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Boldog újévet! . . . így köszöntöttük egymást ezelőtt négy év
vel, midőn 1901-ben megalakítottuk a „Siketnéma-Intézeti Tanárok 
Országos Egyesületét.“ így köszöntjük most olvasóinkat, midőn 
először írjuk fel lapunk ciméül e báróm szót: »Magyar Siketnéma- 
Oktatás,«-

Szivünknek szeretetével köszöntünk benneteket Pályatár
saink ! Az a négy év, amely a mi első újévünktől kezdve elmúlt — 
mindnyájunknak kebelét büszke önérzettel töltheti el . . . ! Nem 
a természet újesztendejét köszöntöttük mi 1901-ben, hanem a 
magyar siketnéma-oktatásügy újesztendejét. Más . . .  új időbe 
léptünk! Levetkőztük a régi idők közönyösségét s testvéri szere
tettel borultunk egymás karjaiba. Nem a kenyér-irigység, hanem 

.a siketnéma-oktatásügy — melyet szolgálunk — és közös dol
gaink előbbrevitele, lett jelszavunk. A szivünkben felébredt test
véri szeretet mondatta velünk akkor a „ Boldog újévet!“

Négy év múlt el azóta! Mi történt e négy év alatt ? Azok, 
kik megalakítottuk az egyesületet, szent lelkesedéssel ugyan, de 
a kezdet-kezdetén kétkedő bizalommal néztünk annak jövője elé. 
A szivünkbe oltott lelkesültségünkön kívül semmi sem volt, ami 
az egyesület jövőjét biztosította volna. A gyógypedagógiai okta
tásügy vezetőinek számottevő része rossz néven vette az egye
sület keletkezését, mivel ez, az összevont oktatásügy csak egyik 
ágának munkásait vette kebelébe. Ennek az ellenszenves fogad
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tatásnak dacára a siketnéma-oktatásügy közkatonái tántoríthatatlan 
lelkesedéssel bontották ki az egyesület zászlóját. »Egy Istenünk, 
egy királyunk!« Aki idegen isteneket állít fel magának, az az egy 
örök Istent sem tudja imádni; aki több hazát akar szolgálni, az 
megtagadja a földet, amely őt szülte. A siketnéma-oktatásügy 
munkásai is csak azért az ügyért lelkesedhetnek igazán, melynek 
szolgálatába szegődtek. Nem kívánhatja tőlünk senki sem, hogy 
idegen oltárokat állítsanak fel s azok előtt áldozzanak.

Az elmúlt négy esztendő fényes bizonysága annak, hogy az 
egyesület megalakulásakor egészséges talajba vetett és igaz célt 
tűzött maga e lé ; mert ezen négy év alatt számban és tekintélyben 
alig hihető arányban erősödött meg. Alig harmincán voltunk, akik 
megalakítottuk s ma közel száz tagja van egyesületünknek. Honnan 
van az a s z ív ó s  ragaszkodás, amely oktatásügyünk minden tagját 
egyesületünkhöz köti? Könnyű a felelet: a sziveinkbe oltott ösz
tönben. Egy ügyet szolgálunk, együvé tartozunk, azért testvéri 
szeretettel viseltetünk egymás iránt. Egyesületet alkottunk véden
ceink ügyének és saját ügyeink előbbrevitelére. Tiszteljük mi a 
gyógypedagógiai, oktatásügy másik két ágának munkásait is, sőt 
többet közülök mint jóbarátunkat szeretünk, de tiszteljük őket a 
saját hatáskörükben.

Egyesületünk megalakulása alkalmával, mint tudjuk, céljául 
siketnémáink ügyének és saját ügyeinknek előbbrevitelét tűzte ki. 
Mennyiben közelitettük meg eme célunkat négy év alatt? Siket
némáink érdekében elkövetett munkásságunkban dicsekedhetünk 
eredménnyel, mert több oly üdvös intézkedés történt azóta, amely 
egyesületünk kebelében lelte csiráját. Fájó szívvel kell azonban 
beváltanunk, hogy saját ügyeinket bizony nem tudtuk előbbre 
vinni. Ezen a téren ott állunk, ahol ezelőtt négy évvel állottunk . . . 
De mégis . . . nincs igazam . . . ! Van egy dolgunk, amely ezelőtt 
négy évvel nem volt meg . . . van egy tulajdonunk, amelyre mél
tán büszkék lehetünk: a »Magyar Siketnéma-Oktatás«. Ez a mi 
mentsvárunk, ez a mi erőnk, amelynek segítségével hisszük, 
hogy nemcsak siketnémáink ügyét, hanem saját ügyeinket is si
kerül előbbre vinnünk.

Van azonban egy kő, amely nyomja szivünket s melynek 
nyomása alatt nem szűnünk meg fájó érzésünknek minden fonto
sabb alkalommal hangot adni. Ez pedig az, hogy bár egyesületünk 
lelketemelő magasztos célt tűzött maga elé, bár annak tagjai 
fáradhatatlan odaadással szolgálnak minden olyan ügyet, amely a
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siketnéma-oktatás érdekében történik és mig más téren hasonló 
egyesületek illetékes helyen pártfogásban, támogatásban részesül
nek: addig a mi egyesületünk létjogosultságát épen ott nem 
akarják elismerni, ahol ezt legjobban szeretnők . . .  De hagyjuk 
ezt! Az idő minden sebet megorvosol! Mi hisszük és reméljük, 
hogy a mi egyesületünknek igaz voltáról, ügyünk és vezetősé
günk iránt való tántoríthatatlan hűségünkről azok is meg fognak 
győződni, akik most ellenségeiknek tekintenek bennünket, s ha 
az így lesz, akkor a mi egyesületünk bevehetetlen erős vára lesz 
a magyar siketnéma-oktatásügynek.

Ebben az irányban kívánja szolgálni a »Magyar Siketnéma- 
Oktatás« hazánk siketnéma-oktatásügyét s ebben a reményben 
kívánunk olvasóinknak boldog új-esztendőt!

tyejíéstcmiíásról.
A siketnémák kiejtéstanitásának, illetőleg a hangok kifejleszté

sének kérdése mindaddig, mig nem sikerül azt a lelkekben élő 
kivánalmaknak megfelelően megoldani, mindig gondolkozásra, 
kísérletezésre fogja serkenteni a szakférfiakat. A hangok kifejlesz
tése csak egy része annak a nagy szellemi és testi munkának, a 
amit siketnéma-oktatásnak nevezünk, de figvelembe tartozunk 
venni, hogy ez az alap. Erre az alapra kell építenünk. Ha az alap 
nem jó, romba dől az épület.

De mielőtt az építkezéshez, az alapozás munkájához fognánk, 
nézzünk egy kicsit körül. A talaj megvizsgálása lényeges dolog.

Mi a célja a siketnéma-oktatásnak?
Az, hogy a siketnémákat megtanítsa beszélni.
És miért tanítsuk meg őket beszélni?
Mielőtt felelnék, egy kis kitérést teszek. Tudjuk, hogy min

den egyes ember fejlődési folyamata az individualitás, a testi és 
lelki tehetségek és az életviszonyok következtében, a másik em
berétől elütő. Ezen ember és ember közötti különbség oly nagy, 
hogyha az valamilyen úton-módon nem egyenlitődnék ki, akkor 
az egymással való szellemi közlekedés szinte a lehetetlenségek 
közé "tartoznék. E kiegyenlítési munkát az emberek között a han
gos beszéd teljesiti. A beszéd ugyanis a képzeletkörökből a kö
zöset megjelöli és a ki valamit, mint egyedet bir, az nála mint 
általánosat is tudatossá teszi. A beszéd útján jön rá az ember, hogy 
nemcsak ellentétesen, hanem egybehangzóan is tud gondolkozni, 
érezni, akarni és cselekedni többi embertársával. A beszéd ilyetén 
szerepének fontossága abban nyilvánul, hogy lehetővé teszi a tár
sadalmi együttélést és az együtt való haladást, a közös fejlődést.
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A siketnémákat tehát azért akarjuk megtanítani a beszédre, 
hogy nekik is biztosítsuk a társadalmi és a társadalommal való együtt- 
haladás, szóval a társadalomban való egyéni érvényesülés lehető
ségét. Jól tudjuk, hogy a siketnéma szellemi kifejlesztését a jel- 
nyelv útján is elérnők és ez az ő szempontjából könnyebb, a 
tanitók szempontjából célravezetőbb is volna, de ezáltal csakis 
olyan közlekedési eszközt adnánk neki, mely az első épérzékű 
emberrel való érintkezésben célszerűtlennek bizonyulna. Ha a 
jelnyelvben képezzük ki a siketnémát, csak oly távolság választja 
el a hallóktól, mint kiképeztetése előtt. Gyakorlati értéke csak 
úgy volna, ha arról is tudnánk gondoskodni, hogy az ily módon 
tanitott siketnémák egy közös kolóniában legyenek elhelyezve. 
Ez azonban sok oldalról joggal megtámadható. E körülmény
nek akár humanisztikus, akár pedig tudományos szempontból 
való mérlegelése folytán arra a következtetésre kell jutnunk, hogy 
amennyiben csak lehetséges, a siketnémát a beszédre kell meg
tanítani.

