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Tisztelt Baráiom !
Elolvastam a Szemlében közölt cikkedet. Nem nagy él ve zettel

de nagy figyelemmelolvastam el. Mindjárt feltettem magamban, hogy
az olvasása közben támadt gondolataimat valamilyen formában tudo-
másodra juttatom. De igen sok dolgom akadt közben. Mióta a magam
ura vagyok, azóta vagyok csak igazán szolga! Ritkán. rendelkezhetern
szabadon időmmel, lefoglaljak az emberek, meg az Eszmének szolgá-
lata. Igy történt, hogy most kerüle csak sor e levélre. Nem késő tán
a válasz. Egy-két hónap ide vagy oda; végre is nem az a fontos,
hogy mikor történik valami, hanem, hogy mint történik.

FölÖttébb sok volna mondanivalóm a cikkedre, mert Te abban
oktatásügyünknek majd minden részét megbolygattad. Igyekszem aZOI1-
ban - a körülményekhez mérten -- rövidre szabni levelemet. Igyek.
szem továbbá őszinte is lenni s nem nézek sem jobbra, sem balra,
sem fölfelé, sem lefelé, hanem csak az igazságot keresem, esetleg,
ahol szükséges, védem is. Ugy-e, Te is csak a helyeset és a jobbat
kerested, mikor "Nemzeti irány" cimű cikkedet megirtad ; Te sem
jártál a népszerűség után és nem kacsintettál fölfelé, hogy az arany-
eső hullását inkább remélhesd ?

No, nem is szeretném! Meghibhanna az emberekben való hitem
is, ha Rólad, aki nékem az emberi szeretet egyszerű tanából az első
leckét adtad, ilyesmi bebizonyosodnék! "

Igért és szokott őszinteségemmel kezdek tehát cikked taglalásához.

Igaz Mester Ákos Istvánnak.
- Nyilt levél. -
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Mikor elolvastam, kicsiny diákkoromból jutott eszembe egy velem
történt eset. Én ugyanis, mint afféle szegény árva gyermek, a tanitók
budapesti árvaházaba kerültern. Ott, a Pedagógiuni közelében, igen
gondos nevelésben részesültünk társaimmal együtt. Tanulnunk kellett,
játszanunk szabad volt és ami e két elfoglaltságból idő még megma-
radt, azt valamely hasznos foglalkozással töltöttük el. Megtanultam
én ott kefét kötni, könyvet kötni, szalmát fonni stb. A font szalmából
aztán ki-ki kedve szerint egy-egy tárgyat készitett. Én, a nyárra való
tekintetből, nagy köteg szaimámból egy kalapot varrtam. Mikor készen
volt, diadalmas arccal vittem oktató mcsteremhez bemutatni munkám
eredményét. Nézi-nézi Schlappinger úr az én kalapomat, forgatja igy
is,úgy is, de csak nem tudja kitalálni, mi légyen ? Végre megkérdi.
Én pedig büszkén kivágtam, hogy kalap biz ez, még pedig nekem
nagyon jó kalap! Azért mégis jó volna - mondta Schlappinger úr -
egy darab papírra ráirni : kalap és azt ráragasztani erre a minek-
hijákra, mert megeshetik, hogy valaki egyébként félreismeri.

Hát, tisztelt Barátom! Te is nagyon helyesen tetted, hogy nevet
adtál cikkednek, mert e nélkül nem tudtuk volna, mi légyen?

Hogyan is tudtál ennyi cifraságot, vagy mikép is nevezzem annak
a cikknek tartaimát ? Hogyan tudtál ennyi görbe gondolatot összeírni
olyan szép nevezet alatt?

Olyanforma a cikked, mint a kávéházi pecsétes italok, melyek-
nek pompás kinézésű üvegére remekrajzú cédula van ragasztva,
hogy dicsérje az üveg tartalmát. Ha aztán az ember nagy mulató
kedvében kibonttat 'egy ilyen üveget s megizleli tartalmát, bosszan-
kodva csapja földhöz a poharat, merthogy amit megizlelt, hamis por-
téka, diszes cégér alatt.

Kanesi mészáros voltál, tisztelt Barátom, e cikk írása közben -
nem oda ütöttél, ahová néztél.

Ha már egyszer arra adtad a fejedet, hogy puszta elméletből
lekicsinyeld a mi nehéz munkán kn ak eredményét s minden jóindulat
híjával birálgasd tantervünket, legalább ne SZŰl' alatt tetted volna ezt!
Mert azt, hogy Te a régi ideált megúntad, nem vesszük rossz néven -
van más helyette, akiért rajonghatsz ; azért azonban, hogy régi fész-
kedd el tiszteletlenül bánsz - megszólunk ; azt pedig, hogy - magad is
tudván, mily nehéz a -munkánk - most, mikor tőle távol állsz s a
kényelmesen szemlélő szerepét élvezed, akkor a legnagyobb mérték-
ben leszólod e munkának nehezen elérhető eredményeit .- azt nem
fogjuk megbocsájtani !

Még ha igazad volna, sem volna szabad olyan kim életlen hangon
beszélned rnunkánk eredményéről, mint ahogy teszed - hát igaztalanul!
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Azt mondod cikkedben, hogy mi "magunkat másoltuk", nem
utánoztuk a németeket, mert ha utánoztuk volna, akkor "növendékeink
tudnának beszélni s tudnának fogalmazni." Mintha bizony anémet
siketnémák mindnyájan a legkitűnőbb kiképeztetésben részesülnének s
mintha a magyar siketnémák bizonyos százaléka szintén el nem érné
a kiképzésnek azt az átlagos fokát, amit a németeknél elérnek!

Barátom! Emlékszel-e arra az időre, amikor nekem tanitó-mes-
terem voltál? Én nagyon jól emlékszem. Akkor már Te bejártad a
németeket s láthattad, hogy mire mennek. Úgy nyilátkoztál akkor is:
meg a kolozsvári intézet megnyitása alkalmával is, hogy az eredmé-
nyek dolgában általában ott vagyunk, ahol ők. Te ezt a nyilatkozatodat
akkor tetted, amikor mi még a németek mögött voltunk, de nagyon.
Azóta mi sokat haladtunk s neked, a csontos elmélet emberének is
el kellene ezt ismerned, még úgy is, ha tudnod kelletik, hogy e hala-
dáshoz Te már csak igen kevéssel járulhattál hozzá.

