinek helyzetéről tájékoztat. Mind
ezeket a szerveket a tapintási gyakorlatok kapcsán egyaránt igénybe 
kell vennünk, annál is inkább, mert még a normális viszonyok 
mellett is ezeket elhanyagolva találjuk, a mi növendékeinknél 
meg éppen erősen lefokozódott ezeknek működési képessége.

A tapintó szervre hathatunk puha, kemény, sima, érdes, 
száraz, nedves, gömbölyű, szögletes, kicsiny, nagy, hegyes, tompa 
tulajdonságokkal biró tárgyakkal.

Természetes, hogy a többi érzékszervet ezeknél a gyakor
latoknál is kizárjuk, s behunyt szemmel végeztetjük azokat. Nem 
tartom lényegesnek, hogy a gyermek a kezébe adott tárgyról 
éppen a tulajdonságot tudja megnevezni, pld. hogy azt mondja, 
amit tartok, az érdes; — de azt már kívánatosnak tartom, hogy 
megtudja mondani, hogy a kezében fa volt s amin végighuztam 
az ujját az a fának a kérge. Meglehetünk elégedve, ha lassanként 
az elővett tárgyakat puszta megtapintás utján is felismerik növen
dékeink. A fájdalom érzetét ne váltsuk ki bennük erőszakkal, 
legfeljebb annyit tehetünk, hogy tréfásan megcsípjük egyszer itt, 
egyszer ott őket, s megkérdezzük tőlük, hogy éreztek-e valamit, 
hol csíptük meg? stb.

A hőérzetek fejlesztésére is vehetünk fel gyakorlatokat. A 
jéggel a hideget, a tűzzel a meleget érzékeltetjük. Megmelegített,
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vagy lehűtött tárgyak, s általában a tárgyak és a levegő hőfoka, 
mind alkalmas anyagul kínálkozhatnak.

Az izomérzés is gyakorlandó. Ezt tesszük például azáltal, 
ha a gyermek kezét felemeljük, hátra-, oldalt tesszük s kérjük 
tőle a helyzet megnevezését. Rezgéseket érzékeltetünk stb.

Az ízlelés gyakorlására is elég sok alkalom kínálkozik. Tart
hatunk e célra valami rendszer szerint összeállított taneszközt is, 
de elég ízlelni valót találunk lépten-nyomon a gyakorlati életben 
is. Ott van a sok ételnemű, azok mindegyikének van íze. Nagyon 
helyesen teszi kötelességévé tantervűnk e gyakorlatoknak azt, hogy 
általa a növendékek az ételnemüeknek és gyümölcsöknek ízük 
útján való felismerésére képesítessenek.

Akad az ételek között édes, savanyú, sós, csípős, sőt még 
keserű is, s ezeknek aztán még egy sereg változata. Már talán 
mondanom sem kell, hogy a szemet itt is ki kell zárnunk az 
együttműködésből, vagyis a gyermekeknek rendszerint nem sza
bad látniok, amit velük ízleltetünk.

Végül a szaglás gyakorlását kell még felemlítenem, amely
nél elsőrendű szerepet játszanak az illatos virágok, a gyümölcsök, 
az ételek párája, az italok szaga, a különböző bűzök. Amennyire 
lehet járjunk el ezeknél is a gyakorlatiasság elvének szemelőtt 
tartásával s törekedjünk arra, hogy a gyakori szagokkal a gyer
mekek megismerkedjenek s azokat a tárgyakat, amelyek ezeket 
az illatokat árasztják, pusztán ezen egy megnyilvánulásukból is 
megismerni képesek legyenek.

Fentiekben az érzékszervek gyakorlásának anyagáról szó
lottám ugyan, de közbe vegyítettem a gyakorlatok módszeres 
alkalmazására vonatkozólag is egyet-mást. Hátra volna talán még 
annak a kérdésnek eldöntése, hogy vájjon hát egyszerre csak 
egy érzékszervet gyakoroljunk-e s a másikra csak akkor térjünk 
át, amikor az előbbinél már mindent kimerítettünk? Ez nem is 
volna célszerű, s kivihetetlennek is bizonyulna. Egy héten lehe
tőleg minden szervet vegyünk igénybe, de sőt egy óra keretén 
belül se zárkózzunk el úgy, hogy pld. csak a hallást fejlesszük. 
Legyünk itt tekintettel megint a körülményekre és fordítsuk ügye
sen a tanítás hasznára azokat. Ha a kertben sétálunk s ott virá
gok nyílnak, tegyük ezeket látási és szaglási szempontból vizs
gálódásunk tárgyává, stb. Szóval keressük tanításunkban itt is az 
ésszerűséget és kerüljük az élettelen, üres sablonszerűségeket.
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IV. A foglalkoztató gyakorlatok.

Mindenféle foglalkozás mozgásokban nyilvánul meg. A moz
gás szervei pedig az izmok, amelyeknek összehúzódásai, vagy 
elernyedései hozzák létre a különféle mozgásokat. Az izmok 
működési képessége azonban nemcsak önmagukban, fejlettségük
ben, erősségükben rejlik, hanem függ attól is, vájjon az izmo
kat működtető agybeli központok épek, egészségesek-e s váj
jon a központi idegrendszerben megnyilvánult akaratot, az u. n. 
mozgató, motorikus idegpályák akadály nélkül tudják-e közvetíteni 
rendeltetési helyükre, az izmokhoz és hogy az izmok az idegtől 
átvett ingereknek engedelmeskednek-e, vagyis, hogy mindezen 
tényezők között fennáll-e az összrendezettség.

Végeredményében az izomműködések precizitásának felté
telei tehát a központi idegrendszerben, az agyban keresendők.

A gyengetehetségű gyermekekre vonatkoztatva erről meg 
már tudjuk, hogy náluk éppen ebben van a hiba. És pedig nem
csak az érző központok és pályák, hanem a velük szoros, okszerű 
kapcsolatban lévő mozgató agyi központok és idegpályák is 
kóros elváltozásokat mutatnak. Így is kell ennek a dolog termé
szeténél fogva lennie, mert a cselekvések rugója, irányítója az 
akarat, csakis a nyert érzékietek, képzetek által jő létre a lélekben 
s ahol tehát nincs érzet, képzetfogalom, ott nincs akarat sem 
akarat nélkül pedig csak tengőéleti, vagy ösztönszerű mozgások 
keletkeznek, de tudatos, akaratlagos cselekedetek nem.

Ez a rövid magyarázata a gyengetehetségű gyermekeken 
észlelt mozgási rendellenességeknek. Innen van az, hogy a leg
alacsonyabb értelmi fokon álló idióták rendszerint egyúttal tétle
nek, mozdulatlanok, semmivel foglalkozni nem tudnak; legelemibb 
szükségleteiket, az evést, ivást, öltözködést sem tudják maguk 
elvégezni, s egész mozgásuk esetleg órák hosszat tartó ritmikus, 
céltalan kéz, láb, fej vagy más testrész rázásokból, u. n. tikkek- 
ből áll. Az izgékonyság, a folytonos ide-oda szaladás, ugrálás, 
nyugtalanság esetleges jelenlétei szintén a működési összrende- 
zetlenségre vezethetők vissza.

A mozgási képesség korlátoltsága, az értelem fokának emel
kedésével általában fokozatosan csökken a szellemileg fogyatékos 
egyéneknél. Mentői értelmesebb a gyermek, annál öntudatosab- 
bak mozgásai és annál könnyebben szoktathatjuk őt egyes fog
lalkozásokhoz.

Mivel pedig az előkészítő csoportok növendékei értelmi
M agyar G yógypedagógia. 13
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szempontból, — rm'nt az előbbi fejezetekben kifejtettem, — igen 
alapos csiszolásra vannak ráutalva, ebből következik, hogy a 
foglalkoztató gyakorlatoknál, vagyis a gyermekek mozgási munka- 
képességének gyakorlásánál szintén nagy feladat, tágas tér ál! 
előttünk.

Itt megint a már többször hangoztatott individualismusra kell 
hivatkoznom. Mert amint az értelmi képessége teljesen elütő a 
gyengetehetségü gyermekeknek, úgyanígy változatos közöttük 
a foglalkozási, mozgási készség is. Ezt a változatosságot lehetet
len tekintetbe nem venni akkor, amikor eljárásunk célját és esz
közeit meghatározni akarjuk. Mindenek előtt természetesen egy 
általános nézőpontra, egy általános cél meghatározására kell emel
kednünk, de nyomban le is kell onnan szállnunk, s úgyszólván 
minden gyermekkel szemben más és más célt, más és más esz
közöket kell keresnünk.

Az általános célt az elmondottakból bárki is könnyen kitűz
heti maga elé. A gyermek egész testének ügyesítése, erősítése, 
az akaratlagos mozgásokban való gyakorlás, annyira, hogy a 
gyermekek a tőlük is megkivánható egyszerűbb cselekedeteket 
önállóan végezhessék; ezt tekinthetjük általában a foglalkoztató 
gyakorlatok feladatának. Részleteiben azonban, úgy a foglalko
zási anyag megválasztásánál, mint hz alkalmazandó módszer te
kintetében, valamint ezeknek a különböző egyénekre való vonat
koztatásánál számtalan mellék körülmény jő tekintetbe.

Ez utóbbira, vagyis arra, hogy milyenféle gyakorlatokat 
végeztessen a csoportvezető a különböző típusú gyermekekkel, 
a tanterv is csak általános utasítást ad, s én sem tekintem fel
adatomnak ennek részletes tárgyalását. „Az ízgékony, ide-oda 
kapkodó természetűekkel gyakrabban végeztetünk olyan munká
kat, amelyekhez nyugodtság, türelem és kitartás szükséges. A 
tétlenül álló, vagy ülő gyermek pedig természetszerűleg ele
venségre serkentendő, ennek tehát nagyobb élénkségeket kivánó 
foglalkozásokat adunk.“ Ez a tantervűnkből vett idézet bizo
nyítéka egyrészt annak, hogy egyáltalában nem állok ellentétben 
az általános felfogással, amikor az individuális eljárás szigorú kö
vetéséi a foglalkoztató gyakorlatoknál is hangoztatom, másrészt 
meg elegendő alapot és útbaigazítást ad a gyakorlott pedagó
gusnak arra, hogy az egybefoglaltan feltüntetett anyagból ese
tenként mit és hogyan használjon fel.

A foglalkoztató gyakorlatok között megkülönböztethetünk 
olyanokat, amelyeknél a test különböző izmait mozgásra kény-
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szentjük ugyan, de ezen mozgások maradandó külső nyomokat 
nem hoznak létre; azután olyanokat, amelyek bizonyos kézzel 
fogható eredmények elérésére irányulnak. Az előbbiek körébe 
tartozhatnak a különféle testmozgások, tornagyakorlatok, az utób
biakhoz pedig az u. n. kézimunkákat számíthatjuk. A célt tekintve 
az előbbeniek főleg arra lesznek jók, hogy általuk a gyermekek 
bizonyos rendet, közszokásokat sajátítanak el, illetve a testi 
egészség és épség fentartásához szükséges rendszeres testgya
korláshoz jutnak; a kézügyesítő foglalkozások által pedig alkal
munk lesz a gyermekekkel megkedveltetnünk a munkát.

Nézzük már most, mik fordulhatnak elő ezek keretében?
Testmozgás pld. a felállás, leülés, menés, futás, karmozga

tás, fejforgatás, az ajtó becsukása, kinyitása, tárgyak felemelése, 
elvitele, visszahozása, öltözés, vetközés stb. számtalan és szám
talan változatban. Ezeket parancsok után teljesítik a növendé
kek. A parancsoknál megköveteljük, hogy azok a gyermek által, 
úgy amint ő arra képes, végrehajtassanak. Ne riadjunk vissza az 
első sikertelenségtől, legyen ennek akár a gyermek gyengesége, 
akár dacossága az oka, ismételjük meg a parancsot és tegyük 
meg magunk a gyermekekkel többször is azt, amit tőle kívántunk 
mindaddig, míg könnyedséget nem észlelünk a kivitelben. Alkalom 
kínálkozik itt majd az együttes cselekvésre is; egyszerre állítjuk 
fel, egyszerre ültetjük le a növendékeket, vagy arra kényszerítjük 
őket, hogy valamely irány, távolság felé együttesen szaladjanak. 
Régen és sok alakban kifejtett tény az ilyen nevelési eljárásnak 
elvitázhatatlan előnye és jó hatása. A példa, a versengés nem 
ismeretlen nevelői motívumok a gyengetehetségtí gyermekek ok
tatásában sem. A testmozgásoknál különben arra kell törekednünk, 
hogy a gyermekek tagjaik tudatos használatát mentői inkább 
megszokják.

