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Jeg y ző k ö n y v
a Siketném á-intézeti Tanárok Orsz. E gyesületének Kolozsváron, 1907. évi
julius hó 3-án és folytatólagosan 4-én tartott évi rendes közgyűléséről.

Jelen vannak:
Klis Lajos elnök, Klug Péter alelnök, Schaffer Károly diszelnök,
Begidsán Tivadarné, Borbély Sándor, Dávid Mihály, Deschensky Ferenc,
Erdős István, Gácsér József, Gönczi Gyula, Hrivnak László, Kábán
József, Krupa Pál, Lázár Pál, Mlinkó István, Nagy Péter, Nemere
Gyula, Palatínus N. Károly, Paull István, Scholtz Lajos, Schreiner
Ferenc, Szotfrid József, Sztankay Lajos, Tariczky Ferenc, Török Sán
dor, Váradi Zsigmond, Völker József, Wentzel József egyesületi tagok
és számos vendég.
Tárgy:
1.
Elnöklő Klug Péter, alelnök, a következő megnyitó beszédet
tartja :
Mélyen tiszteli Közgyűlés !
Elnökünk akadályozva lévén a megjelenésben, reám hárul mai
közgyűlésünk megnyitásának és vezetésének kötelezettsége. Mielőtt
azonban ezt tenném, engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében, kik
hazánk minden részéből e város vendégszerető falai között egybegyűl
tünk, őszinte meleg szívvel üdvözöljem egyesületünknek itt körünkben
megjelent diszelnökét: Schaffer Károly ny. igazgató urat, kinek igaz
nagy érdemeit valóban nem kell egyesületünk tagjai előtt ismertetnem.
Az ő értékes munkásságát mindnyájan ismerjük.
Benső szeretettel üdvözlöm továbbá vendégeinket, kiket ügyünk
iránt való nemes érdeklődésük körünkbe vezérelt.
Kedves Kartársaim! A legmelegebb szeretettel üdvözöllek Benne
teket, kiket a kartársi szeretet, a megbonthatatlan összetartás s az
ügy iránt való lelkesedéstek — költséget és fáradságot nem sajnálva
— ma idehozott.
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A magyar tengerparton tartott közgyűlésünk után e város ősi
falai között jöttünk újból össze, hol a szabadság dicső fája virágzott,
s ahol még akkor is magyar szó hangzott az ajkakon, amikor orszá
gunknak csaknem minden részében szép nyelvünk elnémult; innen
indult újra és újra hóditó útjára a magyar szó, mig végre ismét úrrá
lett az egész országban. E város dicső múltja szolgáljon például mun
kánkban s őseink lelkesedő bizakodása adjon erőt a csüggedő telkek
nek. Egyik kartársunk mondotta nemrég, hogy ha csak kishitűekből
állana a világ, sohasem történnék semmi. Tény és való. Mert ha haj
danta a kicsiny Erdély ország elcsügged vala, ha nem él benne a meg
dönthetetlen hit, hogy a németen, törökön végre is győzedelmeskedni
fog, ha visszariadva a reá váró nehézségektől, abbahagyja a szabadság
ért és magyarságért való küzdelmet: ki tudja, ma a Kárpátoktól Adriáig
élne-e magyar?
Látva őseink e dicső nagy példáját, szabad-e elcsüggednünk ne
künk, kik bár kevésbé nagy horderejű, azonban semmiesetre sem le
kicsinyelhető hivatást teljesítünk, s kiknek különben is kisebb nehéz
ségekkel kell megküzdeniink ?!
A mi hivatásunk az embermentés munkája s munkánk eredmé
nyességének egyik föltétele az a megingathatatlan hit és meggyőződés,
hogy a természet rombolásán és az emberiség emberietlen gondolko
zásán végre is győzedelmeskedni fogunk.
Csak a hitet vesztett állíthatja, hogy a siketnémák beszédre ta 
nításának elértük végső fokát s a kishitűek, hogy a siketnémák inten
zív és extenziv fejlesztése érdekében való munkásságunk, valamint
jogainkért való küzdelmünk eredménytelen leend. Nem, Uraim! a mi
munkánk nem lehet eredménytelen; törekvésünket siker fogja koro
názni, mert vezéreink az önzetlen hivatásszeretet, az odaadó lelkes
összetartás bajnokai és mert igazságos ügyért küzdünk.
Tagadhatatlan, hogy a siketnémák oktatásügye hazánkban az
utolsó évtizedben igen sokat fejlődött, viszont azonban elvitázhatatlan
tény, hogy még mindig aránytalanul több a tennivaló. Ebben pedig ki
kell vennie részét egyesületünknek épúgv, mint a múltban is minden
erejével igyekezett az ügyet előmozdítani.
A siketnémák oktatásügyének törvényhozási rendezése tovább
nem halogatható. Minden siketnémának meg kell adni a lehetőséget,
hogy oktatásban legyen részesíthető. Bár a nyugati kultúrállamok eb
ben a tekintetben különben is megelőztek bennünket, mégis azt mon
dom, ne tekintsünk sem jobbra, sem balra, mert szomorú vigasztalás
volna az éhenhalóra, ha ahelyett, hogy egy falat kenyerét nyújtanánk
neki, azzal biztatnék, hogy nyugodtan halhat meg, mert a szomszédja
is éhenhalt.
Nagyon inhumánus felfogásra vall tehát a képzésben nem része
sülő és semmi emberi jogot nem élvező siketnémák nagy számát
látva, azzal mentegetni magukat, hogy némelyik külföldi országban is
igy van. Ki kell mondani a tankötelezettséget és ingyenessé kell tenni
az oktatást, hogy egyetlen lelketlen, vagy tudatlan szülő se élhessen
vissza néma gyermekének legelemibb jogával.
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Gondoskodni kell továbbá a fennálló intézetek fenntartásának biz
tosításáról és az esetleg még szükséges intézeteknek a felállításáról.
Etikai és erkölcsi okok szólnak a mai koldusrendszer ellen, de ellene
szól a rideg valóság, hogy csaknem valamennyi hazai intézetet állandó
anyagi válság fenyeget. Intézeteink legtöbbjének fennállása a szó-szoros
értelmében egyes lelkes egyéneknek a jóindulatától függ. Elérkezett
tehát az idő, hogy a siketnémák intézetei számára biztosabb alap te
remtessék. Mert nyugodt, eredményes munkálkodásnak ez képezi leg
első feltételét.
A tanításra hivatott egyéneket fel kell szabadítani az anyagiak
ról való gondoskodástól és lehetővé tenni, hogy minden erejüket az
ügy intenzív fejlesztésére, a tanítási eredmény fokozására fordít
hassák.
Általánosságban egyikünk sem lehet megelégedve az ez ideig
felmutatott tanítási eredménnyel és nem lehetünk megelégedve mind
addig, mig minden kiképzett siketnémának teljes és mindenki által
megérthető beszédet nem nyújtunk. Hogy e célt elérhessük, intenzi
vebbé kell tenni a tanárképzést és az egész siketnémaoktatást tudo
mányos alapra kell fektetni; gondoskodni kell továbbá megfelelő tan
szerekről és főleg jó tankönyvekről.
A siketnémák elő- és továbbképzését sem hagyhatjuk figyelmen
kívül.
Végül, mint sürgősen megoldandó kérdés, itt áll személyi érde
keink méltányos kielégítésének az ügye is. Valamely ügynek rendezé
sét a személyek figyelmen kivül hagyásával el sem képzelhetem. Nin
csen hivatás, amelyért az egyes személyek oly mérhetetlen áldozatot
hoztak volna, mint a siketnémák ügye. Hogy fizetésünk nincsen arány
ban munkánkkal, ezt felettes hatóságaink sem tagadhatják és épen
ezért él bennünk a remény, hogy érdekeink és jogaink méltányos ren
dezése nem fog elmaradni. Időszerű tehát, hogy összegezzük kívánsá
gainkat és megállapodásra jutván, azokat illetékes helyre juttassuk,
hol bizonyára meleg jóakaratra fogunk találni.
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ez a hely és alkalom nem engedi
meg, hogy e kérdésekkel, amelyek megoldásától függ ügyünk egész
jövője, bővebben foglalkozzam. De hiszem, jelen közgyűlésünk folya
mán ismételten vissza fogunk azokra térni. Erős bennem a hit és
meggyőződés, hogy tanácskozásunk nagy léptekkel fogja mindezeket a
fontos tárgyakat a megoldás felé vezetni s mostani munkásságunk ál
dást hozand az egész ügyre, megelégedést és megnyugvást annak
művelőire.
Áldja meg a mindeneket Intéző tanácskozásunkat, áldja meg
ügyünket! A közgyűlést megnyitom.
Scháffer Károly köszönetét mond a kitüntető fogadtatásért. Baráti
jobbját nyújtja az egyesület minden egyes tagjának. Utal arra, hogy
nemes céljait az egyesület az összetartás által fogja elérhetni.
Kéri az egyesület tagjait, tartsák meg őt továbbra is barátságukban.
Az elnöknek az egyesület életét irányítani hivatott
beszéde tudomásul szolgál.
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2. Elnök jelenti, hogy Vatter Ferenc, az egyesület jegyzője, a
közgyűlésen nem jelenhetett meg; távolmaradását igazolta. Felkéri
Erdős Istvánt a jegyzőkönyv vezetésére.
Tudomásul van.
3. A titkár felolvassa Scháffer Károly, ny. siketnéma-intézeti igaz
gatónak, egyesületünk diszelnökének a közgyűléshez intézett alábbi
beadványát:

A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“
Tekintetes Elnökségének
Budapest.
Tekintetes Elnökség ! Mélyen tisztelt Közgyűlés !
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületéinek múlt
évi julius hó 3-án Fiúméban tartott rendes évi közgyűlése szives volt
csekélységemet ennek a nagy tekintélynek örvendő egyesületnek „örökös
tiszteletbeli elnökévé“ megválasztani. Múlt évi november hó 4-én pedig,
midőn a siketnémák temesvári intézetében arcképemet ünnepélyesen
leleplezték, abban a kitüntető megtiszteltetésben részesültem, hogy az
egyesület képviseletében, annak érdemes titkára, Deschensky Ferenc
kartárs úr, szeretett pályatársaim nevében a tiszteletbeli elnökségemről
szóló „Diszokmányt“ nyújtotta át.
Ezért a nem várt kitüntetésért fogadják elsősorban is szivem
mélyéből eredő hálás köszönetemnek kifejezését.
Különösen megtisztelőnek tartom magamra e kitüntetést azért is,
mert kartársaimnak, mint szakembereknek, elismerését látom abban
élethivatásom teljesítéséért szakszerű bírálatként.
Érzem, hogy ez a legmérvadóbb helyről jött erkölcsi elismerés
eltöltött hivatalos és humánus munkásságomnak legdrágább kincsét
képezi s hogy azt éltem legvégső pillanatáig, mint a legértékesebb
ereklyét fogom őrizni.
Csekély anyagi és szellemi tehetségemhez képest, minden törek
vésem oda fog irányulni, hogy ennek az egyesületnek zászlaja állan
dóan. magasan lobogjon s hogy azt a magasztos és nemes célt, melyet
az egyesület maga elé tűzött, édes hazánknak és a szenvedő emberi
ségnek javára, megvalósíthassa.
Mélyen tisztelt és szeretve-szeretett pályatársaimnak barátságába
ajánlva magamat, teljes és kollegiális tiszteletem kifejezése mellett
vagyok
Temesvárott, 1907. évi julius hó 1-én
igaz hivük :

Scháffer Károly,

áll. siketnéma int. nyug. igazgató,
az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.

