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S ik e t n é m á k a g a z d a s á g i p á ly á n .

Nekünk, siketnémák oktatóinak nemcsak az a célunk, hogy
növendékeinket beszélni megtanitsuk, hanem az is, hogy miután inté-
zeteikből szárnyra kelnek, jövő életükről is gondoskodjunk. Ha a siket-
néma növendék elérte azt az időt, hogy kenyérkereső pálya után kell
néznie, velük szemben mi játszuk azt a szerepet, melyet az épérzékű
gyermekeknél a szülök. Ránk háramlik a feladat, hogy jövendő életüket
biztositsuk. Annál is könnyebben tehetjük ezt, mivel ismerjük növendé-
keink lelki világát, vágyait, hajlamait, tehetségét, amelyek eljárásunkban
vezérelhetnek. Még azok a szülők is kikerik tanácsunkat. kik jobb
anyagi helyzetüknél fogva könnyen biztosithatják gyermekük jövőjét.

De milyen pályára adjuk a siketnémát ? . .. Az épérzékű előtt
nagy a választék, nyitva a boldogulásnak minden útja. Nem esik két-
ségbe, hogy majd ilyen, meg ilyen akadályokkal kell megküzdenie,
mert aki egyszer ép és egészséges, az bármely pályán boldogulhat.

A siketnéma viszonyai nem ily kecsegtetők. Sajátos helyzete
ugyancsak megkívánja, hogy jól megmérlegeljük azon életpályának
kilátásait, amelyre szánjuk. Eddig asiketnémák legnagyobb részét az
ipari pályára adták, nem tekintették azt, hogy való-é arra vagy sem.
Igy aztán megtörtént, hogy némely siketnéma egy éven át több ipari
szakon kisérelt, mindegyikhez volt kedve, de egyiken sem boldogult,
vagy pedig kiképeztetese után elhagyva az iskola falait, elkallódott.

Hogy a tudományos pályán a jelenlegi viszonyok között mily
<#

gyenge jövő vár rájuk, arról nem is szólok,
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Kétes jövőjük arra kényszerit bennünket, hogyalapos ,megfonto-

lás tárgyává tegyük jövendő pályajuk előnyeit és hátrányait; gondol-

kozzunk azon, melyik az a pálya, amelyre legalkalmasabbak?!

Egyesületünk legutóbbi közgyűlé sén Soltz Lajos egy eszmékben

igen gazdag felolvasást tartott a siketnémák gyakorlati kiképzéséről.

Felolvasásában felveti azt az eszmét, hogy azokból a növendé-

kekből, kiknek szülői földbirtokosok, vagy oly helyzetben vannak, hogy

földbirtokhoz juthatnak, az erre megfelelő szakiskolában kertészeket

-képezzünk. Erős érvekkel támogatta álláspontját, mindazonáltal elve-

tette a közgyűlés a külön kertészeti szakiskolák felállitásának eszméjét.

Amint homályosan visszaemlékezem az ebből keletkezett vitára, főokul

azt hozták fel a külön szakiskolák ellen ei , hogyasiketnémák úgyis

mehetnek földmivesiskolákba, s már nehányan mentek is.

Hogya kertészeti szakiskolák felállitása eszméj ének elvetése kevés

gondolkodás eredménye volt, azt bátran merem állitani.
Hogy e kérdést ismét felszinre hozom, oka abban van, hogy a

siketnémák kecskeméti intézetének felügyelő bizottsága mozgalmat in-

ditott egy siketnamák részére felállitandó gazdasági iskola érdekében.

A mozgalom lelkeONMLKJIHGFEDCBAK a d a E l e k polgármester. Az iskola felölelné a gazda-

ság csaknem minden ágát: a konyhakertészetet, selyemtenyésztést, mé-

hészetet, gyümölcsfatenyésztést, szőlőművelést, stb. Célja volna ez

iskolának, hogy hazánk siketnémái közül azok, kik intézeti kikepezte-

tésük után odahaza gazdálkodhatnának, szakszerű kiképzést nyerjenek;

továbbá, hogy kertészeket képezzen. kiknek ez volna az 'életpályájuk.

Ezek után az a kérdés: helyes-e ez a mozgalom? Összeegyeztet-

hető-e a kertész et, vagy más gazdasági ág asiketnéma egyéniségével?
Nyujthat-e kellő biztosítékot a siketnémának a megélhetésre? Az első kér-

désre a felelet: hazánk jelenlegi gazdasági állapota. Hazánknak ugyanis

sok- oly földterülete van, melyet a nép műveletlensége folytán nem tud

kellőleg kiaknázni, Magyarország nagvmennyiségü gabonát, kukoricát,

s ehhez hasonló nyersterményeket állit elő, melyhez különösebb
műveltség nem szükséges, De már a gondosabb ápolást és utánjárást

igénylő kerti veteményeket, hagymát, murkot, petrezselymet, paprikát,
stb. a bolgárok termesztik nálunk. Magyarország népében a fák iránti

szeretet kis mértékhen van meg, ebből kifolyólag gyümölcsfája kevés

és rossz. A nyugoti államokban minden talpalatnyi földet ki tudnak

használni ; nálunk a legkisebb akadály azt idézi elő, hogy a föld par-

lagon marad. Nem csoda tehát, ha szegény a nép! Hogy mily elma-

radottak vagyunk gazdasági tekintetben, azt csak akkor látjuk, ha nyu-

gatonelhagyjuk az ország határát. Eze,..kből ki világlik, hogy minden oly

mozgalom, mely Magyarország gazdasági fejlődését célozza, helyes.
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Második kérdés: összeegyeztethető-e a kertészet asiketnéma
természetével?

Ha a mai világban nem kellene mindent bizonyitani, mindjárt
azt felelném, hogy igen. Mielőtt azonban az igent kimondanám, egy
pár érvet hozok fel állitásom helyessége mellett. Az ipari foglalkozások
legnagyobb része olyan, hogy szervezetünk egyik vagy másik részét
veszik különösen igénybe, ami a többiek rovására történik. Ezen álla-
pot veszélyezteti a siketnémának különben is egészségtelen szervezetét.
Mig gazdasági munka alkalmával annyiféle mozgást végzünk, hogy
szervezetünk mindenoldalú működésnek van kitéve ; egészséges és üde
levegővel, a természet folytonos szemléléséveI járván, egészségüket csak
ápolná. Ehez csatlakozik még a siketnéma ernyedetlen szorgalma,
kitűnö alaki érzéke, amelyek valóban képesitik őt a gazdálkodásra.

E pályán jövőjük is biztositva volna a siketnémáknak, mert bár-
milyen viszonyok közé kerüljön is, ezen a téren mindig talál munkaadót,

Végül az a kérdés merül fel, hogy szükséges-e külön gazdasági
iskola? Eddig csak egy-két siketnéma ment a gazdasági pályára. Ennek
okát abban találom, hogy a földműves iskolák jelenlegi tanítási rend-
szerük mellett nem képesek a siketnémának gazdasági oktatást nyuj-
tani. Idegenkednek is e téren a siketnérnáktól. Különben nem mentek

volna oly kevesen a földműves iskolába.
A Kecskeméten felállitandó gazdasági iskola csupán a siketnémáké

lenne. Az elméleti részt asiketnémák oktatásahoz értő egyén tanitaná.
Szervezete olyan volna, mely a többi hasonló célú intézményekkel ki-
állna a versenyt, a külömbség az, hogy ide csal, siketnémák vétetné-
nek fel.

Épen ezért e mozgalmat teljes erőnkből támogatnunk kell; hasz-
náljunk fel minden eszközt, hogy minél hamarabb célját érje!

S. Gy.NMLKJIHGFEDCBA

H o g y a n f e j l e s s z ü k a h a n g o k a t ' ?

Nagy fába vágtam a fejszémet, érzem. No de nem is magam
akarom elvégezni a munkát, Majd csak segitségemre jönnek a kolle-
gak is. Hiszem, hogy együttes erővel sikerül tisztáznunk az értekeze-
sem ciméül kiirt nagyfontosságú kérdést.

Mert az élőbeszéd alapját képező hangok kifejlesztósénél köve-
tendő elveket csak akkor tudjuk helyesen és jól alkalmazni, ha e
kérdést, úgy elméleti, mint gyakorlati ismereteink latbavetésével, minél
alaposabban tisztázzuk.

Figyelembe veendő az a körülmény i, hogyasiketnémák kiej-
tése a felsőbb osztályokban alig javítható.
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Bevezetésemben még csak annyit jegyzek meg, hogy azt a keve-
set, amit alább e kérdés tisztázása érdekében közreadok, nemcsak a
magam tanitásánál szereztem, hanem érvényesitem azt is, ami értéke-
set itt-ott másoknál is tapasztaltam.

Uj szókat, új elméletet nem emlitek. Nekem a meggyőződésem
az, hogy nagyobb szükségünk van gyakorlati ismeretekre, mint olyan
elméletekre, amelyek még jobban összezavarnák a valójában nagyon
szép, de leülönben is eléggé bonyolult fonetikát.

És most attérek értekezésemnek ilyen értelemben vett fejtege-
tesére.

*
A hangok kifejlesztésénel szükségesek-e előgyakorlatok ? Javit-

hatjuk-c (a fülre kellemesebbé tehetjük-é) asiketnéma alaphangját ?
Hangot vagy hangcsoportot tanitsunk-e ? Milyen sorban fejlesszük ki a
hangokat? Követhetünk-e valamely hangsort minden esetben és min-
den növendékünlmél? Mit tegyünk, hogy a hangok összekapcsolása
természetes legyen? Lehet-e a siketnémának csak aránylagosan is
olyan tiszta kiejtése, mint a hallónak ? Oly kérdések, amelyek még
sok tanulást, megfigyelést kivánnak. Aki pedig e kérdésekkel foglalko-
zik, ne rejtse véka alá égő gyergyáját, tudását, hanem tegye közös
kincscsé, hadd tanuljunk egymástól.

Lássuk most már a fenti kérdéseket egymás után.
Szükségesek-e az előgyakorlatok ?
Tudjuk, hogy a beszéd bizonyos szerveknek bizonyos törvények

szerint végbemenő mozgásaból származik. Minden mozgás pedig annál
jobban sikerül, minél kevesebb együttmozgás kiséri, vagyis a kivánt
mozgás akkor tökéletes, ha akaratunk a létrehozáshoz szükséges
izgalmat az agykéreg megfelelő helyére tudja izolálni.

Már pedig egész esztendei munkánk az 1. osztályban abban me-
rül ki, hogyabeszédszerveket (tehát mozgásra rendelt szerveket) a
gyermeknek eleddig teljesen ismeretlen mozgásokra kényszerítsük.

Ezek után csak természetes, ha azt mondjuk, hogy akis siket-
néma a legjobb akarattal sem tudja mindjárt a kivánt mozgást jól
utánozni, mivel az együttműködésektől csak hosszas gyakorlat után
szokhatik el.