A tornagyakorlatok kiegészítését képezik a testmozgási gya
korlatoknak. Ezeknek aztán megint sok fajtája lehet. Én részem
ről nagyon kívánatosnak tartanám, hogy az előkészítő csoportban 
egyebek mellett az u. n. svédtorna gyakorlatok is alkalmaztassa
nak. Tantervűnk ugyan csak a felsőbb osztályokban rendelte el 
ezeknek a tanítását, de szerintem igen sokat nyerne értékben az 
előkészítő oktatás is, ha használná ezeket a gyakorlatokat. Hogy 
miben áll a svédtorna, mik annak alapelvei, ennek részletezésébe 
nem bocsátkozhatom. Csupán azt emelem ki, hogy ezzel a rend
szerrel a legintenzivebben és teljesen individuálisan eszközölhet-
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jük a testi nevelést, S ezért van nagy szükség rá a gyengetehet- 
ségüek nevelésénél.

A foglalkozások körébe tartoznak a különféle játékszerek
kel végezhető mozgások; labda, teke, golyó gurítása, kockákkal, 
hasábokkal való építés stb.

A kézügyesítő gyakorlatok közül felemlítem az agyagmun
kákat, amelyeknek keretében a gyermekek egészen egyszerű 
alakokat golyót, almát, kockát, kiflit, patkót stb. készítenek el 
agyagból eleinte és gyakrabban utasítás és előmutatás segítségé
vel, későbben pedig úgy, hogy a gyermekeknek önalkotó ereje 
és képzelete is érvényre jusson.

Színes táblácskákból, vagy vesszőcskékből idomokat rakat
hatunk ki.

Papir csillagocskákat és szalmaszálakat füzetünk fonalra 
kombinált sorrendben. Papirt hajtogattatunk, papírt kivarratunk 
és füzetünk. Két oldalon kis fatáblára erősített szíjak közé szilán
kokat füzetünk. Borsó munkák, vagy más egyéb gyermek fog
lalkoztatások szintén előfordulhatnak.

Gondoskodnunk kell arról is, hogy a gyermekek az Írósze
rek használatában némi ügyességre tegyenek szert. Eleinte krétá
val pontokat és vonalakat rajzoltatunk a fali táblára, majd egy-két 
vonallal egyes dolgokat le is rajzoltatunk s áttérünk az Írón hasz
nálatára is. Ezzel a későbbi írás és rajzolás tanítását készítjük elő.

Mindenféle foglalkoztatási gyakorlatnak egyaránt lehet jelen
tősége, ha az a körülmények mérlegelésén alapszik s a gyermek 
egyéniségéhez alkalmazkodik. Külön azért nem is volna indo
kolt kiemelni közülök egyet sem. Mégis meg kell még emlékez
nem azokról, amelyek kézimunkáknak nevezhetők. Figyelembe kívá
nom ajánlani ezeket azért, mert nemcsak általános, de különös ren
deltetésük is van ezeknek a mi neveltjeinknél. Végeredményében 
ugyanis belőlük munkás, dolgos embereket akarunk nevelni, ez 
pedig akkor fog sikerülni, ha bennük a munka ösztönt, a munka 
kedvet a kezdet-kezdetétől ébresztgetjük, ösztökéljük. Hatalmas 
előmozdító lesz e tekintetben az, ha látja, élvezi a gyermek mun
kájának a gyümölcsét éppen a foglalkoztató gyakorlatoknál. Ne 
feledje azonban senki, hogy túlságos követelmények felállításával 
inkább árthatunk, mint használunk.

Ne tekintsük azt, hogy a táblára rajzolt alak, vagy az agyag
ból elkészített tárgy az utolsó vonásig hü másolat-e, hanem nézzük 
a gyermekek igyekezetét, jóakaratát s támogassuk azt állandó bűz-
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diósunkkal, dicséretünkkel, mutogatásunkkal. Türelem és kitartás 
kisérje minden lépésében nevelő munkánkat! Ez a siker egyik titka.

V. A játék.

Ki vitatná azt, hogy a gyermeknek szüksége van a játékra? 
Hiszen ez a gyermekség ismertető jele, elmaradhatatlan jellem
vonása. Milyen visszatetszést szül az elvonult természetű, a játé
kot nem kedvelő gyermek? S viszont, ha egy élemedett embert 
vidáman, pajkosan játszani látunk, önkéntelenül is ajkunkra tolul 
ez a kiáltás: „Ni a gyermek!“

Ha tehát a játék ily szorosan összeforrt a gyermek egyéni
ségével, ne vegyük ezt el tőle, hanem hagyjuk meg ezt neki, de 
sőt, ha nem volna birtokában ennek kedvelése, szeretete; szeret 
tessük meg vele a játékot.

Igen sokszor éppen az utóbbi esettel állunk szemben a 
gyengetehetségű gyermekeknél. Ez a fogyatkozásuk ismét egy 
láncszem lelki rendellenességeik hosszú sorozatában. Mivel pedig 
mi tökéletes, mindenre kiterjedő munkát akarunk végezni, ezt 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk s a játékot is fel kell ven
nünk nevelési eszközeink közé. Nehéz volna meghatározni külön- 
külön azokat a lelki erőket, amelyekre a különböző játékok fej
lesztőig, nemesítőleg hatnak. Azt lehet mondani, hogy általáno
san nagyon kedvező ezeknek a hatása az értelemre s a többi 
képességekre, a lelki alaphangulat, a kedély művelésének és helyes 
irányba való terelésének pedig úgyszólván nélkülözhetetlen esz
közei.

A játékok lehetnek vagy társasak, vagy egyenkint végezhetők. 
Mind a kettőnek meg van a hivatása a gyengetehetségü gyerme
kek előkészítő oktatásában, azért alkalmaznunk kell mind a két
félét. Anyagot szolgáltatnak a gyermekszoba ismeretes játékai, s a 
különböző szerzők könyveiben leírt és ismertetett gyermekjátékok.

Jótékony hatással lesz, ha a játékok közé éneklést is vegyi
tünk. Az énekek szövegének betanítása az emlékező tehetséget, 
dallama pedig a gyermekek zenei hallását fogja fejleszteni.

VI. Mikor tekinthetjük az előkészítő oktatást eredményesnek 
és befejezettnek?

Erre a kérdésre az lehet a válaszunk, hogy a gyenge tehet
ségű gyermek előkészítő oktatása akkor mondható sikeresen befe-
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jezettnek, ha egész egyéniségét, minden testi és lelki képességét 
annyira tudtuk fejleszteni, megerősíteni, hogy a nevelés további 
fokán, a rendszeres oktatásban, az írás, olvasás, számolás s más 
pozitív ismeretek elsajátításában nagyobb nehézség nélkül halad
hat előre. Hogy ebbe az állapotba segítettük-e tanítványunkat, vagy 
sem, ennek elbírálása megint gyógypedagógiai tudást és tapasz
talást tételez fel. Járjunk el ennek eldöntésében mindenesetre a 
legnagyobb körültekintéssel s inkább készítsük még tovább növen
dékünket, ha nem lennének nála elég erősek, szilárdak az alapok.

A házépítés gyakran használt hasonlat a nevelésben, s így 
itt is meg van annak a jogosultsága. Az alapok lazasága mellett 
nem tudunk erős falakat, kemény, tartós épületet építeni.

Sőt több pillérnek hiánya, éppen a gyengetehetségü gyer
mekeknél, könnyen maga után vonhatja a fáradsággal fölemelt 
építmény összeomlását.

Ha egyes esetekben a talaj bizonytalansága, süppedékessége, 
szóval építésre alkalmatlan volta miatt nem volnánk képesek az 
alapozás munkáját rendesen, tökéletesen elvégezni, inkább hagy
juk abba az egész munkánkat, s azokat a gyengeelméjű gyerme
keket, akik az előkészítő osztályokban sem adták tanujelét fejlő
désüknek utaljuk a nevelő-intézetekből állandó ápolásra, gondo
zásra. Ezekkel szemben a mi munkánk a legnagyobb körültekin
tés és fáradság mellett is meddő, sikertelen marad. Ezeknek sorsát 
csak a humanizmus enyhítheti.

Vakok központi könyvtára.
Irta : Herodek Károly.

Nagyszabású akció van készülőben, hogy a vakok részére a 
külföldi könyvtárakhoz hasonlóan központi könyvtárt létesítessék. 
Annak kiemelésével, hogy a vakok budapesti országos intézete 
már évekkel ezelőtt egy országos jellegű Kölcsön Könyvtár léte
sítésén fáradozott, az eszmét melegen üdvözöljük. Minden olyan 
müködéshöz, amely a vakok ügyét akár anyagi, akár erkölcsi szem
pontból van hivatva felkarolni, részünkről szives készséggel fel
ajánljuk szolgálatainkat. Mert hiszen mi vagyunk hivatott őrei ügyünk
nek, ránk háramlik az a kötelezettség, hogy a megpendített 
eszmének megvalósításához minden kétkedés mellőzésével beáll- 
junk a csatasorba és segítsük a kitűzött lobogót diadalra juttatni.
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A központi könyvtár létesítése ma még csak idea, mely 
hogy testet öltsön hosszabb, rövidebb idő kérdése. Az ügy 
komoly törekvésű férfiak kezébe van letéve és így semmi kétség 
az iránt, hogy Magyarországban a művelt vakok részére központi 
könyvtár létesítessék. Nézzük csak, miféle szervei kell hogy 
legyenek a könyvtárnak. A bizottságnak első sorban agitatorikus 
propagandát kell kifejteni azon célból, hogy minél többen lép
jenek be látók részéről a bizottságba, akik fáradságot és időt 
nem kiméivé, a könyvtárnak úgyszólván katonáivá szegődnek. 
Átírnak műveket, másokat kapacitálnak és fáradhatlanul gyűjtik 
az anyagiakat. Mert hogy a könyvtár létesüljön, két kellékre van 
szükségünk: munkára és pénzre. Pénz nélkül minden törekvésünk 
hiú ábránd marad és munka nélkül kárba vesz törekvésünk. Pénzt 
a tehetősebb emberektől várunk, hogy a szegényebb osztályhoz 
tartozó intelligens és főleg női elemnek adhassunk bizonyos 
díjazás mellett munkát. És itt előre vetődik a könyvtárnak második 
szerve, kik írjanak műveket? Az az eszme, amely külföldről 
inportálódott, hogy előkelő hölgyek vállalkoztak ezen nagyszerű 
feladat megvalósítására, melyet azonban a mi viszonyaink mellett 
teljesen megérteni alig lehetséges, elvileg fentartandó. Hiszen 
nagyon fogunk örvendeni, ha előkelő hölgyeink vállalkoznak 
erre a nemes feladatra. Véleményünk szerint azonban a központi 
könyvtárt a felmerülő szükségletnek megfelelően csak a munka 
díjazásával lehetséges lendületes tempóban megvalósítani.

A műveknek az átírását nem szabad minden terv nélkül 
kezdeni és folytatni. Azokat az irány elveket, melyek központi 
könyvtár létesítésénél érvényre kell juttatnunk, már most kell 
megállapítani. Partikuláris, kicsinyes szempontoknak nem szabad 
érvényesülést engedni. Valamely irodalmi becsű munkát elejteni 
csak azért, mert abban vallási, vagy szociális, vagy más természetű 
vonatkozások vannak, elejteni nem szabad. Amennyire tartóz
kodnunk kell a selejtes, értéktelen és erotikus irodalmat szolgáló 
művektől, annyira becsesnek és értékeseknek kell tartanunk minden 
olyan művet, mely tudományos és szépirodalmi kérdésekkel fog
lalkozik. A másolandó munkáknál első sorban a közszükség
let jöhet figyelembe, vagyis azon munkák, amelyeket a mű
velt közönség mostanság közkézen használ, továbbá klaszi- 
kusaink, regéníróink, státusférfiaink. A külföldi irók közül úgy a 
regény, történet, nevelés-tudomány stb.-ből azok, akiket a művelt 
közönség nagyobb számban olvas.

Visszatérve a másolókra, ideális kivánalom az volna, hogy a



192 Herodek Károly

másolást javarészben a vakok végezzék. Minden vak nem lép 
át az egyesületbe, jelentékeny számuk visszakerül a szülői házba. 
A szülői házba azok térnek vissza, akik későbbi megélhetésük
ben mentesek az anyagi gondoktól. Az ilyenek, ha már a nevelő 
intézetekben megadatik az útbaigazítás, szívesen fognak Írni meg
állapított minimális összeg fejében a könyvtárnak. Környeze
tükben bizonyára akadnak olyan egyének, akik szívesen dik
tálnak naponként egy két órán át. De lehet kiosztani nekik a gya
kori használatnak kitett müvekből másolási példányokat is. A 
papíranyagot a másoláshoz a könyvtárnak kell adnia, hasonlóké
pen a gépet is, akiknek nincsen. Kuriozumképen felemlítem, hogy 
a vakok budapesti intézete könyvtára ivenként 5 fillért fizet máso
lási díjul.