Én az elmult esztendő őszén láttam a német iskolákat. Láttam
bámulatos eredményeket és láttam amolyan másokat is. Mikor haza-
kerűltem. afféle vélemény érlelődött meg bennem, amilyent Te mondtál
nekem ezelőtt 9 -12 esztendővel. Van ott egy-egy müvész-tanitó, amilyen
közőttünk ez idő szerint nincs. Ámde ők aránytalanul többen vannak,
mint mi, közöttűk tehát több lehet a kiváló, akinek a munkája is kiváló.

Aztán, mikor Te nagy bölcsen elvered rajtunk a németek javára ~
elég nemzetietlenül - a port, szerényen hallgatsz azokról a fölötte
fontos körülményekről, melyek a német iskolákat előkelő szivonalra
emelték. Elhallgatod, hogyasiketnémák tanitói között aki a világon
a legelső: Vatter, .kőnyvében is mondja, a gyakorlatban is megvaló-
sitja, hogy az első osztályban egy ember kezére öt növendéknél több-
nek tanítását bizni nem szabad, mert különben kockáztatva van az
eredmény, A milánói kongresszus határozatát, melyet a németek úgy
igyekeznek betartani, szintén elhallgatod. Elhallgatod, hogy magyar
iskoláinkban a fennálló, rendelkezes értelmében egy-egy osztály nö-
vendéklétszáma a szükség szerint 15 kell, hogy legyen, s 8-nál
kevesebb nem lehet sehol. Elhallgatod, hogy ott a legtöbb intézet
biztos alap okra van épitve, kifejlett s egyiknek sem kell a kezdet
majdnem legyőzhetetlen nehézségeivel törődni. Elhallgatod, hogy ném et
kollegainknak aránytalanul nagyobb a fizetése, mint a mienk s ezért
kiválóbb embereket nyerhetnek meg az ügy számára, mint mi. (Csak
hallottad volna a brünni és lipcsei intézetek igazgatóinak keseryes
panaszkodását, hogy minden valamirevaló tanítójuk ott hagyja intéze-
tüket és alkalomadtán más pályára lép, mffi>tvéletlenül az ö intézettik-
nél kinek-kinek kevés fizetést ad a szegénység vagy a méltánytalanság.)
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Az itt mondottakból egy igazság szűrődik le a Te rovásodra:
nem annak van igaza, aki fölfelé beszél, aki a munkásokat gáncsolja:
a kenyéradó gazda előtt, hanem aki a nehéz körülmények kőzött is
dolgozik úgy, ahogy tud, becsületes jószándékkal és legjobb tudását
értékesítve.

Ne hidd, hogy magamért mondom el ezeket! Istennek hála, az
én munkámra eleddig panasz még nem volt, talán, ha egészségem
tovább is ép leszen, ezután sem merűl fel ellene panasz; hanem,
mert Te általában mindnyájunkat érdemeseknek tartasz arra, hogy
elméleti tapasztalataid alapján megitélj és elitélj, én pedig nem szok-
tam minden itélet előtt megadóan fejet hajtani: mindnyájunk érdeké-
ben szót emeltem az igaztalan itélet ellen és ha úgy fáj is neked e
válasz, mint fájt nekem cikked tartalma, most nem nézhetem érzékeny-
ségedet, mert Te egyedül vagy, mi pedig sokan vagyunk.

Menjünk azonban tovább. Te végigfutsz oktatásügyünk száz éves
történetén, a nemzeti irány szempontjaból azonban nem találsz e
hosszú multban, különös en annak közelmult részében, egyetlenegy
oázist sem, ahol megpihenhetne az aggódó hazafi lélek. Hanem ha a
magad tankönyveit nézed, azokban legalább - nem kis önzetlenség-
gel - a nemzeti irány felé való törekvést fedezed fel.

Uramfia ! Már hogy lehet annak, aki a kűzdelem szinterétől távol
áll s magát önzetlen ítélőnek mondja, igy beszélni! Hát nem tudod-e
Te, hogy a Te tankönyveidnek még a nyelve sem magyar!? Olyan
szolgai forditást, a németeknek minden hibáikban olyan hűséges fény-
képét alig produkalta még ember! Az öreg Grünberger által intézeté-
ben évtizedek óta használt tankönyvek rosszabbak csak, mint a tieid.
De ezek aztán netováhbjai a rossznak. Ha Schwartzernek tankönyveível
összehasonlitom a tieidet, kénytelen vagyok a visszaesést konstatálni,
mert azokban, néhány jelentéktelen hibát nem tekintve, remekszép
magyarságot találok, s azok a módszer haladottságának is hűséges
tükr ei voltak akkor.

Látod, én ezt irántad való tiszteletből soha el nem mondtam volna,
ha nem kényszeritettél volna reá! Mire jó ez neked, hogy igy felfedez-
tetted magadat?! . . . . .

Cikked ama része, amely tantervünket birálgatja, szintén nem
. hagyható szó nélkül. Bár elhisz em, hogy az e részre adandó választ
talán nem éppen nekem kéne megirnom ; hivatottabb toll külömbb
választ irhatott volna, vagy irhatna rá, mégis az egyöntetüség kedvéért
most már csak erre a részre is felelek.

Érdekes jelenségnek tartom, h~gy Te, amióta a hülyék oktatásá-
val bajlódol - tudomásom szerint bár nem szoktál cikkezni - most,
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mikor regi szokásodat újból megkezded, legelsőbben nem a hülyék
érdekében és tanításuk kitünőségeért percegteted pennádat, hanem elle-
nünk rohansz ki s minden keserüségedet, amelyet egykor a siket-
némák oktatásügye terén szerezni kénytelen voltál, mint gorombaságot
a szemeink közé szórod.

Mikor tanitó-mesterem voltál, sokkal tapintatosabb, bölcsebb és
szeretetreméltóbb embernek ismertelek. A manóba is, igen megváltoztál,
tisztelt Barátom!