Az elnök jelenti, hogy Scháffer Károly diszelnök úr e beadványa
kapcsán 50 koronát adott az egyesület céljaira.
A közgyűlés a beadványt örömmel veszi tudomásul,
a nagylelkű adományért pedig hálás köszönetét mond.
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4. Az elnök jelenti, hogy a választmánynak folyó évi julius hó
2-án tartott ülése és az ezt követő előértekezlet a mai gyűlés tárgysorozatát következőképen változtatta meg: 1. Elnöki megnyitó. 2.
Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. 3. A titkár évi jelentése az egyesület
állapotáról és működéséről. 4. A siketnémák iskolakötelezettségéről
szóló törvényjavaslat tárgyalása; előadó Gácsér József. 5. Sztankay
Lajos értekezése „A siketnémák továbbképzéséiről. 6. A szerkesztő
jelentése az egyesületi lap állapotáról és működéséről. 7. Az évi zár
számadás felülvizsgálása. 8. A választmány által benyújtott költségvetés megállapítása. 9. Borbély Sándor „Igeragozási tábláidnak ismer
tetése.
A közgyűlés a tárgysorozatnak ilyetén megváltoztatá
sához hozzájárul.
5. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Borbély Sándor és
Váradi Zsigmond tagtársakat kéri fel.
Tudomásul van.
6. a) A titkár indítványozza, üdvözölje sürgönyileg a közgyűlés
azokat a férfiakat, akik oktatásügyünk előbbrevitelét munkálták és
munkálják, nevezetesen Wlassics Gyula dr.-t, az egyesület disztagját,
Apponyi Albert g ró f m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert és
Náray-Szabó Sándor miniszteri tanácsos, elnöki titkárt, ügyosztályunk
vezetőjét.
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag magáévá teszi,
a következő sürgönyöket küldi:
a) Nagyméltóságú Apponyi Albert g ró f m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter úrnak, Budapest. — A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületé “-nek kolozsvári
közgyűlése hódoló tisztelettel üdvözli Nagyméltóságodat és
alázattal kéri, hogy a hazai siketnéma-oktatásügyet a jövő
ben is részesítse magas pártfogásában. A közgyűlés nevében
Klis Lajos s. k. elnök.
b) Nagy-méltóságú Wlassics Gyula dr. úrnak, a közigazgatási bíróság elnökének, Budapest. — A „Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete“ folyó évi rendes
közgyűlése alkalmából mély hódolattal üdvözli Nagyméltó
ságodat, egyesületünk disztagját. Az egyesület nevében
Klis Lajos s. k. elnök.*
c) Méltóságos náray Náray-Szabó Sándor miniszteri
tanácsos úrnak, Budapest. — A „Siketnéma-intézeti Taná
rok Országos Egyesületé “-nek rendes évi közgyűlése mély
hódolattal üdvözli Méltóságodat, a hazai siketnéma-oktatásíigy
apostolát. A közgyűlés nevében Klis Lajos s. k. elnök.
* Erre a táviratra a következő felelet érkezett: „Nagyságos Klis Lajos úrnak,
m. kir. siketnéma-intézeti igazgató, Budapest. Tisztelt Barátom! Fogadja a „Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete“ nevében küldött szives üdvözletéért hálás
köszönetemet. Budapest, 1907. VII/5. Igaz hive Wlassics s. k.“
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b) Wentkel József indítványozza, üdvözölje a közgyűlés Körmöc
bánya város közönségét abból az alkalomból, hogy az ottani intézet
fenntartására évi 30,000, az intézet építése költségeinek fedezésére
pedig 100,000 koronát szavazott meg.
Borbély Sándor felkéri Váradi Zsigmondot, a körmöcbányai
siketnéma-intézet igazgatóját, nyilatkozzék a dolog állása felöl. Váradi
Zsigmond felvilágositó szavai után a közgyűlés a következőkben üdvö
zölte Körmöcbánya érdemes közönségét:
Nagyságos Palkovits Emil polgármester úrnak, Kör
möcbánya. — A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé
nek Kolozsvárt tartott ez évi közgyűlése nagy lelkesedéssel
egyhangúlag elhatározta, hogy az ottani intézet anyagi
ügyeinek örökidőkre való rendezését biztositó és a hazai
siketnéma-oktatás történetében páratlanul álló határozatáért
szivvel-lélekkel üdvözli a város nagylelkű közönségét. A
közgyűlés nevében Klis Lajos s. k. elnök.
7.
Deschensky Ferenc titkár az alábbiakban számol be az egyesü
let múlt évi állapotáról és működéséről:
Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
Alapszabályaink értelmében a lefolyt esztendőben kifejtett mun
kálkodásunkról kell a m. t. közgyűlésnek beszámolnom.
A múlt évi közgyűlés két nagy eszmének a megvalósitását bízta
a választmányra s e két nagy eszme szolgálatában állott múlt évi
munkálkodásunknak legnagyobb része. Az első a siketnémák jogvédelme.
E kérdés szakszempontból teljesen tisztázva van. A szakelőadó által
összegyűjtött vélemények áttétettek a jogi előadóhoz, aki ezeket fel
dolgozva, rövid időn belül elkészitendi a végleges törvényjavaslatot.
A második nagy eszme, a siketnémák tankötelezettségének korszakot
alkotó kérdése kimerítő tanulmányozás és megvitatás után törényj avas
lat alakjában a jelenlegi közgyűlés elé került.
A túlkoros siketnémák oktatásának s az orvosi vélemények össze
gyűjtésének ügye elintézés alatt áll.
Akkor, amikor humánus eszmék keresztülvitelén fáradozunk,
amikor önzetlenül felkaroljuk szerencsétlen védenceink ügyét, termé
szetes, hogy a magunk boldogulását is iparkodtunk előmozdítani.
Pragmatikánk, fizetésünk és nyugdijunk ügyében két Ízben for
dultunk a szolgálati pragmatikát készítő bizottsághoz s alapos remé
nyünk van, hogy jogos kéréseink teljesittetnek.
Az óratöbbleti dijak felemeléséért folyamodtunk Ő-Excellentiájához, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, aki azonban, sajnos,
fedezet hiánya miatt kérésünket elútasitotta.
Egyesületünk belső életét illetőleg jelentem még, hogy a lefolyt
évben 11 új tag lépett be; névszerint: Adamcsik Isván, Szobolovszky
István, Hribik Aladár, Fáklya Károly, Csák Sándor, Vas János, Tiehy
Marianna, Horváth István, H. Sztankay Lajos, Tóth István és Winkler
Sándor. Sajnálattal jelentem továbbá, hogy Stanczel János kilépett az
egyesületből.
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A múlt évi közgyűléskor 86, ma 96 rendes tagja van egyesüle
tünknek.
Egyesületünk vagyoni állapotáról a pénztáros, egyesületi lapunk
működéséről pedig a szerkesztő fog részletes jelentést tenni. Én még
csak azt jelentem, hogy a lefolyt évben négy választmányi gyűlést tar
tottunk. Ez az első pillanatra talán kevésnek látszik, de ha tekintetbe
vesszük, hogy a választmányi tagoknak az ország különböző részéből
kell összegyűlniük, nagy áldozatot jelent, mert meg kell jegyeznem,
hogy a választmány, tekintettel az egyesület szerény anyagi viszonyaira,
nem kívánta az útiköltségek megtérítését.
És amíg ennyi áldozatkészséget látunk egyesületünk tagjaiban,
addig bizton tekinthetünk egyesületünk jövője elé.
Kérem a m. t. Közgyűlést, méltóztassék tiszteletteljes jelentése
met tudomásul venni.
A közgyűlés a titkár jelentését köszönettel tudomásul
veszi és teljes egészében a jegyzőkönyvhöz csatolni határozza.
8. Az elnök indítványozza, tisztelegjen küldöttségileg a közgyűlés
Szvacsina Géza, kir. tanácsos, Kolozsvár város polgármesterénél.
A közgyűlés az indítványhoz hozzájárul. A küldöttség
vezetésére Schaffer Károly diszelnököt kéri fel.
Scháffer Károly jelenti, hogy Szvacsina Géza polgármester úr a
küldöttséget szívesen fogadta. Üdvözletét és tiszteletét küldi a közgyű
lésnek; sajnálatát fejezte ki afelett, hogy elutazása miatt azon nem
jelenhet meg.
Tudomásul szolgál.
9. Az elnök felkéri Gácsér Józsefet, hogy a siketnémák iskola
kötelezettsége tárgyában készített törvényjavaslat-tervezetét adja elő.
Gácsér József legelsőbb is a tanári testületektől e tárgyban
hozzáérkezett véleményeket ismerteti, majd a kért módosításokat adja
elő. Előadó az eredeti tervezethez ragaszkodik; azt úgy egészében, mint
részleteiben elfogadni kéri. A kinyomatandó törvényjavaslatból a maga
számára 50—60 darabot kér.
Az elnök köszönetét mond az előadónak. Fölszólitja a tagtársakat,
szóljanak hozzá a szőnyegen levő tárgyhoz.
Scholtz Lajos a javaslatot általában elfogadja. A részleteknél
indítványozza, hogy a siketnémák ellátásáról ne pótadóval kívánjunk
gondoskodni, hanem arra kérjük a kormányt, hogy az állami költségvetésben vegyen fel erre a célra évről-évre nagyobbodó összeget.
Wentzel József azt indítványozza, hogy az iskolakötelezettség a
6-ik évvel kezdődjék. A szülők hozzájárulási arányát a közigazgatási
hatóság állapítsa meg, szedje be és szolgáltassa be az állampénztárba.
Az intézetek összes szükségleteit közvetlenül az állampénztár szol
gáltassa ki.
Paull István az iskolakötelezettség kimondásának sürgősségét
hangoztatja. A javaslatot elfogadja.
Palatínus Károly azt indítványozza, hogy a javaslatból ez a ki

124

MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS

7-8. sz.

fejezés: „elemi ismeretek“ kihagyandó, s más, alkalmasabb szóval vagy
kifejezéssel helyettesítendő.
Erdős István a növendékek eltartásáról való gondoskodást a
gyermekvédelmi törvény keretében szeretné megoldatni.
Váradi Zsigmond előtte szólónak javaslatát kivihetetlennek tartja.
Tudomása van arról, hogy a belügyminiszter a siketnémákról való
gondoskodást csak annyiban vállalja magára, amennyiben azok eltar
tása a szegényüggyel van kapcsolatban.
Völker József a javaslat azzal a pontjával szemben, hogy a ké
sőbben megsiketült és esetleg már néhány elemi osztályt végzett gyer
mekek utaltassanak a siketnémák intézetébe, ahol a képzettségüknek
megfelelő osztályban nyernek elhelyezést —• arra a körülményre való
tekintettel, hogy ezek egyrészt a beszédet még csak tanuló siketné
máknál nagyobb beszédkészséggel és több ismerettel bírnak, másrészt
azonban a beszédet leolvasni képtelenek és igy a sikeres továbbkép
zés veszélyeztetése nélkül nem helyezhetők el a siketnémák bármely
osztályába sem — javasolja, hogy a szőnyegen levő törvénytervezetbe
vetessék fel olyan pont vagy §, mely kimondja, hogy a későbben megsiketültek vagy nagyothallók külön e célra létesitendő iskolákban tanitandók.
Az elnök Gácsér József válasza után a javaslatot szavazásra bocsájtja.
Az közgyűlés a törvényjavaslat-tervezetet stiláris mó
dosítással úgy egészében, mint részleteiben elfogadja. Ki
nyomatja. Az országgyűléshez felterjeszti. Az országgyűlés
minden tagjának és az érdeklődőknek megküldi. Az elő
adónak a ldvánt számú példányt rendelkezésére bocsátja.
10. Sztankay Lajos megtartja értekezését „A siketnémák tovább
képzéséről.“
Az elnök köszönetét mond a felolvasónak tartalmas értekezéséért.
Rámutat a felolvasás szakjelentőségére és indítványozza, tétessék az
közé az Egyesület folyóiratában és utasittassék a válaszmányhoz,
mely a tagok hozzászólásai alapján hozzon határozatot.
A közgyűlés az elnök indítványát magáévá teszi.
11. Az elnök jelenti, hogy Németh László, a Magyar SiketnémaOktatás szerkesztője, a közgyűlésen nem jelenhetett meg. Gönczi
Gyulát, a szerkesztőség tagját bizta meg az egyesületi lap állapotáról
és működéséről szóló jelentése megtételére. Felkéri tehát a megbízottat,
olvassa fel a szerkesztőség jelentését.
Gönczi Gyula bejelenti, hogy a szerkesztő felhatalmazta őt,
hogy az esetleges elhangzó megjegyzésekre az ő nevében a kellő fel
világosításokat megadhassa. Felolvassa az alábbi jelentést:
Mélyen Tisztelt Közgyűlés !
Mielőtt az 1907. évi jelentésemet a mélyen tisztelt Közgyűlés
elé terjeszteném, személyes elmaradásomért kartársaim szives elnézé
sét kérem, mert körülményeim arra kényszeritettek, hogy erről, az
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egyesületi életünkben igen fontos szerepre hivatott közgyűlésről távol
maradjak.
Tiszteletteljes jelentésem különben is nagyon rövid lesz. Egyesü
letünk vezetőségének a nyugodt megfontolás és a jövőbe vetett fel
tétlen bizalom volt irányelve, amelytől az itt-ott mutatkozó keserű
csalódások sem rettentették el és minden nagyobb szabású akció nél
kül törekedett a kitűzött cél felé. Ez a várakozó álláspont átragadt szer
kesztőségünkre is, s bár vezércikkeinkben többször kikeltünk a nem
törődömség ellen és síkra szállottunk jogaink védelmére: mindazon
által a legnagyobb elfogultság mellett sem mondhatjuk magunkról,
hogy teljesen meg lehetünk elégedve munkásságunkkal, mert be kell
vallanunk, hogy a nagy közönyösség, mely a lefolyt évben egész egye
sületi életünkön végig húzódik, bennünket sem hagyott érintetlenül.
Hiányzott belölünk a lüktető életerő, amely a küzdelmet a legnagyobb
akadályokkal is képes felvenni. Úgy vélem, hogy a magunk iránti
szeretet és a személyes dolgaink előbbre való vitelének vágyakozása
kihalt belőlünk.
De hála a gondviselésnek, szakcikkeink már sokkal kedvezőbb
eredményt mutatnak fel, mint a jólét iránt való törekvésünk. Értékes
önálló munkák jelentek meg lapunk szakcikki rovatában, amelyek a
későbbi kornak is tanulságul szolgálhatnak.
Fordítási rovatunkban is kielégítőnek mondható a felmutatott
eredmény.
Szakirodalmi szemlénkben állandóan őrködtünk a külföldi ese
mények felett s lapunkban minden értékes cikket ismertettünk.
Az általános pedagógiai rovatunk a pedagógiai ügy vívmányait
kisérte figyelemmel, s minden olyan eszmét, amely ott felmerült s
amelyet nálunk is értékesíthetőnek véltünk, siettünk kartársainknak
bemutatni.
Mint örvendetes eseményt hozhatom fel, hogy lapunk cserepél
dányai útján a hazai szaklapok és napilapok tágabb körű ismereteket
szereznek ügyeink állapotáról, s különösen a napilapok közül nem
egy kelt a lefolyt évben jobb sorsra méltó ügyünknek védelmére.
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Midőn a szerkesztőség nevében hálás
köszönetét mondok a múlt közgyűlésen ránk ruházott nagyérdemű
bizalomért s midőn tisztünket letéve, megbízásunkat visszaadjuk meg
bízóink kezébe: arra kérem a mélyen tisztelt Közgyűlést, válasszon
szerkesztőnek nálamnál fiatalabb, munkabiróbb egyént, akire a külső
hatások nincsenek befolyással, s ifjú hévvel és lelkesedéssel tudja
jnajd veszendőben levő ügyünket védelmezni.
Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad előterjesztenem lapunk
évi forgalmáról szóló kimutatásomat. A „Magyar Siketnéma O ktatásit
folyó évi január hó 1-től 250 példányban nyomatjuk. Egy iv előállítási
ára 52 korona. A nyomatott példányokból előfizetőknek, tiszteletpél
dány és cserepéldányként elküldünk 180 példányt. Az előfizetési öszszegből, ha azok pontosan befolynak, fedezhetők a lap összes kiadásai,
sőt kisebb pályadijakat is lehetne kitűzni megfelelő cikkek díjazására,
amit, mint buzdító eszközt, jóbittel ajánlok az egyesület választmá
nyának figyelmébe.
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A múlt évben a lap összes költségei 853 korona 13 fillért tettek
ki, amely összegből előfizetési dijak által fedeztetett 756 korona. Az
egyesület által fedezett különbség 97 korona 13 fillér „volt, melynek
ellenértékeként van a szerkesztői irattárban ötven 1906. évi teljes
példánya a „Magyar Siketnéma Oktatásinak.
Gácsér József az előbb elhangzott jelentésből azt a benyomást
szerezte, hogy a harc meddősége, a kartársak bizonyosfokú nembánomsága megrendítették a szerkesztőben a győzelem iránt táplált hitet és
ez őt arra birta, hogy megbízatásáról lemondjon. Meg van győződve
azonban arról, hogy Németh László szívesen vállalja magára továbbra
is a lap szerkesztését, ha a bizalom egyetemlegesen feléje fordul.
Indítványozza tehát, ne vegye a közgyűlés tudomásul a szerkesztő
lemondó szándékát.
A közgyűlés tudomásul veszi a szerkesztő jelentését,
a továbbiakra nézve pedig Gácsér József indítványa értel
mében határoz.
12.
Az elnök lelkéri az évi zárszámadás felülvizsgálására Szotfr id József., Kábán József és Scholtz Lajos tagtársakat.
Nagy Péter pénztáros bemutatja a múlt év zárszámadását és a
jövő év költségvetési előirányzatát. Jelentését az alábbiakban tette meg:
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk választmányának egyik határozata értelmében a
pénztári könyvek ezentúl mindig a polgári év végével záratnak le.
Ehhez képest a pénztár idei forgalmáról, valamint az Egyesület jelen
legi vagyoni állapotáról szóló jelentésem is két részből áll. Az egyik
rész a múlt 1906. évi julius hó 3-án és 4-én tartott közgyűléstől az
1906. évi december hó 31-ig, a másik pedig az 1907. évi január hó
1-től a mai napig felmerült bevételeket és kiadásokat tűnteti fel.
I. A tavalyi közgyűléstől az 1906. december 31-ig felmerült
1. B e v é t e l e k :
a) Tagsági d i j a k b ó l ............................................. 206‘09 K.
b) Lapelőfizetési d i j a k b ó l ................................... 29L40 „
Összesen: 497’49 K.
2. K i a d á s o k :
a) A szerkesztőnek a lap kiadásainak fedezésére 365‘18 K.
b) Egyéb kiadások.................... ..............................61'32 „
Összesen: 426'50 K.
Mig tehát a tavalyi közgyűléstől 1906. december 31-ig az összes
bevétel 497'49 K.-t tett ki, addig a kiadások ugyanez időben csak
426'50 K.-ra rúgtak s igy 1907. január 1-én készpénz volt 70'99 K.
Megjegyzendő, hogy az Egyesület 1907. január 1-éig 73'78 K.-t fizetett
a lapra.
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II. 1907. január 1-től a mai napig felmerült
1. B e v é t e l e k :
Tagsági d i j a k b ó l ............................... 255'74
Lapelőfizetési dijakból (az egyesületi kölcsönnel) 523'93
Összesen: 779'67
2. K i a d á s o k :
A szerkesztőnek a lap kiadásainak fedezésére 457’13
Egyéb kiadások (a lapnak adott 137'53 K.
k ö lc s ö n n e l............................................. 172'20
Összesen: 629'33