Szili professzor már említést tett arról, hogy a központi 
könyvtárnak feladatát képezi a kedvezményes portó megszerzése. 
Példára is hivatkozott. Nézetünkkel a tanár úr kifejtett nézete talál
kozik. mert a vakok könyvtára csak akkor lesz életképes, hogyha 
ahoz a vakok nagyon minimális költségek mellett juthatnak. Igaz, 
hogy a jelenlegi könyvtári tagsági díj sem mondható magasnak, 
de figyelemmel arra, hogy a könyveket csomagként lehetséges csak 
szállítani, nemkülönben arra is, hogy az olvasó publikum vaksága 
mellett szegény, tetemes költséget ró a könyvtárnak állandó használata 
az olvasónak. Nézetem szerint az olvasó közönség és a könyvtár 
használatában junktimot lehetne kötni. Vagyis aki évente 15—20 
kötetet olvas, ha a tagsági díjat és a postaköltséget nem képes 
fizetni, köteles legyen egy megállapított müvet lemásolni.

A könyvtár egészséges alapon csak akkor fog nyugodni, ha 
lesznek díjazott tisztviselői. Ingyen munka ritkán szokott jó lenni, 
hiszen a közmondás is azt tartja, ajándék lónak ne nézd a fogát. 
Ezeknek a tisztviselőknek első sorban a vakok közül kell kikerülni, 
egy látó irányítása mellett. Hogy a könyvtár lélekzethez juthasson 
egy cirkuláréra, azaz egy lapra van szüksége. A lapnak a kiadá
sához külön nyomda berendezése szükségeltetik. Hogy a lap 
milyen irányzatot öleljen fel, azt megmutatja a jelenleg megjelenő 
Vakok Közlönye, de leginkább meg fogja mutatni a vakok érdek
lődése. Csupán annyit jegyzünk meg, hogy liberálisnak kell lennie, 
a vakok érdekeit kell szolgálnia, esetleg napi kérdésekkel kell fog
lalkoznia.

Nem volna teljes a központi könyvtár, hogyha a könyvek 
bekötésére könyvkötő műhely nem nyittatnék. A könyvkötőnek ugyan
csak a vakok közül kell kikerülnie. A budapesti intézet statuál pél-
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dát. Egy teljesen vak könyvkötő végzi a könyvkötési munkálato
kat közmegelégedésünkre.

Ezek a kivánalmak tólulnak előtérbe akkor, amidőn a vakok 
központi könyvtárának létesítése felett eszmecserét folytatunk.

A vakokat gyámolító országos egyesület a közel jövőben 
építeni készül. A tervezésnél nem szabad figyelmen kivül hagynunk 
a központi könyvtár létesítéséhez szükséges helyiségeket. Mert 
tulajdonképen akkor nyújt az egyesület vakjainak otthont, ha a 
legnemesebb szórakozásnak helyet biztosít. Szükség volna pedig 
egy nagy könyvtár szobára, és olvasó teremre, nyomda és könyv
kötő helyiségre. A szakemberek a termelt munkán kivül azt vizs
gálják, hogy miképen van szórakozásukról gondoskodva. A kül
földi intézetek ezt a problémát többé kevésbbé megoldották, hogy 
ha lépést akarunk velük tartani s a vakok jól felfogott érdekeit 
szemmel tartjuk, e kérdést legsürgősebb feladatunk közé kell 
sorolni.

A vakok tanárai 13-ik kongresszusukat f. évi júniusában 
Wienben tartják. Közoktatásügyi kormányunk hozzájárult ahhoz, 
hogy a legközelebbi kongresszust Budapesten tarthassuk. Nem 
lesz felemelőbb valami, mintha a kongresszusi tagokat egy nagysza
bású könyvtár elkészültével fogadjuk, ha megmutatjuk azon helye
ket, melyekben a vakok részére a szellemi táplálék készül s ahol 
szabad idejüket kedvük szerint hasznos szórakozással töltik.

Legyünk rajta egyesült erővel, hogy a központi könyvtár 
minélelőbb létesüljön és minélelőbb megkezdhesse működését. 
Egy nagy lépéssel visszük ügyünket a haladás felé.

AMMAN.
Beszélő süket (Surdus Loquens).

Latin eredetiből fordította Szabó Imre siiketnéma-intézeti hittanár.

(Az első kiadás ajánlása.)

A mély belátású férfiúnak,
Kolard Péter úrnak ezt a 

„Surdus I.oqiiensll-éi 
illő alázattal adja, ajánlja a szerző.
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KITŰNŐ TISZTELETRE MÉLTÓ BARÁTOM!

Ezen művecskével, bármilyen legyen is, nem egy címen tartozom neked. 
Azonkívül ugyanis, hogy annak a dolognak igazságát, amiről itt szó van, 
rajtam kívül senki jobban nem ismeri: annyi jótéteménnyel halmoztál el, míg 
leányod oktatása céljából házadban tartózkodtam és annyira leköteleztél, hogy 
irántad való hálámat csak nyilvános, és pedig, amennyire lehetséges, örök 
emlékkel róhatom le.

Mily nagy e század hitetlensége, alig tudja valaki nálad jobban. Voltak, 
sőt most is vannak kik merészen tagadják, hogy a süketeket beszélni meg 
lehetne tanítani; masok, habár a dolog igazságáról mint szemtanúk győződ
hettek meg, mégis azt állítják, hogy felőle kételkedni meg nem szűnnek. Ezért, 
hogy mit vittem véghez a te leányoddal és sok mással, és hogy miféle művé
szettel  ̂ tettem az t: nyiítan az egész világ színe elé bocsájtom. Bárcsak úgy 
használnák munkámat, hogy némák ezentúl többé ne lennének I

Bevallotad, hogy valamikor magad is azon kételkedők közé tartoztál, 
mielőtt Amsterdamban beszélni hallottál volna nálam egy, azelőtt néma leány
kát. Sőt talán magam is kételkedtem volna, ha mint a dologban járatlan csak 
szóval hallottam volna hírét annak, hogy ¡Ilyesmit valaki más véghezvitt. Azért 
is elhatároztam, hogy az emberek hitetlenségét, amit manapság legtöbben 
okosságnak neveznek, inkább mint tévedést fogom megcáfolni, mintsemhogy 
azt vakmerősége miatt korholjam.

Harmad-éve már, hogy ezen módszeremet közzétenni szándékoztam; de 
most sajnálnám, ha megtettem volna, mert azon idő óta sokat simítottam rajta. 
Sokkal könnyebbé és ami a gyakorlatot illeti, biztosabbá tettem úgyannyira, 
hogy avval mernék dicsekedni, hogy nincs olyan süket (csak ép esze legyen 
és ne szenvedjen nyelvhibában, se nagyon éretlen korú ne legyen), akit két 
hónap alatt elég folyékonyan beszélni meg ne tanítanék.

Lehet, hogy valamikor később ismét bánni fogom, hogy müvecském 
még most is kelleténél korábban jelent meg; de szívesebben elismerem a té
vedést, ha valahol elkövettem, vagy később bővítve bocsájtom közre, mintsem
hogy egészen hallgassak ; mert ha a halál idő előtt elragadna, amitől gyönge 
egészségi állapotom miatt félnem lehet, nem tudnék mit felelni Istennek, midőn 
a rám bízott talentumot tőlem számon kéri.

Nincs tehát más hátra, mély belátásé férfiú, mint hogy bocsánatot kérjek 
tőled, hogy annyi elfoglaltságod közt téged ezzel föltartóztatni bátorkodtam ; 
amit, azt hiszem, annál szívesebben meg fogsz adni, mert ez a könyvecske 
távollétemet számodra könnyebben elviselhetőbbé teszi, mivel a benne foglalt 
szabályok alapján magad is véghezviheted, hogy leányod necsak el ne felejtse 
amit már tud, hanem mindig nagyobb tökéletességre jusson.

Egyébbként alázattal kérlek, hogy szeretetedet, melyben eddig részesí
tettel, messze távollétemben se tagadd meg tőlem és az igazságnak, ha szük
ségét latod, pártfogója légy.

Légy üdvöz és élj boldogul.

Amsterdam, 1692. aug. 10.

Amman Konrád János.
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(Az első kiadás előszava.)

Üdv az olvasónak!

SZÍVES OLVASÓ !

E néhány lapon világosan és nyiltan eléd tárom, mi módon tanítom 
meg a süketeket, és minthogy így születtek, emiatt némákat is folyékonyan 
beszélni és a mások beszédjét könnyen megérteni úgy, hogy a könyvet, vagy 
levelet olvasni és érteni, valamint saját gondolataikat szóval, vagy Írással ki
fejezni tudják.

Mily kiváló jótétemény e z ! mily kényelmesen pótolja ez a művészet a 
hallást! Ha önzés és kárhozatos nyereségvágy volna bennem, titokban tartanám 
a dolgot. De mily szerencsétlen a süketek sorsa! mily hiányos és fogyatékos 
az a beszéd, amit jelekkel és taglejtésekkel véghezvisznek ! mily keveset érte
nek abból, ami örök üdvösségükre vonatkozik ! Ki ne sajnálkoznék ilyen álla
potukon ? ki vonakodnék azt minden lehető eszközzel megszűntetni í Én Isten 
kegyelmének segítségével, nemcsak meg fogom szűntetni, hanem általában oly 
tökéletessé teszem és már tettem is, hogy mások beszédjét, bármilyen halk 
hangon beszélnek, sőt még a susogást is megértik.

Újnak és hihetetlennek fog feltűnni sokak előtt ez a tanítás, pedig nem 
először lehet hallani; mert voltak, mint hírét hallom, egyesek, kik ugyanezen 
dologgal foglalkoztak; de be kell vallanom, hogy nem tudom, milyen ered
ményt értek e l; és szentül állítom, hogy mielőtt magam kigondoltam volna, 
nyomára sem akadtam egyetlen szerzőnél sem.

Lesznek olyanok, kik ezt a tanítást első tekintetre, mint mesét, elvetik; 
mások, és pedig végül talán éppen ugyanazok, azt fogják mondani, ha eljárá
sommal megismerkednek, hogy ugyanezt ők is véghez tudták volna vinni. Én 
egyikkel sem törődöm, jól tudván, hogy a méltányos bírálók másképpen fog
nak a dologról ítélkezni.

Midőn olvasás közben ideérsz szives olvasó, állj meg kérlek kissé, élj 
a mindenkinek megengedett szabadsággal és fontold meg jól, mit tennél, ha 
ezen föladatot neked kellene végrehajtanod ? Ha megtalálod a helyes útat, adj 
hálát Istennek, és én megelégszem avval, hogy figyelmedet a dologra fölhív
tam; ha pedig nem, haladj tovább, hol azt fáradság nélkül megtalálod.

Ugyanazon mód ez, amellyel eljártam, midőn egy nagyreményű leány
kát, Koolaert Hestert, Kolard Péter úrnak süketen született egyetlen leányát 
nemcsak olvasni, hanem folyékonyan beszélni, sőt másokkal beszélgetni meg
tanítottam. Az illető rövid idő alatt anniyra haladt, hogy a katekizmus számos 
kérdését emlékezetben tartotta, még pedig úgy, hogy amennyire a gyermek 
korához illett, azok értelmét is felfogta; és rendkívül örült, midőn megmond
tam neki, hogy ezt a módszert, amely szerint ő beszélni megtanult, közzé tenni 
szándékozom.

Forgasd haszonnal, kedves olvasó, és ha valahol hibára találsz, őszintén 
közöld, velem. Szívesen veszem.

Isten veled!
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(Végszó az első kiadáshoz.)

Szerző ezen művecskének belga fordítását szándékozik elkészíteni, melyet, 
ha Isten segít, a nagy-közönség használatára rövidesen közrebocsájt és a köz
nyelvhez úgy alkalmaz, mintha eredeti volna; mert Szerzőnek nincs főbb 
gondja, mint hogy ezen jelentéktelen munkájával másokat hasonló vállalkozás 
véghezvitelére, vagy legalább megkísérlésére ösztönözzön. Ha pedig valaki 
olyasmire talál benne, ami vagy nehéz, vagy nincs kellőképen kifejtve, várja 
meg a bővebb kiadást, vagy forduljon magához a szerzőhöz, ki tehetségéhez 
képest senkitől sem fogja a fölvilágosítást megtagadni.