De az is bizonyos, hogy minél egyszerűbb a mozgás, annál
könnyebben és minél összetettebb, annál nehezebben tudja utánozni.

Ha tehát az előgyakorlatok egyszerűek, könnyen utánozhatók,
akkor nekik a kornplikáltabb beszédgyakorlatok előtt helyük van.

Az egyszerűbb mozgások utánoztatásának kettős hasznát látom.
Az egyik az, hogy a gyermek megtanulja az izmait, idegeit, mozgató-
középpontját célszerűen használni; a másik meg az, hogy figyelemhez
szekik. Hogy az egyszerű mozgást és kivitelét pedig könnyebb meg-
figyelni, mint a komplikáltat - nem szorul bizonyításra.

Hogyan csoportositsuk e gyakorlatokat?
Mozgásokat végezhetnek a végtagok: a törzs, a fej, a kezek, az

újjak. Igy pl. a kargyakorlat fokozata} következő : páros karok, egy-
egy kar, páros kezek, egy-egy kéz, valamennyi újj és egy-egy kéz
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újjainak mozgása. (E fokozatot megmagyarázni, vagy akár okát adni
fölösleges, mivel idevágó ismereteink bőségesen elegendők, hogy e fo-
kozatot természetesnek tartsuk.)

E mozgások koordinálásából újahb fokozatot kapunk.
Ilyen előgyakorlatoknak tekintem a rajzolás és írás közben elő-

forduló mozgásokat is.
Itt - bizonyitásra nem szorul -- a rajzolásONMLKJIHGFEDCBAm e g e l ő z i az irást,

vagyis a gyermek sokkal inkább lerajzol egy asztalt, semmint leírná
akár csak a kis i betűt is.

Az a kérdés most már, hogyabeszédszervekkel is csináltas-
sunk-e ilyenféle mozgásokat, vagy ne?

En a t ü d ő e r á s i t é s é r c s zo lg á l o l é l e g zé s i g y a k o r l a t o k o n k iv i i l e g y é b

b e s zé d s ze r v i m o zg á s o k a i e fo k o n n e m ta r t o k c é l r a v e ze t ő n e k . Tehát
az 'ajak, nyelv és gége stb. mozgások gyakoroltatása nemcsak hogy
nem segiti elő a hangok tisztaságát, de szerintem a hang tisztaságá-
nak rovására vannak.

Azt olvasom, hogy a németek már a lélegzési gyakorlatoknak is
hadat üzentek, mert - mint Schumann dr. mondja - a lélegzés
a beszédnek része lévén, "a lélegzési gyakorlatok beszédanyagon
gyakorolhatók. " _

De hát a lélegzés csakugyan mindenkor a beszédnek része-e ?
A mi siketnérnánk e légzési mozgásokat 8 éven át gyakorolta a nél-
kül, hogy részei lettek volna, vagy csak lehettek volna a beszédjének,
mivelhogy beszédje egyáltalában nem is volt. Ha tehát a kis néma
" b e s zé d M ty a g " nélkül - bizonyára néha-néha tudatosan is - gyako-
rolta a mozgásokat iskolába lépése idejéig: nem hiszem, hogy e
gyakorlatok, kellő mértéket tartva, beszédjét (!) az iskolában meg-
rontsák.

De nézzük csak a többi mozgások at.
Bármit tanítunk is, a célunk az, hogy a gyermek a tanitottat

tudja, még pedig lehetőleg minél jobban tudja. A nyelvmozgásokkal
tehát szintén bizonyos meghatározott célunk volna, amely cél nem
lehetne más, mint a nyelvet egy meghatározott állásba helyezni.

Pl. azt akarom, hogy a gyermek a nyelvét az "ny"-nek megfelelő
állásba tegye; ezt a nyelvállást tehát begyakorlom. A gyermek nyelve
vajjon csakugyan a szükséges állást foglalja-e el? Nem gyakorolta-
tunk-o esetleg olyan mozgást, a nyelvet tehát nem állítjuk-e olyan
helyzetbe, amely a későbben tanitandó hang (ny) nyelvállásának
tökéletesen nem is felel meg? Én abban a véleményben vagyok, hogy
ha nyelvmozgásokat is gyakoroltatnánk, akkor a hangokat kétszer
tanitanók. Először hang, sőt talán levegő nélkül, másodszor hanggal,
zöngével. Mert az bizonyos, hogy a legkitűnőbb mérnöki műszerekkel
sem tudjuk minden hangnak képzési helyét minden szájban pontosan
meghatározni, mivel a hangképzésnél annyi szájhoz kell alkalmazkod-
nunk, ahány gyermeket tanítunk, lévén a száj e g y é n e n k é n t k ü lö n b ö ző .

Az pedig természetes, hogy e mozgások tanitása sem lehet célnélküli,
vagyis nem akarhat juk, hogy a nyelv a szájban csak cél nélkül csa-
tangoljon. Tehát nem tanítunk valamit azért, hogy a gyermek azt ne
tudja. Ilyesmire az időt nem vesztegethetjűk.



174 SZE M L E 10. sz.

Egyszóval: az egyes hangok képzéséhez szükséges ajak, nyelv
és -gége mozgásokat csak az illető hang képzése alkalmával tartom
tanitandóknak.

*
Csengőbbé tehetjük-e a siketnéma hangját?
Első dolgunk, hogyasiketnéma természetes hangját felismerjük

valami hang adására birjuk. Aki első osztályt vezetett, jól tudja,
hogy az egyik gyermek már az első kisérlet alkalmával ad hangot, a
másik meg csak hónapok mulva.

Azt is tudjuk, hogy némelyik gyermeknek nevetés közben meg-
nyilatkozó hangja is vagy rekedt, vagy korához képest nagyon mély,
vagy nagyon magas.

Két évvel ezelőtt egy első osztályban láttam egy 7 éves fiút, aki-
nek alig volt foga, fejéről is azt lehetne mondani, hogy mikrokefál, a
nevetéset pedig alig lehetett hallani, oly rekedt volt. Megijedt a tanára.
Milyen hangja lesz a nebulónak ? ! Hát bizony eleinte rekedt is
volt az a hang, de később olyan csengövé lett, hogy ma is csengöbb
a nevetésénél.

Ugyanakkor az én első osztályomban egy 11 éves fiú növendé-
kern volt, aki olyan mély hangon nevetett, hogy hangja nemcsak fel-
nőtt, de öreg embernek is beillett volna. Az első évben karácsonyig
alig adott jobb hangot, nem is tudtam vele sokra menni; és mégis az
első év végéig jó, a második év végéig pedig legkitűnőbb növendékem
lett minden tekintetben.

A hangképzés .módjára vonatkozólag a legjobb fonetikai munkák-
ban is nagyon keveset találunk. Ugy látom, a növendékek kiejtésének
tisztasága jórészt a tanár egyéniségétől és maguktól a növendékek-
től függ.

. Egyet azonban mégis tapasztalunk. Azt t. i., hogy a gyermek ki-
ejtése csak akkor természetes, ha megeröltetés nélküli, vagyis ha
együttmozgások nem kisérik. A nyelv hátsó része alatti izmok mükö-
désénél a gyermek erőlködésait (az itt jelentkező együttmozgásokat)
jól megfigyelhetjük és azt tapasztalhatjuk, hogya jelzett helyen (a nyak
elülső, felső részén, az ádámcsutka fölött) mindannyiszor keménységet
érzünk, tehát az izmok megfeszülnek. valahányszor a gyermek erőltetve
ejt ki hangot.

Ha azonban a gyermek természetes hangját megismertük és si-
került is kifejlesztenünk, de ez a hang egyáltalában nem szép, javíthat-
juk-e? Egyszer-másszor igen.

A fentemlitett 7 éves fiú hangját tanára úgy javitotta ki, hogy
beszédszerveit sokat műkődtette (a mint mondotta, hogy a rozsda le-
kopjék róluk), vagyis: sokat beszéltetett, sokat "papa" -ztatott vele.
Hogy pedig valamennyi gyermekkel foglalkozhassék, sokat tanitott
karban.

Legyen szabad e pontnál kissé megállapodnom.
Lapunkban is olvastunk cikket, amely a karban való tanitást elitéli.
E cikket Markovics Arpád kollégánk irta. (L. "Szemle" 1904. évi

11. szám.)ONMLKJIHGFEDCBA - r
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Azt mondja Markovics kartársunk, hogy a karban való tanitás
azért mellőzendő, mert ha 10-15 gyermek beszél egyszerre, úgy a
rossz kiejtest nem halljuk meg, tehát javítani sem tudjuk.

Nézzük csak a dolgot közelebbről, ha vajjon olyan veszedelem-e
a karban való tanitás?

Szeptember 15-ike van. Elibénk állitanak 15 gyermeket (1-2-ről
úgy látjuk, hogy vokális hallása van; 6-ot, 7-et okos gyereknek itélünk,
a többi gyengének, gyengébbnek és még gyengébbnek látszik) és azt
mondják, hogy tanítsuk meg őket beszélni.

Hozzáfogunk a tanitáshoz. Mozgásokat csináltatunk, rajzoltatunk,
majd irási előgyakorlatokat végeztetünk, erősitjuk a tüdőt és a gyer-
mektől mihamarább hangot is igyekszünk kicsalni,

1 nap, 2 nap, 3 nap. A harmadik utcába is elhallatszik a pá
meg a papa. Megy a munka szépen. 10 gyermeknek már van hangja,
deONMLKJIHGFEDCBAn in c s e n m é g n y e lv ü n k b e n e lő fo r d u ló m a g á n h a n g zó j a . Miért? Mert
nem is tud még a beszédszerveivel bánni, nem tudja azt sem, hogy
azt a tanár szájában látott hangot hogyan képezze; de ha tudná is
mindezt, nem tud az á hang kimondásához szükséges idegeknek (és
csakis ezeknek!) parancsolni.

A gyermek igy eleinte egy le nem irható magánhangzót ejt ki,
még pedig akár a többi társával egyszerre, a k á r m a g á b a n m o n d ] a .

E fokon tekát bizonyára még Markovics barátom sem ellensége
a karban való tanitásnak, mert egyelőre csakis az lehet a célunk,
hogy a a beszédszervek (relatív értelemben véve) minél többet mozog-
janak, hogy róluk - lekopjék a rozsda. A beszédszervek csiszolása
ennélfogva karban történhetik, mivel az együttmozgások megszünteté-
séről csak későbben lehet szó.