Én igy távolról úgy hiszem, hogyha Te körültekintenél a hülyék
hazai oktatásügye tájékán, csak találnál ott is egy kis teremteni és
reparálni valót! Van-é a hülyék és gyengetehetségüek tanításának
olyan egész, szép tanterve, mint asiketnémák tanitásának ? Úgy tudom,
hogy nincs. No látod, milyen okos dolog volna Tőled, ha Te e tan-
tantervek alapelveiről irnál, vagy ha e tanterveket meg is imád -
úgy ám, mint ahogy a siketnérnáké meg van irva! - és ezzel alkalmat
szolgáltatnál saját vérbeli kollegáidnak, nem arra, hogy' boszankodjanak,
hanem arra, hogy gondolkozzanak a Te cikked tartalmán.

Az én kis falumban az a szokás, hogy szombaton este mindenki
tisztára sepri háza előtt az utcát, hogy a következő szent napon ki-ki
mocsoktalan utcán mehessen ünneplő ruhájában az Isten házába. Meg-
esik, hogy egy-egy nemtörődöm, lusta ember eltér a közszokástól és
háza elejét nem sepri tisztára. E helyett a jobb és bal szomszéd végzi
a kötelességet, hogy az utca becsületében csorba ne essék.

Egészen tiszta a Te portád eleje? és lusta-e az ember, aki a
tőszomszédodat lakja? ....

Vegyük úgy, mintha Tenéked az új portán a rendes napi teendő-
kön kivül egyéb dolog már nem akad s üres idődben gyakorta eszedbe
ötlik a régi porta, ahol kedvvel -- s magam is bevallom - nem ered-
ménytelenül gazdálkodtál. Mióta azonban onnét elkerültél, azóta más
terv szerint müvelik ott a kavicsos parlagot. Az ősi jusson néminemű
beleszólásod is volna a dologba és e beleszólási jogodat értékesiteni is
akarod.

Eddig még nincs hiba, azonban ha tovább folytat juk, azonnal
hiba támad.

Asiketnémák tanitása számára ezelőtt öt évvel tantervet csinált
az akkori szaktanácsi előadó, illetőleg a szaktanács, jobban mondva a
miniszter úro Ennek a tantervnek igen körülményes és liberalis volt az
elkészítesi módja. Beleszólhatott mindenki, akinek okos mondani valója
volt. Te is beleszólhattál volna, ha olyan igen nagyon szived en viseled
a siketnémák sorsát. Miért nem tetted? z semmit sem változtat a
dolgon, hogy akkor nem voltál hivatalos ember. Itt volt a Szemle,
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ennek hasábjain lehetett volna beszélned! Nem tetted. Mikor a tan-
terv revizióját kitűzte a miniszter úr, akkor sem szóltál egy kukkot sem.

Hanem mikor .... - mondás nélkül is, hiszem, tudod, hogy
mit jelent ez a mikor, - .... akkor volt bátorságod hozzá fitogtatni
a puszta elméletet! .

Barátom! - mi már tovább mentünk egy nagy lépéssei azóta,
hogy itt hagytál bennünket. Mi már nem rágódunk üres teóriákon,
hanem tanítunk. Hidd el nekem, nem a különböző teóriák vezetik a
siketnémát a tudásra, hanem egyedül a tanitás. Tanitás közben pedig
nem ér rá az ember örökösen új módszer felfedezésén tépelődni, mert
akkor úgy jár a tanitvány tudása, mint annak az orvosnak a betege,
aki rajta próbálja ki a különbözö patikaszereket s egyszer csak arra
ébred, hogy a sok jóféle patikaszertől meghalt a beteg.

Már, ne vedd rossz néven tőlünk, hogy kedvedért ilyen végzetes
kimenetelü vállalkozásra nem vagyunk kaphatok. Elég volt eddig az
okoskodásból ! Akinek oka volt okoskodni, kiokoskodhatta magát eddig
az elégnél is inkább: ezután már dolgozzunk, tanítsunk, én a' mondó
vagyok!

Hanem azért nehogy afféle balvélekedéssel légy irántam, hogy én
az üdvös eszmének útjába állok. Mentsen Isten! Én - bár tanier-
viinket jó időre elég helyesen megalkotottnak hiszem, - mindazonáltal
ha valaki valamely módon jobbá tudná tenni, örülnék biz' annak. De
mig ez alaposan kipróbálva nincs, s akárki is a benne lefektetett elve-
ket szőrszálhasogató, elméleti tudással akarja megváltoztatni s a nyu-
galmat zavarva csupán, fitymálva piszkálódik ez elvek között, mint a
gyomraromlott ember az ételek között szokott, annak mindenkor meg
fogom mondani: ha megundorodtál valamitől, ne ülj teritett asztal
mellé, hanem menj és bőjtölj, amig izlésed megtisztul !

Nem átallod-e Te, annyi gyakorlati t!mbernél - mint ahányan
e tanterv et csinálták és javították - magadat okosabb nak tartani?
Vagy azt akarod-é, hogy szaktanácsunk minden szíre-szóra, minden
évben újra és újra elővegye ezt a tantervet s kinek-kinek kivánságá-
hoz képest javítson (?) rajta? Illenék arra is gondolnod, hogy a szak-
tanács kornoly emberekből áll s éppen munkálkodásának komolyságát
veszélyeztetné, ha mindenkor csak egyazon dologgal bibelődnék s férfi-
szóval sohasem merné ugyanarra rámondani : készen van, jól van!

Valahol már egyszer nyilatkeztam erről a tantervről s azt mond-
tam róla, - több, gyakorlatilag müködö kollégám véleményét is hall-
ván, - hogy különösen annak a nyelvoktatási része alapjában jó,
olyan jó, hogy nálánál jobbat sem"'a német, sem a francia nem pro-
dukált. Még a "nemzeti irány" szempontjából is jó, mert eredeti, ma-
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gyar alkotás. Hej! ha ez a tanterv a porosz iskolák számára készült
volna, micsoda hozsánna jutott volna neki osztályrészül és talán Te
lettél volna az első, aki elfogadásra ajánlottad volna kormányunknak
és nekünk, pedig Te a nemzeti irányról írtál, ~ az igaz, hogy magyal'
nemzeti szempontból nemzetietlenebbül nem lehetett volna arról irni.