K.
„
K.
K.
„
K.

A 779'67 K.-nyi bevételből levonva a
629'33
„ kiadást, marad
150'34 K.-nyi pénzkészlet.
Bevárandó követelések a tavalyi és előbbi évekről:
1. Tagsági d i j a k b ó l ............................................. 178'—
2. Lapelőfizetési d i j a k b ó l ................................... 177'—
Összesen: 355'—
A lapelőfizetési dijakból le írato tt...........................77'50

K.
„
K.
K.

Költségvetési előirányzat az 1907. évre.
A) B e v é t e l e k :
a) Tagsági dijakból (92 rendes tag után járó egész
évi á 5 K., 3 rendes tag után járó félévi á
2'50 K. és egy pártoló tag után 10 K.) össze
sen (460 -+- 7'50 + 10) =
. . . . . . .
477-50 K.
b) Lapelőfizetési dijakból (71 rendes tagnak elő
fizetése á 7 K.-val = 497 K., 22 nem rendes
tagtól és intézetektől á 12 K-val — 264 K.)
ö s s z e s e n ............................................................ 761'— K.
Az összes előirányzott összeg te h át: 1238'50 K.
a)
b)
c)
d)
e)

B) K i a d á s o k :
A lap kiadásának fe d e z é sé re......................... 850'— K.
A titkár tisz te le td ija........................................ 40'—• „
M eghívókért..................................
16'— „
Postaköltségekre és kézbesítési dijakra . .
8'— „
Előre nem látható kiadásokra..............................100'— „
Összesen: 1014'— K.
A 1238'50 K.-nyi összes bevételből levonva a
1014'— „
összes kiadást, marad
224'50 K.-nyi fölösleg.
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A zárószámadás felett a közgyűlés a számvizsgálók
jelentése után kivan határozatot hozni. A jövő év költségvetését elfogadja; a pénztárosnak fáradságos munkájáért
pedig köszönetét mond.
13. Az elnök üdvözli Kuszkó Istvánt, a kolozsvári orsz. törté
nelmi ereklyemúzeum igazgatóját, aki mint hírlapíró tevékeny részt
vett a kolozsvári siketnéma-intézet létesítésében.
Kuszkó István megköszöni az elnök figyelmét; amit a humánus
ügy érdekében tett — mondja ő — emberi kötelessége volt megtennie.
14. Az elnök felkéri Borbély Sándort, mutassa be'az általa készí
tett „Igeragozási táblákat.“
Miután Borbély Sándor általános figyelem mellett igeragozási
tábláit ismertette, felkéri őt Gácsér József, hogy az itt elmondottakat
a M. S. 0. részére is irná meg. A felszólaló rámutat a tanítási eszköz
célszerűségére, s azt kívánja, hogy az érdemes szerzőt az Egyesület
anyagi támogatásban is részesítse.
Az elnök köszönetét mond Borbély Sándornak tartalmas és tanul
ságos előadásáért.
A közgyűlés pedig ezt a tanítási eszközt, az intézeti
vezetőknek megvételre ajánlja.
15. A titkár felolvassa a pozsonyi kartársaktól érkezett alábbi
üdvözlő táviratot:
„Siketnéma-intézeti Tanáregyesület Közgyűlésének, Kolozsvár. —
Nyugat szeretetét küldi a keleten munkálkodóknak — viribus unitis. —
A pozsonyvárosi siketnéma-intézet tanártestülete.“
Tudomásul van.

F olytatólagos jegyzőkönyv.
(Kolozsvár, 1907. julius 4-én.)

16. Klis Lajos elfoglalja az elnöki széket. Sajnálatát fejezi ki
afelett, hogy gyengélkedése miatt a tegnap tartott ülést nem vezet
hette, amiért szives elnézést kér. Üdvözli Sólyom János polgáriskolai
tanárt, a „Család és Iskola“ szerkesztőjét. Beszél továbbá a mai nap
munkaprogram rajáról, különösen kiemeli a tisztviselők választásának
fontosságát. Az ülést megnyitja.
Tudomásul.
17. Az elnök felkéri Scholtz Lajost, tartsa meg értekezését.
Scholtz Lajos „az alkalomszerűségekről“ olvas fel.
Az elnök nem mond köszönetét a felolvasónak, mert amit ő tett,
azt az egyesület minden tagjának kötelessége megtenni. Scholtz Lajost, a
tanitásterv szellemében tartott tanulságos felolvasásáért elismerés illeti.
Váradi Zsigmond a vitát megrövidíteni kivánja, felkéri tehát
Borbély Sándort, a tanítási tervezet készítőjét, mint legautentikusabb
egyént, szóljon hozzá a felolvasáshoz.
Borbély Sándor a következőket mondotta:
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„Sclioltz Lajos kartársam felolvasásában két egymásba kapcsolódó
egység domborodik k i : az alkalomszerűség és tervszerűség. Tehát
ugyanaz, amit a Tanterv is mond, sürget. Sch. kartársam felolvasásá
ban semmi olyat nem hallottam, amit a Tanterv szintén ne mondana,
vagy ami ezzel ellentétben volna. Ezzel azonban nem akarnék az ő
érdemeiből semmit is levonni, sőt inkább kiemelendőnek tartom azt,
hogy ő e felolvasásával hasznos, dicséretes dolgot végezett. Ugyanis
többször halljuk ezt itt, azt ott, hogy a Tantervnek értelmezésében
eltérők a vélemények. A felolvasó úr itt a Tantervnek egyik sarkalatos
pontját világította meg, hogy mindenek, kik e gyülekezetben jelen
vannak, szintén hasonlóképen helyes világításban lássák és értelmez
zék azt.
És ha szándékom ellenére mégis felszólalok ez ügyben, azt a
Közgyűlés megtisztelő felszólítása folytán teszem. Ha a t. Közgyűlés
tagjai némi fontosságot tulajdonítanak az én Tanterv-értelmezésemnek,
én csak azt mondhatom, hogy a felolvasó úr egészen helyesen magya
rázta azt, hogy az alkalomszerűség — még ha oly kiváló is — egy
magában nem elegendő a sikeres nvelvbeszédtanitáshoz: azt — gondo
latban — meg kell előznie a tanár tervszerűségének s a gyakorlatban,
a kivitelnél vele kell járnia bizonyos rendszernek is.
Itt azonban egy kissé álljunk meg és jól különböztessünk. A fel
olvasó úr kivonatosan — már előbb — közölt, nyomtatásban megjelent
gondolatmenetéből azt lehetne kiolvasni, hogy ő a Tantervnek egy
nagy hiányosságára hívja fel a figyelmet. Arra ugyanis, hogy a Tan
terv csak az alkalomszerűséget említi, ellenben a tervszerűséget, a
rendszert nem látja szükségesnek hangsúlyozni s ennek pótlására ké
szült a felolvasása. No hát a felolvasásban megnyilvánuló értelmezés
nem vág egészen össze a kivonattal. A kivonat hiányra hivja fel a
figyelmet, a felolvasás pedig egészen a Tanterv szellemében adja meg
a helyes értelmezést.
Ezek után röviden én is megkisérlem e részét értelmezni a Tan
tervnek.
Az alkalomszerűséget, mint legmélyebbre ható szemléltetést, min
den alkalommal használjuk fel. Ámde annyi alkalomszerűség van s
egy és ugyanazon alkalomszerűség annyiféle kifejezési változattal
nevezhető meg, hogy ha minden alkalomszerűséget megneveznénk,
vagy a megnevezésben sorrendet, mértéket nem tartanánk, a kifejezé
sek hínárja lepné el a beszédben oly gyenge, ingatag siketnémát és
abból ki nem gázolna sohasem. Tehát igen is van szükség tervszerű
ségre, rendszerre, amint azt a Tanterv is mondja megfelelő helyen,
hogy t. i.: a tanárnak élénk tudatában kell lennie annak, hogy erre
az alkalomra ez a kifejezés legkönnyebb, leggyakoribb, tehát legajánla
tosabb. Egy előfordult alkalomszerűségen ez a kifejezés bemutattatott
már, itt, emennél ismétlődnie nagyon helyén van. Az a kifejezés át
ment már a vérbe és a nyelvérzékbe, itt tehát aggodalom nélkül hasz
nálható s kötelességszerűleg használandó is az. A tanárnak tudnia kell,
hogy midőn pl. azt az alkalomszerűséget nevezi meg, mely igy fejez
hető k i: János csomagot kapott anyjától, ebben a tervszerűségeknek
egész halmazata van s fényesen érvényesülhet a rendszer, tervszerű
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ség és tudatosság is. így a tárgy rágós szó, múlt idő, harmadik sze
mély, határozatlan tárgyú igealak, tói rágós igevonzat, harmadik sze
mélyül birtokrag, ki? m it? kitől? mikor? szórend, hangsúly, szólam
stb. stb. Igenis itt érvényesülhet s érvényesüljön is a tervszerűség,
mert e nélkül nem lesz sohasem kielégítő beszédtanitás. A tanárnak
ilyenkor tudnia kell, hogy azt az alkalmat mily szókkal, szóviszonyitással lehet és kell megneveznie, hogy sok új dolog ne torlódjék a tanuló
elé és viszont, hogy új is legyen benne, ami haladást biztosit. Ilyen
formán értelmezem én az alkalomszerűséget és a tervszerűséget. Az
alkalomszerűség a tanítás tartalmát adja, melyre csak annyi gondunk
legyen, hogy azt ragadjuk meg; a tervszerűség pedig a nyelvalakok
okos sorrendű felszedésére és alkalmazására vonatkozik. Hogy a ren
geteg sok alkalomszerűségek közül melyiket, s annak melyik részét
ragadjuk ki, azt milyen szóval, szóviszonyitással nevezzük m eg: ez a
legmélyebb tervszerűség részünkről, melyet — ha a falakon kívül állva
is igy ismernék — bátran művészetnek is nevezhetnék.
Tehát a Tanterv az alkalomszerűséget és a tervszerűséget, rend
szert egyformán szükségesnek tartja és amennyiben a felolvasó úr is —
amint kivehettem — szintén ily nézeten v an : részemről elismeréssel
adózom fejtegetéséért.“
Több hozzászólás nem volt, az elnök a vitát bezárta.
18. Elnöklő Klis Lajos üdvözli Hirschler József dr. kanonok
plébánost. Kéri, szerezzen minél több jóbarátot a siketnéma-oktatásiigynek.
Hirschler József dr. megköszöni a szives figyelmet.
19. Az évi zárszámadás felülvizsgálására kiküldött bizottság nevé
ben Szotfrid József jelenti, hogy a zárószámadás tételeit az okmá
nyokkal összehasonlították és azt rendben találták. Indítványozza, hogy
a közgyűlés mentse fel a pénztárost a további elszámolás kötelezett
sége alól.
A közgyűlés a felmentvényt megadja.
20. Nagy Péter megtartja felolvasását „a siketnémák első osz
tályáról“, melyet a közgyűlés tetszésnyilvánítással fogad.
Az elnök, hivatkozva az elhangzott tetszésnyilvánításra, azt a
legszebb elismerésnek mondja. A felolvasónak tartalmas és tanulságos
értekezéséhez gratulál.
Klug Péter az előadott értekezést a legtökéletesebb és legalapo
sabbnak tartja az eddig megjelent ilynemű munkák között, amelyek
főleg elméleten alapulnak és nagyrészt, kizárólag a hangok képzésé
vel foglalkoznak; Nagy P. előadása a szó-szoros értelmében kiegészíti
azokat. Az értekezésben kifejtett alapelveket saját gyakorlata alapján
is megerősitheti. Nem helyeselheti azonban a hangok izolált képzését,
mivel teljesen ellenkezik a magyarnyelv hangjaink sajátságával. A
megfelelő abc-s könyvek igen nagy haszonnal alkalmazhatók, ellenben
nem helyeselheti, hogy az I. oszt. növendékeinek kezébe tárgyakat fel
soroló képeskönyvet adjunk, mert ezzel fokozzuk a siketnémáknak a
tárgyhoz való kötöttségét és megnehezitenők a szellemnek a tárgyiasságon való felülemelkedését.
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Váradi Zsigmond mindenben hozzájárul előtte szólónak azon
kijelentéséhez, hogy eddig oly új és helyes szempontból feltáró dolgo
zatot az I. oszt. anyagának feldolgozásáról még nem olvasott. Két
kardinális észrevételre kell azonban reflektálnia; először olyanra, amelylyel az előadó foglalkozott és másodszor olyanra, amellyel nem foglal
kozott. Nevezetesen a lélekzési gyakorlatok elhagyása ellen kell állást
foglalnia. Az előadónak azt a tételét, hogy a növendékeknek későbbi
nehézkes és hehezetes kiejtése a lélekzési gyakorlatok eredménye,
megfordítja és azt mondja: épen a lélekzési gyakorlatok elhanyagolása
okozza a beszéd szabatosságának kifejlődését. Ő tehát a lélekzési
gyakorlatoknak nemcsak fenntartását kívánja, hanem azoknak fejlesz
tése mellett foglal állást. Ami a második, igen fontos és az előadás
ból sajnálattal nélkülözött tételt illeti, az a hangok elvégzésének ha
tárideje. Követelni azt, hogy már az I. félévben elvégezzük az összes
hangokat, lehetetlennek ta rtja ; az egész évet kérné e fontos
munkára. A növendék - létszámra nézve 10—12-őt ajánl. A hangokat
sem izoláltan, sem más hangokkal kapcsolatban, hanem vegyesen
óhajtja fejleszteni.
Hozzászólott még Wentzel József. Az értekező válasza után
az elnök a vitát bezárta.
21.
Klis Lajos elnök rámutat a siketnéma-intézeti tanárok önzet
len munkásságára. Szükségesnek tartja, hogy a magunk jólétéről is
gondoskodjunk. Kívánatosnak jelzi tehát, hogy érdekeink megvédésére
mozgalmat indítsunk. Az összes intézetek a közgyűlés tárgyául a fize
tésrendezést óhajtották kitűzni. A közgyűlés feladata tehát, hogy meg
jelölje a választmánynak azt az irányt, amelyen e kérdést dűlőre jut
tatni kívánja. Az. elnök előadja, hogy a választmány megbízta Medgyesi János tagtársat, hogy e tárgyban a közgyűlés elé terjesztendő
emlékiratot készítsen. Nevezett azonban a közgyűlés előtt egynéhány
nappal az elnökséghez intézett levelében a megfázásról lemondott. Az
elnökség az idő rövidségére való tekintettel már nem tudott senkit sem
megnyerni, aki ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozhatott volna. Mi
vel azonban a választmány ezt már máskor is tárgyalta, nem ütközött
nehézségekbe, hogy a közgyűlést megelőző választmányi ülésből ki
folyólag Wentzel József és Váradi Zsigmond választmányi tagok ennek
a kérdésnek a közgyűlés elé való terjesztésével bízassanak meg. Fel
kéri Wentzel Józsefet, tegye meg előterjesztéseit.
Wentzel József az alábbiakban terjeszti elő javaslatát:
1. A tanárképzőnek gyakorlati évre kirendelt hallgatója megfelelő
tiszteletdijat kapjon. Az eddigi úzus, hogy ilyenek állami tanitókká
neveztetnek ki, szüntettessék be.
2. Aki képesítését megszerezte s alkalmazva lesz, azonnal nevez
tessék ki a státusba.
3. Az első kinevezés a X. rangosztályba történjék; mindenkinek
(a tanárnak is) joga legyen a VIII. rangosztályba bejuthatni. Az összes
személyzet a X., IX. és VIII. rangosztályba osztassék be, úgy, hogy a
VlII.-ban is annyian legyenek, mint a IX. vagy X.-ben.
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4.
Az igazgatók rendes fizetésükön kívül kapják meg a Széli-féle
javaslatban feltűntetett s a nyugdíjba beszámítandó igazgatói pótléko
kat. A tanárok 10°/o-a címzetes igazgatóvá neveztessék ki.
Váradi Zsigmond az igazgatókat a VII. fizetési osztályba kívánja
soroltatni.
Begidsán Tivadarné, Zattler Ida, a siketnéma-intézeteknél mű
ködő női kézimunka-tanítónők érdekében szólal fel. Nézete szerint
méltányos volna ezeket is a X. fizetési rangosztályba kinevezni. Jelen
körülmények között a népiskolánál működő tanítónőknek nagyobb fizeté
sük van, mint a nagyobb kvalifikációval biró női kézimunka-tanitónőknek.
Gönczi Gyula felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy mielőtt a
fizetésrendezés részletes tárgyalásához fogna, foglaljon állást, illetőleg
határozzon abban a kérdésben, hogy a jövőben milyen alapra kívánja
fektetni a kinevezéseket: helyesnek és jónak tartja-e a mostani rang
osztályos rendszert, a kinevezéseknél és az előléptetéseknél most
divó eljárást, vagy ezzel szemben a Széli-féle csoportokba való osztást
óhajtja, avagy a rangosztályba való kinevezéseket automatikus előlép
tetésekkel kívánja összekapcsolni?
Hrivnák László az automatikus előlépést reánk nézve sérelmes
nek tartja. A jelenlegi állapotot kedvezőbbnek tűnteti fel.
Paull István a fizetésrendezést a Széli-féle javaslat szerint,
automatikus előlépéssel kívánná megoldani. Az intézeti vezetők és a
kitűnőbb tanárok részére, akik igazgatókká nem lehetnek, vagy nem
akarnak lenni, pótlékot óhajt.
Deschensky Ferenc nézete, hogy a jelenlegi fizetésrendezés jó,
szükséges azonban, hogy a pragmatika biztosítsa a méltányos fizetést
és előléptetést. Ismerteti a pragmatikát-készítő bizottság előterjesztett
emlékiratot. Bizik a pragmatika-készitő bizottság jóakaratában, min
den további mozgalom — szerinte — felesleges.
Hasonló értelemben szól Klis Lajos. Csak a női kézimunkatanitónők fizetésének méltányos rendezését kívánná még felvenni. Azt
a kérdést intézi a közgyűléshez, vájjon elegendőnek tartja-e az eddigi
mozgalmat, vagy szükségesnek gondolja-e, hogy kérelmünket máshová
is benyújtsuk?
Váradi Zsigmond a pragmatikát készítő bizottság elé terjesztett
emlékiratot a képviselőházhoz és a miniszterhez is kívánná benyujtatni.
Klug Péter felhivja a közgyűlés figyelmét arra a körülményre,
hogy a pragmatikát készítő bizottságba az állami tisztviselők, mint
érdekelt fél, nem hivattak meg. Szükségesnek tartja, hogy kérelmün
ket máshová is nyújtsuk be.
Gönczi Gyula mielőtt a felvetett kérdéshez szólana, kötelességének
tartja — a közgyűlés erkölcsi tekintélyének érdekében — visszaútasitani
Hrivnák t. kartárs úrnak a mostani rangosztályos kinevezés jóságához
fűzött indokolását. „Ugyanis mi nem fogadhatunk el és tarthatunk jó
nak egy kinevezési rendszert csak azért, mert az most nekünk kedvező,
mivel a gyorsan emelkedő létszám miatt 4 évnél előbb is bejuthatunk
a következő rangosztályba. Ez most nekünk szerencsénk és hasznos
lehet. De mi lesz az utánunk következő fiatalabb kartársainkkal, ha a
létszám kitelt? Ily gondolkodás mellett azok majd évekig maradhatnak
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egy helyben. Ő rájuk is kell gondolnunk. A mi pillanatnyi boldogulbatásunk miatt nem zárhatjuk el mások előhaladásának útját. A
„Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete“, mely annyiszor adta
tanúbizonyságát önzetlen, nemes gondolkodásának, e kérdésben nem
veheti magára a haszonlesés vádját. Ö a mostani rangosztályok kereté
ben az időhöz, kötött fokozatos előlépési rendszert óhajtja.“
„Most már szól arról: helyesnek és célravezetőnek tartja-e törek
vésünk eléréséhez az egyesületünk által eddig követett tartózkodó és
várakozó álláspontot, avagy lépjünk a cselekvés terére. Nincs tovább
mit várnunk, tennünk kell! Sohasem volt barátja a taktikázásnak. Sok
kal többre becsüli és célravezetőbbnek tartja a nyílt őszinteséget.
Mikor nemzeti kormányunk hatalomra jutott, elmulasztottuk a kedvező
alkalmat, hogy veszni tért igazságunk megvédésére síkra szálljunk.
Hanem összedugva kezünket, vártunk, hátha dicséretet és jutalmat
kapunk. Mig mások kisebb-nagyobb eredménnyel törtek előre, mi egy
évvel hátramaradtunk. Ez idő alatt nemhogy személyi dolgaink for
dultak volna jobbra, hanem midőn a költségvetés tárgyalásakor egy
képviselőházi felszólalás alkalmával féltett kincsünk, a magyar siketnémaoktatás nemzeti irányának megvédésére tiltakozó szónak kellett volna
hangzania a törvényhozás házában, érthetetlen okból, hallgatás volt a
felelet. Mindezekért ne illesse zokszó kormányunkat, hanem vessünk
magunkra. Az előretörekvés küzdelmében aki hallgat, elmarad. Mi is
hallgattunk eddig, pedig ugyancsak volna mondanivalónk. Nekünk
nincs mit titkolnunk, nincs mit szégyelnünk a nyivánosság előtt. Áll
junk ki a porondra és jogaink igazságában bizva, tisztelettel, de nyilt
homlokkal mondjuk el bajainkat, sérelmeinket mindeneknek, akiket
illet. Ne kérjünk mi semmi újat, csak azt, amink volt, de elveszett.
Elveszett, még pedig első sorban nem a mai anyagi javaink, hanem
a leghumánusabb ügy, a siketnéma-oktatásügy kárára. Én rendületlen
hittel bizom kormányunk, különösen gróf Apponyi Albert vallás- és
közoktatásügyi miniszterünk szeplőtlen igazságérzésében, hogy ha
hozzá fordulunk évtizedes bajaink orvoslásában, nem fáradunk hiába.
Ha most sem, ő nála sem tudunk semmit elérni, akkor sohasem.
Félre hát a halogatással, tegyük kötelességünket mielőbb!“ Végül indít
ványozza : szerkesszünk egy oly memorandumot, mely a fizetésrendezé
sen kívül foglalja magában sérelmünket is, azt egy küldöttség által
juttassuk a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr és a képviselő
ház elé. Ezenkívül pedig egyesületünk minden tagja tegye meg köte
lességét s a sajtóban, vagy másutt, ahol alkalom kínálkozik, védje és
törekedjék diadalra juttatni ügyünket.
Felszólaltak még Palatínus N. Károly és Wentzel József.
Több felszólaló nem volt, az elnök a vitát bezárta.
Határozatilag kimondotta a közgyűlés:
1. A pragmatikát készítő bizottsághoz beterjesztett
emlékiratba a kézimunka-tanítónők méltányos fizetésrende
zése iránti kérelem is felvétessék.
2. Az igy kibővített emlékirat az országgyűléshez és a
nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz is
nyujtassék be.
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3. Az emlékiratot az egyesület valamennyi tagja Írja
alá. Küldöttség adja át az országgyűlésnek és a miniszternek.
4. Ez képezze a választmánynak elsőrangú feladatát.
22. A titkár felolvassa Palatínus Károly következő indítványát:
„Hasson oda az egyesület, hogy tanárképzőnkre az eddiginél magasabb
előképzettségű (polg. isk. nyelvtörténeti képesítéssel bíró) egyéneket
vegyenek fel“.
Palatínus Károly az elnök felszólítására hosszabban megindokolja
indítványát.
Hozzászólottak: Gácsér József, Deschensky Ferenc, Váradi Zsigmoncl és Szotjrid József. Utóbbi indítványára
az indítványt a közgyűlés a választmány elé útasitotta.
23. A titkár felolvassa Markovics Árpádnak indítványát, amely
ben szövetkezeti alapon könyvkiadó, tanszer- és taneszköz-készítő
vállalat létesítését javasolja. Az elnök bejelenti, hogy a közgyűlést meg
előző választmányi ülés azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az indít
vány adassák ki a választmánynak tanulmányozás és határozathozatal
A közgyűlés az indítványt a választmányhoz útasitja.
24. Az elnök az összes tisztviselők nevében köszönetét mond a
bizalomért s bejelenti a tisztviselők nevében lemondásukat és kéri a
közgyűlést, hogy az ő személyétől ezúttal tekintsenek el.
Scháffer Károly korelnök elfoglalja az elnöki széket.
Közfelkiáltással egyhangúlag megválasztattak: Elnökké:
Klis Lajos. Alelnökké: Klúg Péter. Titkárrá: Deschensky
Ferenc. J egyzővé : Scholtz Lajos. Pénztárnokká: Nagy Péter.
Szerkesztővé: Németh László. Számvizsgálóknak: Erdős
István, Mlinkó István és Szotfrid József.
25. Klis Lajos, az újonnan megválasztott elnök az egyhangú
megválasztatásnak aláveti magát. Köszönetét mond a megválasztottak
nevében a közgyűlésnek. Felkéri Gácsér Józsefet, Mlinkó Istvánt és
Szotfrid Józsefet a szavazatszedő bizottság tagjaiul.
Az alapszabályok szerint végbement titkos szavazás összeírása
után Mlinkó István kihirdeti, hogy összesen 24 szavazólap érkezett be.
A szavazatok 16 felé oszlottak meg.
E szerint választmányi tagok lettek: Borbély Sándor,
Váradi Zsigmond, Gácsér József, Bihari Károly, Gönczi
Gyula és Völker József. Póttagok: Wentzel József és
Palatínus Károly.
26. Az elnök felszólítja Gönczi Gyulát, az lijonnan megválasztott
szerkesztő megbízottját, terjessze elő a szerkesztő javaslatát a rovat
vezetőkre nézve.
Rovatvezetők lettek: Gönczi Gyula (vezető cikk); Bor
bély Sándor (szakcikk); Deschensky Ferenc (fordítási rovat);
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Völkcr József (szakirodalmi szemle); Klug Péter (általános
ped. szemle) és Erdős István (vegyesek rovat). Az „Egyesü
leti élet“ cimű rovatot ezentúl a jegyző fogja vezetni.
27. A jövő évi közgyűlés helyének meghatározását
a közgyűlés a választmányra bizza.
28. A titkár felolvassa az alábbi táviratot: „Klis Lajos siketnémaintézeti igazgató, Kolozsvár. — A Siketnéma - intézeti Tanárok Orsz.
Egyesületének üdvözlését köszönöm, viszonzom és az ügy érdekében
eredményes munkát kívánok. Apponyi s. k.“
Felolvassa továbbá Kegler Ferenc tagtársnak üdvözlő sorait.
Örvendetes tudomásul szolgál.
29. Az elnök bejelenti, hogy Dávid Mihály és Krupa Pál fel
vételüket kérik. Ajánlójuk: Borbély Sándor és Tariczky Ferenc.
A közgyűlés nevezetteket a rendes tagok közé felveszi.
Több tárgy nem volt, a közgyűlés véget ért.
K. m. f.
K l i s L a j o s s. k.
E r d ő s I s t v á n s. k.
e. elnök.