De menjünk tovább!
Vajjon van-é helye a karban való tanításnak a tanitás későbbi

fokán is?
Szerintem - föltétlenül.
Teszem, ezt a szót: .Japái", karban tanitom (magától értetődő,

hogy az egyénenként való tanítás a karbim való tanitást jó ideig
megelőzi). Mi történhetik? Vagy jól mondják ki a gyermekek a
szót, vagy nem. Ha jól mondják ki, miért ne tanitanók karban is?
Hiszen időben nyerünk! Ha nem mondja ki jól a szót egy gyermek
sem, akkor a karban való beszéd még korai. Ilyenkor persze senki sem
használja. Hanern igenis megeshetik az, hogy bár tudják a szót: lapát,
de nem biztos a tudásuk, egyik-másik gyermek csetlik-botlik még.
Karban mondatom : lapát, lapát. Egy gyermek azt mondja: lapét. Biz
meghallom és kijavítom. Ha nem hallom meg elöszörre, meghallom
ötödszörre, de meghallom és kijavítom. Igaz azonban az, hogy a gyer-
mek a szót esetleg négyszer is rosszul mondhatta ki. •

Ha rnellőzzük most a karban való tanítást, lássuk mi törté-
nik akkor?

Bizonyos, hogy a gyermek tudásahoz mérten mindig tisztán
mondja ki a szót, vagy ha nem, azonnal kijavítom, - addig, mig vele
foglalkozom. De a gyermek a helyére megy s amig én még 14 gyermek-
kel nem foglalkoztarn, az elsőre sor sem kerülhet. A helyén mit csinál,
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mit nem csinál, mellékes, való az, hogy nem beszél, vagyONMLKJIHGFEDCBAl e g a l á b b i s

n e m b e s zé l h a n g o s a n , vagyis: b e s zé d s ze r u e i . fő k é p e n h a n g s za l a g j a i n e m

m o zo g n a k .

De hátha a gyermek megunja a folytonos irást, vagy nem tudom
én milyen munkát (amint hogy baj is volna, ha meg nem unná)? Mit
csinál akkor a gyermek? 50 perc: 15= 3 perc 20 mp. Ime egy órá-
ból ennyi ideig tanulna a gyermek beszélni! A többi időben - 4 órán
at a tanitás igy megy! - biz megunja az irást és vagy rosszon, vagy
jón töri a fejét. Ha jón, esetleg magától is tanul és a helyén ülve a
tanult szót h a t t t g n é l k ü l i s , d e t a n á r á n a k m in d e n e l l e n ő r zé s e n é lN i ! i s

g y a k o r o ln i fo g j a .

Elhiszem, hogy Markovics kollegám a saját módja szerint is szép
eredményt ér el osztályában, de az is bizonyos, hogy ha karban is fog
tanitani, az eredmény még szebb lesz. Az egyik fiú hangját az illető
kollégánk a sok beszéddel, a karban való tanítással javitotta ki.

Az én fiam (a 11 éves) hónapokon át csak bömbölt az ő iszonyú
basszus hangján, mig az én igyekezetem, hogy a zenének magasabb
akkordjai iránt fogékonnyá tegyem, falra hányt borsó maradt.

Végre az akkori igazgatóm azt ajánlotta, hogy próbálj am a fiú
gégéjét emelni. T. i. minél magasabb hangot adunk, gégénk annál
magasabban áll és viszont. Arra törekedtom most már, hogy a fiam
észrevegye, hogy a paizsporcot emelnie kell. A próba másfél évi
munka után sikerült és a fiúnak ma szép kiejtése van.

Megjegyzem azonban, hogy mindkét fiú elég jó tehetségü gyer-
meknek bizonyult.

A rossz hang tehát - legalább egyszer-másszor - megreparálható,

*
Elkülönitett (izolált) hangot, vagy hangcsoportot tanitsunk-e?
E kérdésre csak úgy felelhetünk, ha egyrészt a beszéd fejlődésé-

nek törvényeit és a gyermek beszédének fejlödését, másrészt és főként
a tapasztalat szerezte fonétikai tőrvényeket vesszük figyelembe.

A nyelv fejlődése azt mutatja, hogy az ember ös-szavai egy-egy
hangcsoportból (egy szótagból) valók voltak, amely csoportok hangjai
jórészben különbözhettek beszédünk mai hangj aitól.
- A gyermek is egytagú szót mond először, vagy ha kéttagú, a
második szótag nem egyébb, mint az elsőnek ismétlese. Az ebben elő-
forduló mássalhangzó általában a: b. Szerepet játszik-e itt a látás is,
nem merem állitani, mert bizonyos, hogy torokhangokat is igen korán
használ a gyermek. Az azonban fe1tünő, hogy a gyermek az első szók-
nál kemény explozívát nem használ. (Talán, mivel ezek képzésére
nagyobb energia szükséges?!) •

Azt látjuk tehát, hogy sem a nyelv fejlődése, sem a gyermeki
beszéd nem ismeri eleinte a többtagú szót, de az i zo l á l t h a n g o k a t s e m .

Az ős szók pedig hangcsoportok voltak.
A fonétika, az élőnyelv tudománya, bár megállapítja az izolált

hangok képzésének a helyét is, de mi, siketnéma-intézeti tanárok jól
tudjuk azt, hogy hangot izoláltan csak a fonétikai törvények mellő-
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zésével tanithatnánk, mivel az élőnyelv szavai nem elkülönitett hangok
összeadásából, hanem - hogy úgy mondjam - egy-egy részekre sem
bontható hangcsoportból származnak.

Az a kijelentés is természetes előttünk, hogy szó keretében a
hangokat egészen másképen kell képezni, mintha magukban mondjuk
ki. A képzésnek ez a külömbözősége nemcsak a mássalhangzókra, de
a magánhangzókra is vonatkozik. Pl. ebben a szóban:ONMLKJIHGFEDCBAl a n t , a magán-
hangzó képzése alkalmával a kemény szájpadlás és a nyelv közötti
tér sokkal kisebb, mint ebben a szóban: k a b á t .

Ha tehát izolált hangokat tanitanánk, vétenénk a nyelv termé-
szete, vétenénk a gyakorlatiság ellen, mivel olyasmit tanitanánk, -
ami nincs, mivel izolált hangot az élőnyelv nem, - hanem csakis az
irott nyelv (ha ez ugyan nyelv) ismer.

Es itt új érvet kaptunk a beszédszervekkel végzett előgyakorla-
tok ellen. Mert ha a nyelvet az illető hang középső momentumának
valóban megfelelő helyzetébe tudnók is illeszteni, még akkor is oly
hangot tanítanánk, amilyet embor soha ki nem ejt.

Tehát az első osztályban is szót es nem hangot tanitunk.
De vajjon tanithatjuk-e a siketnémát úgy beszélni, mint ahogy a

gyermek tanul a szülöi házban, vagy amint a beszéd fejlődött?
Tény az, hogy ami siketnémánk is határozatlan magánhangzót ejt

ki a tanitás elején; aLi is igaz, hogy mindenekelőtt rövid szókkal barát-
keztatjuk meg őket. Altalában azonban már az I. osztályban is tapasz-
taljuk az ily rnondásnak : úgy tanítsuk a siketnémát beszélni, miként
az anya halló gyermekét -- csak elméleti értékét, szép frázisszerü
voltát. Mert:

1. Sem a nyelv fejlődését, sem a gyermek beszédtanulását a
hangok kifejlesztésénél nem követhetjük, mivel mi mindenkor érthető
szó keretében meghatározott hangot tanítunk, mig a gyermek határo-
zatlan hangcsoportjai lassan-lassan változnak át érthető szókká.

2. Mi néhány szó keretében az irással kifejezhető összes han-
gokra tan itjuk meg a siketnémát, mig a halló gyermek a beszédet a
fonétikai hangokkal egyszerre tanulja. Igy

3. A siketnéma már az I. év vége felé az egymás mellé irt
hangokat külön ki tudja (vagy tudhatja) mondani, tudja egymás mellé
rakni (összeadni, Schumann dr.), de nem tud beszélni, mig a gyermek
értelmesen is, fonétikailag helyesen is megtanul beszélni, anélkül, hogy
fogalma volna arról, miként a beszédjét valamelyes alakban le is le-
hetne írni. (Ha pedig a kisdedet valaki egyszerre akarná a beszédre
és az írásra tanitani, akkor is hamarabb tanulna meg beszélni,
mint irni.)

Egy azonban bizonyos, az: hogy izolált hangokat mi sem ta-
nitsunk.

*
Milyen sorrendben fejlesszük ki a hangokat?
Nyomban megjegyzem, hogy felvett kifejezések keretében!
Engedje meg M a r k o v i c s kollégám, hogy e kérdésnél a Szemle

f. évi 6. számában megjelent cikkéhez hozzászóljak.
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" .... kivánatos, - úgymond M. - hogy az első osztály tani-
tásában is szárnya szegessékONMLKJIHGFEDCBAa z e d d ig s za b a d j á r a e r e s z t e t t k i s é r l e t e -

zé s n e k egy . . . . a szakemberek abszolut többsége által helyesnek el-
ismert hangsor h a s zn á l a t á n a k k ö t e l e ző v é tétel ével " .

Ez egyszerűbben kifejezve annyit tesz, hogy -- M. óhaja szerint
a fent jelzett cikkében olvasható megokolásnal fogva- kövessük a
következö sorrendet: p, á, t, a, ty, ok, e, f, sz, s, o, c, cs, b, é, d, gy, u, g,
v, i, z, zs, ő, 1, 1', m, Ű, n, ny, h.

A magam részéről megjegyzem, hogy e hangsorral nem tudok
megbarátkozni, már csak azért sem, mivel e hangsor összeállitásának
megokolásat nem tartom gyakorlatinak.

Azzal, hogy egy hangot szűkitőnek, felezőnek, vagy pörgőnek
neveznek, még sermnit sem mondottunk. Egy csomó új név, vagy
valami nyelvtudós új, vagy régi elmélete a hangfejlesztés sorrendjére
vonatkozólag nekünk még semmit sem magyaráz meg. M a r k o v i c s kar-
társunk cikkének e részével nem is foglalkozom tehát, mivelhogy hang-
sorára vonatkozólag itt g y a k o r l a t i érvet egyáltalában fel nem említ.

Hangsorának összeállítását általában csak a következő néhány
sorral okolja meg: "A kezdőpont (?) megállapitása és az ebből folyó
sornak a kiépítése a képezhetöség szempontjából kell, hogy történjék.
A neszek (értsd: mássalhangzók) közül első az, amelyik leginkább ér-
zékelhető és amely a szerveknek nyugalmi helyzetéből való kimozditá-
sát legkevésbb é kivánja. A következő hangokra nézve irányadó, hogy
a z e l ő ző l e g y e n e lő k é s z í t ő j e a ' r á k ö v e tk e ző n e k é s h o g y a k é p zé s m ó d j á r a

m e g e g y e ző k , l e h e t ő l e g e g ym á s u i á « k ö v e tk e zze n e k " .

Az előző legyen előkészitője a rákövetkezönek, pl. a t y a gy-nek
és ny-nek; a p a b-nek, a t a d-nek stb. A sorrendet azonban n e m ,

e szempont szerint látom összeállítottnak. Végül: "a képzés módjára
megegyezők lehetőleg egymás u t á n kövstkezzenek.