Emlékszem rá, mikor ez a tanterv elkészült, haladásunk legjel-
lemzőbb mértékrnutatójának tekintette mindegyőnk. Mint kerszakos
munkának, örültünk is neki. A németeknek is meg akarván mutatni,
lefordittattuk ízibe, aztán elküldtük egynehány tekintélynek, hogy lássa,
hová fejlődött a siketnémák magyar oktatásügye. Egyik német kolle-
gánk fáradságot vett magának és irt is róla valamelyik német szak-
lapban, még pedig elég elismerő hangon.

Most meg akad egy magyar ember, aki "Nemzeti irány" cimü
cikkében alapjában rossznak mondja tantervünket. A keservét az ilyen
magyarságnak !

Tudod mit? Ajánlok én neked valamit: tagadd el, hogy Te irtad
azt a cikket, mert mondom Neked: holtod napjáig fejedre olvassák
egy-egy mondatát!

A tantervet érdeklő megjegyzéseidre ezeket csak úgy általában
mondtam. Van azonban még a részletkérdésekhez is egynéhány szavam.

Tantervünk beszédtanitási részében főkép azt kifogásolod, hogy
magasabb célt tüz ki, mint a népiskola tanterve. Ebbeli vélekedésed-
nek igazát részint a mi tantervünkből, részint pedig a népiskola. tan-
tervéből vett idézetekkel támogatod. Nagy szálka szemedben a mi
tantervünk által megszabott eme követelmény: "a nyelv formáit ....
a nyelvalakokban levő törvényszerüség megismerése után öntudatosan
tanulja meg", t. i. a siketnéma. Mellé helyezed a nép iskolai tanterv
által megszabott ama követelményt, hogy "a gyermek tisztán, világosan
és természetes hangsúlyozással tudjon beszélni, vagy gondolatait elő-
adni." A kettőből aztán azt sütöd ki, hogy ami tantervünk túllő a célon,
többet kiván, mint a népiskolai. És "mert a beszédtanitást hátráltat ja
a gyermekek -szókincsének rovására, a nyelvtani alakok tanítasának
jogosultságát elfogadja, a nemzeti irány szempontjaból sem tekinthe-
tem megfelelőnek," -- már t. i. Te.

Az, amit ezekben, meg amit ezek körül mondasz, napnál fénye-
sebben igazolja, hogy nem vagy gyakorlati ember asiketnémák tani-
tása terén, vagy ha magadat, megtagadva mondtad ezeket, akkor valami
okból a kákán keressz csomót.

Előre is kijelentem, hogy én helyesnek tartom, amit Te kifogá-
solsz. Igenis, a siketnémának egy bizonyos'"'mértékig anyelvalakokban
rejlő törvényszerüséget ismernie kell. Ez anyelvalakbeli törvényszerü-
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ség ismerete azonban nem célja, hanem eszköze a mi beszédtanítá-
sunlmak. Mikor mi az analog-eseteket összegyűjtjük s a bennük rejlő
törvényszerüséget tanitványainkkal észrevétetjük, anélkül, hogy valamely
szabály betanitása még csak eszünk ágában is volna, akkor. mi nem
nyelvtanra tanítjuk a siketnémát, hanem helyesen beszélni. Vagyis,
amint a halló lelkében .a sokszoros hallás és gyakorlás öntudatlanul
megteremti a helyes nyelvérzéket, azonképen nekünk a kevés gyakor-
lás közben örökösen e törvényszerűségekre kell rámutatnunk, hogy
a siketnéma lelkében a nyelvérzék öntudatosan fejlődjék.

Ha minden siketnémának külön tanára lehetne, megengedem,
nem volna szükség a nyelvérzéknek ily módon való megteremtésére,
de sok tanitványunkkal szemben a sok gyakorlatot némileg csak ezzel
az eljárással pótolhatjuk. Aki pedig siketnémákat tanítván, csak ennyire
tanit nyelvtant, s e tanítása közben kisebb szóböséggel, de helyesebb
kifejezéseket használva beszélnek tanítványai, annál nemcsak elnéz em,
de megdicsérem, hogy "a gyermekek szókincsének rovására, a nyelv-
tani alakok tanításának jogosultságát elfogadja." Nem az tud valamely
nyelven helyesen beszélni, aki az illető nyelvből sok szót tud, hanem
aki annak a nyelvnek alakbeli törvényszerűségeit öntudatlanul vagy
öntudatosan, helyesen alkalmazza. Müller Miksa pásztor-embere, az ő
állitása szerint -- amit ugyan én nem hiszek, - 300 törzsszóval he-
lyesen beszél. A mi Ill. osztályos siketnéma növendékcink nem 300,
hanem 600 törzsszónál is többet tudnak és még sem beszélnek helye-
sen. Miért? Mert a szóviszonyitáshoz nincsen helyes nyelvérzékük. És
ezt a nyelvérzéket nem áll módunkban gyakorlat által megteremteni,
egyéb is kell hozzá, a nyelvalakbeli törvényszerűségek ismerete.

Úgy áll a dolog, hogy a halló a beszédbeli hangokat is öntudat-
lanul tanulja meg kiejteni, vagyis mikor ezt vagy azt a hangot mondja,
nem tudja, hogy ugyanakkor milyen állásban vannak beszédszervei.
A siketnéma azonban, mikor egy - egy hangot kimondani megtanul,
öntudatosan tanulja meg, vagyis látja, tudja és érzi, mint állnak, mint
működnek beszédszervei az illető hang kiejtése közhen. Többszörös
gyakorlás után pedig ez öntudatos beszédszervi mozgások öntudatlan,
automatikus mozgásokká válnak, mert a tudatnak munkáját átvette az
izom vagy mozgásérzés. Szakasztott igy van a siketnéma a kifejezések
tanulásanal is. Kezdetben az egyszerűbb kifejezéseket is elhibázza,
többször kell szemléltetni hasonló példákan is az illető kifejezésben
rejlő törvényszerüséget, a szabályt, mig végre megtanulja, megszokja
helyesen mondani, s akkor már nem szükséges tovább is hivatkozni
erre, vagy arra, készen van az illeto kifejezés számára a helyes nyelv-
érzék, amely sohasem hibázik.