De lehet-e a siketnémát a mi értelmünkben vett tiszta, 
értelmes, könnyen folyó, a gondolatot tartalmilag és alakilag 
helyesen kifejező beszédre megtanítani?

Az elméleti tudomány egészben, a gyakorlati tapasztalat 
részben azt mondja, hogy igen. Tételem magyarázatra szorul. Az 
elmélet megdönthetetlen logikával bizonyítja be, hogy a siket
némát meglehet tanítani a beszédre. Azt mondja : A siketnémá
nak megromlott ugyan a hallása és igy a hangot hallás útján 
nem tudván fel fogni, a maga természetes, útján nem is tanul
hatja meg a beszédet, de elméje és a beszéd létrehozásához 
szükséges szervek épek, következőleg hangot és hangkomplexu
mokat is képes létrehozni, ha abban útmutatást adunk neki. 
Minden a természetben megnyilvánuló hang rezgéssel jár. Az 
emberi hang is A hang által előidézett rezgést a siketnéma is 
észreveheti tapintási érzéke segítségével. Minden emberi hang 
bizonyos szájállás mellett jön létre. Ezt is észreveheti a siket
néma látása segítségével. Ha tehát e két érzék utján szerzett 
impressziók nyomán bármely hangot utánoz, okvetlenül létre is 
hozhatja azt. Ha tehát a hangokat egyenként megtanulhatja, ak
kor megtanulhatja azokat összeségükben is, szóval elsajátíthatja 
a beszédet, ha rávezetjük arra, hagy a hangok bizonyos egymás
utánjának értelme is van. Eddig az elmélet. Csak futólag mentem 
át rajta. Fölöslegesnek tartom vele bővebben foglalkozni. Hiszen 
szakférfiaknak irok.

Lássuk a gyakorlatot. Ez sajnos, nem egyezik meg mindenben 
a teóriával. Csekély hányada a siketeknek hagyja el beszédes ajak
kal az intézetet. Másik hányada csak szavakat, egy része semmit, egy 
nagy része meg érthetlen kiejtése alapján, majdnem semmit 
sem visz ki az életbe. Hol a hiba? A siketnéma-oktatás mivelői 
teljesitik kötelességüket. Másrészt meg tudjuk, hogy eleitől fogva 
is voltak siketnémák, akik megtanultak beszélni. A módszer, a
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tanítási eljárás pedig a tizedek folyamán hatalmas arányokban fejlő
dött. Mégis, miért hát az eredmény fentvázolt különíélesége ? A ma
gam részéről nem tudok megszabadulni attól a gondolattól, hogy 
nem vetünk elég ügyet sok nagyon is megszívlelendő körül
ményre.

De nézzünk át egy kicsit a szomszédba ! Az általános peda
gógia a kezdet kezdetétől, fel a legmagasabb kiképzésig, folytonos 
kiválasztó munkát végez. Még az iskoláztatás kezdetén kénytelen 
feladatának lelkiismeretes teljesítése céljából, a gyermekeket te
hetségesekre és gyenge tehetségűtekre felosztani. A modern peda
gógiai elmélet a gyenge tehetségűeket éppen saját érdekükben 
elutasítja az elemi iskolából és külön iskolát követel számukra.

Azt hiszem, hogy e követelmény annyira méltányos és 
indokolt, hogy csak az idő, vagy egyik-másik államban a finan
ciális állapotok kérdése, hogy a gyengetehetségűek oktatásáról 
külön gondoskodás történjék.

De folyik a kiválasztás munkája tovább is. És éppen a 
a szellemi tehetség ereje szerint. Az egyik elemi iskolát járó 
gyermek csak 4, a másik 6 osztályt is el tud végezni. Eltekintve 
attól, akik önként vagy az életviszonyok következtében állanak 
ki a küzdősorból, a felsőbb iskoláztatás folyamán némelyek csak 
2 -3 , majd 6 - 8  középosztályt, végre egyetemet tudnak végezni.

Ugyebár érti mindenki a gondolatot, amely engem foglal
koztat. De még nem tisztáztam egészen. A siketnémák iskolája 
azt a célt tűzi ki magának, hogy a siketnémákat megtanítja gon
dolataiknak élőszóban való előadására. Ezt a célt pedig a gyenge 
tehetségű siketnéma nem érheti el, még pedig egyszerűen értel
mének csekély voltánál fogva nem. A siketnéma-oktatás teóriája 
és a gyakorlatban felmutatott eredmény csak akkor találkozhatik, 
ha a tanítandó gyermekek normális tehetségűek. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a siketséget előidéző ok az értelmi központra is 
hatással lehet a legtöbb esetben, úgy bizonyára a teljesen nor
mális tehetségű siketnémák száma is az összesnek, csak kevés 
százalékát képezi. De ha teljesen normális tehetségű siketnémákat 
tanítunk is, akkor sem várhatunk tökéletes eredményt. Akkor 
sem szabad számításon kívül hagynunk azt a körülményt, hogy 
nincs az az iskola, mely egyforma képzettséget tudna adni min
den növendékének. A siketnéma-iskolában, legyenek a tanárai 
bármily lelkesek, legyen bármily alapos a pedagógiai készült
ségük s bárhogy ismerjék is gyermekeik egyéniségét, lelkivilágát, 
olyan eredményt, hogy minden gyermek egyformán és jól tanul
jon meg beszélni, felmutatni nem lehet. A beszéd a siketnéma- 
szempontjából tudomány, ismeret, vagy ismeretág, amelynek el
sajátítása ép olyan szellemi munkálkodást igényel, mint tegyük 
fel a népiskola bármely tárgya (földrajz, számtan stb.) az ép gyer
mek részéről. Nos, az épérzékűek közül az egyik az egyik, a másik 
a másik tantárgyban mutat nagyobb előrehaladást. Vagy vegyük 
az idegen nyelvtanulást. Az egyik ember játszi könnyűséggel sa-
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játit el idegen nyelveket, a másiknak meg bizony nehezen megy 
ez a tudomány. Különfélék az emberek, különbözők a hajlamok, 
amivel nekünk különösen számot kell vetnünk. Tisztában kell 
lennünk e következtetésből- a mi részünkre levonható tanulság 
alapján, hogy tökéletes eredményt nem érhetünk el. A magam 
részéről azt hiszem, hogy az elméletnek le is kell mondania a 
túlzott követelményekről, ha mindig és jobban a gyakorlatból 
táplálkozik. Ha a siketnémák iskolája eltudja érni azt, hogy átlag 
10 növendék közül 6—7 jól tud beszélni és 3 gyengébben, akkor 
azt hiszem, hogy sikeres a tanítása. Mert az a három is visz ma
gával annyi beszédkincset az életbe, hogy ott megtudjon állani. 
A tartalmat nem fejezi ki ugyan teljesen helyes nyelvtani for
mában, de én ezt nem tartom megbocsáthatatlan bűnnek. Ha 
aforisztikus is a beszéd, mégis célszerűbb, jobb, mint a jel, vagy 
az irás. Azt mindenki megérti és egy kis helyzetkombinációval 
rá is jön arra, hogy hogyan akarta magát a siketnéma kifejezni, 
a jelet pedig nem érti senki sem. Az irás ? Azt bizony csak 
ritkán lehet célszerűen felhasználni. Csak egy .vétek van, ami 
vádolhat bennünket, ha úgy bocsátjuk ki növendékeinket az in
tézetből, hogy beszédnek keresztelt motyogásukat nem érti meg 
senki sem. Ez a nagyobb hiba. Es erre nem találtunk még gyógy
irt. A beszédtanitás metódusát illetőleg, lelkem meggyőződésével 
mondom, hogy jó úton vagyunk, de az alapozás az még mindig 
sok kívánni valót hagy hátra.