Nézzük csak, jó-e a mássalhangzókat e szempont szerint sora-
koztatni?

M. e hangokat: sz, s, c, cs egymás után tanítja, mig a z-t és zs-t
jóval későbben.

Jól tudjuk azt, hogy az s, c, cs hangok képzésevel mennyi bajunk
van. Tanácsos-e ilyen hasonló hangokat egymás után elővenni? E han-
gok közül mindegyiket jól kell begyakorolni, hogy a gyermeknek elfo-

. gadható s-e, c-je, cs-je legyen. Ha e hangokat nyomban egymás után
tanitjuk, könnyen megeshetik, hogy a gyermek, bár még nem tudja az
sz-t s már az s-t, sőt esetleg a c-tIs tanítjuk. A lélektan leülönben is
azt tanítja, hogy könnyebb észrevenni a külömbséget, mint a hasonló-
ságot (nem egyezőséget !). Tanitom tehát az r-t, majd pl. a k-t és a v-t.
E két nem sziszegő tanitása közben jól megrögzithetek egy sziszegőt az
o ly a n g y e r m e kn é l i s , a k i e s e t l e g n e m i s t u d t a . Csak most vészern elő az s-t.

Én tehát M.-nak sem a hangsorát, sem az összeállítás felemlitett
okait nem tartom helveseknek.

Igaz, sok út vezet Rómába és sokféleképen lehet a hangokat ki-
fejleszteni. De ha már arról van szó, hogy hangsort állítsunk össze,
akkor e hangsor összeállitásánál csakis gyakorlati és ne elméleti szem-
pontok legyenek az irányadók. . r
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Igaza van azonbanONMLKJIHGFEDCBAM a r k o v i c s n a k abban, hogy a gyakorlati foné-
tika követelményei szerint összeállitott hangsorra valóban szükség volna,
nem mintha minden esetben e hangsort követhetnők, hanem hogy út-
mutató legyen, amelytől szükség esetén jobbra is, balra is eltérhetűrik
ugyan, de messze az úttól el nem kalandozhatunk, nehogy úttalan-
útakon eltévedjünk. Igy - szerintem - a "saját módszer korszaká"-t
szigorú törvénnyel tökéletesen kiirtani fölösleges volna, mivel minden
hangsornál többet ér a tanitói rátermettség és a tudás. E kettőt pedig
semmiféle hangsor nekünk meg nem adja.

Különben is, aki első osztályt tan it, előre szekta megállapitani a
hangok fokozatos tanitását, csakhogy e fokozattói egyszer-másszor eltér.
Én legalább eltértern s most, hogy újból első osztályt tanítok, való-
szinüleg megint el kell térnem az előre megállapitott sortól.

Én azt gondolom, hogy húsz hangsort is össze lehet állitani és
mind a húsz jó lehet, ha az összeállításnal a következő igazságokat
vettük figyelembe:

1. A hangsort kezdjük kemény explosivával (szerintem p-vel és
ne b-vel!)

2. Az első magánhangzóknal (á, a) lehetőleg sokáig időzzünk,
hogy a gyermek alaphangját kellőleg javithassuk.

3. Az ő, ű, é hangok csak az o, u, i és e után következhetnek.
4. A sziszegő hangok sz, s, c, cs nem tanitandók közvetlenül

egymás után.
5. A sziszegő hangok sorát az sz-szel kezdjük meg.
További fejtegetésemet _. a Szerkesztő úr sziv es engedelmével -

lapunk legközelebbi számában fogom közzétenni.
B u d a p e s t . Scholtz Lajos.NMLKJIHGFEDCBA

A s ik e t n é m á k j a j k iá l t á s a .

- Heidsiek J.-től. Magyarra forditotla: Csobánkai (Pivár) Ignác. -

(Folytatás.)

Sok siketnémának az iskoláztatás folytonos kin és gyötrelem s
ezért áldják a pillanatot, mely nyomorgatásuknak véget vet. Az iskoláz-
tatás ideje alatt asiketnéma akaratnélküli lény; ő gépiesen utánunk
mondja, bárha nem is meggyőződésből, hogyajelnyelv "rossz", a
hangnyelv ellenben "jó." De mihelyt az intézetet elhagyja, szabad
folyást enged természetének: kezét teszi beszélőszervvé. Csak kevés
siketnéma van abban a helyzetben, hogy a természetellenes bánásmód
ellen panaszkodjék és jogát érvényesitse, de eme hangok is elhang-
zanak anélkül, hogy a hatóságok és a nagy közönség füleihez eljut-
nának. Utolsó nemzetközi kongresszusukon a siketnémák a jelnyelvnek
az oktatásból való löszoritását elátkozandó cselekedetnek mondották,
a taglejtést ellenben nélkülözhetetlen nek nyilvánitják és azt állitják,
hogy ök képtelenek egymás közt és másokkal pusztán csak a hang-
nyelvvel beérni. Mi siketnéma-tanítók gyúléseinken ismételten meg-
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újítjuk ama régi határozatot, hogyajelnyelvet fokozatosan fojtsuk el;
a siketnémák pedig protestálnak ellene és azt erősítik, hogy "azok a
tanítók, kik a meginditott mozgalom határozatát jóváhagyták, nem bir-
nak azzal a tehetséggel, hogy hivatásukat ideálisan fogják fel." A siket-
némák egyik lapjában azt mondják : "be kell következnie annak, hogy
a hangnyelv a jelnyelvvel karöltve járjon, hogy igy egymást kölcsö-
nösen kiegészitsék. A jelnyelvben a siketnéma olyan, mint egy király,
mert minden jelet szolgálatába hajt, a hangnyelvben pedig olyan,
mint a rabszolga, ki nem bir szabadon mozogni." Régebben a vasár-
napi ájtatosságokat a siketnéma-intézetekben szorgalmasan látogattak,
ellenben most, hogyajelnyelvet az isteni szolgálatból kizárták és a
hallásnélküliekhez is úgy beszélnek, mint épérzékü emberekhez: a szá-
mukra föntartott helyek üresek maradnak. Mi azt állit juk, hogy a siket-
néma a kimondott szót a szájról le tudja olvasni, maga a siket pedig
az ellenkezőjét állit ja ; elszörnyűködésének a legkeserűbb. szavakban
ad kifejezést afölött, hogy ránézve az isteni tiszteleten való részvételt
mindinkább megnehezitjük olyannyira, hogy az egyház a siketnémát az
őt megillető gondoskodásból egyenesen kizárja, Régebbi siketnéma-
tanítókról, kik a vallástani oktatásnal a jelnyelvet alkalmaztak, ezt
mondták asiketnémák : "Hatalmasan prédikáltak"; és ma a hallással
nem bírók üresen mennek haza, mivel oly hitszónokokkal (prediká-
torokkal) volt dolguk, kiknek nyelvét nem értik.

Igyasiketnémák és tanitóik között törésre került a dolog. Mint-
hogy azonban a siketnémák lapjait. kevéssé olvassák és minthogy to-
vábbá szakirataink asiketnémák jajkiáltását kinos hallgatással mellőzik,
ennélfogva a világ semmit sem tud meg a dolgok állásáról. HaONMLKJIHGFEDCBAW a l th e r

úr egyszer a "BHitter für Taubstummen-Bildung"-ban asiketnémák
panaszait oknélkülieknek mondaná, ezt épen azzal a sajátos filozófiai
biztosságával tenné, amint kezdettől fogva a jelnyelvet az ostobasággal
azonositotta. Lakonikusan mondja a berlini gondolkozó: "Ok (a siket-
némák) a hangnyelvnek épen szellemképző és kivalólag gyakorlati ér-
tékét nem tudják megitélni és ennélfogva nem kellene nekik a siket-
néma-oktatás módszerébe beleavatkozniok." (Bl. f. Tbst.-Bild.r No. 1.,
Jahrg. 1891.) Jelenleg anémet siketnémák tömeges nyilatkozattételre
készülnek; azonban micsoda eredménye lesz ennek, ha egyszer a
siketnéma-tanítók, mint a hallásnélkülieknek természetes képviselői,
ellenséges állást foglalnak el a négyérzékűek jogos követeléseivel
szemben?

"Már nem mehetünk vissza" és nem is akarunk, hanem e l ő r e

akarunk menni s előre is kell mennünk; nem szabad tovább más nem-
zetek mögött elmaradnunk. Igaz, hogy a külföld a hangnyelv módszerét
elfogadta, de azt sem szabad magunk előtt eltitkolnunk, hogy az okta-
tási eljárás más országokban lényegesen kűlönbözik a néniet módszertől.
A praktikus angolok és amerikaiak mindenütt felveszik a jót, ahol ta-
lálják; ők becsülni tudják a hangnyelvnek a siketnémánál való értéket,
de nem gondolnak arra, hogya legértékesebb oktatási eszközt: a jel-
nyelvet az oktatásból kizárják. A szomszédos országokban a hangnyelv
ugyan tantárgyat képez, de mint képzési és oktatási eszköz a jelelés
és irás foglalják el az első helyet. A "szellem képzése fölötte áll: az
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artikulációnak. Mily szivesen beszélünk a nérnet módszer győzelméről,
de e mellett teljesen feledjük, hogy tulajdonképen a külföld mögött
elmaradtunk! Mi dicsérjük anémet siketnéma-tanitók kitar tását és kö-
vetkezetességét, a külföld pedig makacsságot és nehézkességet vet sze-
münkre, A mult évben egy amerikai kolléga az "Amerikan Annals of
the Deaf" cimű szaklapban igy ir: A (német) módszer mottója: "Egy
lépést se hátra!" és e módszer képviselői inkább elhagyják veszni a
siketnéma-nevelés egész ügyét, mintsem hibájúkat beismernek s azt
kijavítani törekednének." Es ugyanaz a szakférfiú anémet siketnéma-
tanítók ama törekvésére vonatkozólag, hogy. a jelelést az intézetekből
és az oktatásból száműzzék, ezt mondja: "Epen oly kevéssé képes a
siketnéma a jelnyelv szabad használatát elfojtani, . mint ahogy a párduc
a prémjén levő foltokat és a szerecsen a bőrét elváltoztatni."

Ilyen nyilatkozatok fölött a német módszer "őrei" hallgatva el-
surrannak. nehogy a hatóságok jó véleményét a metódus érinthetet-
lénsége iránt megingassák, ilyen szemrehányásokat okos előrelátással
zsebredugnak. Azelőtt a külföldi szakférfiak német siketnéma-intézetek-
ben szeréztek maguknak információt, okulást és most anémet siket-
néma-tanítóknak kell majd a külföld metódusát tanulmányozni ok.