10. sz. SZE M L E 177

Az elmondottak, különösen ez utóbbi példa, talán eléggé indo-
kolja azt, hogy annak az általad annyira kifogásolt követelménynek
tantervünkben nemcsak hogy helye van, de az módszerünlmek is egyik
sarktétele lévén, kedvedért szintén nem változtathat juk meg. Hogya
népiskola mint kivánja növendékeinek beszédét szabatosabbá tenni, az
az ő dolga, azt azonban könnyü belátni, hogy a beszédtanítas terén
nem azonos a feladatunk a népiskoláéval. Más dolog beszédet terem-
teni s egészen más a már meglévő beszédet fejlődésében okszerüen
támogatni. Egy rnértékkel nem lehet tehát a két dolgot mérni, sőt a
két rnunkát összehasonlítani is csak módjával lehet. Ha tehát örömmel
konstatálod, hogyanépiskola felhagyott a grammatikai alapon való
nyelvtanítással, ne igyekezzbebizonyitani nekünk azt, hogy mi még
mindig a grammatikusok elhagyatott útján tévelygünk. Tudnod illik,
hogy nyelvtanitás tekintetében mi a népiskolától nem tanulhatunk,
valaminthogy a sárgarigó sem tanulhat fészket rakni a szarkától.

Ennyit eddig.
Mikor azt állitod, hogy tantervünk nem vált be, azt is állitod

nyomban, hogy "nem szülte meg egyúttal az egyöntetü tanítást." Nem
tudom, hogy ez a vád kit illet? A tantervet-e, amiért vele a tanítás
egyöntetüségét nem lehet biztositani, kartársaimat-e, akik nem akarnak
a tanterv szerint egyöntetűen tanitani, vagy pedig a tanügyi kormány
ellenőrzését-c, mert hogy nem ügyelne eléggé a tanitás egyöntetűségére ?
Én úgy vélekedern, hogy a legrosszabb tantervvel is biztositható a
tanitás egyöntetüsége. Azt is tudom, hogy sem a kormány ellenőrzése,
sem kartársaim jóakaratú buzgalma nem oka annak, hogy Te a hülyék
intézetében munkálkodva, nem látod eléggé tanításunkban az egy-
öntetüséget. Azt azonban nem tudom, hogy mit értesz Te egyöntetü-
ség alatt.

Valamikor olvastam erre nézve valamit. A francia közoktatásügyi
. miniszter egy alkalommal idegenben útazott és ott éppen valami efféle
volt a szóbeszéd tárgya. A francia nem hagyja magát soha sem, amig
szóval, elmésséggel és szusszal birja. Ez a miniszter is, - nemzetének
e tekintetben is elébbrevaló voltát akarván bizonyitani, - kivette
óráját és igy beszéle: Uraim! Franciaország összes elemi iskolaiban
e percben az alanyi mellékmondat a tanitás tárgya. •

Hát ha tanításunknak egyöntetüségét Te is valahogy ilyeténképen
látnád csak helyesnek, akkor süsd meg az ilyen egyöntetüséget! Az én
lelkem szabadságra vágyik még akkor is, mikor tanitok. Elég nekem
azt tudnom, hogy mit kell tanitanom, a többit majd eligazitom én.
Semmi esetre sem látnám jónak, ha a taíiitas szabadságát különféle
kölöncök kerlátok közé szoritanák, ha percekhez kötnék az anyagot,
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melyet el kell végezni, vagyamelynél többet végezni nem szabad.
A mcsterembemek mestersége szabad gyakorlatához szabadságlevelet
ad felszabadulása. Hát a tanár-embernek ne adná meg ezt a szabad-
ságot a diploma?! Aki nem tud eredményesen tanitani kerlátok nélkül,
az kerlátok között még kevésbbé tud.

Egyéb kifogásaid, melyeket tantervünk bírálása közhen elénk társz,
már kevésbbé érdekelnek. Az, hogy soknak látod a megszabott anya-
got, még valami. Ámde én azt hiszem, hogy nem annyira a tanterv
által megszabott anyag a sok, mint inkább egyes osztályainknak a nö-
véndéklétszáma nagy s ez az oka annak, hogy az előirt anyag kellő-
képen nem dolgozható fel.

Úgy szeretném, ha mikor még egyszer rólunk irni kedved leszen,
ne mind olyan érveket szedegetnél elé abból a tarsolyból, - meÍybe
hét esztendeje keveset tettél, - amely érvek egyeseket könnyen meg-
tévesztve, bennünket ideig-óráig befeketithetnek, hanem olyakat is,
amelyek amazoknak erejét, élét elveszik. Mert nem elég a küzdelem
szinterétől távol állani, nem elég a barátság és a rokonszenv érzelmei-
től magunkat mentnek tekinteni, egyéb is kell ahhoz, hogy valaki az
igazság hangját eltalálja.

Látod, engem hozzád a hála és barátság köteléke csatol. Hálás va-
gyok azért, amiért első oktató mcsterem voltál s amiért pályához segítet-
tél. Én ezt a pályát, - Isten látja a lelkemet, - rajongóan szeretem.
Minden foglalkozások között a legszebbnek tartom, semmiért nem adnám.

De sem a hála, sem a barátság engem nem kötelez arra, hogy
miként egykor nagy lelki gyönyörüséggel hallgattam a siketnémákról
és azoknak oktatás-módjáról tartott előadásaidat, azonképen most
megadóan türjem akiméletlen arculcsapásokat, amelyekkel engem és
bennünket, akik ez idő szerint asiketnémák oktatásügyének müvelöi
vagyunk, igaztalanul illetsz.

Nem az fáj nekem, hogy birálat tárgyává teszed munkánknak .
eredményét, - ehhez elvitázhatatlan jogod van, mint bárki másnak, -
sőt magam is nem egyszer megteszem, hogy egy - egy közhibánkat
kemény hangon megszólom ; ámde Te más módszert követsz, Te ar-
culcsapások között igyekszel bizonyitani nekünk 1l;zt, hogy szeretsz
bennünket és oktatásügyünket. Ilyen beszédhez mi nem vagyunk szokva
s nem is akarjuk megszolmi. Lehet, hogy neked titkos gondolataid
vannak, amelyek ilyen beszédnek használatára kényszeritettek. Te
tudod a magad dolgát, valamint én is a 'magamét, Én azonban Debre-
cen városának régi tisztviselői vel tartok, akik hivatalba lépésük alkal-
mával ilyen esküt tevének: A hamisságot nem igaeiiom, az igazságot
nem hamisitom. Isten engem úgy segéljen!