A nagytekintélyű és jeles férfiúnak,Hűddé Jánosnak,
Amsterdam város XIX. polgármesterének 

ezen értekezést a beszédről minden jókívánattal adja, ajánlja aSzerző.
Körülbelül egy évtized múlt el azóta nagytekintélyű férfiú, 

hogy vándorlásom közben a helvét alpesekről ezen tájékra érkez
tem, hol a vidék szépsége, a tudósok sokasága és az erkölcsök 
szelídsége, különösen azonban ezen hasonlíthatatlan városnak, 
melyben Te mint legfényesebb csillag ragyogsz, kimondhatatlan 
kedvessége oly-annyira lebilincselt, hogy mint a ki lotust ízlelt, 
nem szívesen térhetnék vissza hazámba.

Rövid ideig tartó itt tartózkodás után azonban egy igen kedves férfiú kívánságára örömest mentem Harlembe, hogy annak süket 
és a veleszületett süketség miatt néma leányát oktassam, amely 
célt nem kis mértékben értem el és az eredmény úgy az én vára
kozásomat, mint az atya reménységét messze fölülmúlta. Mert a gyöngyörű leányka rövid két hónap alatt nemcsak elég értelmesen 
olvasott, hanem egyetmást, ha lassan ejtették, papírra vetni is tu
dott; most pedig már akármiről ügyesen társalog; mások beszédjét, 
bár süket, szemeivel elolvassa és a kérdésekre könnyen válaszol.A módszert, mellyel őt mindezekre megtanítottam, érdemesnek 
találtam embertársaim hasznára Surdus Loqnens (Beszélő süket) 
cím alatt közrebocsájtani és magamnál tanultabb férfiak ítéletének 
alávetni.

Azóta, nagytekintélyű férfiú, hogy polgára lettem ennek a 
városnak, már néhány éve az orvosi gyakorlaton kívül evvel a 
most említett dologgal is, Isten áldása mellett, eredményesen fog
lalkoztam ; és elértem azt, amit legjobban kívántam, hogy külföldi 
nemzetek is kedvet kaptak hasonló vállalkozásra, kiknek mintegy 
útmutatója lettem, úgyhogy amennyire rajtam áll, nincs többé annyi



Amman. Beszélő süket. (Surdus Loquens), 197

néma mindenfelé. Leveleket kaptam ugyanis Angliából és Németországból, melyek arról tesznek tanúságot, hogy voltak serény és 
vállalkozó szellemű férfiak, kik az általam megjelölt nyomokon 
haladtak és tanácsot kértek tőlem, hol müvem kelleténél rövidebb, 
vagy a tárgy újdonsága miatt homályosabb volt.

Hogy az ő jogos kívánságuknak eleget tegyek, elhatároztam, 
hogy ama kisded mutatvány helyett a beszédről ezt az értekezést 
kidolgozom, és illő tisztelettel nagyhírű nevednek szentelem ; bizton 
remélve, hogy munkám, melyhez egyedül a szerencsétlenek vigasz
talására fogtam, Előtted, kinek legfőbb és csaknem egyetlen gondod 
a közjó, kedvet talál annál is inkább, mert megközeliti azt a tudományt, amellyel idáig nemcsak foglalkoztál, hanem amelynek csu- 
dálatraméltó ékessége voltál, t. i. a mennyiségtan tudományát; mert 
amiket itt előadok, legnagyobb részt azon <xxp$sí$c-val mérlegeltem, 
minőt a geometria kíván.

Hogy tehát, nemes férfiú, müvem tartalmát röviden Eléd tár
jam, mert csekély tehetségem miféle dicséretre vágyakozzék inkább, 
mint a Tiédre, végtelen tudós Férfiú, ki a tudomány minden ágá
ban legjártasabb, akinek nevét az egész tudós világ tiszteletben 
tartja? Én tehát, miután az emberi hang keletkezését és a beszélés 
egész művészetét alapjáig felkutattam, világosan és amennyire tőlem 
telt, érthetően előadom, hogyan szerezhetik meg a beszélési képes
séget azok, kik süketek és születésük óta némák; vagy akik sze
rencsétlenség, vagy betegség folytán hallásukat és beszélőképességüket elvesztették, ez utóbbit hogyan szerezhetik vissza; valamint 
azt is, mi módon lehet akármilyen beszédhibát megjavítani, csak a 
beszédszervek ne legyenek teljesen alkalmatlanok; és pedig olyan 
sikerrel, hogy amit én gyógyíthatatlan hibának Ítéltem, azt meg
gyógyítani idáig meg sem merte kísérelni senki.

De félek, ne hogy, mig egyeseknek használni törekszem,
— Vétsek a közjónak, Consul, sok időd ha veszítem —

„in publica commoda peccem,
Si longo sermone morer tua tempóra Consul“ kinek még pihenése 
is a közjónak van szentelve.

Esedezve kérem tehát a végtelen jóságú hatalmas Istent, 
hogy Téged, nagytekintélyű férfiú, ennek a virágzó községnek biztos 
támaszát, a polgárok örömét, a szép-művészetek jeles művelőjét és pártfogóját sokáig éltessen, nekünk pedig engedje, hogy azt a 
csendes nyugalmat, melyet idáig a Te és nagytekintélyű kartársaid 
kormányzása alatt kegyesen adományozott, ebben az új században 
minél tovább élvezhessük.
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Végre magamat és müvemet újra meg újra jóindulatodba 
ajánlom, ki míg élek, Tied leszek, a jó polgár minden kötelessé
gének teljesítésére készen, nagytekintélyű méltóságodnak örök tisz
telője Amman Konrád János.

Amsterdam, 1700. február 1.

Üdv a szíves olvasónak .<
Újnak és hihetetlennek fog feltűnni előtted, szíves olvasó ez 

a süketek oktatásáról szóló tanítás, pedig nem először lehet hallani; 
mert voltak egyesek, mint régen hallottam, kik ugyanezen dologgal 
foglalkoztak; de hogy ezek kik voltak és mit vittek véghez, mos
tanáig nem tudtam, és szentül állítom, hogy mielőtt magam kigon
doltam, ennek a dolognak más szerzőnél nyomát sem találtam.

Midőn már, ha nem csalódom, a hatodik süket oktatásával 
fáradoztam, véletlenül barátságos ismeretségbe kerültem vOv iv á.jíoi; 
van flelmont Mercur Ferenccel, a jeles bölcsésszel, kitől azt hal
lottam, hogy évekkel azelőtt adott ki valami természetes alphabe- tumot, amelyben a született süketek oktatásáról is tárgyal; midőn 
azonban engem látott és hallott őket oktatni, a legőszintébb fér
fias nyíltsággal bevallotta, hogy nemcsak semmivel sem tartozom 
neki, hanem hogy őt a gyakorlatban messze fölülmúltam.

Azonban, éppen midőn ezen Értekezésem a beszédről sajtó 
alatt volt, akadtam rá a nagy tudományit P. Zachias Quaest. Me- 
dico-Legal. című könyvében (L. II. Tit. II. Quaest. VIII. n. 7.) 
azon útalásra, hogy Valles Lib. de Sacr. Philosoph. című müvében 
(c. 3.) beszél egy szerzetesről, ki született süketeket beszélni taní
tott, de egyebet nem tesz hozzá; majdnem ugyanazon időben 
kaptam levelet is, melyet egy jeles férfiú, Wallis János oxfordi 
mennyiségtan-tanár intézett hozzám, melyben tudtomra adta, hogy 
mindazt, amit Surdus Loqaens-emben tárgyalok, nemcsak megkísé
relte, hanem valamikor sikerrel végre is hajtotta.

Ezt a levelet a hozzá intézett válasszal együtt, nehogy Aes- 
opus hollója módjára idegen toliakkal ékeskedni látszassam, élőszó 
helyett közölni helyesnek tartottam, hogy a szíves olvasó láthassa, 
mi a közös köztem és e nagy férfiú között, és miben különbözik 
művem az övétől.
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A tudós Wallisnak hozzám intézett levele így szól:

Jeles Férfiú!
Tanulmányodat, melynek címe Surdus Loquens (megjelent 

úgy látszik 1692-ben), tegnap láttam először. Rögtön el is olvastam, 
különösen azért, mert ugyanezen dologgal magam is régen foglal
koztam. Dicsérem fáradozásodat és a sikerhez szerencsét kívánok.

Nem tudom, láttad-e az én nyelvészeti és természettudományos értekezésemet a beszédről vagy a beszédhangok képzéséről, mely 
1653-ban jelent meg először (angol nyelvtanom elején) és azóta 
többször újranyomtatták.

Ebben láthatod, hogy a te tanításod nagyrészt megegyezik 
az enyémmel. Ahol a tiedtől eltérő dolgokat tárgyalok, vagy olyan 
hangokat, melyeket te elhagytál, azt hiszem, hogy tetszéseddel 
találkozom.

Megvan ugyanez mennyiségtani munkáim harmadik kötetében 
s (a vegyes értekezések között). Ugyanott találhatod (a levélalakú 
tanulmányok között, 29 levél) módszereméi a süketnémák sajátos 
oktatásáról, különösen az angol nyelvben.

Ezen eljárás segítségével (körülbelül 1660-ban és 1661-ben) 
két egészen süket embert (kik közül az egyik, ha nem csalódom, 
még él, vagy nemrég még élt;) megtanítottam tisztán beszélni és 
bármely hangot kiejteni; még a legnehezebb lengyel szavakat is 
(melyeket bizonyos lengyel nemes mondott elő és az eredményt 
csudálta), amelyeket ők az idegeneknek, mint nehezen vagy se- 
hogysem utánozhatókat szoktak felhozni.

Igen sok mást, kik nehézkesen, vagy dadogva beszéltek, meg
tanítottam tisztán kiejteni azokat a hangokat, amiket azelőtt nem 
tudtak.

Külföldieket is (majdnem pillanat alatt) megtanítottam a mi 
hangjainkat kimondani, amikről előbb azt állították, hogy nekik ki
ejteni lehetetlen.

Megemlítem ezeket, nem mintha fáradozásaid érdeméből 
valamit levonni akarnék, hanem inkább hogy buzdítsalak. A rész
leteket nem ismétlem, minthogy az említett helyen mindent vilá
gosan feldolgozva megtalálsz; amik remélem megnyerik tetszése
det. Isten veled!

Kész szolgád

Wallis János.
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E tiszteletreméltó és nagytudományú aggastyánnak így vála
szoltam :

A jeles tudós férfiúnak, Wallis 
Jánosnak szíves üdvözlet Ammati Konrád Jánostól.

Ha életemben valami gyönyörűséget szerzett nekem, úgy 
leveled volt az, kedveséggel tele, melyben arról értesítesz, hogy módszeremet, mellyel a született süketeket beszélni tanítom, nem
csak olvastad és helyesled, hanem hogy egykor magad is foglal
koztál ugyanazon dologgal.

Szerencsésnek érzem magamat, hogy legalább ebben a do
logban ily nagy férfiúval találkozom, kitől egyebekben annyira 
hátrább állok, mint az alig észrevehető csillag a fényszülő naptól.

Bárcsak előbb tudtam volna, hogy ily vezér áll ellőttem; 
mily sok fáradságot elkerülhettem volna, amit így agyamnak velem- 
született lassúsága miatt ki kellett állanom.Leveled annál kellemesebben érintett, hogy éppen abban az 
időben kaptam, mikor ezen értekezésem a beszédről sajtó alatt 
volt; mert így megakadályoztad, hogy magamat a tudós világ előtt 
ezen módszer első és egyetlen művelőjének valljam, mint ahogy 
sokáig hittem. Ez a hiúság, valamint más egyébb, távol legyen 
tőlem!

Végre hozzájutottam mennyiségtani munkáidnak harmadik kötetéhez, melyet leveledben említettél; nem annyira azon csodál
koztam, hogy oly éles elmével kitaláltad ezt a módszert, mint 
inkább a köztünk legtöbb kérdésben levő valóban csudálatos meg
egyezésen, mintha csak ugyanazon dologra szántszándékkal össze
beszéltünk volna; holott pedig abban az időben, amikor te mü
vedet kiadtad, én még Democritus kútjában, vagy talán ennél is 
mélyebb helyen rejtőztem, mert hiszen csak húsz évvel később 
születtem ; és a te tudós tanulmányodat a beszédről, nem tudom 
milyen véletlen folytán, két nappal ezelőtt láttam először, melyet 
a legnagyobb élvezettel olvastam.