jegyző.

A sik e tn é m á k első o sz tá ly á ró l.
Irta és a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesiileté“-nek 1907. évi július 3—4-én
Kolozsvárott tartott közgyűlésén felolvasta Nagy Péter, a siketnémák kolozsvári
intézetének tanára.

Tantervűnk életbeléptetése óta egyik tárgy körül sem folyt oly
élénk eszmecsere, mint épen az első osztály s annak legfontosabb
tárgya, a hangfejlesztés (kiejtés-tanítás) körül. A legtöbb kifogásolni
való itt találtatott. A legtöbb toldás-foldás ezen történt, illetve ezen
akarták és akarják eszközölni. Pedig a beszédtanitás mellett épen en
nek az osztálynak az anyagát s az ahhoz fűzött utasításokat találtuk
valamikor a legjobbnak, legsikerültebbnek. Hogy sokszor és sokan
szólották hozzá, természetesnek találom. Egyrészt, mert ahhoz min
denki jól ért, vagy legalább is kell, hogy jói értsen; másrészt, mert
itt rakjuk le további támlásunknak az alapját.
Azon a nézeten voltam és vagyok, hogy az a 15 esztendő, amit
a siketnémák oktatása szolgálatában eltöltöttem, de különösen ama
körülmény, hogy ez idő alatt 5-ször vezettem első osztályt, nemcsak
jogot adnak az e tárgyhoz való hozzászólásra, hanem egyenes köteles
ségemmé is teszik azt, hogy az e téren szerzett tapasztalataimat, isme
reteimet nyilvánosságra hozzam. A közgyűlést azért választottam erre,
mert itt alkalma lévén minden egyes kollégának a felvetett eszmékhez
hozzászokni és hátha e közvetlen eszmecsere megteremti, legalább a
főbb dolgokra nézve azt az egyöntetű megállapodást, melyre épen a
szóbanforgó tárgy továbbfejlesztése és eredményesebbé tétele szem
pontjából mulhatlanul szükség van.
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Amikor a siketnéma gyermek az intézet küszöbét először átlépi,
új élet, új világ nyilik meg előtte. A boldog, a meghitt családi otthont
úgyszólván egyszerre, minden átmenet nélkül a többnyire rideg inté
zeti élet váltja fel. Az ellentét a kettő között óriási. Otthon a gondos,
a szerető jó apa és anya, az odaadó testvérek, a vidám pajtások stb.
Az intézetben csupa új ember, ismeretlen arc. Új rend, új szokások
váltják fel az otthoni, gondnélküli kényelmet. Adhatunk nekik bármily
finom ételeket, azért a barna kenyér az édes apa kezéből mégis csak
jobban ízlett. Fektethetjük bármily puha ágyba, pihenése, álma még
sem lesz olyan édes, mint azon, melyet édes anyja otthon, hevenyészve,
esetleg a kemence mellett vetett számára. És lehetünk hozzá bármily
kedvesek, mutathatunk neki bármily nyájas arcot, azért révedező,
könnyes szemével mégis csak a gyöngéden szerető jó anyját fogja
keresni. Szivecskéje bánattal és keserűséggel van teli, mert nem tudja,
még csak nem is sejti, hogy miért is történt e hirtelen nagy változás,
miért is szakították el apától, anyától és mindentől, ami előtte jó és
kedves volt. Első és legfőbb gondunk tehát az legyen, hogy az ilyen
gyermeknek a szive terhén könnyitsünk, hogy bánatát, amennyire lehet,
eloszlassuk s hogy az új viszonyokat vele mielőbb megkedveltessük.
De hát ki, mikor és hogyan kezdje? Az igazgató a behatásokkal el
lévén foglalva, erre nem ér rá. A többnyire fiatal, tapasztalatlan, sőt
némelykor pálcás felügyelő erre nem alkalmas. Az első osztály veze
tője tartsa kötelességének leendő tanítványait fogadni, őket szülőikkel
együtt az igazgató elé vezetni s minden ügyes-bajos dolgukban eljárni.
Fogadja a szülőket szívesen, beszéljen velük barátságosan, úgy, mintha
régi ismerősök volnának. Ezt látva, a gyermek is barátságosabb lesz s
ezzel az első lépést félénk szívecskéjéhez máris megtettük.
Járjuk be a szülőkkel és gyermekükkel az intézet helyiségeit,
még az iskolát is mutassuk meg nekik. A hálóteremben vezessük a
gyermeket a számára kijelölt ágyhoz. Kisérjük le őket •az udvarra.
Hadd figyeljék meg a gyermekeket játék közben is. Egy-egy barátsá
gosabb arcú gyermeket intsünk magunkhoz s annak rendje és módja
szerint mutassuk be őket a szülőknek s az új jövevénynek. Az étke
zésnél kijelöljük a gyermek helyét, s arra ügyelünk, hogy valamikép
rövidséget ne szenvedjen. Mindenkor és mindenütt úgy járjunk el,
hogy a gyermek hamar észrevegye, miszerint új környezetében is van
egy ember, ki iránta érdeklődik, őt segíti, pártfogolja, védelembe veszi
s kihez bármikor bizalommal fordulhat.
A szülőkkel való beszélgetés közben érdeklődjünk a gyermek
otthoni élete, foglalatosságai, játékai iránt. Tudakoljuk meg pajtásai
nak s közvetlen hozzátartozóinak nevét, azok jeleit. Készítsünk mind
ezekről rövid jegyzeteket, hogy azokat el ne felejtsük s alkalomadtán
felhasználhassuk.*)
Ne szedjük el a gyermekektől mindjárt az első napon a pénzü
ket, bicsakjukat, játékszereiket. Inkább toldjuk meg utóbbiakat 1—2-vel
*) Pl. A tata, mama szók értelmezésénél egyszerűen eljelöljük minden egyes
gyermeknek az ő tatájának, mamájának otthon használt jelét. A gyermekek ezeket
igy a leghamarabb és a legbiztosabban tanulják meg és a mellett még örülnek is,
hogy egyes otthon használt jeleiket is értjük.