10. sz. SZE 1\1 L E 17;)

Egyebekben maradhatunk a régiben. Én például sem számodra,
sem más számára nem kivánok más lenni ezután sem, mint aki eddig
voltam. Áldjon meg az Isten jó egészséggel és hosszú élettel!

Igaz Mester.

Az érzéktípusokról és hasonló jelenségekről.
Németböl szabadon fordította: Erdős István.

(Folytatás.)

A hallásos iipusnál körülbelül olyan jelenségekkel találkozunk,
mint az előbbinél. Itt a hallási képzetek azok, melyek leülönős int en-
zivitásuknál fogva kizárólagos alapjai a képzetszerzésnek és alkotásnak.
Mig a látásos tipus sal bírók valamely szöveg nyomatott vagy irott
alakjára emlékeznek vissza, addig ezek inkább hallják a szavakat.
A látásos tipus a festőknél. a hallásos pedig a zenészeknél fordul elő.

Queyrai felemliti Mozart-ot, mint aki egy vagy többszöri hallás
után Allegris "Miserere"-jét, melynek terjesztését a pápaság megtiltotta,
leirta. Paulhan .Les Caractéres" (Páris, 1894.) cimű müvében azt
állitja Mozart-ról, hogy kisebb-nagyobb mértékben látásos tipusa is volt,
de sokkal jobban volt kifejlődve a hallásos típusa.

Buchez több oly zongoraművészt ismert, akik orcseszterdarabokat
egyszeri hallás után játszottak el. Egy általánosan kedvelt párisi kar-
mester azt mondá neki, hogy a partitura olvasása közben nemcsak az
egyes akkordokat s azok egymásutánját, hanem az egyes hangszerek
hangszínezetét is hallja. A hírneves zenepsychologus, Slumpf gyer-
meke 14 hónapos korában a hanglétrát dudolta; Dvorak-nak, a prágai
zeneszerzőnek fia pedíg egy éves korában dajkája segitségével a
.Fatinica-induló" -t énekelte. Beethoven-ról azt állitják, hogy sétái köz-
ben komponált s mindaddig egy kettat sem irt le, mig az egész darab
lelkében el nem készült. Teljesen siket korában sem hagyott fel a
zeneszerzésseI, sőt munkája közben a szinfoniákat ismételte magában,
mintha azok hatását meg akarná bírálni.

Nemcsak a zenészeknél, hanem az iróknal is találunk hallásos
tipust. "Ha én egy jelenetet irok, mondá Legouoé Scribe-nek, akkor
azt egyszersmind hallom is, ellenben ön látja. Irás közbén minden
szereplőm beszédjét vélem hallani, ön a szinészeket látja: igy tehát
én minden esetben hallgató vagyok, mig ön a szernlélő." "Tudja-e ön,
hogy hol képzelern magamat, ha szindarabot irok? kérdé Scribe ....
A földszint közepén."

A hipnotizmus és szuggeszciók taná~ak fáradhatatlan buvára,
Delbeouf, azt mondta. hogy irás közben mindig egy képzelt olvasóval
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társalog, aki abban az esetben, ha nem biztos állitásai helyességében,
ellenvetéseket tesz.

Egy ismerősöm, akin a degenerációs jelek majdnem mindegyik
faja megtalálható (nyulajak, farkastorok, rendellenes fülkagylók), meg
tudja mondani a porosz tallérok évszámát, ha azokat az asztalra ejtjük.

Ribot "Gedachtniss und seine Störungen" (németül megjelent
Hamburgban, 1882-ben) cimü müvében állitja, hogy vannak, akik a
hallásos tipus segélyével számolnak. Inaudi, a Binei által hiressé lett
juhász már hat éves korában kiváló tehetséget tanúsitott a számolás
iránt, aki egy évvel később képes volt kizárólag szavakkal 5-5 szám-
jegyből álló szorzást végezni. Ekkor még nem tudott olvasni. 1880-ban,
tizenhárom éves korában Párisba került, ahol megtanult irni és olvasni.
Csakhamar megtanulta a négy alapmüveletet, a gyökvonást s az első-
fokú egyenletek megfejtését is, melyek keretében, irás-olvasás nélkül,
a hallásos tipus segélyével számolt emlékezeti úton. "Ha szavakkal
adtak fel neki példát, - mondja Binet - akkor azt magában ismétlé,
miközben erősen ártikulálva ejtette ki a szavakat, mintha emlékezetébe
akarná vésni azokat. Irásbeli feladatoktói sem riadt vissza, noha a szó-
belieket jobban szerette. Ha mégis irásbeli feladatot kellett megfejtenie,
akkor előbb emelkedett hangon elolvasta azt. Számolás közben suttogva
beszélt, mialatt egyes számokat erősebben hangsúlyozott. Midön Inaudit
a francia akadémiának bemutatták, azt mondta, hogy számolás alkalmá-
val soha sincsenek látási képei, hallja a számokat, s füle a hangképeket
annyira megőrzi, hogy még sokáig véli hallani azokat. Charcot szintén
beszélt vele e jelenségekről s neki azt mondta, hogy a számokat sok-
kal nehezebben tudja megtartani emlékezetében, ha azokat csak leirva
látja, mert úgy érzi, mintha akadályok tornyosulnanak eléje. A szá-
mokat egyáltalában nem szereti leirni, mivel annak úgy sem tudja
hasznát venni. Ha irásbeli feladatot kell megfejtenie, arcát olyatén-
képen fordítja el attól, mintha az zavarólag hatna reá. "Ön azt kérdi, -
mondta egyszer, -- vajjon látom-e a számokat? Hisz csak _négy éve,
hogy ismerem azokat, pedig már azelőtt is tudtam számolni." Brunham
Binetnek eme közleményéből még azt is következteti (The Pedagogical
Seminary Vol. II. 2.), hogy Inaudi-nak motorikus t~pusa is volt.