Ezt a keveset tehát leveledre, tudós férfiú, válasz gyanánt 
előrebocsájtva, véleményemet tanulmányodról tisztelettel kifejtem 
(remélve, hogy ezt a bátorságomat rossz néven nem veszed), hogy 
így a te ítéletedet is erről az én értekezésemről, ha arra érdemes
nek találod, erővel megszerezzem.Surdus Loquens-emben, melyet 1692-ben adtam ki, (és amelyet 
kevéssel azután különböző nyelvekre lefordítottak; köztük angolra 
•s Foot Dániel londoni orvos) csupán a német betűket vettem vizs-
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gálát alá, aminek ugyanott okát is adtam a 25. oldalon; ezért nem 
csudálom, hogy több olyan hangot találtál, amit én ott nem emlí
tek; de a jelen értekezésben, hogy többeknek hasznára legyek, én 
is minden előttem ismeretes hangot megmagyarázok, melyeket 
akkoriban nem annyira kifelejtettem, mint inkább szándékomon 
kívül esőknek véltem, és felsorolom őket abban a rendben, melyet 
az áttekintő táblázatban láthatsz, és amely rend valószínűleg meg 
nyeri tetszésedet.

Ami a módszert illeti, mellyel a született süketeket mindaket- 
ten beszélni megtanítottuk és a jelentősebb beszédhibákat sikeresen 
kijavítottuk (vájjon ama bizonyos spanyol szerzetesétől eltérő-e? 
mint te, én sem tudom), azt hiszem, egyetértesz velem abban, 
hogy az nem egyébb, mint elmés gyakorlati alkalmazása mind
azon dolgoknak, amik a betűk természetére vonatkoznak; ha tehát 
az elméletben megegyezünk, a gyakorlatban sem térhetünk el egy
mástól.

De nem fogod kétségbe vonni, hogy különböző süketeket 
különböző módon is kell oktatni, különösen a magánhangzókra, 
amelyeket nem minden ember ugyanazon szájalakulással ejt ki; 
mert az egyik a szájnak egy bizonyos nyílásával o-t, vagy e-t fog 
ejteni, amellyel más y-t, vagy z'-t; és megfordítva, amit néhány más 
betűnél is észrevettem ; úgyhogy aki süketeket oktat, nagyon belátó 
legyen, hogy minden eléje kerülő nehézséget gyorsan elháríthasson.

Hallgatok tehát a gyakorlatról (amelyben hivalkodás nélkül 
igen szerencsésnek merem mondani magamat, amiről Értekezésemből magad is véleményt alkothatsz), és áttérek a beszédről írt ki
váló tanulmányodra.

Amit a beszédről általában mondasz, azt oly helyesen és 
elmésen adod elő, hogy semmit hozzátenni nem mernék; de ha 
nem restelled átolvasni ezen értekezésnek első fejezetét, találsz egyet- 
mást a hangról és a hangtalan leheletről, miket, azt hiszem, helye
selni fogsz.

Áttérek most már müvedben a magánhangzók és mássalhangzók leírására, hol, mint magad mondod, sokban megegyezünk: 
de találtam olyasmit is, ami nézetem szerint a dolog természetével 
nem egészen illik össze.

Úgy látom, túlságos gondossággal iparkodol a magánhangzók mindegyik csoportjában bizonyítani a hármas számot. Én csupán 
egyetlen tiszta torok-magánhangzót tudtam találni, t. i. az a-t, 
ahogy azt a németek és a legtöbb nemzet ejtik, amelytől a ti gyönge y-tok, melyet te az ínyhangok közé sorozol; pedig ez,

14
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mint ahogy én világosan bebizonyítom, n-ból és e-ből vegyített magánhangzó, és azonos a német ci vei, francia ai-vel és talán a 
latin e vei; úgyhogy véleményem szerint több joggal sorozhattad 
volna a ti gyönge ű-tokat a torok hangok közé, mint a nőnemű e-i. 
De hogy mit keres a torok-hangok között a te tompa o-d, vagy 
y-d, nem látom be és valóban homályos előttem ; mert ha meg
felelnek a francia eu-nak a sacrificateur szóban, akkor ezek 
azonos betűk a német ö-vel és belga eu-val, melyek pedig az o 
és e magánhangzók, egyik foghang, másik ajakhang, egy hangba 
olvadásából származnak; mert ha az e kiejtésénél az ajkak lassan- 
kint jobban és jobban összeszorulnak, képződik a francia és belga 
eu és u.

Ami az íny-, vagy fog-magánhangzókat illeti, én csak két 
tisztát ismerek, ezek az e és i, melyek mindkettejének, nem-külön
ben, mint az o és u, vagy w ajakhangoknak, megvan a maga 
terjedelme, úgyhogy néha nyíltak, néha inkább zártak, ami azon
ban természetűket nem változtatja; azt hiszem, ez vezethetett téged 
félre, hogy a t ,» y-tokat (amely a belga és német j-vel azonos) 
és w-teket a magánhangzók sorából kiveszed, a hangzás némi 
különbözőségétől indíttatva, melyet tapasztalunk, hogyha az i-t y 
után, vagy az u-1 w után nyíltabban ejtjük.

Ahhoz, amit az ajak-magánhangzókról mondasz, semmit sem 
teszek, csupán azt jegyzem meg, hogy a gyönge u nálatok és a 
franciáknál, ha ugyan azonos betűk, nem kisebb alaknyílással kép
ződik, mint a vastag u, vagy a ti oo-tok; hanem inkább úgy lesz 
ilyenné, hogy valami e vegyül hozzá, mint azt a német ü-ben és 
a belga u-ban vettem észre.

A p, t, k, teljesen néma mássalhangzókat illetőleg abban nem 
értek veled egyet, hogy te azok alakulását már befejezettnek te
kinted, mikor a lehelet vagy az ajkakon vagy a szájpadlás eleje 
táján, vagy a torokban megszakad; én pedig azt állítom, hogy 
azok képződése csak a lehelet kitörésével fejeződik be.A félnémáknál, b, d, g-nél teljesen egyetértek veled.

Az orrhangú félhangzók leírásánál csudálom figyelmessége
det; még eddig u. i. senkinél sem tapasztaltam, hogy észrevette 
volna, hogy a közönséges n mennyire különbözik a g, vagy k betű 
előtt álló «-tői; pedig ezek különbsége nem kevesebb, mint a t 
és k betűké.

Azokat a mássalhangzókat melyeket számlázottaknak nevezel, 
úgy látom, nem eléggé különböztetted meg pl. v-t az /-tői, z-1 
az s (sz)-től; mert azokat a beszédszerveknek teljesen ugyanolyan



helyzetével ejtjük, mind emezeket: különbségük azonban abban 
áll, hogy midőn v-i, vagy z-t mondunk, hozzájuk valami magánhangzónak hasonló terjedelmű hangja is járuljon.

Csudálom, hogy észre nem vetted, hogy a ti s/z-tok (ha valóban 
egy ami sc/z-nkkal és a francia ch-val) nem egyébb, mint valami vastagabb s (sz) és legkevésbbé sem összetett, és hogy vele a 
francia j ugyanolyan rokonságban áll, mint z az s (sz)-szel. Mint
hogy ezt észre nem vetted, a ti y-teket és ¿--leket e és i előtt nem 
egészen helyesen magyaráztad, mert ezek valóságban d-bői és a 
francia /b ő i, nem pedig rf-ből és a ti jMokból összetett betűk.

Milyen elfogadható ok indított arra, hogy y-tokat a w-ve\ 
együtt a magánhangzók csoportjából kiküszöböld, egyáltalában 
nem értem. Figyeld meg, kérlek, azok képzésének módját, és vi
gyázz hangjukra: nem lesz az más, mint gyorsan ejtett i és u; 
ha ez elegendő volna, minden magánhangzó mássalhangzóvá 
lehetne.

Amit a ti y-tekről mondtam, ugyanazt állítom ch-\okról is, 
hogy t. i. az nem /-bői és y-ból, hanem /-bői és a francia eh-ból 
összetett betű.

Ha nem a legműveltebb és végtelen tudományű férfiúhoz 
Írnék, bocsánatot kérnék a szerén} telenségemért.

Hogy pedig lásd, mit műveltem Surdus Loquens-zm első 
megjelenése óta, ezen Értekezést a beszédről megküldöm neked 
és kérve-kérlek, hogy ha valami megjegyzésre méltót találsz benne, 
velem őszintén közölni, és ahol úgy találod, hogy hibáztam, jó- 
akaratúlag kijavítani szíveskedjél.

Élj boldogul, jeles férfiú, és légy jóindulattal nagy tudomá
nyod őszinte tisztelője iránt. Amman Konrád János.

Amsterdam, 1700. január 31.

Amman. Beszélő süket. (Surdus Loquens). 203

Föltétlenül az I-ső osztályban tanítandó az írás
olvasás a siketnémáknál.

Irta: Ehling Jakab

Növendékeink beszédében még mindig nagyon sok a kifo
gásolni való, bár a múltakhoz képest határozott haladást kell kon
statálnunk. Az eddig elért eredményekkel nem lehetünk megelégedve,
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de nem is szabad. Éppen azért minden lépést, amelyet valaki a 
beszédtanítás érdekében tesz, jó szívvel kel! vennünk. Akár előre, 
akár hátra lépjen, tanulság minden egyes esetből meríthető. Ez a 
gondolat vezérelt engemet e sorok megírásánál.

A német-módszer azt írta zászlajára, hogy megtanítja beszélni 
a siketnémát, miáltal visszaadja őtet a társadalomnak. Egyes meg
felelő viszonyok közt működő intézetek — mint pl. a frankfurti — 
meglehetősen közel értek e célhoz. Teljesen azonban sohasem 
lesz elérhető. Amit a természet megtagadott, azt emberi munka 
— bármilyen művészi is legyen — tökéletesen helyre nem hoz
hatja. Azért a csodás híreket óvatosan kell fogadnunk, nehogy 
szép fejlődésnek indult szervezetünket elkábítsák. (Lásd a phila
delphiai sn. iskolát, a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ XI. évfolyam.
2. számában és e lap II. évfolyam. 2. számában). Döcögni fog 
bizony a siketnéma beszéde ezután is. Mindamellett hivatásunkból 
folyó kötelességünk a jobbnak elérésére törekednünk. Kutatnia, 
dolgoznia kell mindegyikünknek, ha azt az ideális célt, amelyet 
tantervűnk kitűzött elérni akarjuk.

Bizonyára ez a jó indulat vezette Medgyesi kartársunkat is, 
amikor „Az írás és olvasás tanítását a Il-ik osztályban kezdjük 
meg siketnémáinkkal“ című cikkét megírta. Bár véletlenül a múlt 
század 80-as éveibe tévedett vissza újnak hitt eszméjével. A dolog 
t. i. úgy áll, hogy miután a siketnémák oktatóinak a Milánóban 
(1880) tartott nemzetközi kongresszusán a német-módszer diadal
maskodott a francia felett, Olaszországban, ahol eddig többnyire 
az utóbbit és a különféle vegyesmódszereket követték, nagy lelke
sedéssel karolták fel a hangos beszédre való tanítást. E lelkese
désében Fornari milánói igazgató annyira ment, hogy az 1-ső 
osztályból nemcsak a jelt, hanem még az írás-olvasást is kiküszö
bölte, hogy ezáltal még jobban megközelítse az épérzékü gyer
mek beszédtanulásának módját. Minthogy azonban évek tapaszta
lata után az ettől várt eredmények mégsem teljesültek be, újra 
visszatért a jelenleg is érvényben lévő eljáráshoz. Ezt az olasz
módszert annak idején Bludau, a berlini állami siketnéma intézet 
egyik tanára akarta átültetni német talajba, de az ő fáradozásait se 
koronázta siker. Sajnálom, hogy enné! többet nem tudok ennek 
a két férfiúnak ez irányban folytatott munkásságáról.