7-8. sz.

MAGYAR SIKETNÉMA - OKTATÁS

137

(papirszélmalommal, ugrókötéllel). Mutassuk meg az ezekkel való bánásmódot s lehetőleg vegyünk részt játékaikban. Az út a gyermekek
szivéhez a játékon át vezet leghamarább. Elő tehát a könnyeket szá
ritó, arcokat felderítő játékkal minélelőbb. Legalkalmasabbak erre az
olyan szabadban végezhető, futással vagy ugrálással egybekötött játé
kok, melyek részben a gyermekek előtt ismeretesek, részben pedig
könnyen elsajátíthatók. Ilyenek: a farkas és bárány, a páros cica,
iskola játék, kendős játék, mikádó, versenyfutás stb.
Játék közben tanulják a gyermekek egymást megismerni, meg
becsülni és megszeretni. Az a vonzalom, mellyel a gyermekek esetleg
már az első találkozás óta irányunkban viseltetnek, játék közben las
sanként szeretetté, benső szeretetté válik és láthatatlan kezek igen
rövid idő alatt oly csodás köteléket szőnek tanító és tanítvány között,
mely csak a legdurvább beavatkozásra szakadhat el.
Valóban sokat, igen sokat mulaszt az, aki a tanítványaival való
megismerkedést az első iskola-napig halasztja!
A játékot a tanteremben is folytatjuk. Itt természetesen csak
helyhez kötött játékot vehetünk elő. Roppant kedvelt a siketnéma
gyermekek előtt az úgynevezett „ Ki-ki mesterségét folytatja“ c. játék.
Ide számíthatjuk még a különféle mulattató testmozgásokat és torna
gyakorlatokat is.
Mig az udvaron a játék csaknem teljesen szabadjára folyt, s
inkább csak a bizalomkeltés, az intézeti élet megkedveltetése volt a
cél. addig a tanteremben már a ügyelem felébresztése, az érdeklődés
lekötése, valamint a rend és fegyelemhez való szoktatás is mindinkább
előtérbe lép. A rendes tornagyakorlatokon kívül a palatáblával és pala
vesszővel, a különféle színű és alakú papirszeletekkel, papírlapokkal
és pálcikákkal folytatott utánzási gyakorlatok, valamint az Írási- és
rajzolási előgyakorlatok is mind ezt célozzák.
Az Írási- és rajzolási előgyakorlatok az előkészítő oktatás fokán
voltaképen egyek. Legelemibb részük a pont. Két, három stb. pont
nak különböző távolságokra és különféle irányokba való elhelyezésé
ből s azoknak egyenesekkel vagy görbékkel való összeköttetése foly
tán a legváltozatosabb alakok, tárgyak állanak elő. Eljárásunkban ál
talában a következő szempontok legyenek irányadók: 1. Adjunk minél
előbb irónt és tollat a gyermekek kezébe, mert a palavesszővel való
irás és rajzolás megneheziti a kezet. 2. Az ötlet- és ösztönszerű rajzo
lásnak itt még nincsen helye s a gyermekek az osztályvezető előrajzolása után rajzolnak. 3. Szigorú következtességgel haladjunk a könvnyűről a nehézre, az egyszerűről az összetettre. 4. A tárgyakat rész
letenként rajzoljuk elő. Ha pl. asztalt akarunk rajzolni, akkor lerajzol
juk először az asztal lapjának két végpontját. Ugyanezt teszik a gyer
mekek is. Ha meggyőződtem arról, hogy a két pontot mindenik gyer
mek egymástól megfelelő távolságra rakta, akkor összekötöm, illetve
összeköttetem azokat s megkapjuk az asztal lapját ábrázoló egyenest.
Pontokkal kijelölöm aztán az asztal lábát, kihúzom azokat is, majd
rákerül a sor a fiókra, de még a kulcslyukra is.
Az előhaladás ilyen eljárás mellett természetesen nagyon lassú.
A gyermekek azonban már igen korán megtanulják a tárgyakat s azok
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főbb részeit megfigyelni, következetesen s aránylagosan lerajzolni. Még
egy jó tulajdonsága van e pontokkal való kicövekelésnek: a gummit
szinte fölöslegessé teszi s a gyermekek korán hozzászoknak a tiszta,
gummizás nélküli rajzoláshoz.
Kezdetben legyen az elökészitő oktatás lehetőleg mindenben
osztálytanitás. A gyermekek az első napokon még nincsenek annyira
előkészítve, fegyelmezve, hogy az adott utasításokhoz képest maguk
ban is hasznosan tudnák az időt eltölteni. Mig 10, 12 vagy 14 gyer
mekkel valamelyik gyakorlatot végig próbálunk, meglehetős hosszú idő
telik el. A kisded siketnéma pedig az egyformaságot hamar megunja
és vagy magában ül tétlenül, vagy ami még rosszabb, helytelenkedni
kezd. Félre tehát e fokon az egyéni tanítással! Ha játszunk, játsszunk
egyszerre és együtt, ha képeket nézünk, ha Írunk,, ha rajzolunk, tegyük
azt mindig egyszerre és együtt. Következéskép a tüdőt erősítő gyakor
latok közül is csak azokat szabad elővenni, melyek osztálytanitás ke
retében végezhetők. Ilyen első sorban a papirszélmalom fúvása. Az
udvaron látszólag játékból futkároztak vele a gyermekek s csak néha,
figyelmeztetésünkre fújtak egyet-egyet rája. A tanteremben már együtt
fújjuk. Valamennyien egyszerre vesznek mély lélegzetet s egy adott
jelre egyszerre fújják azt, ki-ki meddig birja. Majd sorra kerülnek a
disznóhólyagok, bodzabélgolyócskák, papirszeletkék, pihetollak stb. fú
vása. Utóbbiakat természetesen kézről, vagy asztalról, különböző
távolságokból.
A gyertya lángjának elfúvását egészségi okokból nem tartom
helyesnek. Ha csak egyszer-egyszer fúvatom, úgy sem érek el vele
sokat; ha meg többször ismétlem, végtelenül romlik általa a levegő.
Nekünk pedig mindig, de különösen a légzési gyakorlatok végzésénél
tiszta, füst és pormentes levegőre van szükségünk. A légzési gyakor
latokról még meg kell jegyeznem, hogy miután az újonc siketnéma
gyermekek gyenge és fejletlen tüdejét nagyon hamar kimerítik, napjá
ban inkább többször, de mindannyiszor csak igen rövid időre vegyük
elő azokat.
A puszta légárammal folytatott légzési gyakorlatok, minthogy ellen
őrzésük csak közvetlen közelből történhetik s igy egyénenként gyakorlandók, a fenti okoknál fogva e fokon feltétlenül mellőzendők. A magam
részéről mellőzendőknek tartom azokat a tanítás későbbi fokán is.
Nemcsak azért, mert — nézetem szerint •— a tüdők működését ezekkel
szabályozni nagyon bajos, hanem azért is, mert úgy az alaktalan zönge,
mint a tiszta vokálisok fejlődésére káros befolyással lehetnek.
A siketnéma gyermek az intézetbe léptéig, illetve a rendszeres
tanítás megkezdéséig automatikusan lélegzik. Akaratlagos lélegzésre
csak most akarjuk tanítani. Az akaratlagos lélegzés voltaképen abban
áll, hogy a lélegzésnél közreműködő izmok összehúzódását és elernye
dését akaratlagosan tudjuk végrehajtani. Ezt érzékeltetni, kézzelfog
hatóvá tenni természetesen nem tudjuk. Legfeljebb ez izmok működé
sének eredményeképen a mellkas emelkedését és esését, valamint a
kilélegzésnél a légáram erősségét lehet szemléltetni, illetve érzékel
tetni. A tüdők működésének szabályozásánál tehát csakis ezekre lehet
támaszkodni.
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A gyermekek a mellkas hirtelen emelkedéséből rövid és mély
belélegzésre, annak lassú eséséből, valamint az orron vagy szájon át
jövő s gyengén érezhető légáramból hosszantartó kilélegzésre követ
keztethetnek. De vájjon tudják-e ezt csak megközelítőleg is mindjárt
utánunk csinálni? Egy-két jobb tehetségű gyermek igen. Legtöbbjénél
azonban a levegő csaknem ugyanolyan rövid idő alatt ömlik ki, mint
a mily rövid ideig tartott a belélegzés. Miért? Mert a légútak ép oly
nyíltak, a mellkast emelő izmok elernyedése gyakorlatlanságuknál
fogva ép oly rohamos, mint a belélegzésnél. így hát a kiáramló leve
gőnek semmise állván útjába, a tüdők a mellkas és rekeszizom nyo
mása alatt a tartaléklevegőig csakhamar ki is ürülnek.
Nem tagadom, a tágra nyitott légútak mellett folytatott rendsze
res légzési gyakorlatokkal is el lehet érni valamikor azt, hogy a gyer
mekek rövid és mély belélegzés után a levegőt lassan és egyenlete
sen tudják kibocsájtani. Csakhogy ez a valamikor rendszerint későn
következik be. Sőt némelykor, túibuzgalomból, veszéllyel is járhat.
Ama figyelmeztetésünkre ugyanis, hogy a kilélegzés rövid volt,
a gyermek még nagyobb igyekezettel iparkodik azt minél hosszabbra
nyújtani. A levegő a tágra nyitott légútakon most is hamar szabadul
ki. Már csak a tartalék levegő van hátra, de azért még szorítja. Mű
ködésbe jönnek előbb a mell-, váll-, majd a hasizmok. Mozgásba hozza
lassanként a karokat, a lábakat, sőt némelykor az egész testet. És
egyik-másik kollega, a helyett, hogy ilyenkor egy intéssel véget vetne
a gyermek vergődésének, különböző helyeken eszközölt lökésekkel,
nyomásokkal még tetézi azt. Majd türelmét vesztvén, gyors egymás
utánban még nagyobb eréllyel folytatja a ki-belélegzést s valóságos
szélrohamokat bocsájt a gyermek kezére, arcára, fejére stb. A gyer
mek kétségbeesetten utánunk fújja, fújja, inig csak a szédülés jelei
nem mutatkoznak. De már akkor a tanító is magához tér.
Vannak kollegák, akik nemcsak a kezük fején érezni, a gyermek
szája vagy orra elé tartott pihe, vagy papirszeletke mozgásából és a
tükrön lerakott párákból látni, hanem jól hallani is akarják, amint a
tüdőből jövő légáram a légútak falaihoz surlódva kiszabadul. Ezt azért
teszik, mert mikor e gyakorlatokat karban végeztetik s a gyermekek
félkörben állva, nagyobb távolságra vannak tőlük, a gyermekeket csak
igy vélik ellenőrizhetni.
Azt hiszem, nem csalódom, ha az erőltetett, durva és hehezetes
beszédnek csiráit jórészt az ilyen módon folytatott légzési és beszéd
fejlesztési gyakorlatokban vélem fellelhetni.
Beszédközben a kiáramló levegő hol itt, hol ott talál akadályra,
kisebb-nagyobb szűkületre, vagy teljes zárlatra. A szűkületeknél a le
vegő csak kisebb mennyiségben tódulhat ki. A zárlatoknál pedig tel
jesen megakad. A kilélegzés tehát maga a beszéd által szabályoztatik.
Vájjon nem lehetne-e a természetnek ez újjmutatását aprópénzre fel
váltva, a mi különleges oktatásunknál is sikerrel alkalmazni?
Lehet. Több éven át alkalmaztam a legjobb sikerrel. A fúvási
gyakorlatokból kiindulva, a gyermekek nagyon hamar megtanulják az
/ hangot képezni. Ha valamennyi gyermekem az /-e t már jól tudja,
akkor a különféle fúvási gyakorlatok mellett az /-fel is folytatok lég- '
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zési gyakorlatokat. Rövid, mély belélegzés, hosszú, egyenletes / . Rövid,
mély belélegzés 2, 3, 4 stb. / . És igy folytattam ezt mindaddig, egyen
ként és karban, mig csak egy újabb hangot, majd szótagot, szót, mon
datot nem tanultak, s akkor ezekkel is folytatok légzési gyakorlatokat.
Még az explozivákat is be lehet igy fogni a légzési gyakorlatok szol
gálatába.
De maradjunk az / - nél. Az f képzése alkalmával az alsó ajakkal
s a felső fogsorral képezett szűkület nagyon kicsiny. A légáram azon
csak igen kis mértékben tódulhat ki. Ha akarnám, se tudnám a szű
kület megtartása mellett a levegőt a tüdőből gyorsan, avagy egyszerre
kilökni. Az erőteljes belélegzés megtörténte után beáll a mellkast
emelő, s a rekeszizmot összehúzó izmok elernyedése. A mellkas lefelé,
illetve befelé, a rekeszizom pedig felfelé nyomul. Minthogy a levegő
csak igen kis mértékben tódulhat ki, bennreked, összesűrűsödik és
ellenállást fejt ki a mellkas, illetve rekeszizom működése ellen. A
mellkas és rekeszizom csak olyan mértékben térhetnek vissza eredeti
helyzetükbe, mint a milyen mértékben a levegő a tüdőkből kitódulhat
és minthogy ez az / képzése mellett csak lassan, egyenletesen történ
hetik, a mellkas és rekeszizom is csak fokozatosan térhetnek vissza
nyugalmi helyzetükbe. Idővel, hosszas gyakorlat folytán az izmok el
ernyedése is csak lassan és fokozatosan fog bekövetkezni. Ha ezt is
elértük, akkor ezzel a könnyed, folyékony beszédet egyik oldalról már
is biztosítottuk.
Az ilyetén módon végzett légzési gyakorlatokkal tehát nemcsak a
tüdőket lehet minden baj nélkül erősíteni, edzeni, nemcsak a légzést
lehet velők arányosan szabályozni, hanem a hangok könnyed, termé
szetes kiejtését s ezzel az erőltetés nélküli folyékony beszédet is elő
lehet segíteni. Azzal pedig, hogy a szükségest összekötjük a hasznos
sal, sok, nagyon sok időt takarítunk meg.
Ugyanígy állunk igen sok tekintetben a hangfejlesztési előgyakorlatokkal is. Ezeket illetőleg még ma is igen eltérők a vélemények,
pedig nem is oly régen, nagyon elkeseredett vita folyt körülöttünk,
mely vitában a német kartársak legjelesebbjei vettek részt. Mig Stahm,
Vatteiy Hoffmann és mások a hangokat elemeikre bontva, előbb eze
ket gyakorolták és gyakorolják és a hangok képzésére csakis ezeknek
kellő begyakorlása után térnek át, addig Wilhem Paul és a vele egy
nézeten levők hangelemekről s azoknak külön gyakorlásáról még hal
lani sem akartak; azt mondván, hogy az, amit Stahm, Váttér stb.
hangelemeknek tartanak, voltaképen nem is azok, s hogy ezek mások
kal való természetszerű összekapcsolásban sokkal könnyebben fejleszt
hetők, mint önmagukban. Gude elismeri ugyan a hangelemek létjogo
sultságát, de azt állítja, hogy vannak ezek közt olyanok, melyek ön
magukban is könnyen képezhetők, s ezeknek előzetes, külön gyakorlá
sát feltétlenül szükségesnek is tartja. De viszont vannak olyanok is,
melyeket csakis másokkal kapcsolatban lehet és szabad gyakorolni.