*

A mctorikics vagy mozgásos tipus kevésbbé ismert, mint a két
előbbi, de mégsem oly ritka, mint azt hinnők. Ime néhány példa:

Monicrafi őrnagy' - irja Cálton _. azt a megfigyelést tette,
hogy az őt meglátogató észak-amerikai indiánusok közül egy nem elég-
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szik meg a lakásában levő képek nézésével, hanem késével köriil-
keriti azokat, amit azért tesz, mint ő állit ja, hogy otthon fába farag-
hassa. Ezen esetben a látási képeket az izomérzés (tapintási érzés)
támogatta. Bal/et, párisi orvos-tanár, azt mondja, hogy neki is van
mozgásos tipusa, mely emlékezetét nagyban támogatja. Ő azt hiszi,
hogy - nem számitva nehány esetet - gondolkozás közben se nem
hall, se nem lát, csak magában beszél. Ezen benső szavak gyakran
oly élénkek, hogy azokat tényleg ki is mondja. Ha felolvasást készül
tartaní, nem képes annak gondolatmenetét hosszabb gyakorlat nélkül
követni, de elegendő gyakorlás után, a beszédszerveiben keletkezett
izomérzés segélyével, minden szavára visszaemlékezik. Ártikulatórikus
képei mindent visszaidéznek emlékezetébe. Nagyon érdekesek Siricker
bécsi tanárnak a hang- és a mozgási képekről saját magán észlelt
megfigyelései. Mozgásra emlékeztető képeinek felidézése mindig maga
után vonja az izomérzést abban a testrészben, mely a mozgás végre-
hajtására való. Például: ha egy menetelő katonára gondol, akkor alsó
végtagjaiban az az érzés támad, mintha az illetőt menetelésében
követné s ha ezen érzést le akarja győzni és figyelmét kizárólag a
katonára akarja forditani, akkor gondolkozásában bénuláshoz hasonló
érzés támad. A beszédszervi mozgások oly nagy jelentőségűek rá nézve,
hogy a szemei előtt történő eseményeket önkénytelenül szavakkal kiséri,

A már előbb emlitett érzékszervi típusokon kivül megfigyelték
még a tapintásos tipust is, mell' azonban ritkán fordul elő. Vak-siket-
némák, mint Bridgman Laura és Kel/er Ilona, ennek vagy az előbbi-
nek, de legvalószínűbb, hogy mindkettő segélyével képez tettek ki.

(Folyt. köv.)

Könyvszemle.
Balassa Józse! ismert nevü tudós tanár irt egy "Magyar Foné-

lika" cimü művet. Amint ő mondja: a .Phonetika Elemei" -nek II. tel-
jesen átdolgozott kiadása. Ez utóbbi könyv előttünk meglehetősen ismert,
mert tanulmányaink közben hol alapvetöül, hol segédkönyv gyanánt
gyakran forgattuk. És ha összemérjük a kettőt, a második valóban
annyira átdolgozott az elsőhöz képest, hogy új rnűnek is tekinthető.
De mégis nagyon jó volt az, hogy egy elsőnek vállain készülhetett a
második, mert az elsőnek éveken át való kipróbálása alkalmat és időt
adott arra, hogy tapasztalati alapon a hiányok pótoltassanak, a kevésbbé.r
szükségesek pedig hasznosabbakkal váltassának fel.

A szerzőt ugyanis az átdolgozásnála tudományos szempont mellett
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azon gyakorlati cél is vezérelte, hogy könyvének a siketnémák tanárai
is hasznát vegyék.

Ezért, mint új dolgokat, felvette könyvébe az agynak .oly szem-
pontból való ismertetését, mely a beszéd megértését, aztán keletkezését
szemlélteti. Ugyancsak könnyen szemlélhető módon, világosan tünteti
fel a beszélésseI összefüggő lelkiműködések (látás, hallás, olvasás, irás
stb.) agybeli székhelyeit is. Áttekinthetőbb rajzban s magyarázattai
mutatja be a hangszalagok müködését, s megállapodottan mutat rá a
mell- és fejhang közötti különbség okára. Az akusztikai tudnivalókat
kiegészitette a hang szinezetére vonatkozó ismeretekkel; a fülre pedig
kűlön új fej ezetet szentelt.

A hangoknak keletkezési helyeit új rajzokkal, táblázatokkal ki-
vanja még érthetőbbé tenni s a fő- és mellékhangok úgynevezett át-
irásái is végreha-jtja.

A hangok stornatoskopikus képeinek nagy hasznát nem vesszük
ugyan, de ha a teljesség kedvéért ott vannak, semmi észrevételünk
nincs ellenük.

A szóban levő könyvre vonatkozólag két észrevételünk van. Egyik
az, hogy jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy az első kiadáshoz mérten,
e másodikban a szók már nem végződnek á-ra, l-re, m-re stb., amint
nem is illik, hogy igy végződjenek.

Ellenben most többször fordul elé, mint az elsőben a jelzőnek
.oly elhelyezése, mely a magyar fület feltétlenül sérti, amellett pedig
sokszor kétféle érthetőségre ad okot, Pl. a hangokat osztályozva, eddig
mellőznü11k kellett a legszokottabb s a görög nyelvészektől egész a mai
napig általánosan használt különbségtételt a magánhangzó (vocalis) és
mássalhangzó között. 30. §. - 2 mondattal lejebb ismét. - 30. §.
végén szintén. - 53. lapon három helyt. - 56. 1. -- Ticdomásunk van
orrhangú magánhangzók ejtéséről: Sopron-, Győr- és Veszprémmegyék
egyes helyein 71. 1. -- A kilehelés erejéről és menetéről aszótagon
beliil már fentebb seolotuont: 127. §. stb.

A kitünö nyelvtudósnak nem szükséges részleteznünk észrevételünk
jogosságát, csak a magunk igazolására említünk egy-két mondatot,
mely a fennebbi nem magyar szemlélési és szerkezetí módot követve
igy hangzik: "A szegény asszony egy félzsák búzával a hátán ment."
"A szerzetesek megrendszabályozásaról Franciaországban nem szólunk."
"Az oroszok vereségéről Mukdenben már értesültünk. " Bizony ezek és
az ilyenek megtéveszthetik a fiatal ember meg nem erősödött nyelv-
érzéket, s midőn a nyelv elemeit a.•.kitűnő munkáhól tanulgatja ismerni,
ugyanakkor a teljes megbizhatóság címe alatt a nyelv szelleme gyanút-
lanul megmérgezetten jut tudatába.
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Nem értjük továbbá az átirásnak jogosságát, szükségességét sem.
Másik észrevételünk: egészen elismerő. A tudós szerző ugyanis

első könyvét, mint fiatal ember s mint úttörő irta volt, idegen munkák
nyomán. Abban kevés figyelem volt a magyar nyelvre.