A messzebb fekvő — ámbár tulajdonképeni cél — a beszéd
tanitás. Hogy a tehát véleményem szerinti maximális célt elér
hessük a valóságban, csakis olyan gyermekeket volna szabad a 
siketnémák iskolájába felvenni, akik legalább is közepes szellemi 
tehetségük révén bizonyos mértékben biztosítékot nyújthatnak a 
haladásra.

Az érthető kiejtés elsajátítása szempontjából főleg a követ
kezőkre kellene figyelemmel lennünk :

1. A felveendő gyermekek beszélő szerve a felvétel alkal
mával tüzetesen megvizsgálandó.

2. A gyermekek fiatal korban vétessenek fel az intézetbe.
3. Az első osztályba 8 gyermeknél több semmi esetre sem 

vétessék fel.
Az első pont alatt említett beszédszerv-vizsgálat azért fontos, 

mert tudjuk, hogv igenis nagyon sok azon siketnémák száma, 
kiknek hibás a beszélő szervük s akiknek e baja nehéz akadályt 
gördít jó kiejtés elérését célzó munkánk elé. Az épéfzékűek között 
is találkozhatunk olyanokkal, akiknek beszédszervi bajuk van s 
az bizony észrevevődik a beszédjükön is. Pedig ezek a saját ma
guk regulátorai: tudják, hogy rosszul beszélnek, de nem tehetnek 
ellene semmit. Mi mesterséges, vagy ha jobban tetszik művészi 
úton fejlesztjük ki a hangot. A művészet, amikor a tökéletesség 
legmagasabb fokára -emelkedik is, csak érzéki csalódásba ringat
hat. Csalódásba ejtő, művészi kiejtést pedig csakis akkor lehet
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elérni, ha a beszélő szerv ép, egészséges. Sok esetben (orr-, 
garatüreg eldugulásnál) orvosi beavatkozással lehet segíteni a 
hibás beszédszervi! gyermekeken és az elérendő eredmény szem
pontjából nagyon is fontos körülmény az, ha a segítség mindjárt 
az iskoláztatás elején történik meg és nem vagyunk kénytelenek 
ilyen gyermekeket reájuk nézve meglehetősen kinzó gyakorlatok
nak kitenni. Azoknak a gyermekeknek a felvétele,; akiken az 
orvosi tudomány nem tud segíteni, felesleges. Érthető be
szédre úgy sem taníthatjuk meg őket. Ezeken talán más úton 
kellene segíteni.

A statisztikai adatokra támaszkodva, azt mondhatjuk, hogy 
hazánkban aránylag kevés még az oktatásban részesülő siketnémák 
száma. Mindennek ellenére az intézetek vezetőinek minden lele
ményüket össze kell szedniök, hogy növendéket kapjanak. Ter
mészetes, hogy első sorban mindig csak a pénzkérdés jön szá
mításba : vájjon tud-e ez vagy az a folyamodó gyermekének az 
eltartásáról gondoskodni? Ha igen, akkor hamarabb számíthat fel
vételre. Legalább nem kell pénzforrást keresni a vagyontalanok 
eltartására. Mert hát az erről való gondoskodás is az intézetek 
kötelessége. Ami pedig, tekintve a pénzszűk világot, nem nagv 
sikerrel biztató feladat. Ilyenformán a szegény folyamodóknak 
várniok kell, mig esetleg rájuk kerül a sor. E körülmények 
folytán az első osztályban a felvett növendékek a legkülönbözőbb 
korúak. Van 7 - 8  — 9 -1 0  — 11, sőt 12 — 13 éves is. E nagy kor
különbség pedig a legszerencsétlenebb dolog a világon. Elméleti 
és gyakorlati tudásunk alapján tudjuk, hogy a beszélő szervek a 
fiatal korban hajlékonyabbak, rugalmasabbak, tehát könnyebben 
is idegezhetők be a hangok állásaira. E rugalmasságot pedig csak 
abban az esetben tartják meg, ha a fiatal korban fogjuk őket 
állandó gyakorlatra. Hasonlatos ez az emlézés képességéhez. Aki 
nagy korában akar életében először valamit beemlézni, annak 
sokkal nehezebben megy ez a tudomány, mint annak, aki azt 
gyermekkorától megszokta. Az idősebb korban felvett gyermekek 
kiejtése többnyire tompa, recsegő és nehézkes. Megjegyzendő, 
egészen siket gyermekekről beszélek. Már nagyon is merev be
szélő szervüknek nőm is sikerül semmiféle rugalmasságot adnunk. 
Mindig is nehezen és erőltetve fognak beszélni. Azt a nyegleséget, 
azt a közömbösséget, amit ezek a gyermekek nap-nap mellett tanúsí
tanak, szintén a növendékek hiábavaló kiejtésküzdelmének rová
sára kell Írnunk. Ha különböző korú, talán túlidős gyermekek 
vannak az iskolában, akkor a tanár abban a tudatban, hogy egy
forma jó kiejtést úgy sem tud elérni, szinte elveszti a gyeplőt: 
minden gyermeknél más és más zsinórmértéket kénytelen alkal
mazni. Ez pedig az egyöntetű és egységes eredmény elérése szem
pontjából semmi esetre sem kívánatos körülmény. Ha ellenben a 
növendékek eléggé fiatal és ami szintén lényeges, egyforma kor
ban kerülnek az iskolába, akkor a tanitási eredmény sokkalta ki
elégítőbb lehet. Az ilyen gyermekek beszélő szervei először is
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rugalmasabbak, tehát a gyakorlásra alkalmasabbak; másodszor 
meg az osztály eleitől fogva legjobb kiejtésű növendékében min
tát állíthat magának és ahhoz hasonlatos kiejtés elérésére sarkalhatja 
a tanárt. A legideálisabb állapot természetesen az volna, ha min
den intézetnek előkészítő osztálya volna. Egyelőre azonban elé
gedjünk meg annak jogosult hangoztatásával, hogy a siket
némákat fiatal, lehetőleg 7 éves korukban kell felvenni az inté
zetbe, ha azt akarjuk, hogy a hangos beszéd birtokában hagyják 
el az intézetet.

Fájó és mindannyiunk szerint fontos kérdés tárgyalásához 
értem. Hazánkban ez idő szerint a fennálló szabályzatok értel
mében az első osztály növendékszáma 13—15-öt tesz ki. Anélkül, 
hogy szaktekintélyekre hivatkoznám, — pedig igen díszes név
sort állíthatnék össze — egyszerűen az elvégzendő munkát te
kintve, túlságos nagynak kell tartanom ezt a számot. Ennyi nö
vendéket sikeresen tanítani, náluk a hangokat eredményesen 
kifejleszteni,nem lehet. És ki sínyli meg leginkább ezt az állapotot?"1 
Tanár és növendék egyaránt Nézzünk csak egy kicsit a dolog 
mélyébe! A tanár feladata, hogy a növendékeknél a magyar nyelv 
összes hangjait kifejlessze, azok kapcsolatait kétszáz szóban és 
nehány egyszerű mondatban begyakorolja; továbbá, hogy az ér
telmes Írásnak és olvasásnak alapját megvesse. A tapasztalat min
denkit meggyőzhetett arról, hogy egyik-másik növendéknél egy- 
egy hang kifejlesztése sokszor heteket vesz igénybe. És mit ered
ményez e jelenség? Azt, hogy a tanár előtt állván az elvégzendő 
feladat, könnyen abba a növendékre végzetes hibába esik, hogy 
csak félig-meddig fejleszti ki a hangokat. E hibának következmé
nyeit pedig viselheti egészen addig, mig az az osztály a gond
jaira van bizva. S bizony-bizony sok keserű órát szerez majd 
magának, mikor egyik növendék ezen, a másiknak meg azon rossz 
hangja miatt kénytelen a munkát megakasztani és hiábavaló ki- 
ejtésjavitással a beszédtanitásra szánt időt elfecsérelni. S ha ez 
még használna valamit! Távolról sem. Az első osztályból szár
mazó rossz kiejtés súlyos örökség a tanárra, örökös terheltség a 
növendékre nézve. A gyakorlatra hivatkozom s azt hiszem, hogy 
mindenki megerősíti e tapasztalatomat: a rossz kiejtésű gyermek 
a legnagyobb ellenszenvvel van eltelve a beszéd iránt. Nem is 
lehet máskép. Ami kellemetlenséget okoz, ami nekem többszöri 
kísérletezés után sem sikerül, azt nem is teszem szivesen. Zenéhez 
nincs tehetségem. A képzőben pedig az ahhoz való értést is meg
kívánták. Hát nyikorgattam én a hegedűt, de nem mentem véle 
semmire. A sikertelenség, a hiábavaló kísérletezés egészen ellen
szenvessé tette előttem a magasabb élvezete szerszámát. így van 
a siketnéma is a beszéddel. Ennek csak úgy vehetjük elejét, ha 
mindjárt a kezdet kezdetén, az első osztályban, oly fegyvert bo
csáthatunk rendelkezésére, amelynek birtokában letudja győzni 
azokat a nehézségeket, amelyeket a beszéd tekuikája rejt magá
ban. Jó kiejtésre, alaposan kifejlesztett hangokra, a hangoknak
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könnyű szerrel való összekapcsolni tudására van szüksége a 
siketnémának, ha azt akarjuk, hogy szivesen és könnyen tanuljon 
meg beszélni. Ezt azonban csak úgy lehet elérni, ha a hozzáértő, 
kellő gyakorlattal biró szakember, a feladat fontosságához képest 
elegendő idővel is rendelkezik a hangok kifejlesztésére.