Lássunk hazai példákat is. Klis Lajos a hangelemek külön gyakorlását
az előkészítő oktatás fokán szükségesnek 'tartja. Scholtz Lajos „az
egyes hangok képzéséhez szükséges ajak-, nyelv- és gégemozgásokat
csak az illető hang képzése alkalmával“ tartja tanitándóknak.
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Én a hangfejlesztési előgyakorlatokat, ha egyáltalán azoknak lehet
nevezni, kezdetben játékszerűleg űzöm. Rendszerbe sohasem foglaltam
őket és egyedüli célom mindig csak az volt, hogy az oly hosszú időn
át tétlenségre kárhoztatott beszédszervek, mint olyanok, minél előbb
működésbe jöjjenek, s hogy e gyakorlatoknak minél többszöri ismétlése
által azok minél mozgékonyabbak, minél rugalmasabbak, s ezáltal az
egyes hangok képzésére minél alkalmasabbakká váljanak.
Mint mindenben, úgy itt is a játékból indulok ki. Már a papirszélmalom, hólyagok stb. fúvása alkalmával is bizonyos tekintetben
beszéd, illetve hangfejlesztési előgyakorlatokat végeztünk. Az állati
képek szemlélésénél rámutatok pl. a kutyára és lehetőleg hűen után
zóm a szájával és nyelvével folytatott azokat a mozgásokat, melyeket
ugatás, ivás stb. közben végez. Majd rendre megmutatom, hogy a
macska hogyan mosdik, a kígyónak hogyan jár a nyelve,, a gólya
hogyan kerepel, a mama hogyan hívja a csirkéket (pipipi!) s hogy
hogyan kergeti el azokat (hess!) stb. stb. Majd rátérünk arra, hogy a
falánk, torkos gyermekek miket miveinek evés közben. Hogyan nyalják
ki a tányért (az undort is megmutatva). Hogyan jár az, aki a forró
ételeket nem fújja s azokkal összeégeti a nyelvét (a nyelv mozgásá
nak utánzása). A lekvár, méz nyalásának utánzása (az arcon vissza
tükröző kellemes érzés kifejezésével és á hangoztatásával á . . . . pom
p á s!) Majd bemutatom rövidesen az égi háborút: hívással a szelet,
hirtelen kézmozdulatokkal a villámlást s bilabiális r-rel a mennydör
gést stb. stb. Ezeket és az ezekhez hasonló gyakorlatokat kedvvel
és kitartással végzik a növendékek.
E játékszerű gyakorlatokból áttérek lassanként egynémely, úgy
nevezett hangelem gyakorlására. Csakis azokat veszem elő, melyek
nagyobb távolságból is annyira-amennyire ellenőrizhetők, tehát osztálytanitás keretében taníthatók. Ilyenek: az ajkakat az a-, ú-, e- és inek megfelelő állásba, a felső fogsort az ajkakra, az f - , u-nek meg
felelő állásba hozni. Továbbá a nyelv hegyét az alsó vagy felső fogsor
mögé helyezni, támasztani stb. Más hangelemek gyakorlását az előké
szítő oktatás fokán nem veszek elő, Azokat a hangképzéssel kapcso
latban tanítom és gyakorlom.
A légzési, illetve a hangfejlesztési előgyakorlatoknak ilyetén vég
zése mellett elég alkalom kínálkozik a zönge fejlesztésére is. Ennél
főleg arra kell törekedni, hogy az lehetőleg tiszta és a gyermek egyé
niségének megfelelő magasságot érjen el, ami a legnehezebb és leg
kényesebb feladok egyike. Egyik-másik gyermeknél hamar, minden
különösebb gyakorlás nélkül is már tiszta vokálist tudunk felmutatni.
A legtöbb gyermeknél azonban csak hosszas gyakorlat után tudunk
elfogadható zöngét fejleszteni.
Kimentő, fejlesztésének minden egyes részletére, hibájára kiter
jedő utasításokat adni igen bajos, szinte a lehetetlenséggel határos. A
rendestől eltérő zönge s az abból fejlődő vokálisok a legtöbb esetben
vagy orrhangú, vagy hehezetes színezetűek és vagy túl magasak, vagy
nagyon mélyek szoktak lenni.
Ha a légzési és hangfejlesztési gyakorlatokat úgy végezzük, mint
azt fönnebb vázoltam, orrhangú vagy hehezetes zönge nem igen fej
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lődik. Ha mégis támadna, kijavítására legalkalmasabbnak találtam
annak valamely kemény, vagy lágy explozívával való kapcsolatos
gyakorlását. Volt azonban az idén olyan tanítványom, kinél a vokáli
sok nazális színezetét ezzel a módszerrel nem tudtam eltűntetni, sőt
épen az explozivák után még inkább orrhangú volt a vokális, mint
esetleg a spiránsok vagy más hangok után. A hiba természetesen
abban rejlett, hogy az orrüreget nem tudta kellőleg elzárni. Mert
amint a beszédszerveket valamelyik explozívához beállította és amint
a tüdőből a levegőt útnak indította, az az orrüreg laza elzárása miatt
ott nyitott magának útat. Következéskép az explozíva sem lehetett
elég erőteljes és az utána következő vokális is orrhangú volt.
Az orvosi vizsgálat ennél a gyermeknél talán adenoidikus vegetáció
kat fedezett volna fel. Az előjelekből én is ilyenekre következtettem,
de minthogy nem voltam biztos benne, kínlódtam évvégéig. Az orvosi
vizsgálat és beavatkozás ilyenkor segítségünkre jöhetne. Minthogy né
mely helyt még a jó, a feltétlenül szükséges is csak akkor nyer alkal
mazást, ha azt paragrafusokba szedve elrendelik, szükségesnek tartanám,
hogy az ily irályú orvosi vizsgálat az első osztály valamennyi növen
dékére kiterjesztve, még október hó folyamán hivatalból rendeltessék el.
Eddig úgyszólván majdnem kizárólag az előkészítő oktatásról
szólottám. Részletesebben azért foglalkoztam vele, mert ez tárgyamnak
kevésbé megmunkált része. Tudom, hogy sokan vannak, kik az elő
készítő oktatásnak nem tulajdonítják azt a fontosságot, amit én. Sőt
láttam már különösebb előkészület nélkül is, már az első napokban a
hangképzésnek s ezzel az irás- és olvasás-tanításnak is nekivágni.
De mert figyelmen kívül hagyták a minden tanításnak legelemibb téte
lét, a „könnyűről a nehézre“, az előhaladás a tanítás későbbi fokán
sokszorosan meg volt nehezítve s az általuk felmutatott eredményekhez,
ha jók is voltak, sokkal nagyobb fáradsággal és idővesztegetéssel jutot
tak el, mint különben.
És most térjünk át az első osztály legfontosabb tárgyára, a hang
képzésre. Első sorban is jöjjünk tisztába arra nézve, hogy milyen sor
rendben tanítsuk az egyes hangokat? Annyi és oly tekintélyes szak
ember foglalkozott már ezzel és annyi nézet, annyi felfogás uralkodik
ma ezt illetőleg, hogy roppant nagy merészség volna részemről azt
hinni, miszerint nekem sikerülni fog e valóságos gordiusi csomót egy
szeriben megoldani. Ilyen szándékom nincs és célom inkább csak a
megoldáshoz vezető út egyengetése.
Tantervűnk ide vonatkozólag azt mondja: „A hangoknak bizo
nyos sorrendje csak egy gyermek szempontjából állapítható meg. Egy
más növendékre vonatkozólag, talán épen a fordított sorrend tekint
hető fokozatosnak, irányadónak. E körülmény a leglelkiismeretesebb
körültekintést kivánó egyéni oktatás szükségességére hívja fel a figyel
met.“ Ezzel szemben mindazok a kollégák, akik e kérdéssel valaha a
nyilvánosság előtt foglalkoztak, azt állítják, hogy az eredmény fokozása
céljából egy előre megállapított hangsornak kötelezővé tételére feltét
lenül szükség van. Példányképül mindenik közli is az általa megálla
pított s legtökéletesebbnek vélt hangsort. Sok ilyen hangsort vizsgáltam
meg, de csodálatosképen egyet sem találtam, mely egy másikkal telje
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sen azonos lett volna. Sőt logikai menetükben sem tudtam másféle
rokonságot felfedezni, mint azt, hogy állítólag mindenik a „könnyűről
a nehézre“ való elv szerint épült fel.
Én nem hiszem, hogy e különféle hangsorok létrejövetelénél
egyedül a mindenáron való teremteni akarásnak a szelleme működött
volna közre. Más természetes okoknak is kellett itt közrehatniok.
Az a tengersok hangsor is azt mutatja, hogy nagyon sok úton
lehet Rómába jutni. Kérdés azonban, hogy ezeknek megalkotói a
gyakorlatban mindig a legrövidebb, sőt nem is a legrövidebb, mint
inkább a legjárthatóbb útakon haladtak-e előre? Figyelembe vették-e
növendékeiknek úgy testi, mint lelki sajátságait? Megfigyelték-e, észrevették-e, hogy az épérzékű gyermekek sem tanulnak mind egyformán
beszélni? Mig az egyik 2Vs—3 éves korában már tiszta kiejtéssel be
szél, addig a másik még 6—8 éves korában is hibás beszédű. Az egyik
gyermeknél ugyanaz a hang hamarább, a másiknál későbben lép fel.
Sokszor éveken át mondanak k helyett t-t. Miért? Azért-e mert a
k-t talán kevésbé hallja, mint a t-t? Óh nem! Azért, mert beszéd
szervei a k képzésére kevésbé alkalmasak.
Ki merné állítani, hogy a siketnéma gyermekek mind egyformán
alkotott beszédszervekkel lépnek az intézetbe s hogy a hangokat
mind ugyanazon sorrendben, egyforma könnyűséggel sajátíthatják el?
Avagy ki merné állítani, hogy amely hangot a gyermek ma csak sok
fáradsággal, megerőltetéssel, sőt kínnal képes megtanulni, hogy ugyan
azt a hangot napok, hetek, sőt hónapok múlva, a beszédszerveknek
nagyobb gyakorlottsága folytán szinte játszi könnyűséggel sajátíthatja el?
A kötelező hangsor mellett s igy a tanterv szelleme ellen leg
határozottabban állást foglalt Markovics Árpád a „Szemle“ VII. évf.
6. számában közölt „Hogyan fejlesszük a hangokat?“ című cikkben.
Álláspontjának támogatására jobbára didaktikai okokat hoz fel. A
didaktika pedig, mint tudjuk, még ma is csak azért ellenzi sokszor a
jót, a természetes könnyűt, mert nem lehet tetszetős alakba önteni.
A hangképzésnél, illetve a hangok sorrendjének kiépítésénél az
egyéni képességekhez való alkalmazkodást még akkor is elitéli Mar
kovics, ha az I. osztály eredménye máskülönben kielégítő volna. És el
itéli „úgy az individuális oktatás, mint az osztálytanitás szemponjából“.
„Az individuális oktatás szempontjából kárhoztatandó, — írja — mert
a könnyű képzésű hangok kifejlesztésével egy-kettőre végezvén, a több
akaraterőt és a beszédszervek nagyobb fegyelmezettségét feltételező
hangok szakadatlan egymásra következése a növendék erejét kimeríti,
a folytonos sikertelenség önbizalmát teszi tönkre s igy ahelyett, hogy
a hangbeszéd iránt bizonyos kedvet felébreszteni sikerült volna, gyűlöltté tesszük az élőszót, amelynek hasznát a kezdő tanuló felismerni
úgy sem tudja.“ Hogy az oktatás későbbi fokán az egymásra következő
nehéz képzésű hangok közti időt részint ismétléssel, részint új szók,
új mondatocskák alkotásával mennyire lehet és kell is a növendékek
kimerült erejét felfrissíteni, a múlásnak indult tanulási kedvet meg
újítani, arról majd alább lesz szó. Itt csak röviden azt a kérdést
vagyok bátor kockáztatni, vájjon mikor fogom inkább növendékeim
erejét kimenteni, tanulási kedvüket lankasztani, önbizalmukat tönkre
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tenni és előttük a hangbeszédet gyűlöltté tenni: akkor-e, amikor a
hangokat minden egyes növendékemnek egyéni képességeihez, beszéd
szerveinek egyéni alkatához és gyakorlottságához mérten tanitom, sora
koztatom, avagy akkor, mikor már a tanítás kezdő fokán, tehát
amikor növendékeim akaratereje, beszédszerveik fegyelmezettsége még
nem oly fejlett — több növendékemre nézve nehezen képezhető
hangot léptetek fel és kötöm magamat ahhoz, hogy ha törik, ha
szakad, de addig tovább nem megyek, míg az illető hangot mindenik
növendékem nem tudja; még pedig jól nem tudja, mert hiszen a ki
fejlesztett hangot mindjárt össze kell kapcsolnom értelemmel biró
szavakká s ezeket ismét mondatokká. Hogy a hibásan képzett hang
javítása a szavakban és mondatokban való gyakorlása után sokszoro
san meg van nehezítve, azt a szakemberek előtt fejtegetni nem
szükséges.
Követeli továbbá Markovies Árpád a kötelező hangsort különösen
az osztálytanitás szempontjából. Lássuk előbb, mit tehetünk osztálytanitás tárgyává az első osztályban? Osztálytanitás keretében végez
hetjük, mint már fönnebb is láttuk, az előkészítő oktatás fokán a
különféle játékszerűleg űzött előgyakorlatokat, az írást és olvasást,
a szavak értelmezését, az ösztönszerű rajzokig a rajzolást, a tornát,
sőt bizonyos fokig a hangok betanítását is. De semmiesetre sem
tehetjük azzá magát az egyes hangok képzését, fejlesztését. Hogy
minden egyes hangot, minden egyes növendékkel külön kell elővenni,
külön kell fejleszteni és bizonyos fokig külön kell gyakorolni, azt
különben ő sem tagadja. Ö inkább az írás és olvasás, a felveendő és
felvehető szók és mondatok tanítása, illetve begyakorlása szempontjá
ból követeli az egységes sorrendet. Mert amit már a hangról-hangrá
való előkészületről irt, azt komolyan venni nem tudom. De eltekintve
ettől, kérdem : szabad-e a hangfejleszlést az írás- és olvasástanitásnak
alárendelni és vájjon nem lehetne-e azokat a különböző hangsorok
mellett is osztálytanitás tárgyává tenni?
Bármely hangból induljunk is ki és bármely irányban haladjunk
is, nemsokára olyan ponthoz érünk, amikor egy és ugyanazt a hangot
mindegyik növendékünk tudja. Nohát akkor és mindig csak akkor tani
tom valamelyik hangnak a betűjét, Írását és olvasását, amikor az
tanítványaimnak közös tulajdonává vált. A gyakorlat által támogatott
észszerűség azt tanácsolja, hogy tanításunkat lehetőleg úgy irányítsuk,
hogy ez időpont minél előbb következzék be. Sőt magam a kezdetre
tettem. Közös hangból, közös forrásból indulunk ki és együttesen
haladunk mindaddig, mig a 3., 4. vagy 5-ik hangnál a felmerülő nehézsé