E második munkájáhan azonban, rnint maga is .mondja : magyar
hangtant kiván az olvasónak adni és ezért egy-egy kevés általános be-
vezetés után a magyar nyelv hangjainak szeriteli a figyelmet. (Egy másik
kiadásban még több magyar példának felhozása fokozni fogná az érté-
ket.) Mindamellett tekintettel van azokra is, kik a francia, angol stb.
nyelvekben kivánnak tájékozódni: ezért s az összehasonlilás kedvéért,
az illető helyeken külön-külön fejezeteket is szentel az illető nyelvek
saj atságain ak.

A hangok változásairól - mint amelyekről az első könyvben
volt szó - itt nem találunk ismertetést. De épen ez megnyugtató és
biztató, mert ami ott néhány lapot foglalt le, az a szerző igérete szerint
egy külön könyvvé fogja magát kinőni. Mi is nagyon fontosnak tartván
a hangváltozásoknak miért-jét és hogya11-ját, nagy érdeklődéssei várjuk
a Magyar (történeti) Ha11.gta1111ak e megigért második részét.

Miután kiegészitésül futólag megemlítjük még, hogy Pivár Ignác
igazgató is irt a fonetikai irásról (90-es években, Váci értesítő}; és
hogy Scherer István is irt egy kis hangtant : azzal végezzük ismerte-
tésünket, hogy Balassa Józsefnek fennebb emlitett munkája a siket-
némák oktatása szempontjaból értékes, hasznos munka. A váci intézet,
hogy a szerző célját előmozdítsa s ugyanekkor az oktatás ügyét fej-
lessze: a szóban levő munkából 100 példányt rendelt meg, honnan a
gyógypaedagogiai ten folyam hallgatók szükségleteiket beszerezhetik.

Borbély Sándor.

HAZAI HIREK.
Cházár-ünnep. A siketnémák váci intézete száz éves fennállá-

sának ünneplésekor, 1902. október hó 18-án a hazai siketnéma-intéze-
tek tanárai, Gácsér Józse} indítványara elhatározták, hogy annak a
nemes emberbarátnak, kinek szava először hangzott el a magyar siket-
némák oktatása érdekében, Cházár András emlékének évről- évre
ünnepet szentelnek Vácon. Az ünnep napjául szeptember 24-ikét jelöl-
ték ki, mint amely napon kelt egy századdal ezelőtt a váci intézet
nagynevű megalapitójának örökké emlékezetes levele, melyet 1799-ben
irt a "Magyar Kurir" -nak. Fontos müvelődps-történeti mozgalom nap-
jául kell tekintenünk e napot hazánk oktatásügyének történetében,
mert ekkor hallatszott először néma honfitársaink számára a megválto

!
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"Hephata!" Ez év szeptember 24-én -- este -- tartatott meg az első
Cházár-icwnep, melyet asiketnémák váci intézetének tanárikara rende-
zett. Közadakozásból egy disz es aranyozott ezüstserleg szereztetett be,
melyet az ünnepélyen-- általános figyelem és helyeslés közt mondott
alkalmi beszéd kiséretében - Borbély Sándor váci igazgató emelt fel
és üritett a nagy hazafi és még nagyobb emberbarát emlékezetére,
kinek életelve az igazság és a hazaszeretet volt. Majd Záborszky Árpád
szavalta el ez alkalomra irt költeményét. Az estélyen résztvett a váci
intézet egész tanári kara, a budapesti intézetnek Klis Lajos igazgató-o
val együtt majdnem mindegyik tanára, a kecskeméti intézetet pedig
Gönczi Gyl~la képviselte. Sürgöny által az ünneplőkkel való 'együttér-
zésüket fejezték ki: Grünberger Lipót az izr. budapesti siketnémák
intézetének igazgatója, Bogányi Gyula, az egri intézet tantestülete,
Tariczky Ferenc, Gácsér Józse! és a siketnémák Kolozsuári intézeté-
nek tantestülete. Okos gondolat volt ez emléknap szerzése, mert ezáltal
minden évben alkalom adódik a kartársi szeretet ápolására s az
együttérzés fejlesztésére.

Kinevezés. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
f. évi szeptember hóban Schwanner Gyulát a XI. fizetési osztály Ill.
fokozatának illetményeivel a kecskeméti intézethez, Szobolouseky Istvánt
pedig asiketnémák debreceni iskolajához nevezte ki.

Kiállitás. A "Kecskeméti Jótékony Nőegylet" f. évi szeprember
hóban országos női kézimunka-kiállitást rendezett Kecskeméten, melyen
általános feltűnést keltett és elismerő okleuelel nyert a siketnémák váci
intézete leány-növendékeinek kézimunka kiállitása. Kár, hogy többi
fejlett siketnéma-intézeteink is részt _nem vettek e minden tekintetben
sikerült és tanulságos kiállításon.

Bánffy Dezső báró a _siketnémák és vakok szegedi
intézetében. Bánffy Dezső báró, Szeged 1. választó-kerületén ek orsz.
képviselője, október hó 2-án meglátogatta asiketnémák és vakok szegedi
intézetét. A magas vendég élénken érdeklődött az intézet viszonyai iránt
és teljes elismerésének adott kifejezést az intézetben látottak fölött ..

A vakság és a vakok oktatása címen Váradi Zsigmond kar-
társunk tollából 95 oldalra terjedő könyv jelent meg. Tekintve hazánk
gyógypedagógiai irodalmának nagy szegénységét, örömmel üdvözöljük
a szakértelemmel megirt alapos munkát. A könyv a müvelt nagyközön-
ség számára iródott, de a gyakorlati szakember is nagy haszonnal
olvashatja, a miért is szivesen ajánljuk kartársaink becses figyelmébe.
Kapható Lampel R. Budapest. Ára: ? A könyv részletes megismerteté-
sére lapunk legközelebbi számában'" visszatérünk.

Sziládi László nyomdája Kecskeméten.