Hill az ő közismert mondatát, hogy „Éppen úgy fejleszd ki 
a siketnémánál a beszédet, amint az élet teremti azt az épérzékű
nél“ nem fenti célzattal írta, de nem is Írhatta. A nagy reformátor 
sokkal jobban ismerte a siketnémának az ő fogyatkozásából eredő
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gyengéit. Ez a mondása határozattan a gramatikus iskolának szólt, 
annak is ásta meg a sírját. Mert mint tudjunk a grammatikusokat — a 
sn. egyéniségét figyelmen kívül hagyva — mindig a nyelv gramma
tikai része vezette tanításukban. Hill ezzel szemben az előbb idé
zett nyilatkozatával a siketnéma gyermeket magát állította a tanítás 
központjába. Ugyanis a közvetlen szemléletből fakadó tananyagot 
— úgy tartalmilag, mint alakilag — a sn. mindennapi életszükségleteihez alkalmazta. Erről pedig a grammatikusoknál szó sem 
volt. Különben rövidesen meg is hódította a nagy reformátor az 
egész siketnéma-oktatást. Ő maga is olyanformán járt el az 1-ső 
osztályban, mint mi még ma is. „Erstes Wörter und Sprachbuch 
für Taubstumme“ c. műve V. oldalán így írta le az eljárását: „1. 
Amit a tanuló előbb a tanító szájáról, majd írásban a táblára vetve 
arról is leolvasott, a képeken megismert, ő magától is elmondott 
és leírt, azt ebben az olvasókönyvben is elolvassa, leírja a saját 
táblájára és újra megmutatja a képsorozaton.“ Magától értetődik, 
hogy ő is legelőször — ha csak lehetett — magát a tárgyat, dolgot 
szemléltette, s csak azután fordult a képeihez. — Biztos vagyok 
benne, hogyha csak sejtette volna, hogy ma holnap valaki úgy 
magyarázza félre közismert mondását, mint pl. Fornari és követői, 
akkor félreérthetetlenül így formulázta volna azt: A siketnéma 
fogyatkozását szem előtt tartva, lehetőleg úgy fejleszd ki nála is 
a beszédet, amint az élet teremti azt az épérzékűnél.

De, hogy tisztán lássunk, vessünk egy futó pillantást a szó
ban forgó két egyéniségre : az épérzékűre és a siketnémára. — 
Nézzük meg rövidesen, hogyan is teremti meg az élet a normális 
gyermek beszédét. Azt látjuk ugyanis, hogy bizonyos idő múlva 
elkezd beszélni, anélkül azonban, hogy környezete erre különösebb gondot fordítana (pl. egy napszámos családnál). Úgyszólván ma
gától tanul meg beszélni, amint járni is megtanul. Beléje van olta 
a beszéd csírája, így hát belső és külső ösztönzésekre, de kivált
képpen saját szükségleteinek kielégítése céljából — lassan-lassan, 
majdnem észrevétlenül — sajátítja el a beszédet. Ha pedig a be
szédet létrehozó titkos erő után kutatunk, a fülnél tovább nem 
tudunk jutni. Csak azt állapíthatjuk meg, hogy az olyan normális 
ember, akinek a hallásérzéke rendesen működik, az meg is tanul 
beszélni. De lám a siketnémánál éppen ez az érzék hiányzik, bár 
egyébként ugyanazon tehetségekkel lehet megáldva, mint épérzékü 
testvére, ő nem tanul meg természetes utón beszélni. Erre a fo
gyatékosságra való tekintetből fejlődött ki azután fokról-fokra a 
siketnémák tanítását speciálisan jellemző ártikulátorikus oktatás.
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Tehát már a siketnéma egyénisége maga szabta meg ezt a külön
leges, mesterséges eljárást, amely a látásra és a tapintásra {izom- 
érzésre) támaszkodik. A tapasztalat pedig megmutatta már, hogy 
ez a két érzék közelről sem képes helyettesíteni a beszédtanulásra 
rendelt hallás szerepét, sőt pótolni is csak bizonyos fokig. Ezért 
kötelességünk az imént említett két érzéket teljesen kihasználni, 
hogy megkönnyítsük a siketnémának a fáradságos munkáját. Innen 
ered aztán, hogy a siketnémát többé-kevésbbé mesterségesen kell 
tanítani, ő  maga eleinte csak tanárja iránti kötelességből, szellemi 
erejének nem csekély megfeszítése mellett tanul beszélni anélkül, 
hogy a kezdet-kezdetén annak szükségét, avagy célszerű voltát 
felismerhetné. Különben nézzünk csak végig a jelen koron, mennyi 
mindent, nem éppen természeteset kell a mai kultur embernek 
tennie, hogy fennmaradását biztosíthassa. A valóságban tehát így 
áll a dolog: amit az épérzékű gyermek szinte észrevétlenül, játszva 
tökéletesen elsajátít, azt a mi kis némánknak — az ő fogyatékos
ságából kifolyólag — fáradsággal, kerülő utakon kell megszereznie. 
És e munkánál minden kínálkozó eszközt, tehát az Írást is mind
járt kezdetben fel kell használnunk az ő támogatására.

Az épérzékünek a beszédtanulás idején persze semmi szük
sége sincs erre a segédeszközre, mert a beszédtanulásnak a külön
leges szervével, a hallással rendelkezik. Igaz, hogy ez a szerv álta
lában az egész hangzó világnak szól, de legfőképpen mégis csak 
a beszédnek, az emberiség legnagyobb kincsének a szolgálatára 
jelölte ki a természet. Napjában hányszor nyílik alkalma egy és 
ugyanazt a kifejezést környezetétől tökéletesen hallania l . . .  § mivel 
ilyen tökéletes természetes szerve van a beszéd elsajátítására, semmi 
szüksége sincs még abban az időben a mesterséges, silányabb segéd
eszközre, az írásra.

Ezzel szemben a siketnéma — mint előbb már említém — 
mikor beszélni tanítjuk, két erre a célra kevésbbé alkalmas szervre, 
a tapintásra (izomérzésre) és a látásra van utalva. Vizsgáljuk meg 
ezeknek a szerepét kiilön-külön. A hangok, illetve a beszéd felfo
gására kezdetben úgy a tapintás és az izomérzés, valamint a látás 
szolgál. Később, mikor már kifejlesztettek az összes hangok és 
meg is rögzíttettek azok, egyedül az izomérzése regulázza a kiej
tését. Már pedig, hogy milyen gyenge az ember izomérzéke egy
magában a beszélésnél, azt legjobban bizonyítja az a szomorú 
tény, hogy a már kifejlett beszéddel bíró ember kiejtése is mennyire 
vészit tisztaságából a hallás csökkenésével.

A szemnek jut első sorban az ajakolvasás, amint azt már



jeleztem is. A sn. leolvassa tanárja szájáról az egyes hangokat, 
hangcsoportokat, de ez a mívelet csak pillanatnyi. A hangok egy
kettőre eltűnnek, nem maradhatnak hosszabb ideig a sn. szemei 
előtt, így aztán különösen a gyengébbeknek, nem igen marad ide
jük az elmondottak tartalmát alapos megfontolásnak alávetni. Éhez 
járul még az a körülmény is, hogy a dolog természeténél fogva 
az i-ső osztálynak első felében éppen csak az iskolában van alkalma 
fentiek gyakorlására. És ha, amint az elmondottakból kitűnik, a 
siketnéma izomérzéke egymagában nem elég erős szerepének a 
betöltésére, a leolvasás pedig természeténél fogva nem lehet tel
jesen biztos, miért ne fordulnánk az íráshoz, mint praktikus segítő társhoz?

Milyen jó, ha ilyenkor írásban van megrőgzítve az újonnan 
ismertetett fogalomnak megfelelő futólagos hangcsoport. Sőt nagyon 
helyes, ha ott van még mellette annak a kis rajza is. Otthon csak 
nézegeti a kis néma ezeket nemcsak a testi, hanem a lelki sze
meivel is, miáltal fel-felidéződik, felújul az illető fogalom.

Azt a feltevést mintha a sn. ezáltal ki volna téve annak a 
veszélynek, hogy írásban gondolkozik majd, értékét rég elveszített 
üres frázis. Hát mi talán írásjelekben idézzük vissza valamely elol
vasott műnek a tartalmát? — Avagy talán akusztikai képekben 
szoktunk rendszerint godolkozni? Szó sincs róla. Hiszen tudjuk, 
hogy a beszédhangok, valamint az írás is, csak külső vonatkozás
ban állanak a fogalmakkal. Sem a hangos szó és fogalom, sem 
az írott szó és fogalom, sem pedig a hangos szó és az írott jegyei 
között semmiféle logikai összefüggés nincsen. Csak önkényes jelei 
ezek a fogalmaknak. De azért a szándékos megszokás folytán ezek 
a mesterséges összeköttetések állandókká lettek, s így alkalomad
tán egyik felidézi a másikat. így történik meg aztán, hogy mikor 
az egyes esetekben az izomérzés képzetei nem elég világosak ahoz, 
hogy megindítsák a szükséges beszédszervi mozgásokat, akkor a 
látás útján szerzett (leolvasási és grafikai) képzetek idézik fel, erő
sítik meg amazokat. Bármennyire nem természetesnek is tessék ez 
valakinek, a valóságban így van az, mert a megszokás második 
természetévé válik az embernek.

Történik pedig ez a lelki mívelet a képzettársulásnak az együttesség törvénye alapján. Tudniillik az oly képzetek, amelyek 
egy időben voltak tudatunkban visszaidézik, megerősítik egymást. 
Tehát a hangot kövesse csak továbbra is mentői előbb az ő mesterséges jele, a betű, de az elsőbbség feltétlenül a kiejtésé. Én ezt 
a gyakorlatban úgy valósítom meg az 1-ső osztályban, hogy míg
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a növendék az újonnan elővett hangot, hangcsoportot elfogadha
tóan nem tudja, míg az tehát nem öntudatos, addig nem adom 
meg annak a grafikai képét. Azt hiszem, ezzel teljesen elvesszük 
Medgyesi kollegánk aggályainak az élét. . . .

Egyébként változatosabbá is tesszük tanításunkat, ha az írást 
mindjárt munkába vesszük. Mit szólna hozzá a kis néma, ha foly
ton ártikulálni kellene. . . . Mert, hogy valami nagy élvezetet nem 
nyújthat neki a kiejtés magában, az csak természetes. Nem úgy 
van szegényke evvel, mint épérzékű társa, aki saját gagyogásában 
örömét találja, mikor avval, mint valami zenével mulattatja magát. 
Igen gyakran látni és hallani épérzékű kis gyermekeket — különö
sen, ha egyedül vélik magukat — hogy egyes szavakat akár tíz
szer is elmondanak egymásután. Ezt az élvezetet nem nyújthatja 
a siketnémának tanítás közben az ő kiejtése. Milyen jó ilyenkor az 
írást, olvasást, rajzolást, esetleg játékot is felhasználni változatos
ságnak, felfrissítésnek, miközben tanul is egyúttal, nem tölti haszon
talanul az amúgy is oly drága időt. Különösen az írás az az esz
köz, amely hasznos volta mellett, nagyon alkalmas erre a célra. 
Hogy örül az 1-ső osztályos kis néma lelke, mikor azt a betűt, 
vagy szót, amelyet leírt nézegeti. Miért fosztanók meg szegénykét 
ettől a reálisan is hasznos élvezettől ? És ha Diesterweg úgy nyi
latkozik az épérzékü tanulóról, hogy „csak azt tudja biztosan, amit 
e\ is tud mondani; “megtoldom ezt a siketnémára nézve még 
ezzel: és amit helyesen is tud leírni. Mert amíg az élőnyelv (han
gos beszéd) az emberiség legtökéletesebb természetes érintkezési 
eszköze, addig a legtökéletesebb ilyen mesterséges eszköz az írás. 
Ez utóbbira pedig a siketnémának is gyakran lesz szüksége az élet
ben, miért is kezdettől fogva figyelmet érdemel. Persze, hogy 
nem szabad túlzásba esni ebben, mert akkor előáll az az anomália, 
hogy az 1-ső osztályos sn. keze ügyesebben mozog az írásnál, 
mint a nyelve a beszélésnél, holott beszélni megtanítani képezi 
tanításunknak igazi célját.

Hogy az egymással való társalgás közben siketnémáink nem 
beszélnek hangosan, annak az a magyarázata, hogy azt a hangot 
úgy sem élvezhetik, hanem csak jobban fárasztja őket, mint amikor 
suttogva, hangnélküli ártikulátióval kisérik természetes jeleiket. Az 
én tapasztalatom szerint az íráshoz csak akkor fordulnak növendé
keink, mikor cserben hagyja őket az ajakolvasás. Tehát nem jár- 
szalaguk nekik az írás, hanem csak föltétien szükségből használják 
ilyenkor. Ez ellen pedig kifogást emelni nem lehet. Sőt tovább 
megyek. Még tanítás közben is már a II. osztálynak a második



felétől kezdve felfelé, nem szabad ahoz az orthodoxiához ragasz
kodni, hogy minden új kifejezést — ha törik, ha szakad — fel
tétlenül le kelljen olvasniok a növendékeknek.