így állván a dolog, szembe állíthatjuk a való t: 15 növendék 
és 10 hónap ; 32 hangot és azok kapcsolatait, továbbá az Írást és 
olvasást kell megtanítani. A népiskola csak a betűket és ezek 
alapján az olvasást tanítja meg ezen idő alatt. Hogy 60 vagy 70 
tanulónak, az itt nem esik mérlegbe. Mert mi egyenként való 
tanításra vagyunk utalva, a népiskola pedig egyszerre taníthatja 
az összest. A népiskola 20 — 30%-ot buktathat nyugodt lelkiisme
rettel, a mi lelkiismeretünk pedig azt követeli, hogy átvigyük a 
lehetőség szerint valamennyi növendékünket. Ha a gyermekek 
egy-egy hangjának — az írást és olvasást is beleszámítva — ki- 
fejlesztésre egy napot számítunk, ami azt hiszem nem túlmagas 
számítás, akkor legalább is 15X30 napra volna szükségünk. Mond
juk, hogy egyik-másik hang kifejlesztésére nem kell annyi idő, 
mint a mennyit itt jeleztem, de az is bizonyos, hogy az első és 
még néhány nehéz hang (s, sz, i, r, g, d, é, z, zs, cs,_ ty, c) ugyan
csak kemény munkát ad. Akkor, amikor legföllebb 210 tanítási 
nap, tehát az alapos munkához szükséges feleannyi idő felett ren
delkezünk, nem lehet kilátásunk a hangok megfelelő kifejleszté
sére. Engedményre van tehát szükségünk akár az egyik, akár a 
másik oldalról. Vagy tanítsunk 15 növendéket s akkor adassák 
2 év a hangok kifejlesztésére, vagy pedig 8-at egy év alatt. 15 
növendéknek, oktatásügyünk hátramaradottságára hivatkozással, 
1 év alatt való tanítása, csak még elősegiti hátramaradásunkat. 
A tanterv követelményeket tám aszt; mi e követelmények telje
sítését Ígérjük, pedig a valóság évről-évre lecáfol bennünket.

Ismert dolgokat tárgyaltam, de igazakat. Figyelembevételük 
föltétlenül közelebb visz egy lépéssel az ígéret földéhez! Egyelőre 
ennyit. Szerkesztő úr szives engedelmével lapunk jövő számában 
e cikk folytatásaként a hangok gyakorlati kifejlesztésére térek át.

r.

Tantermein^ nilágiíásának kérdéséihez.*
Irta : Baldrian Károly. A szerző engedelmével németből fordította ; Erdős István.

Általánosan elismert dolog, hogy iskolahelyiségeink ablakai
nak elhelyezése rendkívül fontos. Mégha azon kérdés körül, hogy 
az ablakok mely égtáj felé nyíljanak, eltérők is a nézetek, mind-

* Megjelent a „Blätter fü r  l'aubstummenbildung“ XV111. évfolyamának 16-ik 
számában A „Szemle“ 1905- évi 11-ik számában közétett „A siketnéma-intézetfk 
helyiségeinek világításáról“ cimű cikk kiegészítéséül.
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azonáltal kétségkívül áll az, hogy ép úgy a direkt napfény, mint 
annak reflexe vakitólag és múlóan bénitólag hat a szemre. Nem 
szorul bizonyításra, hogy az éveken át tartó mindennapi erős 
fényinger feltétlenül ártalmára van a szemnek.

Ámbár a szem a látólyuk azon képessége révén, hogy nagy 
fényingerre összehúzódik, kitűnő védőszervvel van ellátva, mind
azonáltal kétségtelen, hogy a szemnek ezen működésre rendelt 
izmai a folytonos munka következtében megerőltetnek és el
fáradnak. Végül felmondják a szolgálatot, aminek az lesz a 
következménye, hogy a nagy mennyiségben behatoló fény még 
jobban ártalmára lesz a szemnek.

Eltekintve azon veszélytől, melyet a direkt napfény hatása 
magában rejt, gyakorlati szempontból is arra kell törekednünk, 
hogy osztályunk a szükséges világítást ne közvetlenül a naptól 
nyerje, vagy hogy kellemetlen reflex fény ne kisérje azt.

Hogy osztályunkba direkt napfény ne hatolhasson, az ellen 
csak sárgás-fehér szövetfüggönyökkel lehet védekezni. Különös 
figyelem fordítandó mindenkor arra, hogy a függönyök csak 
annyira eresztessenek le, vagy huzassanak fel, hogy a napfény 
épen be ne szűrődhessék. A kellemetlen világítás ellen még az 
ablakok főié erősített vászonernyőkkel is lehet védekezni, me
lyek kifeszithetők és belülről szabályozhatók legyenek. Ezeknek 
az az előnyük van, hogy a külső ablakok nyitva lehetnek még 
akkor is, ha az ernyő le van eresztve, ami a szellőzés szem
pontjából nem kicsinylendő körülmény. Az ablakok közt elhe
lyezett függönyök a szellőzést lényegesen akadályozzák.

Legcélszerűbb volna tanteremnek csak azokat a helyisége
ket használni, amelyek nincsenek egyenesen a nap sugarainak 
kitéve. Sajnos, ez nem valósítható meg minden esetben, mert 
az új intézetek építésénél nem lehetünk mindenkor tekintettel 
arra, hogy az összes tantermek északnyugatra, vagy észak felé 
nézzenek, mivel a beépítendő területhez kell alkalmazkodnunk. 
De még abban az esetben sem volna biztosítva az, hogy kelle
metlen fény ne hatolhasson az osztályba, ha annak ablakai mind 
északra esnének is.

E sorok írója oly helyiségben tanit, melynek ablakai észak 
felé néznek és az intézet keskeny udvarára nyílnak. Az udvar 
egy meglehetősen lejtős kertben folytatódik, melynek határát a 
völgyben folydogáló, beboltozott patak képezi. A szóban forgó 
osztály a földszinten van. Ha az ablakon kitekintek (észak 
felé), a patak túlsó partjáról lassan emelkedő rétek, kertek, 
szőlőhegyek, a távolban pedig a K a h l e n g e b  i r g  erdős bércei, 
a H e r m a n n c s ú c s ,  a K a h l e n b e r g  h s L e o p o l d b e r g & z  
azokat koronázó messzelátók, kápolnák, kunyhók és szállók kö
szöntének.