A hangnyelv ném et rnódszere a tökéletességnek bizonyos fokát
érte el; a ·hangnyelv oktatása tekintetében csaknem többet ér el,
mint amennyi megengedhető eszközök igénybevételével elérhető. Ha
mindamellett nem tartja meg, amit igér, úgy ennek oka abban van,
hogy csak félig igaz előfeltétel ekből indult Ri. Az egyforma szájmoz-
dulatok a siket beszcdszükségleteinek kielégítésére sohasem lesznek
elegendők, hanem ezután épúgy, mint ezelőtt, kezébe fogja venni a
gondolatot, hogy saját maga előtt is megjeleniLse és hogy egyidejüleg
a megszólitottnak is átadja. A fáradságosan megtanult artikulációnak
lassan-lassan szükségképen el kell vesztenic érthetőségét és épen ezért
a siket ismét csak a jelélésre és írásra fog szorittatni. Nemrég egy
müvelt siketnéma mondta nekem, hogy egy alkalmas íróeszköz, egy
jegyzőkönyv irónnal, neki jobb szelgálatot tesz az életben, mint az
egész német módszer. A siketnéma az életben amaONMLKJIHGFEDCBAm e g é r t e t e s i eszkö-
zöket alkalmazza, melyek leggyorsabban és legbiztosabban vezetnek
célhoz. Itt tehát kiviláglik, hogy anémet módszer képviselői nagy téve-
désben vannak, ha azt állitják, miszerint a jelnyelvet az épérzékűek
nem értik meg. A hallóra nézve a jelnyelv eleinte ugyan idegen, de
a siket sajátságos artikulációja, melyet a siketnéma-tanitó már meg-
szokott, az épérzékü előtt nem kevésbbé idegen. A hallónak ez a ki-
fejezésmód épen olyan szekatlannak tetszik, mint amaz; a tapasztalat
azonban azt tanitja, hogyasiketnémával való érintkezésben a halló
is gyorsan megtanulja a jelnyelvet és hogyajelnyelvnek a vissza-
taszitó artikulációval szemben ő is előnyt ad. Az az iparosmester, aki
éveken át siketnéma-tanoncokkal és segedekkel dolgozik, teljesen urává
lesz a jelnyelvnek, az útnak és módnak, amelyen a hallásnélküliekkel
érintkezni tud. Ennek megszégyenitőleg kellene hatnia sok siketnéma-
tanítóra. Megismerkedtam egy mesterrel, aki siketnéma-tanoncának
megtiltotta a hangnyelv használatát, mivel az fülét sértette és idő-
pazarlásnak s bolondságnak tartotta, hogy"'a siketnémával beszéd útján
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társalogj on. Gyakran meg a helyi viszonyok teszik teljességgel lehetet-
lenné az ajaknyelv leolvasását, ennélfogva használatát. Terjedelmes
és hozzá gyakran hiányosan világitott műhelyekben a siketnéma egye-
dül a messziről látható jelnyelvre van utalva.

Ilyen tények láttára tévedésnek kell nyilvánitanunk, ha anémet
. módszer a fősúlyt az artikulációra és leolvasásra fekteti és ha kizárja
az oktatásból ama képzési eszközt s nyers erővel az intézethől kikű-
szöbölni iparkodik, melynek a siket az életben legtöbb és legnagyobb
hasznát veszi. Asiketnéma hasznavehetősége későbbi életében szeren-
csére nem egyedül kiejtésének tisztaságától függ; sokkal becsesebb
ránézve egy valódi szellem- és kedélyképzés. mely megélesiti tekinte-
tét a jelen követelményeit illetőleg, mely elhatározó hatással van
akaratára és fogékonnyá teszi őt az igaz, jó és szép iránt. Aki a fel-
nőtt siketnémák között közelebbről körültekint, azt fogja találni, hogy
egyleteikben a szóvivők épen nem tündökölnek szabatos hangnyelv
által, hanem intelligenciájuk a jelnyelv ügyes használásában nyilvánul.
Ezeknek a siketnémáknak vannak gondolataik, ahol pedig gondolatok
vannak, ott nyelv is van és vannak eszközök a megértetésre. A hang-
nyelv értékét a siketen született sohasem fogja tudni jól megitélni,
minthogy reánézve nincs hangnyelv és minthogy előtte a holt száj-
mozgatás a kifejezésteljesebb jelnyelvvel szemben kevésbbé értékesnek
és ellenszenvesnek látszik. Szeretetet a hangnyelv iránt a siketnémába
sohasem fogunk önteni. Mi siketnéma-tanítók nagyon is hajlandók va-
gyunk arra, hogy rnunkánk súlypontját olyan külsőségekre fektessük,
melyek iránt a siketnémában hiányzik a valódi érzék és ezért nem
szabad csodálnunk, ha a siketnémák a mi oktatásunkkal nincsenek
megelégedve, hanem olyan tanitókát követelnek, akik mellett fel birnak
melegedni, akik magukat az ő gondolat- és nézetkörükbe bele tudják
képzelni és az ő természetükhöz szabott nyelvet kezelni tudják.

Itt oly kérdés előtt állunk, melynek a legkimeritőbb magyarázatra
sürgős szüksége volna. A siketnéma-tanítók képzését általában ki nem
elégítőnek kell jeleznünk és pedig főleg abból az okból, mert a
siketnéma-tanítójelölteket nem barátkoztatják meg eléggé növendékeik
lényéveI, a siketen születettnek a hang- és jelnyelvhez való viszonyá-
val. Szellem- és kedélyképző oktatásról, tanitó és tanitvány közötti
szellemiONMLKJIHGFEDCBAé r i n t k e zé s r ő l csak akkor lehet szó, ha a tanitó érti növendéke
nyelvét. Ez a mi .terünkön ma már többé nem igy van, tanitó és
tanitvány már nem értik egymást és ezért hiányzik az oktatásban a
serkentő és elevenítő erő, mely a növendéket kedvvel és megelége-
dettséggel tölti el és őt tanitójához felemeli. Egy épérzékűre nézve
nagyon nehéz, hogyasiketen születettnek lelkébe merüljön és magát
a jelnyelv finomságaiba annyira beleélje, amint arra a hallásnélküli
maga képes. Ezen oknál fogva a korábhi években kiváló tehetségű
siketnémákat képeztek ki tanitókká ; de minthogy ezen személyek a
hangnyelvet sorstársaiknál ellenőrizni és művelni nem voltak képesek,
ettől az eljárástól, mint a német módszer elvévei ellenkezésben állótól,
mindinkább eltértek és amint én állitani merern, a siketnémák szel-
lemi és valláserkölcsi nevelésének hátrányára. K r u s e , a tudós siket-
néma siketnéma-tanitó állit ja, hogy a Berlini királyi siketnéma-intézet
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akkor érte el vivmányainak tetőpontját, mikor asiketnémaONMLKJIHGFEDCBAH a b c r -m a s s

működött benne, mint tanitó. A legjobban képzett siketnémák ma
nyiltan kimondják, hogy ismereteiket legnagyobbrészben a müvelt
siketnémákkal való társalgás közben sajátitották el és hogy művelt,
tudományos siketnémákat Lipcsében, Drezdában, Prágában és más
olyan helyeken találni, ahol siketnéma siketnérna-tanitók müködnek
vagy működtek. A siketeknek eme vallomása mindenesetre figyelemre-
méltó. Ajánlatos volna minden intézetben egy siket (később megsike-
tült) tanitót alkalmazni; az ilyen ugyan az artikuláció-oktatás kezelé-
sére nem volna alkalmas, de ezzel szemben áldásos volna a növendé-
kek szellemi és gyakorlati kiképzésére, mert amint a porosz állam-
kormány egy izben találóan jegyzi meg: e személyek tudnák legjobban,
"mire forditandó a legnagyobb súly a siketnémák oktatásában minden
egyéb előtt, t. i. arra a képességre, hogy magukat a siketnéma saját-
ságos nézet es fogalmi helyzetébe képzeljék, hogy öt aztán ebből
természetes módon átvezessék a szavakkal gondolkozo emberek na-
gyon eltérő fogalmi világába."

Néhány héttel ezelőtt alkalm an volt az itteni siketnéma-egylet
egyik ülésén jelenlehetni, melyen egy siketnéma kézműves körülbelül
70-80 sorstársát az öregek és rokkantak biztosítási törvényére oktatta.
A nagyszámú gyülekezetben és kiterjedt helyiségben az előadó csakis
a jelnyelvet használhatta, de célját vele mégis elérte és úgy hiszem,
nem mondok sokat, ha azt állítom, hogy a 750 németül beszélő siket-
néma-tanító közül ötvenen 'sem lettek volna képesek ebben az egy-
szerű mesterembert utánozni. Ugyanaz a feladat a legnagyobb zavarba
hozná őket.

Az olyan siketnéma-tanitónak, aki növendékeivel hasznos ismere-
teket akar közölni és velük szellemi érintkezésbe lépni, okvetetlenül
értenie és használnia kell tudni fl siketnérnák nyelvét is. A siketnéma-
tanítók kiképzésénel a hallásnélkülinek inkább kell lennie a figyelem
és útmutatás középpontjának és súlypont jának. Az intézeti tanitók és
előljárók számára fennálló vizsgálati rend egyaránt arra szorit, hogy
a siketek képzői bárhol legyenek is, erélyesen foglalkozzanak az angol
és francia nyelvvel, a beszélö-szérvek és a hallás anatómiájaval és
fiziológiájaval. Az értesítők olvasása közhen a laikus szemei előtt
minden zöld és kék lesz mindama sok tudomány láttára, melyeket a
szegény siketnéma- tanitótól követelnek. Habár szerény ismereteket
általában e téren sem tartok fölöslegesnek, mégis abban a vélemény-
ben vagyok, hogy itt valami nincs rendjéb, ha a siketnérna-tanitó
idegennyelvi, anatómiai és fiziológiai ismeretekkel bir, ellenben a siket-
ség okaival és tanitványai nyelvével nincs tisztában. Mcstanában hiány
van siketnéma-tanítókban és e hiánvon sürgősen segiteni kell.

A siketnéma-képzés német iskolája nyomatékosan hangsúlyozza
ugyan a módszer gyakorlati értékét, azonban fénye alig ragyog túl a
tantermen. ő e követelésnek: "Nem az iskola, hanem az élet számára!"
a legkevésbbé tesz eleget. A siketnémán keveset segitünk azzal, ha
ideiglenesen nehány szót vagy mondatot meglehetős érthetően artikulál;
ez élet magasabb követelésekkel áll eléje. Ha a német módszer minden
fölvilágositást addig odáz el, mig a hallásnélküli a hangnyelv segély é-
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vel oktatható, akkor a növendékek szellemi képzését okvetlenül el kell
hanyagolni. És jelenleg igy áll a dolog! Alig képzelhetünk szellernte-
len ebb oktatást, mint amilyen a siketnéma-intézeti gyermekeké az első
tanév alatt. Itt artikuláció-gyakorlatok képezik a munka alfáját és
ómegáját; beszélnek és artikulálnak, artikulálnak és beszélnek anélkül,
hogy arra gondolna valaki, hogy a szellemnek megadják azt a tápot,
melyet e fokon kiván és elfogadni bir. Csakis a hang- és jelnyelv
ügyes összekapcsolása által, csakis a német- és franeia-módszer okos
egyesitése által idézhető elő valamely fordulat a jobb felé és nyerhet
az oktatás gyakorlati értékben, mélységben és derékségben.