Láttam már olyan tanítást, ahol egy nehezebben leolvasható 
kifejezés ilyen nyakaskodás miatt egy félórába került. Hát nem 
vétek igy elpazarolni az időt? Mennyi egyebet tanulhattak volna 
ezalatt a gyermekek, amiből lelkűk többet épült volna, mint ebből 
a gyötrődésből. Az ilyen eljárás semmi körülmények közt sem 
válik az ajakolvasás előnyére. Ha a tanár föltétlenül leolvastatni 
akar minden új kifejezést, akkor megszokja az erőltetett ártikulálást, 
ami idő előtt tönkre teszi a beszédszerveit. A tanuló leolvasási 
képességét pedig semmivel sem fokozza, mert az ilyen beszéd 
csak karikatúrája a mindennapi életben előforduló rendes beszéd
nek. Én részemről legalább azt tartom helyesnek, ha 3—4-szer 
elmondottuk az új kifejezést és növendékeink mégsem képesek 
leolvasni, írjuk fel azt nyugodt lélekkel a fali-táblára. Lehetetlent 
ne kívánjunk. Azonban, ha ismét előfordul, akkor igenis megkívánom, hogy feltétlenül leolvassák. Ezzel már kissé el is tértem a 
tárgytól, de a leolvasás fontossága megérdemli ezt a kis kitérést.

Tehát dacára annak, hogy tanításunk célja beszélni megtaní
tani a siketnémát, mégsem szabad őt olyan eljárásokkal gyötörni, 
amelyek megfelelnek ugyan az épérzékü természetének, de a siket
néma fogyatkozását nem respektálják kellően.

„Két dolgot egy időben, avagy a lehető legnagyobb közel
ségben tanítani, pedagógiai szempontból is helytelenség," mondja 
M. kartársunk. Hogy egy primitív példát említsek, miként lehet és 
szabad egyáltalán a relátiv fogalmakat, kicsiny-nagy, nehéz-könyű 
stb.-t másként tanítani, mint együtt. Hiszen ezek nem abszolút 
fogalmak, ezek egyike függ a másikától, mert az egymásközti viszony szabja meg a tartalmukat.

A kenyérre vonatkozó esete pedig azt bizonyítja, hogy sem 
az izomérzés képzetei, sem a megfelelő grafikai jegyektől eredő 
képzetek nem voltak elég sokszor vonatkozásban a kenyér fogal
mával, vagyis a gyakori ismétlés hiányzott. Pedig ez a siketnéma- oktatásnak a lelke.

Ha azt akarjuk, hogy a siketnémának belső életszükségletévé 
váljék a beszéd, akkor már az iskolába lépés első percétől kezdve 
arra kell figyelmeztetnünk őtet, hogy mindig a tanárja szájára 
figyeljen, mert onnét jön az ő szellemi tápláléka. Tehát már az 
első perctől fogva rövidebb parancsokat, mint pl. fel (t. i. Állj fel!) 
le, be-ki stb.-t intézünk hozzá szóval, amelyeket — amint azt B.
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K. kartársunk egykori I-ső osztályában láttam — lassankinf szépen 
megért a siketnéma. Ennek célja pedig arra szoktatni őt, hogy 
bárki szól hozzá, igyekezzék azt leolvasni és tanulja meg ebből 
azt is, hogyha ő akar valakivel valamit közölni, akkor neki beszélni 
kell, nem pedig mutogatni (jelelni), avagy az íráshoz fordulni. De, 
hogy örömest, úgyszólván ösztönszerűen beszéljen a siketnéma, 
ahoz sok egyéb kellék is szükséges. Többek közt különösen a kiejtés könnyedsége és a fogalmak tisztasága fontos. Ezért min
den szót addig gyakoroljunk, ismételjünk, míg azt minden nagyobb testi és lelki fáradság nélkül tudja elmondani. Ennek pedig a leg
jobb orvossága a lassú haladás, a kevés anyag, de azt azután a 
biztos tudásig begyakorolni, az életben való alkalmazással lépten- 
nyomon ismételni kell.

Ha így járunk el, akkor a jelenlegi módszer mellett sem fog 
a siketnéma olyan gyakran az íráshoz folyamodni.

HAZAI HÍREK.
Kitüntetés. Ö Felsége a király dr. nárai Náray-Szabó Sán- 

dort, ügyosztályunk vezetőjét ministeri tanácsossá nevezte ki s 
buzgó szolgálatai elismeréséül neki az államtitkári cimet és jelleget 
adományozía. Ő méltóságának ezen kitüntetése mindnyájunk szive- 
ben őszinte örömet keltett s a midőn nekis zerencsé* kívánunk, 
lelkűnkből óhajtjuk, hogy e megérdemelt kitüntetését hosszú ideig 
zavartalanul és boldogan élvezhesse.

Ev végi vizsgálatok. A folyó tanév végével a gyógypeda
gógiai intézetek taneredményének megvizsgálása céljából a minis
teri biztosok a következő intézetekhez küldettek ki a 47.926 számú 
rendelettel:Berkes János, az áll. gyógypedagógiai nevelő intézet igaz
gatója május hó 30. és 31-ére a siketnémák szegedi intézetéhez, 
június hó 1-ére a vakok szegedi intézetéhez, június hó 2. és 
3-ára a siketnémák temesvári intézetéhez, június hó 6 ára a 
siketnémák jolsvai intézetéhez, június hó 7-ére a pelsüci Blum- 
féle intézethez, 9, 10 és 11-éré a siketnémák váci intézetéhez,
13. és 14-ére a siketnémák soproni intézetéhez,Klis Lajos, a siketnémák budapesti áll. intézetének igazga
tója május hó 30. és 31-ére a siketnémák debreceni intézetéhez, 
június hó 1-én a szatmári kisegítő iskolához, június hó 6. és 7-ére 
a siketnémák pozsonyi intézetéhez, 10. és 11-ére a siketnémák 
ungvári intézetéhez, 12, 13 és 14-ére a vakok budapesti inté
zetéhez.Borbély Sándor, a siketnémák váci orsz. intézetének igazga-
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tója május hó 30. és 31-éré a siketnémák kolozsvári intézetéhez, 
június hó 1 éré a vakok kolozsvári intézetéhez, június hó 4-ére 
az ideges gyermekek budapesti intézetéhez, június hó 6. és 7-ére 
a siketnémák kaposvári intézetéhez, június hó 13. és 14-ére a 
siketnémák körmöcbányai intézetéhez.

fierodek Károly, a vakok budapesti orsz. intézetének igaz
gatója május hó 30. és 31-ére a siketnémák aradi intézetéhez, 
június hó 1-ére a borosjenői gyógypedagógiai nevelő- és fog
lalkoztató intézethez, június hó 6 ára a vakok szombathelyi 
intézetéhez, június hó 9 éré a budapesti Wechseimann-féle vakok 
intézetéhez, június hó 10. és 11-ére a budapesti áll. kisegítő 
iskolához, június hó 17. és 18-ára a budapesti áll. gyógypeda
gógiai nevelő intézethez.

Ákos István, a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézet 
helyettes igazgatója május hó 30. és 31-ére a siketnémák kecs
keméti intézetéhez, június hó 1-ére a kecskeméti kisegítő isko
lához, június hó 2-ára a csongrádi kisegítő iskolához, június 
hó 6-ára a siketnémák egri intézetéhez, június hó 7 éré az egri 
kisegítő iskolához, június hó 10-ére az izr. siketnémák intézetéhez, 
június hó 15, 16 és 17-ére a siketnémák budapesti áll. intéze
téhez. Az időközben lefolyt képviselő választások miatt az inté
zetek megvizsgálásának ideje némely intézetnél változást szenvedett.

Vak növendékeink a zeneakadémián. A vakok budapesti 
orsz. intézetének igazgatósága megkereste az orsz. zeneakadémia 
igazgatóságát, hogy nyújtson módot tehetséges növendékeinknek 
a zeneakadémián való kiképzésére. Hivatkozott az igazgatóság arra, 
hogy Francia- és Olaszország szintén megnyitja kapuit a tehetséges 
vak zenészek teljes kiképzésére. A zeneakadémia méltányolva 
törekvésünket, nem kívánt elzárkózni tehetséges növendékeink 
felvétele elöl. F. évi május hó 19-én tartatott meg a felvételi vizsga, 
melynek eredménye lön, hogy Mathesz Károly és Vanyóczky 
György intézetet végzett vak zenész növendékek felvétettek a 
zeneakadémia növendékei közé. Mathesz Károlyt Ozwald tanár és 
Vanyóczky Györgyöt pedig Tarnay tanár fogja tanítani. A zene- 
akadémián eddig is voltak hazánkban vak zenészek, de úgy tud
juk, ezek mindannyian privát utón nyertek felvételt. Az első eset, 
hogy az igazgatóság megkeresésére történik a felvétel.

Uj internátus. Aradon a siketnémák intézetének felügyelő
bizottsága az ottani állami gyermekmenheliyel szövetkezve leány
internátust létesített, amely intézménynek az ünnepélyes megnyi
tása f. évi május 1-én történt meg. Ezen internátusba egyelőre 
20 siketnéma leányt helyeztek el, de jövőre már többet szándé
kozni felvenni.

A gyógypedagóiai oktatásra képesítő szakvizsgálat dr. 
Náray-Szabó Sándor államtitkár elnöklete alatt május hó 27-én 
tartatott meg. Az írásbeli vizsgálatot előzőleg május 24 én minden 
jelentkező sikerrel letevén, a szóbeli vizsgálatra bocsáttatott. Ösz- 
szesen 13-an tettek képesítő vizsgálatot és pedig Berinza István, 
Dankó István, Gábor Lajos, Góts Ottó, Hochrein Lajos, Jávor
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Gyula, Kováts Zoltán, Kun Ernő, Pákán Árpád, Szabó Géza, 
Sz. Szabó László, Takács Gyula és Varga Róbert.

A vizsgálat eredménye igen jó, mert 8-an általános jeles, 
4-en általános jó s 1 általános elégséges eredménnyel képesít- 
tettek. Fiatal kartársainknak jövő pályájukon boldogulást és szeren
csét kívánunk azzal a reménységgel, hogy bennük a gyógypeda
gógiai oktatás ügy buzgó és kiváló egyéneket nyert legyen.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Koponyaméretek és a szellemi képesség. Dr. Bayerthal 

vormsi ideg- és iskola-orvos hosszabb időn keresztül vizsgálta az 
ottani iskolák növendékeit arra nézve, hogy minő viszony van a 
koponya méretei és a szellemi képességek között. Vizsgálatait 
több ezer iskolás korban levő gyermekre kiterjesztette. Az 1908/9. 
évben folytatott vizsgálatokról szóló részletes jelentés szerint* dr. 
Bayerthal  ̂ eddigi várakozó álláspontját elhagyva, biztossággal véli 
megállapíthatni, hogy az „iskolaköteles korban levő gyermekeknél 
igen jó szellemi képességeket aránylag gyakran találunk a nagy- 
¡ejű-, ritkábban a kisfejű-, de sohasem találunk kiváló képességet 
az igen kicsiny fejű gyermekeknél. Igen kicsi fejű dr. Bayerthal 
szerint az, akinek a vízszintes fejkerülete a 7 éves korban 48 cmt 
(fiuk) és 47 cmt (leányok), a 14 éves korban 50% cmt (fiuk) és 
49% cmt (leányok) meg nem haladja. A ó éves, újonnan belépő 
iskolás gyermekek közt azok, akiknek fejkerülete 50 cm-en (fiuk
nál) és 49 cm-en (leányoknál) alul van, csak igen ritkán mutatnak 
fel a tanévközben „igen jó“ eredményeket. A kilépők közt azok 
voltak a leggyöngébbek akiknek a fejkerülete fiuknál 50—51V2-, 
leányoknál 50—49% cmt tett ki. A fejkerület nagyobbodását 8 évi 
iskolába járás ideje alatt, szerinte nagyobb tévedés nélkül 4 cmre 
lehet tenni. E statistikai adatok alapján bebizonyítva látja, hogy a 
fiuk átlagos fejkerülete jóval (legalább 1 crnrel) nagyobb, mint 
az egykorú leányoké. Vizsgálatai szerint az ismétlők között sokkal 
ritkábbak a nagy-, mint a kisfejű gyermekek; ami bizonysága 
annak, hogy az átlag alatt levő szellemi képességek sokkal gya
koribbak a kis-, mint a nagyfejű gyermekeknél. Ezekhez hasonló 
eredményeket talált a kisegítő iskolák tanulóinál. 48 kisegítő-isko
lába járó fiú között pl. 18 (43%)-, 28 kisegítő-iskolás leány között 
19 (76% kisfejű volt. A kisegítő iskolába újonnan felvett 19 fiú 
közül 8 (42%)-, 18 leány közül 10 (55%) volt kisfejméretű. Dr. 
Bayerthal véleménye szerint idővel és elegendő számú megfigyelés 
után határozottan meg lehet állapítani a fejkerületnek azt a mére
tét, amelyen alul az elemi népiskolának meg nem felelő értelmi

* L. Zeitschr. f. d. Behandl. schwachs. 1910. 3. sz.
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képesség onnét következtethető lesz. Vizsgálatai alapján követeli a 
mai iskolarendszer megváltoztatását: t. i. hogy az osztály ismét
lést el kell törülni. Az első iskolaév végével a gyöngéket, ha 
koponyaméretük ezt igazolja, a normálisaktól el kell különíteni 
s a kisegítő-iskolába kell küldeni. A kisegítő iskolákat pedig sze
rinte meg kell toldani még egy osztállyal (felfelé), amelybe az 
igen kismértékben gyöngeteheíségű gyermekek lennének felve
hetők. Kívánja, hogy a kisegítő-iskolák mindenütt 6 osztályúvá 
építtessenek ki, (Németországban sok-helyütt 3—4 osztályú kise
gítő-iskolákat találunk.)