Nem rég még üditőleg hatott az ablakok előtt elterülő 
»zöldes-szürke« kép a tanár szemére, kinek — mint tudjuk — 
a növendékekkel szemben úgy kell ülnie, hogy szája és arca
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amennyire csak lehet, meg legyen világítva. A »zöldes-szürke« 
tájnak volt köszönhető, hogy a teremben mindenkor kellemes 
világitás volt. De a viszonyok megváltoztak. A mindenütt ural
kodó épitési tevékenység következtében több száz méternyi 
távolságra, a fentemlitett patakon túl, rövid idő alatt a paloták 
egész sora épült, mely a domboldal egy részét elfoglalta, a többi 
részét pedig elfödte. Ha most az ablakok felé tekintek, amit 
mindannyiszor tennem kell, valahányszor csak a gyermekekhez 
vagy velük beszélek, akkor 20-30 percnyi tanitás után, különö
sen derült időben, szemem kifárad.

Mi ennek az oka ? A szemben fekvő épületek külső falai 
a szem magasságában nyers vakolatból, vagy pedig sárgás 
»Klinker-téglá«-ból vannak, ami a nap sugarait fényszóróként 
veti a terembe. A visszaverődő fénysugarak ép a tanár szemébe 
esnek s vakitó hatásuknál fogva nemcsak a látó, hanem az agy 
többi idegeire is káros befolyást gyakorolnak. Magától értetődik, 
hogy ez különösen a mi oktatásunknál, mely sokkal több figyel
met igényel, még inkább veszélyes. De a tanuló sincs szerencsé
sebb helyzetben, akinek a tanár kellemetlen reflex-fény által 
világított arcáról órák hosszáig kell leolvasnia. Egészen termé
szetes, hogy ez az ő szemének, — mely talán amúgy is gyenge 
— nem válik hasznára.

A tábláról is sokat kell olvasnia a növendéknek. Ha a 
tábla kopott, a terem minden részéből visszaverődő fény követ
keztében csillogó foltokat látunk rajta, ami az olvasást akadá
lyozza. Rendkívül kellemetlen az ilyen tábla úgy a tanárra, mint 
a növendékekre olyankor, amikor a nap majd a felhő mögé 
bújik, majd ismét kisüt. Az erős fénynek és árnyéknak gyors 
egymásutánban való váltakozása fokozott mértékben hat vakitó- 
lag és rombolólag a szemre.

A fényforrással (az ablakkal) szemben való ülés még ren
des körülmények között is kápráztatja a szemet, amit osztályom
ban eléggé tapasztalhattam. Ugyanis a magas és széles ablakok 
között levő falon a király szép és tiszta kivitelű képe függ, 
melynek körvonalait azonban még akkor sem tudom kivenni, 
ha a világítás kifogástalan.

Epén így lehetetlen a növendékek száját és arcát is meg
látni, pedig ey oktatásuknál nagyon is- szükséges.

Kérdés már most, lehet-e ezen visszás helyzeten, amely 
borús időben is jelentkezik, segíteni?

Nehány kísérlet után sikerült megoldanom e kérdést. Az 
első eszmét e kérdés megoldásához egy kárpitos adta meg, aki 
lakásomban az ablakokra függönyöket erősített. Ha művét meg
bírálandó létrájáról leszállt, mindkét kezét tetőszerűen orrára 
helyezte, miáltal az ablakok világosságot szolgáltató részét e l
födte és ekkor ablak fölött levő munkáját megnézhette. A fény
forrás eltakarása által a szemet kápráztató világitás megszűnik, 
miáltal az ablakok fölötti tér megfigyelése lehetségessé válik.
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Más szóval: az ablak világosságot szolgáltató részeinek a kezekkel 
történő elfödése által a világos helyekre (tulajdonképen a sze
mek és kezek közé) sötét részek kerültek, aminek következté
ben az ablakok fölött levő tulajdonképen sötétebb részek vilá
gosabbaknak tűnnek fel.

Ezen tapasztalatomat megkisérlettem iskolámban értékesíteni. 
Helyemre ültem és a szemben levő képre néztem. Képtelen 
voltam a legcsekélyebbet kivenni. Kinyújtott karral kezeimet 
akként tartottam az ablakok felé, hogy a fényforrást minél in
kább elfedjem, az eredmény meglepő volt. A kép arcvonásait 
felismertem. Ép Így domborodott ki a növendékek arca és szája 
is, amikor a fényforrást eltakartam. Ki akarom emelni, hogy 
ezt a hatást borús napokon is el lehet érni.

Hogy tehát a kezek által történt eltakarás következtében 
létrejött eredményt állandósítsam, arra törekedtem, hogy a be
áramló világosságot a szem magasságában mérsékeljem. Ezt 
úgy tudtam elérni, hogy a belső ablakokon széles vászonszala
got húztam át, mely úgy az ülő növendék szemmagassága alá, 
mint az álló tanár szemmagassága fölé esett. Ezen védők alkal
mazásával elértem azt, hogy mind a kép, mind pedig a gyerme
kek arcza látható lett.

A vászonszalag alkalmazása a növendékek szemére is jóté
kony hatást gyakorol. A táblának a védőszalagokkal szemben 
fekvő részén levő irás a terem minden részéből a fej ide-oda 
hajlitgatása nélkül könnyen volt olvasható. Ép igy minden 
reflex fény nélkül volt megvilágítva a tanár is, akinek a vissza
verődő fény által megvilágított arcát nézni ép oly kellemetlen, 
mint az ablakon beszűrődő napsugarat.

Ezen védőkészülék jótékony hatását csak akkor tudta az 
ember igazán megbecsülni, ha "bizonyos idő múlva, amikor a 
szem a homályosabb világításhoz hozzászokott, a vászonszalagok 
eltávolíttattak.

Mivel pedig a vászonszalagok nagyon sok világosságot 
fogtak fel, azon gondolatom támadt, hogy azokat tejüveggel 
helyettesítem. Minden ablakra készíttettem egy fél m. széles és 
megfelelő hosszúságú tejüvegtáblát keskeny bádogkerettel. .Fél 
méter széles tejüveg épen elegendő arra, hogy az ablaknak 
akkora részét befödje, hogy a tanár akár áll, akár ül, mindig 
kellemes fénybe nézhessen. A készülék lánc segélyével az ablak 
rámájába erősített kampókon magasabbra, vagy alacsonyabbra 
akasztható, amint azt a tanár testi magassága megkívánja. Ezen 
készülék alkalmazása által lehetővé válik, hogy akár ülő, akár 
álló helyzetben van a tanár, arca mindig kellemesen van meg
világítva. Sőt a táblának a védőkészülékkel szemben fekvő 
részén, mely leginkább van használatban, nem lesz sem fényes, 
sem rosszul megvilágított folt. Láthatjuk tehát, hogy mégis csak 
lehet védekezni az oldal világítás hiányából származó visszás hely
zet ellen, mely a szemnek nagyon is hátrányára van.
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hogy öregnek, fiatalnak egyaránt

A mellékelt ábra szol
gáljon magyarázatul, mi
ként alkalmazandók a tej
üvegtáblák, ha kellemetlen 
direkt, vagy indirekt világí
tás ellen kell védekeznünk, 
a b c d =  a belső ablak 
kerülete, amelyre a készü
lék erősítve van. e f g h 
— a külső ablak kerülete.

A tejüvegtábla árnyé
kolással van megjelölve. A 
készülék az ablakok között 
is elhelyezhető, 

m Óhajtom, hogy tisz
telt Kartársaim ezen egy
szerű készüléket, mely hi
vatva van úgy a tanár, mint 
a növendék szemét meg
óvni, méltassák figyelemre, 
bevezetvén azt még azokba 
a helyiségekbe is, melyek 
nincsenek kellemetlen vi
lágításnak kitéve, győződ
jenek meg annak célsze
rűségéről s alkalmazzák, 

asznára váljék!