A tiszta hangnyelv módszerének védelmezői sikertelenségüket
rendszerint a külviszonyok kedvezőtlen voltával iparkodnak mentegetni,
de mégis igazabb volna talán, ha azt állitom, hogy Németországban
a módszer belső fejlődése elmaradt a siketnémaképzési ügy külső
fejlődése mögött. Nekünk mindig középszerű szellemi és tanítási tehet-
ségű tanítókkal és tanítványokkal kell számolnunk és olyan kűlső
viszonyokkal, melyek megállhatnak a nélkül, hogy jóltevőink áldozat-
készsége megbénulna. Ha, mint nem ritkán történik, 25 növendékkel
biró kicsi intézeteket 4-5 tan erővel mintaintézetek gyanánt emlitenek
és ennek megfelelő követelményekkel állanak elő, akkor itt megfontolt-
ságról már alig lehet szó, mert számlát csinálnak vendéglős nélkül.
Ha emez intézetek berendezését keresztül akarnók vinni, akkor a
6250 siketnéma-tanulónak, amennyi jelenleg körülbelül oktatást nyer
Németországban, nem 95, hanem 250 intézetre volna szüksége ; magá-
ban Sziléziában a most meglévő 3 intézetnek körülbelűl 27-re kellene
emelkednie. Ilyen utópiákat csak oly szerencsétlen ideálistak kerget-
hétnek, kik a számolás müvészetéhez semmit sem értenek és akik a
siketnémák képzését valamennyi kerkérdés között leglényegesebbnek
tartják.

Mindamellett ki kell mondanunk, hogy a hazánk keleti részén
levő nagy internatusok kevéssé felelnek meg céljuknak. Korábbi évek-
ben, rnidőn az állam még nem volt abban a helyzetben, hogy a
siketnémák képzéséről eléggé gondoskodjék, amaz intézetek, melyek
nagyrészt magáncsok jótékonyságának köszönik fennállásukat, áldásosan
működtek és nagyot lenditettek a szerencsétlen siketnémák sorsán. Ha
azonban ez intézetek ma, midőn a siketnéma-képzés ügye a tarto-
mányi hatóságoknak van alárendelve, épenséggel formátlan kiterjedést
érnek el, úgy ez a harmonikus oktatás és egyéni nevelés érdekében
nagyon sajnálatos körülmény.

A siketnéma-intézetek benlakói legtöbbnyire a legalsóbb népré-
tegből kerülnek ki, nemritkán szellemileg és testileg elhanyagolva lép-
nek az intézetbe és ezért náluk az egyéniségnek különösen tekintetbe
kellene vétetnie. Ez azonban 200-300 növendéknél már alig lehetsé-
ges; itt az egyén elvész a tömegben. Ehhez járuI még, hogy a ne-
veléssel kapcsolatos teendők a tan órák bevégzése után olyan. sze-
mélyekre bizatnak, kik pedagógiai nevelésben nem részesültek. Es ha
még a szerencsétlenség is úgy akarja, hogy egy ilyen szörnyü nagy
intézet vezetése avatatlan kezekbe kerül; ha az intézet igazgatója
tanítóit nem ismeri és erejüket kihaszríálni nem tudja; ha az igazgató
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nem' az a nap, amelynél a 25 - 30 főből álló tantestület fel tudna
melegedni; ha nem ért hozzá, hogyan kell minden szellemi és tani-
tási érdeket kollégáinak körébe átültetni, hanem ha közigazgatási
hivatalnok módjára rendőri szolgálatok végrehajtására szoritkozik ; ha
tanitó és tanitvány boszúsan és kedvetlenül vánszorognak az osz-
tályba és az utolsó csengettyű-ütéssel ugyanazt gyorsitott lépéssel,
fölemelt fővel és fölvidult tekintettel hagyják el ismét: akkor ilyen
körülmények között hármonikus, áldásos müködésről szó sem lehet és
nem szabad csodálkoznunk, ha az, amit ezen intézetekben végeznek,
a gyári munkához hasonlit leginkább.

A zárt intézetekben való több évi tartózkodás által sok növendék
egészen elveszti a nyilvános élet iránt való érzéket, az iskolai idő
befejezése után egy neki idegen világba lép, nehézkesen az érintkezési
eszközök alkalmazásában, ügyetlenül a legegyszerübb szellemi és kézi
munkák végzésére. Hogy siketnémáinknak harmonikus, az egyéniséget
tekintetbevevő nevelést és egyidejüleg olyan oktatást adjunk, mely az
élet követelményeinek képes lesz megfelelni, sürgősen kivánatos volna,
ha a tartományi hatóságok új intézetek alapitásával a nagy intézetek
terhén könnyitenének Ugyanazokkal az eszközökkel, melyek a nagy
intézetek fentartásához nagy városokban kivántatnak, középnagyságú
vidéki városokban többet lehetne elérni. Természetszerűbb módszer
alkalmazása mellett az osztályokat 4-5 növendékkel szaparitani és
már ezáltal akiképzési költségeket kevesbiteni lehetne. Embersége-
sebb bánásmód mellett súlyt kellene fektetni arra, hogy a növendékek
a külvilággal inkább érintkezzenek, mint eddig és az életbe való be-
lépésre kellőleg elő legyenek készitve. A szerencsétlen siketnémáknak,
akiknek általában örömtelen lét jutott osztályrészül, szivesen kell vissza-
gondolniok az iskolai évekre és ezért nem szabad a képzőintézetek-
nek a szó legszorosabb értelmében fegyintézetekhez hasonlitaniok,
hanem legyenek a siketnéma-intézetek az apai szeretet és gondosság
helyiségei. Ne kedvtelenül, bizalmatlanul és elkeseritett kedéllyel
hagyja el a siketnéma az intézetet, hanem hálatelten jótevőivel szem-
ben és az emberiség iránt való bizalommal lépjen a tanteremből a
mühelybe. Az életnek érdes és csalárd oldalát amúgyis igen korán
fogja érezni a ,szegény négyérzékű.

"Tedd ifjúságát víggá gyermekednek,
Hogy hozz az élet ostorára enyhet!
A jóból ifjan ki részét kivette,
Könnyű lesz annak majd a rossz tűrése,"
("Schafft frohe Jugend euren Kindern,
Des Lebens Heimsuchung zu lindern!
Wer jung schon viel erfahren Gutes,
'I'ragt auch das Schlimme leichtern Mutes. ")

*
Elapokkal kedves kollégáim és neves pedagógusok kivánságának

akartam eleget tenni, akik számos hozzám intézett iratban engem a
kitört harc folytatására buzdítottak és nekem azt a jóakaratú tanácsot
adták, hogy az eredményeket, malyekben "Der Taubstumme und seine
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Sprache" cimü iratomban jutottam, tömött alakban és minden psychole-
giai okadatolás mellőzésével állitsam össze és hogy a lebegő vitás
kérdéssel szélesebb köröket ismertessek meg. Ha tehát most bátor-
kadtam az olvasó lelkére kevéssé örvendetes képeket eröltetni, akkor
ez iránta való azon bizalomból történt, hogy kész lesz közremüködni
egy olyan mű létrehozásában, mely által az emberiség önmagát becsüli
meg. A fentebbiekben általános érdekü kérdésről van szó, oly kérdés-
ről, melyhez minden gondolkazó ember hozzászólhat és szabad is
szólnia és ezért kérem a tisztelt olvasót, ne hallgassa el itéletét. Az
itt fejtegetett kérdésről való nyilt és őszinte nyilatkozattal a szegény
siketnémákan ez idő szerint többet segítünk, mint csengő-pengő ado-
mányokkal.

Ezért: "Nyisd föl szájadat a siketnémákért és minden elhagyatot-
tak ügyeért. " (Vé~e.)NMLKJIHGFEDCBA

S z a k ir o d a lm i s z e m le .

A természetrajz tanitásának célja és jelentösége a siket-
némák iskoláiban. Irta: Baldrian K. (Bl. f. Taubstb. 1905. 15. sz.)
"Mindenben legyen beszédtanitás!" A siketnémaoktatás ezen alapelvé-
nek a természetrajz tanitásában is a szó legszorosabb értelmében, ér-
vényre kell jutnia. A természetrajz kedély- és szellemképző anyagának
közlésénél figyelemmel kell lennünk a gyermekek nyelvszükségletére is.
A mindig más, változatos tartalom, állandó gyakorlatul szeigálhat a
nyelv kifejezés formáinak elsajátitására.

Nagy szolgálatot tehet e tekintetben egy speciálisan a siketné-
mák számára irott természetrajz, vagy természetrajzi olvasókönyv.

E könyvnek főleg a legegyszerübb nyelvformákat kellene figye-
lembe vennie, hogyasiketnéma gyermek az abban kifejezett gondo-
latokat megértse és ezenONMLKJIHGFEDCBAv a ló d i o l v a s á s n a k örülni tudjon. Az öröm,
hogy a gyermek irásban vagy nyomtatásban olvasott idegeri gondola-
tokat fel tud fogni, el tud rendezni és azok öntudatosakká válnak nála,
megkedveltetik vele az olvasást, miáltal a nyelvben való önképzésre
hatalmas eszközt nyer.

A bővitett és összevont mondatalkotás is a követelmények sze-
rint gyakrabban fordulhat elő. De ha a dolog természete úgy kiváuja,
nem szabad az összetett mondatokat sem figyelmen kivül hagyni, még
pedig azon okból, hogy az irott, de sokszor a társalgási nyelvben is
előforduló kifejezésformákat alkalma legyen gyakorolni. Mert azt sem
szabad elfelednünk, hogy a túlságba. vitt egyszerűség természetelle-
nes volna.

A természetrajzi anyag a siketnérnat érdekli, amit bizonyit külön-
ben az a tapasztalati tény, hogy legelőször és legszívesebben a kör-
nyezet állatait vonja szemlélet, majd később beszédkörébe. Mind-
annyian tudjuk, hogyasiketnéma elsősorban a szem embere. Hisz
gyakran megesik, hogy figyelmének a "külsőségekre való forditása kö-
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vetkeztében, a külsővel össze nem függő lényeges jelenségeket észre
sem veszi. De az tény, hogyasiketnémának állandóan figyelnie, szem-
lélnie kell, annál is inkább, mert erre ösztönzi, szoktatja fogyatékos-
sága folytán természete és ő ezt ennélfogva szivesen és könnyen meg
is teszi. .

Nekünk ezen természetes hajlamot, ösztönt, - hogyasiketnéma
lelke fejlődésére, szellemére és beszédjére gyümölcsöző legyen, - csak
irányitanunk kell.