Síketnémák oktatása. A siketnémák oktatására a porosz 
az állampénztárból kevés összeget fordít. 1908. január elsején 
46 siketnéma-intézet és iskola volt Poroszországban, amelyekből 
csak egy volt az állam tulajdona. 35 tartományi volt (8 magában 
a Rhein-tartományban, 5 Szászországban, 4—4 Hannoverben, 
Westfáliában és Kelet Poroszországban), 2 kerületi szövetségeké, 
4 városoké és 4 jótékonysági egyesületeké. Az államnak első 
sorban itt kellene kedvezményező lépéseket tenni már bizonyos 
szeparatisztikus (vallás stb.) törekvések miatt is. 566 tanerő műkö
dött bennük, 455 férfi és 110 nő. 4991 tanulót oktattak, 2643 fér
fit és 2029 nőt. 1906 bán az elbocsátott tanulók felett vizsgálatot 
végeztek. Számuk 717 volt, amiből 63 más intézetbe ment, 45 
nem felelt meg, 566-an képesítettek, 25-en különös okból kivál
tak, 81-an meghaltak. A képesített fiuk egyötöde asztalos, szabó 
vagy cipész lett; a leányok háromnegyed része a szabónői pályát 
választotta. Ennélfogva az iskolákból kikerült siketnémáknak főhi
vatás a felruházási szakma. N.

Az angol gyógypedagógiai intézetek szervezete. II. mel
léklet. Építési szabályok siketnémák, vakok, fogyatékosok és epi
leptikusok intézeteit illetőleg. Különböző fogyatékos gyermekek 
az épületben csak akkor helyezhetők el, ha az épület szerkezeti
leg teljesen elkülöníthető. Testileg fogyatékos gyermekek csak 
földszinti helyiségekben helyezhetők el. Felnőttek és gyermekek 
teljesen külön választandók s külön épületben vagy elzárt épület
részben helyezendők el.

Játéktérül, ahol kellő mező, vagy más területről gondosko
dás nem történt, minden gyermek számára 30 négyzetláb számí
tandó (2'7 m3). A fiúk és leányok játszótere külön külön válasz
tandó, kivéve a testileg fogyatékos gyermekek intézeteit, ahol az 
egyik oldalán nyilt folyosó közös játszótérül szolgálhat.

Az iskolaszobák területe minden gyermekre 15 négyzet lábat 
(P4 m3), testileg fogyatékosoknál 18 négyzet lábat (P6 m1) szá
mítva legalább 200 négyzet láb (27 m3) illetve testileg fogyatékos 
gyermekek számára 360 négyzet láb (32‘4 m3) legyen. A világos
ság a tanítás céljainak megfelelő legyen. Vakok és siketnémák 
intézetében a padok félkörben állítandók, úgy, hogy a tanítók a 
vakok arcváltozásait megfigyelhessék, illetve a siketnémák a 
tanító és egymás ajakmozgásait megláthassák.

Iskoláknál jól világított tágas folyosó s tanári szoba, vala-
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mint az orvosi vizsgálathoz szükséges helyiség álljon rendel
kezésre.

Minden gyermeknek külön padja legyen. A kézügyességi 
oktatáshoz alkalmas helyiség rendezendő be. Minden helyiség, 
mosdó, öltöző, folyosó stb. úgy helyezendő el, hogy a felügye
letet a tanító részéről könnyedén lehetővé tegye s kizárólag az 
iskolába járó gyermekek használatára szolgáljon. A testileg fogya
tékosok számára szolgáló intézetek kivételével minden iskolában 
külön bejárat, játszótér és- nappali szoba tartandó fenn a fiuk és 
külön a leányok számára.

Az internátusok hálószobáikban 16 láb hosszú 50 négyzet
láb területű és 500 köbláb térfogatú hely számítandó minden gyer
meknek külön ágy s minden ágy között elegendő tág tér marad
jon. Kereszt szellőztetés lehetőleg kerülendő. Megfelelő felügye
letről kell gondoskodni a hálószobában esetleg oly módon, hogy a 
felügyelő hálószobájából ablak nyíljék. Kisebb hálószobáknál a 
felügyelő szobája közvetlen a hálószobák mellett legyen.

9 éven felüli fiuk a leányokkal közösen nem lakhatnak, 
hacsak külön feljáratuk nincs s teljesen elkülönítve nincsenek a 
helyiségek. 9 éven aluli fiuk együtt lakhatnak a leányokkal, de 
külön hálószobákban kell aludniok. Minden felügyelőnek külön 
hálószobára van igénye. Minden gyermek számára külön szakasz 
legyen, melyben ruházatát s tulajdon tárgyait tarthatja.

Az ebédlők tágasak legyenek, hogy a felszolgáló személyzet 
kellően elférjen. A legkisebb terjedelem személyenkint 10 négy
zetláb (90 cm2) legyen. Ha az ebédlő egyúttal játszóterem is, 
akkor legalább 25 négyzetlábat kell számítanunk egy gyermekre 
s úgy rendezendő be, hogy étkezés alkalmával az erre szolgáló 
rész elkülöníthető legyen.

A játszó szobák nagysága legalább olyan legyen, mint az 
iskola szobáké.

A beteg szobák mindkét nem részére elkülönítve építendők 
és pedig oly módon, hogy minden szoba mellett az ápolónőnek 
is legyen szobája. Az ablakok délkelet, dél, vagy délnyugat felé 
nyíljanak. Closet és fürdőszoba minden betegszobával szorosan 
egybefüggjön. A szobák úgy rendezendők be, hogy ragályos 
betegség esetén, a korházba szállításig is, a gyermekek teljesen 
elkülöníthetők legyenek. Ha a közelben kórház nincs, ez esetben 
külön épület, vagy épületrész emelendő a ragályos betegek szá
mára.

A fürdők és mosdók olyan nagyok legyenek, hogy a téli 
időben hetenként egyszer, nyáron hetenként kétszer törőd
hessen minden gyermek. A mosdók elég tágasan helyezendők el, 
hogy minden gyermek kényelmesen megmoshassa kezét, arcát és 
felső testét reggel és este. Minden gyermek számára elegendő 
vízről kell gondoskodni. Minden fürdőszobában és mosdóban 
minden gyermek számára külön (torvei) legyen;
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Csirák és rügyek. J. Arendt. „Blätter für Taubstummen' 
bildung.“ — Fordította: Michels Fülöp. — Folytatása.

IX.
Az unalom elsősorban a szellemileg gyengét öli, kire nézve 

csak a játék jelenthet foglalkozást, de öli azt is, kinek szellemi 
képességei nem fejlődtek annyira, hogy önönmagával képes 
legyen foglalkozni. Utóbbiakhoz számíthatók a siketnémák mind
addig, mig hangbeszédük kifejlesztése még iskolai feladatot képez 
s mig azok jelekben beszélnek. A mondott szó csak akkor nyer 
előttük tartalmat, ha egyszersmint jelek is kisérik. Minden, a jel
beszéd kizárásával nyújtott oktatás a szószegény siketnémának 
oly benyomásokat ad, mint automaták által adott hangverseny. 
Az ilyen oktatástól húzódik, mert alatta unatkozik. Jelek nélküli 
oktatás elfojtja a siketnéma beszédtanulásijkedvét, k!re a beszéd
szervek érthetetlen mozgásai hatással nem bírnak.

X.
A beszéd zenei értéke nagy nevelő hatást képes gyakorolni. 

Gondoljunk csak a hang különböző erősségére, a beszéd zeng- 
zetességére, a fenyegető-, parancsoló-hangra, a nevettető beszédre. 
Ezt a szerepet volna hivatva a jel, hogy betöltse, különösen az 
iskolai oktatás kezdetén. Mihelyt a jel nélkülözhetővé válhatik, a 
nevelés szerepét a szájról-olvasás veszi át. iskolázza a szemet, 
figyelemre, hallásra tanítja. De már akkor is, mikor még a beszéd
tanítás eredménye még alig szembetűnő, nem kicsinylendő nevelő 
hatást gyakorol a helyesen kezelt szájról-olvasás.

XI.
A siketnéma intézetekben használatos hangoztatási módszer 

gyorsan megtanítja a siketnémát olvasni. Még a kéziratok olvasása 
sem okoz náluk nehézségeket. A tudatos olvasás azonban náluk 
majdnem lehetetlen. Egyik ember sem lehet annyira önmagára 
utalva, mint a siketnéma, habár beszélő egyének között él. Azért 
mégsem nyúl a könyvhöz. De nem azért, mintha a társalgás szük
ségességét nem érezné, hanem: mert a társalgás ezen formája 
neki nagy nehézségeket okoz. Nem érti, mit a nyomdai jelek 
neki nyújtanak.

Ennek nagy részben oka az iskolai oktatás. Az olvasókönyv 
a legtöbb intézetben túl korán, akkor lép fel, mikor a növendékek 
nem rendelkeznek még megfelelő beszédkészséggel. A növendé
kek beszédtanulásának e szakában pedig igazi értelemben vett 
olvasni tanításról szó sem lehet, mert amit mi annak tartunk, az 
legfeljebb csak szómagyarázat és nyelvformák gyakorlása, melyek 
a gyermek érdeklődését elnyomják. Kedélyképzésről sem lehet 
még beszélni, mert a nyelvformákkal való küzdés ebbeli törek
vésünket eredménytelenné teszi. Nagy hiba rejlik igen sokszor 
magában az olvasókönyvben is. Meg kell azt válogatni !
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XII.

A játék felébreszti a beszédkedvet, fejleszti a beszédet és 
kedélyképző hatású. Bennünket a gyermek örömeiben, bánatában 
való részvétre indít. A siketnéma játéka azonban hideg, kedély- 
telen ; tréfás megjegyzést, kedélyeskedő kifejezéseket a siketnémánál 
kezdetben a mimikának kell kifejeznie. A siket is tud és fog 
nevetni. Társalgási vágyát azonban ki kell elégíteni; kedélyét, az 
eldurvulástól megóvni, fejleszteni kell. E tekintetben a jelnyelvnek 
megbecsülhetetlen az értéke. Mennyivel jobban vannak nevelve 
siketnéma szülők ugyanily gyermekei, mint épérzéküektől származó 
siketnémák.

XIII.

Lehet, hogy a jel az oktatásnál felesleges. Minél tökéletesebb 
az intézet szervezete, képzettebb az oktató és tehetségesebbek a 
növendékek, annál inkább előtérbe tóiul a szó az oktatásnál. Fel
tétlenül szükséges azonban a jel felnőtt- és a hangbeszédben tel
jesen jártas siketnémákkal való beszédbeli érintkezés alkalmával. 
Mert a jel, a mellett, hogy a szájról való leolvasást elősegíti, a 
beszélő érzéseinek hordozója és a beszélő kedélyi állapotának 
kifejező eszköze. Amit a hallók egymás között körülírásokkal fejez
nek ki, az a siketnémánál a jel által tisztázódik.

(Vége következik.)]

VEGYES.
Ideges gyermekek felvétele. Az ideges gyermekek alsó és 

középfokú állami intézetében az 1910/1911. tanévre nehány növen
dék helye betölthető lesz. Felvételt nyerhetnek olyan 7 éven felüli 
és 15 éven aluli gyermekek, akik idegességüknél fogva különle
ges, egyéni gyógypedagógiai nevelésre szorultak.

Az intézet elemi iskolája 4 osztályból, középfoka pedig a 
polgári iskolának megfelelő fokozatokból áll, de az arra alkalmas 
növendékek a gimnáziumi-, illetve reáliskolai osztályokra is elő
készítést nyerhetnek. Különös gonddal van szervezve az intézetben 
a szakorvosi felügyelet és ellenőrzés is. Az érdeklődőknek az inté
zetről s a felvétel módozatairól készséggel nyújt bővebb tájékoz
tatást az intézet igazgatósága, Budapest I., Csörsz-utca 31. sz.

B-ieÍiler; I. nyomása, Budapest, III., Lajos-ucca 91. szám.