Szakirodalm i szemle.
A „Blätter f  Taubstummenbildung“ múlt évi 17. és 18-ik 

számában Müller Hugó »A siketnémák beszédre neveléséiről 
értekezik. Cikkéből a következő figyelemre méltó részeket vesz- 
szük át. Szerző szerint az iskola általában megteszi a maga köte
lességét, csak egy hiányzik a tanítási eljárásból: a beszédre való 
nevelés. Az iskolában tanultakat gyermekeink nem igen alkal
mazzák az életben, mert nincsenek rá szoktatva. Tudjuk, hogy a 
legjobb szoktató eszköz, a beszéd maga. És mit tapasztalunk ? Azt, 
hogy a tanár néha egyes dolgokat jelekkel intéz el és ő maga is 
elfogadja azokat. A gyermekek szüleinél vagy eltartóinál általában 
nem tapasztalhatunk rosszakaratot, de tény az, hogy túlságos ké
nyelmesen fogják fel feladatukat. Megelégszenek a jelekkel s 
nem is ivén követelik meg, hogy gyermekeik élőszóban adják elő 
gondolataikat. Ha pedig ők akarnak valamit gyermekük értésére 
adni, akkor meg jár a kezük-lábuk. Meg sem gondolják, hogy a 
kis siketnémák inkább ezeket a mozgásokat figyelik meg. De ha



14 Magyar Siketnéma-O ktatás 1. sz.

beszélnek is a szülők, rendesen olyan kifejezéseket, tájszólásokat 
használnak, a miket a gyermek soh’se látott, soh’se tanult.

Pedig a dolog úgy áll, hogy amit a kis siketnéma az isko
lában tanult, azt első sorban a szülei házban, otthon kell értéke- 
sitenie. Az iskolát és a szülei házat tehát közelebb kell hozni 
egymáshoz. A szülőknek, eltartóknak tisztában kell lenniük avval, 
hogy mit és hogyan tudnak gyermekeik, hogy mennyire terjed 
ki a nyelvkincsük, de viszont tudniuk kell azt is, hogy milyen 
kifejezési formába öltöztessék a saját közlenivalójukat. Mert csakis 
igy lehetnének segítségünkre a beszédre szoktatás nehéz munkájá
ban. Ezt a célt pedig csak úgy lehetne elérni, ha rábírnék a szülőket, 
hogy gyermekük osztályában havonként egyszer részi vennének 
egy tanítási órán. Természetes, hogy ezek nem vizsga-, hanem 
tanítási-órák volnának, ahol a gyermekek érthető, természetes 
kiejtéssel, szellemi képességüknek megfelelő körben gyarapítanák 
beszédkészségüket. A tárgyalási anyagot a gyermekek otthonja, 
az otthonban előfordulható parancsok, kérések, közlések stb. ké
peznék. Valószinű, hogy az ezirányú kísérletek magának a tanitás- 
menetének általában is helyesebb, egészségesebb irányt adnának. 
Mert valljuk meg őszintén : mi túlságos mértékben az iskolának 
tanítunk s az életre kevés figyelemmel vagyunk. A szülőknek az 
iskolába való bocsátása által pedig ledőlnének a szűk falak és 
üde, friss légáram ömlenék be oda.

Ha azt akarjuk, hogy a szülők ne csak a növendékek testi 
jólétével törődjenek, hanem hogy a gyermekekkel beszéljenek és 
azok beszédjét helyes irányba befolyásolják, akkor ezt tényleg 
meg kell próbálni. A szokásos havilátogatások alkalmával e cél
ból alig tehetünk valamit, mert egyrészt 10 — 15 órát kellene fel
áldozni — a mit nem kívánhat senki sem, — másrészt meg ma
gunk tapasztalhatjuk, hogy a gyermekek a látogatás felett való 
meglepettségükben ilyenkor alig tudnak szóhoz jutni és nem igen 
lehet őket hasznos beszélgetésbe vonni.

Cikke további részében erősen hangoztatja a 8 osztályú siket
néma iskolák szükséges voltát. Szerinte a I I—VT. osztályban csak 
beszédalapozás folyik és csak a VII. VIII. osztályban jutnak el a 
növendékek annyira, hogy gondolataikat szabadon, segítség nélkül 
kezdik közleni. Az iskolának pedig az a feladata, hogy a növen
dékek beszélni tudását olyan fokra emelje, hogy később a laikus
nak is könnyű legyen a munkát folytatni. Ezt pedig 5 év alatt 6 
évi iskoláztatás után elérni nem lehet. Figvelemre méltó azon — 
szerintem eddig alig hallatott — követelménye is, hogy a reál
tárgyak tanítását a VII. és VIII. osztályba kívánja kitolni, arneny- 
nviben véleménye szerint a gyermekek csak akkor lehetnek olyan 
nyelvkincs és beszédkészség birtokában, hogy e tárgyak tanítása a 
megértés és haszonnal való értékesítés szempontjából nem ütköz
nek nehézségbe.

Hive a felszálló rendszernek. Egy osztályt lehetőleg egy em
ber vezessen fel a legmagasabb osztályig. Az osztályvezető csere
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különösen az alsóbb osztályokban káros a beszédtanitásra. Min
den változás alkalmával jó idő múlik el, míg az osztályvezető 
növendéke nyelvismeretét illetőleg tájékozódni tud. Beszédtani- 
tási szempontból fontos, hogy a gyermekek eleinte az egy tárgyra 
vonatkozó kifejezésformát csak egy alakban tanulják meg. Ha pl. 
a II. osztály vezetője ezt tanítja: »Kérek egy palavesszőt«, a 
harmadik osztályban pedig egy másik tanár ugyanennek a kife
jezésnek ezt a formát adja: »Szabad egy palavesszőt kérnem« 
stb., akkor ez a növendékekre nem fejlesztőleg, hanem béni- 
tólag hat.

A beszédtanitást, a szemléltető oktatást és az úgynevezett 
társalgást magában foglaló, szabad nyelvoktatás alapján akarja 
megoldani. Hosszasan fejtegeti nézeteit és felfogásában meglepő 
a hasonlatosság a magyar siketnéma-oktatásügy által képviselt 
iránnyal. " r.

(Elfaldnos pedagógiai szemle.
N a g y  L á s z l ó :  Fejesetek a gyermekraj\ok lélektanából. 

A modern pedagógiai felfogásnak egyik legsarkalatosabb kí
vánalma. mondhatjuk vívmánya, hogy a nevelő ismerje a gyer
mek lelkét. E felfogásból kiindulva, újabban külföldön, de főként 
Amerikában hatalmas irodalmi és társadalmi mozgalom támadt a 
gyermeki lélek tanulmányozása céljából. Kissé el-, de nem meg
késve hazánk tanférfiai és emberbarátai legújabban szintén nagy 
tevékenységet fejtenek ki e téren. Az ő érdemüknek tudható be, 
hogy ma már több egyesület van, amelyek a gyermekpszikológia 
művelését teljes lelkesedéssel karolták fel; egymásután jelennek 
meg művek, amelyek a gyermek testi és lelki életét tárgyalják, 
s a tanügyi és gyermekvédelmi lapok hasábjain ma már állandó 
helyet foglalnak e kérdésről szóló értekezések. Az új tudomány
nak egyik legelső művelője és legbuzgóbb terjesztője volt ha
zánkban Nagy László, az itt ismertetendő könyv írója, aki úgy 
irodalmikig; mint társadalmilag a gyermektanulmányi bizottságban 
a legértékesebb munkásságot fejtette és fejti ki. Legújabb mun
kája szintén a gyermektanulmányozás szolgálatában áll és egész 
új oldalról enged bepillantást a gyermeki lélekbe. Különösen 
közelről érdekli e könyv a siketnémák oktatásával foglalkozókat, 
akik már hivatásuknál fogva a gyermektanulmányozás ügyével 
eleitől kezdve a legmelegebb érdeklődéssel foglalkoznak, mert 
általa még a néma gyermek leikébe is bepillantást nyerhetünk 
már akkor, amikor még ajkát meg nem nyitottuk, de később is 
nem egy lélektani rejtélynek a megfejtését fogja elénk tárni, 
amelyeket beszédéből és jeleiből magunknak meg nem magya
rázhatunk. U. i. Nagy László e művében a gyermekrajzokat teszi 
vizsgálat tárgyává. Nem kell bizonyítanom, hogy a siketnéma
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gyermekek mily nagy előszeretettel rajzolnak, mert hiszen fo
gyatkozásuknál fogva is mintegy rá vannak utalva, hogy gondo
lataiknak és érzelmeiknek rajzban adjanak kifejezést és a siket
némák oktatás-nevelés ügye szempontjából valóban sajnálnunk 
kell, hogy a szerző művét ily irányban ki nem terjesztette. Ez 
természetesen semmit sem von le e különben úttörő munka nagy 
értékéből. Úttörőnek mondom, mivel ami ezideig hazánkban gyer
mekrajzok tanulmányozása körül történt, az inkább a rajzoktatás 
reformálását célozta, mig ellenben Nagy László leginkább a gyermek 
tanulmányozás ügyét kivánja vele előmozdítani és célja, hogy a 
lélekbúvárok figyelmét felhívja a magyar gyermeki léleknek a 
gyermekrajzokban megnyilvánuló életjelenségeire; egyben pedig 
útmutatásul is kíván szolgálni a gyermek rajzók tanulmányozásá
nak mikéntjéről, továbbá az ily rajzok gyűjtésének és vizsgálá- 
sának a módjáról is.