Ha a gyermeket állandóan és mélyen érdeklő anyagot kötünk
össze egyszerű kifejezés formákkal, akkor ennek a tanulok által való
önnálló használatát, tehát a beszédkészséget legelőbb érhetjük el.
Amit a siket - psikikailag tökéletesen a hallóhoz hasonlitván, -
egész lelkével és énjével felfog, amit a megtanult szóbeli kifejezéssel
bensőleg összekötött és lelkébe felvett, az - a művészi úton a nyelvet
elsajátitó siketnémában - továbbra is él. Természetes, ennek előfeltétele
a gyermek felfogásának, értelmének megfelelő gyakorlat.

A természetrajzban élet is van, meg beszéd is, ami nagy szó,
mert sok esetben az a panasz, hogy ahol élet volna, ott nincs .nyelv,
ahol pedig nyelv van, ott nincs élet.

A természetrajzra a nyelvképzésen kivűl még egy másik fontos
feladat háramlik. Nevezetesen: megtanitja nekik a természetONMLKJIHGFEDCBAé s z s ze r ű meg-
figyelését. A bimbók, a bokrok, a fák, a tavaszi virágzás, a hervadás;
a bogarak, rovarok, a pillangók, a költöző madarak megjelenésének és
ősszel való eltávozásának ; a kövek sokféleségének: alakjuk, szinjátékuk
szerint való megfigyelése, legalább részben, pótolja a siketnémának azt,
amit fogyatékossága miatt nem tud a hallás útján élvezni.

Ha a siketnémát arra szoktat juk-neveljük, hogy örömmel-készség-
gel figyelje meg a természet életét, változásait, akkor sokszor túlságos
rideg életébe hamarabb vihetünk egy kis s zé p é r zé s i , ami j e l l e m b e l i

kifejlődésére csak hasznos lehet. A legtöbb pedagógus újabban arra
törekszik, hogy a növendékekben esztétikai érzéket keltsen, hogy ez
által praktikus és ideális célokat érjen el, Ha az izlésfejlesztés
szempontjából már sokat remélünk, pl. a modern rajzoktatás eredmé-
nyeképen, akkor kétségtelen, hogy a természet bámulatos szépségei-
nek megfigyelésére való rávezetés, szintén hasznos lehet a növendéket
kedélyképzésére.

Helyes volna, ha minden intézetben kertész et volna; ha virágokat
tenyésztenének. Hideg téli napokon pedig fázó, éhező éneklőmadara-
kat etethetnének növendékeink, ha erre alkalom és mód kinálkozik,
Mennyi minden nemes érzelmet váltana ez ki a fogékony gyermeki
lélekből. Ami a természet életében a gyermeki léleknek hozzáférhető
és amit a gyermek valóban meg is figyelt, azt a tanitó felügyelete
mellett táblákra felirja, amit aztán évről-évre kikellene bővíteni. Ezen
megfigyelések kiterjedhetnének az állatokra, azok életmódjára, tartóz-
kodási helyére és étkezésére stb.; növényekre, azok bimbózására,
virágzására, megtermékenyülésére, elvirágzására; az ásványokra, azok
lelő-helyére, hasznukra a háztartásban, iparban, kereskedésben. röviden
mindarra, ami fontos, könnyen megfigyelhető, de mégis sokszor elke-
rüli a figyelmet. "



188 SZE M L E 10. sz.

Feltűnő formák, sajátos mozgások, szinpompa és mindaz, ami a
természet tárgyain az évszakok vagy fejlődésök folyamán változik, első-
sorban képezze a megfigyelés tárgyát. Különös gondot kell a termé-
szetrajzra forditani annak alapvető fokán.

Az épérzékű gyermek körülbelül 8-ik életévéig a természeti
tárgyaknak csak a külseje iránt érdeklődik, A siketnémánál természe-
tes, hogy még tovább tart ez az idő. Es azért az alapvető természet-
rajzi oktatásnak, amely a tárgyak alakjával, az állatok életmódjával
kezdődik, - mindenesetre alaposnak kell lennie.

Legelső teendőnk a siketnémáknak a tárgyak neveit, továbbá tulaj-
donságukat és felhasználhatóságukat jelentő elnevezéseket, -- amiket
az épérzéküek már az iskolábalépés idején tudnak - megtanitani.

A közlésnél a tárgyak viszonyát illetőleg sokszor bővebb magya-
rázatot is kell adnunk gyermekeinknek. "Magától értetődőt" alaki és
tartalmi összefüggésben kell iskolánknak nyujtania, mert hisz az anya-
iskola sokat megtagad növendékeinktől s azonfelül a kifejezés egyszerű-
sége leginkább megfelel szellemi és nyelvi szükségletüknek.

Az alapvető oktatásnak már csak azért is gondosnak és alaposnak
kell lennie, mert a beszédben való tökéletesbités csakis úgy remél-
hető általa, ha a nyelv kizárólag olyan szemléletanyagot ad, amit min-
den gyermek fel tud fogni.

Evvel azonban nem azt akarjuk mondani, hogyasiketnéma iskola
csak az érzékileg felfoghatót és szemlélhetőt vegye figyelembe. A mi
gyermekeinknek a célt, az okot és okozatot, a természet életnyilvánu-
lását, a testek egymáshoz való viszonyát, egymásra való hatását ille-
tőleg is felvilágosítást kell nyerniök. Arra kell törekednünk továbbá,
hogy a tárgyakról, azok összehasonlitása, a hasonlóságok és különb-
ségek felismerése által mintegy összefoglaló áttekintést szerezzenek.
A legtöbb munka természetesen a tanarra hárul. Itéletet, következte-
tést csakis az ő segitségével vonhatnak a növendékek, miután csakis
ő tudja megítélni a gyermekek szellemi képességeit és csakis ő mond-
hatja meg, hogy vajjon ezen vagy azon természeti jelenségnél mutat-
kozó példát fel tudják-e fogni!? A természet megismerése céljából
egyes jelenségeket mindenesetre ki kell használni. Hogy a fecskék
csak akkor jönnek meg, amikor a tavaszi langyos meleg a rovarok-
bogarak millióit kics alta ; hogy a selyemhernyó csak ott tenyészik,
ahol az éghajlat enyhesége miatt az eperfa is megterem ; vagy hogy
miért veszi fel egyes állatok szőre vagy madarak tolla időszakonként
a földnek a szinét; hogy miért van a macskának bajusza - ezt s még
sok hasonló dolgot a siketnéma is. megtanulhatja a tanitó élőszavaból.

Nehezebben vagy sehogy sem menne a dolog, ha egyedül a
könyv holt betűj ére kellene támaszkodnia.

Túlságba itt sem szabad mennünk, hisz a természet titkait, az
okot, az okozatot sok tekintetben még a tudós sem ismeri. Az anyag ot
lehetőleg természetesen csoportositsuk, úgy, hogy azok a növények
vagy állatok, amelyek a valóságban akár időben, akár térben együtt
fordulnak elő, vagy hasonló körülmények között élnek, tényleg együtt
és egymás után tárgyaltassanak.

Csakis ilyen tárgyalással lehet a "természetet egésznek tekinteni;
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csakis igy vihetünk változatosságot a természetrajz tanitásába és lesz
az, aminek asiketnémák iskoláiban lennie kell: kibővített és kibővi-
tendő szemléleti oktatás a szónak sokjelentőségű értelmében, tehát
szemléltető oktatás, beszéd-, értelem- és nyelvgyakorlat.

Ilyen módon az együvé tartozó és az egymástól függő megfigyelé-
sére is rávezethetjük növendékeinket.

Természetrajzi könyveinknek tehát az életből vett kerekded ké-
peket kellene tárgyalniok és ez olvasmányoknak meg kellene előzniök
az egyes tárgyak megbeszélését.

Egyes tárgyak tárgyalásánál bekezdésül szolgálhat a növendékek
tapasztalata vagy a testnek feltűnő része, vagy a testnek az emberhez
való viszonya.

Az "ember" tárgyalásánál az anatómiaira csak annyiban kellene
figyelemmel lennünk, amennyiben a fiziologia megértésére és meg-
magyarázására elengedhetlenül szükséges. A higienia azonban a leg-
fontosabb legyen.

Hogyasiketnémák természetrajzi kézikönyvecskéjük ismeretet
közlő és a beszédképességet fokozó legyen, hogy a gyermekek szivesen
is olvassák, egyszerűen, világosan és áttekinthetően kell az anyagot
tárgyalnia. . .

Ha a gyermek egyszer rájön arra, hogy a könyv tartalmát fel
tudja fogni, akkor sokszor és szivesen tér ahhoz vissza, hogy belőle
hasznot meritsen magának.

.Egy jó tankönyv időt és erőt kimél. Megnyerjük azt az időt és
megkiméljük azt az erőt, amit a tanultak leirása és kijavítása elvenne
és ezt a szóbeli begyakorIásra fordithatjuk.NMLKJIHGFEDCBA r .

Á lt a lá n o s p e d a g ó g ia i s z e m le . · . . . ~ ~ ,
b:, ~

, Egyesületünk legutóbbi közgyülésének határozat tt:!'tt !ONMLKJIHGFEDCBA
" A l t a l á l 1 o s p e d a g ó g i a i s ze m le " cim alatt új rovatot n ~ -~ I
rovat szükségességét nem kell ezúttal különös en mego k, .A"W:

senki sem vonhatja kétségbe, hogy a pedagógia alapo ~.Qehaó ~.",~:
ismerete nélkül a siketnérnát eredményes nevelés-tanitásb ~Sf€s~f.I\\\~
teni lehetetlenség. Es nagyon tévedne, aki a siketnémák okta . ~
általános pedagógia köréböl ki akarná vonni s részükre esetleg mas,
különleges elveket kivánna felállitani. Igaz ugyan, hogy növendékcink
lelkivilágának zárkózottsága, jeleiknek és beszédjuknek hiányossága
miatt kevésbbé férkőzhetünk lelkükhöz, sőt néha-néha el js kell tér-
nünk a tanítás-nevelés általánosan felállitott elveitől, de kétségtelen,
hogyasiketnémák oktatás-nevelése is csak az általános pedagógiai
elvek szerint történhetik és éppen a felhozott okok , teszik szükségessé
annak ismeretét. V égeredményében a siketnémák nevelésének sem
lehet más feladata, mint az épérzékűek nevelésének, ugyanaz .a cél,
nagyjában ugyanazok az eszközök is és épú~y érvényesitendők a siket-
némák oktatásanal a tanítás általános alapelvei is.
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Célunk és törekvésünk lesz tehát, hogy az általános pedagógia
ujabb vivmányait, jelen állapotát megismertessük. Be fogjuk mutatni
a hazai és külföldi irodalom kiválóbh műveit, szemlét tartunk a meg-
jelenő tanügyi folyóiratok felett és végül rá fogunk mutatni oly tudo-
mányos művekre is, amelyek talán az általános pedagógián kivül
esnek (pl. nyelvtudomány, természettudomány, gyermekvédelem), de a
siketnémák oktatásával szorosan összefüggnek. Kérjük ehhez kedves
kartársaink szives közreműködését és támogatását.