gek szerint az útak rövid időre szét nem válnak. Megesik, hogy már
a következő, esetleg 6., 7-ik hangnál ismét találkoznak, hogy újra szét
válva ismét találkozzanak mindaddig, mig végre egységes mederben,
vagy több ágra szakadozva, a beszédhangok tiszta tavába bele nem
torkollanak.
A tanítás kezdetén én is megállapodtam egy, a kellő szempontok
figyelembevételével megalkotott hangsorban. Egyik-másik növendékem
mel eszerint is haladok előre. A legtöbb azonban csak kisebb-nagyobb
kitérésekkel képes az egységes célt, a beszédhangok megismerését elérni.
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Rendesen vagy az /-bői, vagy a p -bői indulok ki. Hogy az /-fel
és az esetlegesen utána következő á-val nem tudunk érteményes szót
alkotni, az — nézetem szerint — nem képezhet akadályt az iránt,
hogy ne a z /-e t léptessük fel első hangnak. Egyrészt azért, mert az
á a legtöbb gyermeknél csak az első pár könnyen képezhető konzonáns mellett fejleszthető annyira, hogy mint közösen tudott hangot
osztálytanitás tárgyává tehessem; másrészt pedig nem nagy hibát vagy
mulasztást látok abban, ha a siketnéma gyermek 7, 8 vagy 10 évi
hallgatás után 1—2 héttel későbben tanulja a „pá“ szónak a meg
felelő értelmet megadni.
Én egyáltalán nem vagyok barátja annak, hogy akár a tanítás
kezdetén, akár annak későbbi fokán, csak azért, hogy valamely
hangot minél több oldalúlag gyakorolhassunk, még a közvetlen környe
zeten, illetve szemléleten kívül eső személyek és tárgyak neveire is
tanítsuk a gyermekeket. Hibás képzetek, ferde fogalmak és temérdek
félreértés származhatnak a többnyire sokféleképen értelmezhető
jelek használatából és alkalmazásából. Mindig csak azon személyek,
tárgyak vagy dolgok neveire tanítsuk növendékeinket, melyeket a való
ságban be is tudunk mutatni.
Hogy az egyes hangok s ezzel a bes'zédszervek mégis minél több
oldalúlag gyakoroltassanak, szükségesnek tartom, hogy a könnyen
értelmezhető szók gyakorlása mellett, minden újonnan fellépő vokálist
az addig tanult konzonánsokkal és viszont, minden újonnan fejlesztett
konzonánst a már tanult vokálisokkal kössük össze.
Amint azonban hiba volna e gyakorlatoknak semmiféle fontossá
got sem tulajdonítani, ép úgy hiba, sőt talán nagyobb hiba volna
ezeket a végletekig folytatni. Egyrészt, mert hamar unalmasakká vál
nak; másrészt, mert a gyermek egyenletes, fokozatos ártikulacióját
csakis a folytonos tovahaladás által lehet biztosítani.
Föntebb már kimutattam az olyan eljárásnak a helytelenségét,
mely köti magát, hogy addig tovább nem megy, mig ezt vagy azt a
hangot mindenik növendék jól nem tudja. Itt főleg arra fogok töre
kedni, hogy kimutassam, miszerint az egyes hangok vagy hangcsopor
toknak a kelletténél való huzamosabb gyakorlása mennyire nehezíti a
más irányú hangok vagy hangcsoportok ártikulálását. E tekintetben
teljesen osztom Kerner nézeteit. Magam is tapasztaltam, hogy „mentői
erélyesebben és huzamosabban gyakoroljuk a beszédszerveket egy
irányban, annál nehezebb lesz a motorikus innervációt a már be
gyakorlott idegútakról más idegútakra átterelni s annál fárasztóbb
lesz ezeknek egyengetése“. („Ez különben nálunk, hallóknál is mutat
kozik. Mentői jobban meg van bennünk gyökeresedve anyanyelvűnk s
mentői jobban öregszünk, annál nagyobb nehézséget okoz valamely
idegen nyelv megtanulása. Valamint megfordítva: a legtöbb ember
képtelen leszokni arról a tájszólásos beszédről, melyet ifjú korában
elsajátított.“)
Borbély Sándor az első osztályról Írván, azt mondja: „Lehet és
fog is jobb lenni (t. i. az eredmény), ha — az első osztály létszámcsökkenése mellett — a természet újjmutatását sikerül jobban elles
nünk és követnünk“. Az első osztály létszámát illetőleg meg lehetünk
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egyelőre elégedve ama miniszteri rendelkezéssel, mely az első osztály
párhuzamossá tételét engedélyezi. Ha a felügyelő-bizottságok tudtak
eddig 15 növendéket felvenni és eltartani, hát vegyenek fel ezentúl
még egy tizenhatodikat is, osszuk azokat kétfelé s állítsunk be két első
osztályt 8—8 növendékkel.
Hogy az épérzékű gyermekek nem olyan egymásutánban sajátít
ják el az egyes hangokat, mint a hogy mi azokat a siketnémáknak
megtanítjuk, az bizonyos. Mikor és hol láthattuk azt, hogy a természet
előbb két hangot fejt ki egymásután és csak akkor tér át egy harma
dikra, negyedikre stb., miután azokat az előbbi hangokkal már minden
féleképen összekötve, a legnagyobb biztonságig gyakorolta. „A termé
szet — és idézem ismét Kernért — sokkal inkább az egész hang
anyagot tűnteti fel a gyermeknek, ellentétes és különböző jellegükre
való tekintettel, egyidejűleg egymás mellett. A beszédszervek ugyan
csak egyidejűleg hasonló folyamaton mennek át. Ezek is szintúgy
nemcsak egy bizonyos irányban funkcionálnak a végből, hogy pl. az
első néhány hangot s azok kapcsolatait a képzelhető teljes tisztaságra
juttassák, hanem azonnal minden irányban fejtenek ki tevékenységet,
amennyiben a beszéddel az anyanyelv minden hangzóján gyakorlódnak.“
Ha a természetnek ez eljárását nem is lehet a siketnémák okta
tásában mindenben követni, kérdés, nem lehetne-e ezt mégis vala
mennyire megközelíteni? líerner úgy akarja azt elérni, hogy egyelőre
valamennyi hangot egyenként, összeköttetések nélkül, lehetőleg gyors
egymásutánban érzékelteti, hogy azok a növendékeknek mérlegelés és
összehasonlítás végett egymással szembe legyenek állítva s hogy ez
által észrevevő képességük s beszédszerveik a kezdettől fogva több
oldalúan gyakoroltassanak. Követtem és követni fogom Kernért annyi
ban, hogy a hangokat én is lehető gyors egymásutánban léptetem fel,
s hogy azoknak a teljes biztosságig való gyakorlását a későbbi időkre
halasztóm (Borbély Sándor is pl. a megrögzítést a II. isk. évre teszi),
hogy azonban a tanítást változatosabbá s ez által amennyire lehet
élénkebbé tegyem s hogy főleg a hangbeszéd iránt az érdeklődést mi
nél hamarább felkeltsem, már kezdetben is felveszek olyan szókat,
melyek erre különösen alkalmasak. De legyenek azok akár úgynevezett
mintaszók, akár a tanár által a hangok különös gyakorlására válasz
tott szavak, ha megértetésük és begyakorlásuk hosszabb időt igényelne,
akkor azok előttem annyit sem érnek, mint a legszárazabb, de a kellő
belátással folytatott gépies beszédgyakorlatok.
Fő elvem: semmivel sem túlzásba és mindenből valamit. Halad
junk mindenkor és mindenben egyformán s egyenletesen előre. Ha
valamelyik irányban jobb eredményt tudtunk felmutatni, ezt bizonyára
egy másiknak a rovására értük el. Hogy az ilyen eljárás mellett pl.
karácsonykor, a karácsonyfa ünnepélyen, az első osztályosokkal brillirozni még nem lehet, az bizonyos, de hogy év végével bármily
tárgyilagos kritikát kiálló eredményt lehet felmutatni, az is tény. És
ha a vége jó, minden jó — mondja a közmondás. Az egyes beszéd
hangok leírásával — az idő rövidségénél fogva — nem foglalkozha
tom. De nem is szükséges. Ezeknek leírása a legtöbb fonetikai munká
ban megtalálható. A hibásan képzett hangok javitásáról már kevesebb
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feljegyzést lehet találni. És ami van, az sem tökéletes. A legtöbb
esetben hiányzik belőle az, ami ugyancsak nagy fontossággal bir, hogy
t. i. mily feltételek mellett történt a hibás képzés. Nem elég tudni,
hogy ezt vagy azt a hibásan képzett hangot ilyen vagy amolyan eljá
rással sikerült javítanom, hanem azzal is tisztában kell lennünk, hogy
miért mondta a gyermek az illető hangot hibásan? Milyen volt beszéd
szerveinek alkotása? stb. Mert hasonló eljárással csak akkor tudnék
a saját tanítványomnál is eredményt felmutatni, ha a hibás képzés
hasonló feltételek mellett ment végbe.
Ezeket szem előtt tartva, a hibásan képzett hangok javításánál
következőleg járok el. Először is újból megvizsgálom a gyermek
beszédszerveit, megfigyelem azokat a hang hibás képzése közben, ha
a megfigyelés valami által meg van nehezítve, megpróbálom azt ma
gam hasonlólag hibásan képezni s igy önmegfigyelés által lassanként
rájövök arra, hogy miért is ejti ki a gyermek az illető hangot rosszul.
Ha ezzel tisztában vagyok, a sikerre való több kilátással mehetek neki
a hangjavításnak. Először megmutatom a gyermeknek a tükör előtt a
hibás és helyes képzés közti különbséget, érzékeltetem ott, a beszéd
szerveknek azon a helyén, ahol az leginkább érezhető. Ha beszéd
szerveinek alkata a rendestől eltérő, igyekszem a hangokat azoknak
más beállításával megfelelően képezni. Ha krónikus az elváltozás,
várok, mig a baj elmúlik. Ha pedig arról győződöm meg s az orvosi
vizsgálat is megerősíti feltevésemet, hogy t. i. a gyermek ennek vagy
annak a hangnak a képzésére képtelen, akkor azzal tovább nem
kínlódom, hanem egyszerűen más, hozzá legközelebb álló hanggal
pótolom azt.
Minden utasításnál azonban többet ér a bajnak, vagyis a hibás
képzésnek a megelőzése. Ne csak hirdessük, hanem a gyakorlatban
szigorú következetességgel legyünk is azon, hogy a hangokat könnye
dén, minden szükségtelen együttmozgásoktól menten fejlesszük, vala
mint, hogy különös gondot fordítsunk a hangok könnyed, folyékony és
főleg természetes kapcsolására.
Miért vagyok oly nagy ellensége a kötelező hangsornak? Mert
az engem arra szőrit, hogy azonnal rendkívüli eszközöket vegyek
igénybe, amint egy-egy hangnak a képzése 1—2 kísérlet után nem
sikerül. Már pedig az én gyakorlatom arra tanitott engem, hogy annál
könnyebben s annál természetesebben tudom a hangokat fejleszteni s
annál állandóbbakká válnak azok, minél kevesebb eszköz igénybevéte
lére, illetve minél kevesebb beavatkozásra volt szükség. És viszont,
minél több beavatkozás, illetve eszköz igénybevétele mellett történt a
hangfejlesztés, annál nehezebb, erőltetettebb volt a gyermek kiejtése.
Ha Heidsick „A siketnémák jajkiáltása“ cimű művében túlsötéten
is festette némely német kartársnak a hangfejlesztésnél és beszédtanitásnál követett eljárását, azért még sem lehetett és lehet tagadni,
hogy a mi iskoláinkban még ma is sokkal gyakoribb a siró hang, mint
a kacaj. Pedig „ha örülünk, könnyebbnek érezzük magunkat és min
dent jobb színben látunk. A nap fényesebben süt. Az iskola barátsá
gosabb s a gyermekek okosabbaknak, figyelmesebbeknek látszanak. A
vidámság a mosolygó kék ég, mely alatt minden megterem.“
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Hogy a szómagyarázat a személyeknek és tárgyaknak, a cselek
véseknek és tulajdonságoknak a természetben,, vagy hű modelleken
való bemutatása, illetve utánzása mellett a természetes jel vagy rajz
után is történhetik, az magától értetődik s igy bővebb fejtegetésre nem
szorul. Megjegyzendő azonban, hogy a természetes jelnek és rajznak
inkább a dolgok begyakorlásánál, illetve ismétléseknél van helye. Ha
rövidesen meggyőződést akarok szerezni arról, hogy ezt vagy azt a
dolgot jól értette-e meg, helyesen fogta-e fel a gyermek, akkor leg
jobb próbaköve ennek a természetes jel vagy jelelés. Nem tudom,
más tanítási eljárásában előfordul-e ez a szólam: „Jeleld el!“ Nálam
a megértetés fokán elég gyakori.
A tárgyaknak papírból vagy agyagból való előállítása, a mellett
hogy növendékeinket a tárgyaknak pontosabb megfigyelésére szoktas
suk s lehetőleg korán produktiv munkára ösztönözzük, ugyancsak igen
alkalmas eszközök a dolgok neveinek begyakorlására. Mivel azonban
a teljes megértetés szempontjából sem feltétlenül szükségesek, mivel
továbbá a rendelkezésünkre álló amúgy is szűkös, időnek jó részét
lefoglalják s mivel az iskolai rend- és tisztaság szempontjából is súlyos
kifogás alá eshetnek, a tanteremből a slöjdterembe utalandók.
Az irás és olvasás gyakorolhatása, a tanult szavaknak elismételhetése, az egyes rajzban előállitott tárgyak lemásolhatása céljából
minden első osztályos növendék kezébe képes abc-s könyv adandó.
Az olyan abc-k, melyek ezeken kiviil más célokat is akarnak szol
gálni, mondjuk, hangkapcsolási, kiejtési gyakorlatokat is akarnak nyúj
tani, kevésbé felelhetvén meg ebbeli rendeltetésüknek is, csak szük
ségből használhatók.
Ezzel a közgyűlési meghívón körvonalazott tételeknek a végére
értem. Óriási kört jelölnek ki, vaskos kötetre való anyagot foglalnak
magukban. Nem volt, de nem is lehetett célom e rövid időre szabott
felolvasásom keretében annak minden egyes részletére kiterjeszkedni.
Miként a tájképfestő főleg az előtérben levő személyek és tárgyak
kidolgozására fordítja a legtöbb figyelmet, azonképen én is elsősorban
tárgyamnak előtérbe állított kérdéseivel foglalkoztam behatóbban s a
kevésbé fontos részleteket csak a teljesség kedvéért vettem fel.
Igen röviden még csak arra kérem a mélyen tisztelt kollega
urakat, hogy fogadják a felolvasásomban lerakott elveket, eszméket és
gondolatokat olyan jóindulattal, mint amilyen szeretettel azokat tárgyi
lagos kritikájuk alá bocsátom.