Szerző ismeri az idevágó külföldi irodalmat, de munkája 
megírására úgy látszik leginkább a saját tapasztalatai, az általa 
végzett kísérletek szép eredményei késztették és munkájának épen 
ez a legértékesebb része, ahol önálló vizsgálatainak eredményét 
közli, mert ezekből ismerjük meg a magyar gyermeki léleknek 
önálló speciális vonásait: a feltűnően tüzes, élénk fantáziát.

A könyv legelsőkben is a külföldön végzett vizsgálatok főbb 
eredményeivel ismertet meg bennünket, majd meg az ösztönszerű 
gyermekrajzok fogalmáról, eredetéről és gyermektanulmányi ér
tékéről szól. Szerinte a gyermekek ösztönszerű rajzai közé szűkebb 
értelemben sorozzuk azokat, amelyek ¡¡-pusztán a gyermek saját 
sugallatából, ötletszerűen készülnek.« Vizsgálódásra ezek nyújtják 
a legértékesebb anyagot, »mert természetes megnyilvánulásai a 
gyermekek elmebeli és kedély mozgalmainak.« Azonban tágabb 
értelemben az ösztönszerű rajzokhoz számítjuk azokat is, amelyek 
»bár felnőttek korlátolt beavatkozásával készülnek, de a gyer
mekek elmebeli mozgalmait nem vetkeztetik ki természetességük
ből.« »Ez a beavatkozás nem állhat egyébből, minthogy témákat 
adunk a gyermek rajza elkészítéséhez«, ami állhat egy-egy sze
mélynek, állatnak, növénynek vagy tárgynak a lerajzoltatásából, 
vagy pedig valamely mesének, elbeszélésnek, költeménynek az 
illusztrálásából. E rajzok a lélek tanulmányozása szempontjából 
rendkívül becsesek, mivel ezek »nem egyebek, mint a gyermek 
tudattartalmának a megrögzitett nyilvánulásai«; beszéd ez, amely
ben a gyermek elmondja rajzaiban »amit látott, hallott és gondolt«, 
úgy »amint látta, hallotta és gondolta.« Miután azonban a beszéd- 
és a gyermekrajz között — mint gondolatkifejező eszközök között — 
óriási különbség van, ennélfogva a rajz és beszéd gyermektanul
mányi értéke között is lényeges különbséget kell tennünk, mig 
u. i. a gyermek csacsogó szájával lelki éleiének legkisebb moz
zanatáról is beszámol, addig nagyon is megválogatja, hogy mit 
rajzoljon le ; de ezek a rajzok aztán énjének legjellemzőbb voná
sait foglalják magukban s a tanulmányozás céljaira a legbecsesebb
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anyagot nyújtják. A rajzok alaposabb vizsgálata és tanulmányo
zása általában a tömeges megfigyelések, az egyéni vizsgálatok, a 
kísérleti módszer szerint történik.

Fejlődési korszak szerint megkülönbözteti a szerző az alak
talan (1—3. év), a képzeletszerű (3 — 10.) és a természetszerű raj
zolás (10 — 15. év) korszakát. Bár az egyes korszakok közötti át
menet csaknem észrevétlen, mégis megállapíthatók ezek legfőbb 
jellemző vonásai. Az elsőben a gyermek mindenféle alaktalan 
vonalakat húzgál és a vonalaknak jelentést is ad, de alakot adni 
nem tud. A második korszak legjellemzőbb vonásai a csapongó 
képzelet, a való élettel való nemtörődömség, az aránytalanság, 
továbbá, hogy a gyermekek szeretik rajzaikat bizonyos témák 
szerint, pl. egyszerű mértani alakokból összeállítani. E korban 
minden gyermek szeret többé-kevésbbé rajzolni, s a nevelőktől 
függ, hogy a gyermekek e kedvét növelje és állandósítsa. Külö
nösen érdekes világot vetnek az e korszakban készült ösztönszerű 
rajzok az emberi gondolkodás két irányának, a szintetikus és ana
litikus elmének a fejlődésére. A harmadik korszakot a képzelet
beli rajzolás iránt való hajlandóságnak a csökkenése jellemzi; a 
gyermek törekszik a való élet megismerésére, jobban megfigyeli 
a dolgokat és jelenségeket és rajzaiban hiven igyekszik ezeket 
visszatükröztetni; kezdődik a természet utáni rajzolás. Utóbbiról 
és az emlékezetből való rajzolásról szólván, szerző számos kísér
lete alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy fejlettLenebb ko
rukban a gyermekek sokkal szívesebben rajzolnak emlékezetből, 
ezt képzeletükkel kiegészítve, mint későbben.

A gyermekrajzok témáit a gyermekek leginkább környeze
tükből, igy a családi életből, az iskolából, a társadalomból, val
lásból, foglalkozásokból, természeti jelenségekből, a napi életből, 
történetből és mindazokból meritik, amit látnak és hallanak. 
»Mindezekben a rajzokban a gyermek semmi egyébre nem törek
szik, mint azon belső mozgalmainak hű illusztrációjára, amelyeket 
az ő lelkében a külső ingerek támasztottak.« Mindamellett azon
ban tagadhatatlan, hogy bizonyos fokon a gyermekeket az alkotási 
szándék is heviti; tehát rajzaikban feltaláljuk a művészeteknek 
ösztönszerű lélektani alapjait is. A gyermeki rajzok gyűjtésére 
többek között a szerző igen alkalmasoknak véli a gyógypeda
gógiai intézeteket is. Ezek közül kétségtelenül a siketnémák inté
zetei azok, amelyekben ily rajzok a legnagyobb eredménnyel 
gyűjthetők; sőt többet mondunk, az intézetek alsóbb osztályaiban, 
ahol meg van engedve a gyermekeknek, hogy teljesen szabadon, 
minden befolyás nélkül adjanak alakot a ’ I7iTüií~n»eg£ügamzott

t , *• '  r t o  J  f  n  t

talán meg a rajzoknál is értékesebb anyag ¿zöfgáft&tfl 
Sajnos, lapunk terjedelme nem enged negfezert^ 

kának részletesebb ismertetését. Látjuk, érezzük).' föeg\ 
tetés nagyon is vázlatos, hiányos, de tekmkaf'’ AdÉiéz 
dályozzák meg, hogy a legértékesebb részletekéi, a

mu
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zokat és ennélfogva az ezekhez fűzött magyarázatokat és értékes 
fejtegetéseket lapunk olvasói előtt bemutassuk; olv kedvesek, 
oly megkapok ezek, hogy ott képzeljük magunkat a gyermekek 
kedves, bohó világában; »ez a könyv — irja a Magvar Pesta
lozzi — az olvasót egy véghetetlenül vonzó, derült világba, a 
gyermek művészi képzeletének a játékaiba vezeti. A gyermekraj
zokat vizsgálva, szinte halljuk a gyermek kacagását és,látjuk ár
tatlan tréfáit.«

Mindezeknél fogva szívesen ajánljuk Nagy László e könyvét 
olvasóinknak, mint olyat, amely alkalmas arra, hogy a siketnémák 
lelki életének tanulmányozására egy új útat mutasson. -—gr.

H  i r  e 1*.

P E R T I K  G Y U L A
1850- 1905.