*
Pedagógia, nevelés- és tanitástan. Irta dr. Weszely Ödön.

Keresve sem találhatnánk alkalmasabb munkát, amely fentebb vázolt
célúnkat közelebbről szolgálja, mint ezen, alig 160 oldalra terjedő müvet,
mely a Tudományos Zsebkönyvtár kiadványai között jelent meg, tömör s
rövid összefoglalásban a mai tudományos pedagógia eredményét tárja
elénk. Szerző ismertetvén a kiválóbb pedagógusok különbözö felfogását,

, egyiknek álláspont jához sem ragaszkodik, leginkább Herbárt János Fri-
gyes felé hajlik. Igen érdekes, amit szerző az erkölcsi jellem neveléséről
és a fegyelem eszközeiről mond. Szerinte épúgy, mint Herbárt szerint:
"az ember igazi értékét nem a tudás, nem az ügyesség, nem a sike-
rek adják meg, hanem -az ember erkölcsi jelleme." "Az erkölcsi jel-
lern, más szóval erény, nem egyéb, mint a jónak ismerése és akarása."
"A nevelés csak akkor van befejezve, ha az ember önmagát képes
kormányozni." Az akaratot tehát nevelni kell. Azok az okok, amelyek
a gyermeket akaratának, akaratunknak való alávetésére, azaz engedel-
mességre késztetik: a szeretet, a tekintély, a jutalom és büntetés. A
szeretet szerepe leginkább a családban nyilvánul, de azért az iskolá-
ban is szerétet uralkodjék. Ha a tanulök szeretik a tanitót, tanárt és
az iskolát, könnyű a fegyelmezés. Tanárnak és tanitónak tehát leg-
főbb törekvése legyen tanitványai szeretetét megnyerni.

"A tanitvány dolgaiban való részvétel az, amiből ő szeretetet olvas
ki." Vegyük komolyan a gyermeket, ne tegyük nevetségessé: "velük
mulathatunk, de nem rajtuk." "Mindez nem zárja ki a szigort." "A
büntetés sem fáj, ha a büntető kézből kiérzik a szeretet." Szeressünk
minden gyermeket egyformán, a rútat, az ügyefogyottat és gyámolta-
lant épúgy, mint a tehetségest és ügyesebbet. Igen fontos szerepe
van a szerétet mellett a nevelésben a tekintélynek. A tanárnak és
tanítónak a tanulóval szemben megvan a hivatalos tekintélye, minél-
fogva a növendékek részéről tisztelet illeti. "De a pedagógusnak arra
kell törekednie, hogy mint egyént is tiszteljék és pedig nemcsak tanit-
ványai, hanem a társadalom is. Ha a tanítónak nincsen egyéni tekin-
télye, az csökkenti a hivatalos tekintélyt, megbontja a .fegyelmet. Mig
ha a társadalom tiszteli, ez hatással van a tanitványokra is." A peda-
gógus sem lehet tökéletes ember, de törekednie kell a maga tökélete-
sitésére. Alapos szaktudás, általános műveltség és erkölcsi jellem nél-
kül a tanitó tekintélye csakhamar elvész, mert a növendékek is észre-
veszik "a tekintélyes kűlső mögött a belső ürességet" és viszont "érzik
az erkölcsi nagyságot, a becsületes lelk~letet, az odaadó önzetlenséget,
az igazságra való törekvést és erkölcsi tisztaságot. "
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"A jutalom és büntetés, mint fegyelmi eszközök, kevésbbé becse-
sek, mint a szeretet és tekintély. Az ember azonban, mikor fegyelmi
eszközökről van szó, nem gondol másra, mint a jutalomra és bünte-
tésre, pedig ezek az eszközök alsóbb rendüek, kevésbbé méltók az
emberhez. Az állatok idomitása alapszik e két eszköz felhasználásán."
Kicsiny gyermekeknél alkalmazhatók, felnőtteknél mindinkább háttérbe
szoritandók. Testi büntetést tanár és tanitó egyáltalán ne alkalmazzon,
mert "árt vele. a saját lelkének, mert lassanként eldurvul, elszokik az
önuralomtól, Art tekintélyének, mert a gyermek nem tisztelheti azt,
aki durva, aki magán uralkodni nem tud." Igen fontos tényezők még
az erkölcsi jellem nevelésénél a tanítás, a példa, a felügyelet, szok-
tatás, az iskolai élet és valláso

Közelebbről érdekel bennünket dr. Weszely munkájának a házi
és internátusi nevelésről szóló része. Legtermészetesebb ősi formája
a nevelésnek a családi nevelés; az intézeti (internátusi) nevelésnek
csak ott van helye, ahol a család a nevelést egy vagy más okból nem
teljesitheti. Az internátus e szerint csak helyettesitője a családnak és
"szükségszülte intézmény." A nevelőintézetek előnyei: "a testi és
szellemi fejlődés szabályozott volta, a cselekvésre való nagyobb kész-
ség, az önző érdekek háttérbe szorulása, a szakszerű pedagógiai veze-
tés, az egyöntetűség és a növendékek állandó foglalkoztathatása."
Hátrányai: "hiányzik a családot összefűző közös kötelék, az egyéniség.
kevésbbé ismerhető meg és kevésbbé vehető tekintetbe; mutatkoznak
mindazok a bajok, melyek jelentkeznek mindenütt, ahol sokan és
olyanok kénytelenek együtt élni, akiket nem a rokonszenv vagy szere-
tet, hanem a véletlen vagy kényszerűség hozott össze. Igy a kicsi-
nyesség, féltékenység, intrika, tettetés s olyan érzelmek fejlődése,
amelyek abból származnak, hogy a bentlakó a többiekben a maga
önző, de szerinte jogos törekvéseinek és vágyainak meggátlóit látja."

Az internatusok jósága a vezetők egyéniségétől függ. Jó nevelő
csak az lehet, kit az igazi hivatás-szeretet, nem pedig az öntentartás
kényszerűsége visz e pályára. A vezetőnek főgondja legyen a jó szel-
lem meghonositása. "Arra kell törekednie, hogy a jók bizalmát és
rokonszenvét megismerje s a jók legyenek az irányadók az internátus-
ban, kik a többieket vezetik, irányítják" ; a növendékek maguk sza-
bályozzák a rendetlenkedőket. Anyagi érdek és haszon az internátusok-
nál ki legyen zárva. .

Az internatusok legfőbb hátrányait megszüntetendő, újabban az
u. n.ONMLKJIHGFEDCBAc s a l á d i r e n d s ze r t igyekeznek meghonositani, amikor is a növen-
dékeket a kifejlődő rokonszenv és az egyéni tulajdonságok legnagyobb
mértékü figyelembevételével kisebb csoportokba, családokba osztják.")

.-g -ro

*) Tudomásunk szerint a siketnémák hazai internátusaiban ez irányban még
sehol sem tettek kisérletet, pedig véleményünk szerint a terv kivitelét leküzdhetet-
len akadályok nem gátolják. A kétségtelenül kedvező eredmény pedig bizonyára
ledöntené azon nagy ellentéteket, amelyek a szakférfiakat az internátusi és externá-
tusi nevelés tekintetében két, teljesen ellentétes táborba terelték.
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K é p z ő n k e lő a d ó in a k t i s z t e l e t d i j a .

Úgy tudjuk, hogy képzőnkön az előadó tanárok közül azok, akik
gyógypedagógusok, s közöttünk az első helyeket töltik be, heti egy-egy
óráért 120 korona tiszteletdijat kapnak egy iskolai évre. Az is köztu-
domású, hogy a vizsgázott hitoktatók és kézimunka-tanitónök heti egy
óráért járó tiszteletdija évenkint 100 korona. Nem kutat juk ez alkalom-
mal, hogy oktatásügyünk érdekében kinek fontosabb a· munkája:
a hitoktatónak és a kézimunka-tanitónőnek-e, avagy a képző előadó
tanárának? Azt is az olvasóra bizzuk, hogy döntse el magában, igaz-
ságos-e az ilyen arányú dijazás? A véleményt ki-ki megalkothatja magá-
nak, ha a következőket is figyelmére méltatja. .

Néhány évvel ezelőtt a belügyminiszter közigazgatási tanfolyamot
szervezett, mely egy évfolyamú, s a községi és körjegyzők kiképzésére
szolgál. Előadói rendszerint a vármegyei és városi tisztviselőkből kerül-
nek ki. Hallgatói lehetnek pedig, akik a középiskola VIlI. osztályát
sikerrel elvégezték. Erettségi tehát nem szükséges. Ennek a tanfolyam-
nak előadói egy iskolai évre egy heti óráért 450 korona tiszteletdijban
részesülnek. Megint lehetne beszélni arról, hogy a középiskola VIlI.
osztályát végzett ifjú képzettség tekintetében nem áll egy szinvonalon
az okleveles tanitóval; az is szó tárgya lehetne, hogy melyik tanfolyam
nyujt hallgatóinak magasabb rendű ismereteket: a közigazgatási-e, vagy
pedig a mienk ? Az a lényeges a dologban, hogy a közigazgatási tan-
folyam előadói, legyenek bár pénzügyigazgatók, polgármesterek, városi
tanácsosok, vármegyei fő- vagy aljegyzők, avagy tanítók, előadói minő-
ségükben teljesen egyformák: egyező a joguk, ugyanaz a kötelességük
és a dijazásuk.

A mi képzőnk előadói azonban dijazás tekintetében bántóan
különböznek egymástól. Mig a siketnémák váci és budapesti és a
vakok és gyengeelméjűek budapesti intézeteinek igazgatói egy-egy heti
óráért 120 korona tiszteletdijat kapnak, addig a képző két orvoselő-
adója egy heti óráért 400 koronában részesül. Illő tisztelet az orvos
urak és tudományuk iránt. Nem sokaljuk és irigyeljük fáradozásuknak
honoralasát, de közsérelmet látunk abban, legelőkelőbb helyen álló
kartársaink buzgó munkálkodásának lekicsinyelését nézzük ki abból,
hogy egyharmadrésznyivel is kevesebb az ő munkabérük.
" Nagyon helyes, hogyabonctant és élettant orvosok adják elő.
Ok értenek hozzá legjobban, kellő eredménnyel tehát csak ők tanit-
hatják. Amde képzőnk a szaktudomány művelése és terjesztése érdeké-
ben áll fenn elsősorban, méltányosnak és illőnek tartjuk tehát, hogy
azok a férfiak, akik hivatásszerüen foglalkoznak a .gyógypedagógia
valamely szaktárgyának előadásával, ugyanolyan díjazásban részesülje-
nek, mint akik az orvosi ismereteket adják elő, már csak a látszat
kedvéért is, mert hiszen annyit ér a munka előttem, amennyire ér-
tékelem.

..
Sziládi László nyomdája Kecskeméten.