Szomorú dolog és a sorsnak különös játéka, hogy a „Magyar 
Siketnéma-Oktatás“ beköszöntő számában kell megemlékeznünk 
annak az embernek haláláról, ki a magyar siketnema-oktatásnak 
egy hosszú életen keresztül nemcsak fáradhatlan munkása, hanem 
oktatásügyünk új irányának úttörője is volt. Meghalt Pertik Gyula, 
a siketnémák váci intézetének nyugalmazott tanára s a koronás 
arany-érdemkereszt tulajdonosa. Nem is oly rég, 1899. november 
3-án töltötte be tanári működésének 30-ik évét, amikor kartársai 
őszinte örömmel ünnepelték Nesztorukat. Ez alkalomból meg
jelent az ünnepelt életrajza is a „Gyógypedagógiai Szemle“ 1899. 
decemberi számában, melyre most felhívjuk olvasóink figyelmét 
s azt a következőkkel egészítjük k i : Ünnepeltetése után nehány 
évig dolgozott még az ősz mester, de a hosszú munka kifárasz
totta s 1904. év szeptember havában, 35 évi eredményekben 
gazdag működés után a méltán megérdemelt nyugalomba vonult. 
M ár ezt megelőzőleg eljutottak érdemei a trón zsámolyához és 
Ö Felsége is elismervén azokat, a koronás arany-érdemkeresztet 
ajándékozta a magyar siketnémaoktatás önzetlen munkásának. De 
csak rövid ideig élvezhette a pihenést. A múlt, 1905. év novem
ber havának 30-án, életének 56. évében elhunyt. A halál elné
mította ajkát, mely nemes szivének sugallatára sohasem habozott 
tanítványai és kartársai érdekeért szót emelni. O volt az is, ki
ben egyesületünknek egyik legbuzgóbb alapitóját kell gyászol
nunk. Haláláról a váci intézet tanártestülete külön gyászjelentést
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adott ki. Temetése december 2-án délután volt, amely alkalom
mal az ország összes siketnéma-intézetei igyekeztek egy vagy más 
módon részt venni a család gyászában. A ,,Siketnema-ínté\eti 
Tanárok őrsE gyesülete“ pedig külön koszorút helyezett egykori 
alelnökiének ravatalára és sírjánál Dcschens\ky Ferenc, a siketnémák 
budapesti intézetének tanára s egyesületünk titkára, a következő 
jellemző beszédet mondotta: „Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezet! 
Itt állunk e nyitott kripta szájánál, mely rövid idő múlva be fog 
zárulni s magába fogja temetni a szerető férjet, a gondos család
apát, az emberbaráti szeretet lelkes, odaadó apostolát. Drága ha
lottunk ! Itt állnak körülötted rokonaid, kartársaid, jó barátaid és 
ismerőseid, im, eljöttünk mindannyian, kik téged szerettünk, el
jöttünk, hogy földi pályafutásod ezen végső állomásánál egy utolsó 
Istenhozzádot mondjunk néked. Eljött első sorban a siketnémák 
váci intézetének tanári testületé, az a testület, amelynek 35 hosszú 
éven keresztül munkás, buzgó s önfeláldozó tagja "ovitál. íme el
jöttek, kik veled együtt munkálkodtak, hogy elbúcsúzzanak Mes
terüktől, Nestoruktól. Az ő veszteségük a legnagyobb, mert leg
közelebbről érezték kartársi szereteted melegét. Legközelebbről, 
de nem egyedül! Nemes szivednek önzetlen szeretete magához 
ölelt mindannyiunkat. E szeretet alapján testvéries egyesülésre 
szólítottál fel bennünket s ezen felhívásod szülöttje a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Országos Egyesülete, melynek nevében itt állok 
most koporsódnál, hogy az egész országban működő kartársaid 
nevében mondjak Istenhozzádot néked. Pihenni tértél! Eltávoztál 
közülünk, de emlékezeted közöttünk fog maradni. Követni fogjuk 
azt az irányt, amelynek úttörője voltál, tovább fogunk harcolni 
azokért a nemes eszmékért, amelyeknek életedet szentelted. 35 
évi buzgó munkálkodásodat, mely külföldi tanulmány úttal kez
dődött s egy új irány meghonosításában folytatódott, részletezni 
nem próbálom. Még pedig azért, mept érzem, tudom, hogy a 
szavam gyenge egy emberöltő áldásos munkálkodásának méltatá
sához. De beszéljen helyettem az a koronás kereszt, amelyet leg
felsőbb Urunk juttatott néked, mondja el ez a ragyogó kereszt, 
hogy önfeláldozó munkásságod elismerésre talált" még a trón 
zsámolyánál is. Nézz le. onnan felülről! Itt láthatod egykori tanít
ványaidat is, akik szomorú arccal s fájdalmas szivvel állják körül 
sírodat. Nézz le és lássad, hogy nem haltál meg, hogy tovább 
fogsz élni az ő sziveikben. Az ő ajkaikat megnyitottad, a tiéd 
pedig lezárultak örökre. Száz meg száz néma nyelvet megszólal
tattál s most magad némultál meg. De nem! Beszélnek tetteid. 
Ezek fennen fogják hirdetni nevedet, amely feledésbe nem mehet, 
amig csak siketnémákat tanítanak e hazában! Azok a nemes cse
lekedeteid, amelyek itt a földi király elismerését vivták ki szá
modra, elkísérnek téged és amott, az egek királyának örök jutal
mát szerzik meg néked. Ezt tudva, ezt remélve, fájdalommal bár, 
de bizalommal és a feltámadás reményében zárjuk le kriptádat. 
Drága halott! Kedves mesterünk! Isten veled!«
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Kinevezései?. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Herodek 
Károlyt, a vakok budapesti intézetének helyettes igazgatóját igaz
gatóvá nevezte ki. Kinevezte továbbá Wenfyel Józsefet, az ungvári 
intézet igazgatóját a IX. rangosztály 3. fokozatába; Kleitsch Jánost, a 
vakok bpesti intézetének tanárát a X. osztály 3. fokozatába; Puha 
Lászlót a siketnémák bpesti,S\obolovs\ky Istvánt, a siketnémák kör- 
möcbányai, Abraham Jánost, a siketnémák szegedi, Müller Lajost, 
a siketnémák jolsvai, Tasch Pétert, a siketuémák ai'adi intézeté
nek tanárait a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába; — továbbá 
Schreiner Ferenc, Derbésy Bertalan, Karnay Árpád, Zemkó Péter, 
Eötvös László, Láng István, Pirovics Jenő, Elírj Pál és Tóth Zol
tán II. éves tanfolyamhallgatókat állami tanitókká nevezte ki.

Hymen. Herodek Károly, a vakok budapesti intézetének 
igazgató-tanára eljegyezte Zombory Margitka kisasszonyt Garam- 
szentbenedekről — Ifj. Begidsán Tivadar múlt év dec. 23-án 
esküdött örökhűséget Zattler Ida kisasszonynak, a siketnémák 
kolozsvári intézete női kézimunka tanítónőjének. — Schreiner 
Miklós, a siketnémák váczi intézetének tanára eljegyezte Temes
várról Gerhardt Katica kisasszonyt. Örömmel üdvözöljük őket 
és tartós boldogságot kivánunk.

3Itlinl?ó SJsíván kitüntetése. Mlinkó Istvánt, az egri siketnéma- 
intézet igazgatóját szép kitüntetés érte, u. is: a hevesi önkéntes 
tűzoltótestület őt örökös tiszteletbeli parancsnokává választotta. 
Az erről szóló okmányt a hevesi kaszinóban nyújtották át az 
ünnepeltnek s egyszersmind diszes és értékes ezüst dohánykész
letet ajándékoztak neki emlékezetül. Mlinkó István az egri tűz
oltó-testületnek is már több év óta tiszteletbeli parancsnoka s 
egyszersmind az egri járás tűzfelügyelője is.

Karácsonyfa-ünnepélyei?- A karácsonyfa-ünnepélyek kultusza 
mindinkább kezd tért hóditani hazai siketnéma-intézeteinknél. — 
Ezek rendezése valóban meg is érdemli a fáradságot, mert amel
lett, hogy növendékeinknek feledhetetlen kedves örömöt okoz, 
nyilvános voltánál fogva a nagyközönség érdeklődését is felkelti 
intézeteink működése s növendékeink sorsa iránt. Igen sikerült 
karácsonyfa-ünnepélyt rendeztek a most elmúlt ünnep alkalmá
val is a váci, budapesti, soproni és jolsvai siketnéma intézetek.

O l v a s ó i n k h o z !  Lapunk jelen szám ának, nyomda- 
változtatás miatt való késéséért, olvasóink szives elnézését

Szerkesztő.
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