A s ik e tn é m á k to v áb b k ép zése.
Irta és a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületé-“nek 1907. évi juliús
3. és 4-én Kolozsvárott tartott rendes közgyűlésén felolvasta sztankahermányi
Sztanbay Lajos, a siketnémák kecskeméti intézetének rajztanára.

Mélyen Tisztelt Közgyűlés!
Talán nagyobb, nemesebb és humánusabb cselekedetet nem végez
az emberiség, mint akkor, midőn gondoskodik azokról a szerencsétle
nekről, akiket önhibájukon kivül örökös némaságra kárhoztatott végze-
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tűk. Hogyan, miként biztositsa létüket e sorssujtottaknak a mai nehéz
viszonyok között, mikor még az épérzékűeknek is gondot ad az élet,
a létért való küzdelem? Mindinkább égetőbb szükségletét, egyszersmind
a legnehezebb feladatát képezi a társadalomnak a tanintézetekből ki
lépő siketnémák elhelyezése és gyámolitása, kikre e nélkül nyomor és
szenvedés vár. Mindannyian együttvéve pedig ők is erőt képviselnek,
erőt, melyet még nem képes kellőképen kihasználni az állam a maga
és gyámoltjai számára. Ezer és ezer hasznos kéz munkája meddő
marad épen ma, midőn a nemzetközi szocializmus megbénitja a
magyar ipart, a legerősebb oszlopát az államnak szú módjára őrli,
másfelől pedig a kivándorlás ijesztő mérvben ragadja el tőlünk az
erős karokat, miközben egyre vérzik, gyengül az ország.
Munkáskezekre tehát óriási szükség van s a háttérben ott van
nak a siketnémák, kik erejüket szívesen bocsátják rendelkezésére a
társadalomnak; ők nemcsak megélhetésükért dolgoznak, de a munka
szórakozást nyújt nekik. Mig foglalkozhatnak, addig feledik szomorú
sorsukat s nemes örömüket lelik, ha munkájuk után még megelége
désben is részesülnek.
Mi módon oldjuk meg tehát a siketnémák kenyérkeresetének
kérdését, amely bár nem új kérdés, de állandóan előttünk lebeg,
mintha figyelmeztetne szerencsétlen embertársaink sorsára, kikről gon
doskodni nemcsak legszebb feladatunk, de emberbaráti kötelességünk is?
Ama tervezet, hogy a siketnéma-fiúk elhelyezésére nézve ele
gendő, hogy az intézet elhagyása után iparos-tanoncokul, tehetségük
nek, testi fejlettségüknek, anyagi körülményeiknek és vagyonaiknak
megfelelő jóhirnevű iparműhelyekben helyeztessenek el — nem fogad
ható el, mert mindaddig, mig a siketnémák az intézeten kívül nyerik
kiképeztetésüket az élethivatásukhoz szükséges iparágban, nem látunk
elég biztositékot jövőjükre nézve. Épérzékű iparostanoncok is vajmi
ritkán részesülnek lelkiismeretes kiképzésben, azonban annál több
ütlegben és trágárságban van részük még jobbhirnevű műhelyekben
is, ahol a segédek többnyire az inasgyerekekkel nagyon is éreztetik
hatalmukat. A siketnémák neveléséhez türelem és szeretet szükséges,
ami a mi iparosaink lelki világából, ha nem is egészen hiányzik, de na
gyon is szűk korlátok között található fel. így nem csoda azután, ha a
gondjaikra bízott szerencsétleneket nem értik meg, nem tudnak velők
érintkezni, vagy durvaságukat éreztetik, vagy pedig teljesen türelmüket
veszítve, világgá bocsátják. Sokkal nagyobb baj mindennél, hogy a siket
némák a műhelyben nem beszélhetnek senkivel, nem olvashatnak, szelle
müket nem táplálhatják, ismereteiket nem bővíthetik, folyton felejtenek,
tompulnak; összeomlik szellemi világukban mindaz, amit az intézet
nyolc évi fáradságos, nehéz munkával felépitett. Nem szabad tehát el
zárni az éltető forrást, mely a siketnémák lelki világát táplálja, fel
frissíti szellemüket. Oly tanintézeteket kell szervezni, melyek tanulói
kat maguk képezzék ki egy-egy iparágra, emellett szellemüket műveljék,
beszélőképességüket fejlesszék. Mindezt pedig úgy vélem elérhetőnek,
ha a nyolc osztályt bevégzett növendékek számára az intézetekkel
kapcsolatosan négy évfolyamú ipartanműhelyek állíttatnának fel, hol a
tanulók gyakorlati és elméleti kiképzésben részesülnének.
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Az ipari tanműhelyek egyes városokban a helyi viszonyoknak
megfelelő iparágak szerint létesittetnének (fa-, fém-, bőr-, stb. ipari
szakiskola). Az ipari tanműhelyek felállítása mellett másutt kertészeti,
avagy mezőgazdasági szaktanfolyamok is szervezendők lennének, a
kertészet és földmivelés iránt nagyobb hajlammal biró növedékek
számára, annál is inkább, mivel a kertészet nehány hold földön igen
szépen kultiválható, kapcsolatosan gyümölcstermelés-, szőlőművelés-,
méhészet és selyemtermeléssel. Úgy vélem, szives örömest keresnék
fel a kertet nemcsak a tanfolyamra járók, hanem az alsóbb osztályok
növendékei is, sőt rá is kellene szorítani egyaránt minden tanulót a
kertművelésben való részvételre. Az ipari tanműhelyek, illetve siket
néma szakipariskolák tanterve és szervezete hasonló lenne az épérzékűek számára felállított szakiskolákéval, a tananyag redukálásával;
e mellett azonban különös gond fordittatnék a beszélőképesség fej
lesztésére.
A tanitást siketnéma-intézeti rendes tanárok végeznék, kik a
szükséges szakismereteket szünidei ipari tanfolyamokon könnyen meg
szerezhetnék, mig a gyakorlati oktatást a műhelyben kinevezett mű
vezető lenne hivatva teljesíteni. Az intézetek szervezete, tananyaga
egyébként részletkérdésnek tekinthető, melynek megvitatása más helyre
tartozik.
Felmerült az az eszme is, hogy az iparosmestereknél elhelyezett
siketnéma tanoncoknak nyujtassék mód és alkalom arra, hogy az
inaskodás évei alatt az épérzékű iparostanoncok tanfolyamán azokkal
együtt tanulhassák a rajzot, amit nem tartok célravezetőnek, de egye
nesen károsnak is nyilvánítok. Ha szabadkézi rajzórákra talán el is
járhatnának még a siketnéma tanoncok, annál kevésbé vehetnének
részt a fa-, fém-, építészeti-,, cipészipari stb. szakrajzórákon, hol a
modellek rajzolásához ábrázoló mértani és technológiai ismereteket
kell fűzni, amit a siketnéma tanulók annál kevésbé értenének meg,
mivel nem siketnéma-tanártól nyernék oktatásukat, másrészt pedig az
idő rövidsége sem engedi meg, hogy a siketnémákat ugyanazon órá
ban külön tanítsák meg még a legszükségesebb elméleti ismeretekre
is. Sokkal célszerűbbnek tartanám — az esetben, ha ipari tanműhelyek
nem létesittetnének — hogy a siketnémák számára javasolt esti tan
folyamok keretébe a rajz is beosztatnék, s azt oly egyén tanítsa, aki a
siketnéma-oktatás terén működik.
Az ipari tanfolyamokat elvégzett siketnéma valamely ipari válla
latnál, avagy gyárnál kapna alkalmazást, addig azonban az intézet
tanműhelyében működnék, sőt nincs kizárva az sem, hogy nehány
tehetségesebb s iparában kiváló szorgalmat és képességet tanúsító
segéd véglegesen az intézetben ne maradjon s ott mint művezető nyer
jen foglalkozást. Egy-egy iparilag kiképzett siketnémát szívesen alkal
maznának bármely jóhirnevű nagyobb műhelyben is, mint olyat, akivel
jóformán érintkezni sem tudnak.
Az ipari tanműhelyek nemcsak az egyes tanintézetek háziszük
ségleteinek előállítására vállalkoznának, de oly munkákra is, melyet
magánosok, vagy egyes vállalatok megrendelnének. Az ipari készít
mények feleslegének elárúsitása céljából karácsonykor avagy husvét-
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kor bazár rendeztetnék, esetleg állandó bazárt is lehetne fenntartani,
ahol a körülmények engedik s ez előnyösnek mutatkozik.
Minden ipari tanműhely mellé oly internátus felállitását javasol
nám, mely az iparos-tanoncoknak teljes ellátást nyújtana. Az internátus
háztartási teendőinek végzésére egészben, vagy részben a hetedik és
nyolcadik osztályok leánynövendékei osztatnának be s jártasságot
szereznének a főzés, sütés, mosás, vasalás és tisztogatásban; gon
doznák és tisztán tartanák az internátusbán lakók fehér-, ruha- és
ágyneműit. Egy-egy siketnéma cipész, szabó is állandó alkalmazást
kaphatna az internátusbán teljes ellátás és fizetés mellett, aki vagy
megfelelő ipari tanintézetnél, vagy valamely iparosnál tanoncidejét
már kitöltötte.
Ami a 8 évi rendes tanulmányaikat befejezett leánynövendékek
további kiképzését és gyámolitását illeti, arra nézve javasolnám, hogy
számukra a siketnéma-tanintézetekben, avagy ezekkel kapcsolatosan
varrótanműhely létesittessék, mely aránylag kisebb berendezési költ
séget igényel s a ruhavarrásban képezné ki a leánynövendékeket 3
éven keresztül, akik azután vagy más nagyobb varróműhelyekben
nyernének foglalkozást, vagy pedig megmaradnának továbbra is a tan
műhely kötelékében, olyformán, hogy önálló siketnéma varrónők saját
lakásukban is végezhetnék hivatásukat, illetve otthon is megvarrhat
nák azt a ruhát, melyet a varró-tanműhely számukra kiad. Nagyon
természetes, hogy a tanműhely élére egy kiváló szaktudással és Ízlés
sel biró szabásznöt -kellene állítani, kinek legnagyobb gondja az lenne,
hogy a közönség megbízható, pontos és szép kivitelű kész munkát
kapjon, mivel ez esetben biztosítva van az intézet jövője. A ruha
varrás jövedelmezőségét legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy
jelentékeny számmal vannak oly varrónők, akik nemcsak magukat,
de hozzátartozóikat is képesek tisztességesen fenntartani. A női kézi
munkák egyéb ágai csak igen szűk körre lennének szoritandók, mivel
elterjedtségüknél fogva nehezebben értékesithetők.
A leányok rendszeres továbbképző elméleti oktatásban is része
sülnének, mely főként rajzra és beszédgyakorlatra szorítkoznék.
A siketnéma-intézetekből kilépő tanulókat hajlamaik szerint az
egyes intézetek kiküldötteiből alakult helyi bizottságok és a fővárosi
központi bizottság helyezné az egyes városokban létesített tanműhe
lyekben, vagy kertészeti tanfolyamon. Űgyszintén a helyi és központi
bizottságok gondoskodnának arról is, hogy az iparilag kiképzett fiúk és
leányok gyárakban és ipari vállalatoknál, vagy jóhirnevű műhelyekben
alkalmaztassanak és szerény véleményem szerint igen üdvös lenne,
ha egyes bizottságok a más életpályán működő siketnémák felett fel
ügyeletet gyakorolnának azok teljes nagykorúságáig, esetleg azokat
szükség esetén támogatnák.
Az ipari és kertészeti tanfolyamok fenntartási költségeit a vallásés közoktatásügyi minisztérium viselné, melyek egyrésze az ipari
készítmények eladásából megtérülne s a költségek fedezéséhez a
kereskedelem- és földmivelésügyi minisztérium is hozzájárulna. Az
egyes tanfolyamok létesítését a községek is támogatnák olyformán,
hogy a tanfolyamok céljaira helyiségeket adnának.
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Összegezve tehát az eddigieket, a nyolc évi rendes tanulmányai
kat befejezett siketnémák továbbképzésére és gyámolitására a követ
kező pontokba foglalom össze javaslataimat:
1. A nyolc évi iskolai rendes tanulmányaikat bevégzett siket
néma tanulók számára a siketnéma-intézetekkel kapcsolatosan négy
évfolyamú ipartanműhelyek állíttassanak fel, speciális viszonyoknak
megfelelő iparág szerint, hol a tanoncok teljes ipari kiképzésben
részesülnének s e mellett elméleti oktatást is nyernének, beszélő
képességüket tovább fejlesztenék.
2. Ahol a viszonyok engedik, ott ipari tanműhely helyett kertészeti
tanfolyam létesítendő.
3. Az ipari tanulmányaikat befejezett siketnémákat helyi és köz
ponti bizottságok helyeznék el, mely az egyes intézetek kiküldötteiből
alakulna, mely bizottságok felügyeletet gyakorolnának egyszersmind az
intézetekből kilépettek felett azok teljes nagykorúságáig, szükség ese
tén támogatást is nyújtanának.
4. Az ipari vagy kertészeti tanfolyamok számára internátus
állíttatnék fel, melyben a háztartási teendők végzésére a rendes iskolai
évfolyamoknak hetedik és nyolcadik osztálybeli leánynövendékei osz
tatnának be.
5. A nyolc évi tanulmányaikat befejezett leánynövendékek szá
mára pedig varrótanműhelyek létesittessenek, hogy ott ruhavarrásban
és szabásban teljesen kiképeztessenek. A varrótanműhely megrende
léseket fogadna el, mely a fenntartási költségek fedezésére fordittatnék.
6. Az ipari, kertészeti tanfolyamok költségeit a vallás- és közoktatásügyi minisztérium viselné, a kereskedelem- és földmivelésügyi
miniszter támogatásával, akik ez irányban a vallás- és közoktatásügyi
miniszter által megkeresendők lennének.

S zak iro d alm i szem le.
Friedrich Moritz Hill, d e r R e fo r m a to r den deutschem T a u b s tu m m e n u n te rr ic h ts.
Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Mit Beiträgen hervorragen
der Zeitgenossen Hills. Bearbeitet von R . R e u s c h e rt. (n. 8-r., 185. 1.)
(Vége.)

A XVIII. fejezet szomorú képet nyújt Hill utolsó napjairól. A nagy
férfiú élte alkonyán mind törődöttebb lett, testi ereje napról-napra fogyott.
Tehetetlenségének tudatában búskomorságba esett. Sem családja, sem
barátja nem volt. A fiatal Köhler volt az egyedüli, akivel egyet-mást
megbeszélt. R. kérelmére Köhler ebben a fejezetben sok érdekes dol
got mond el egykori mesteréről. Legelőbb is Hill egyéniségéről ir. Meg
jelenése ebben az időben, — mondja Köhler — olyan volt, mint egy
nyugalmazott katonatiszté. Ezután rendszeretetét dicséri. Majd Hillt
mint tanítót mutatja be. Mindenki aki látta — beszéli Köhler — elra
gadtatás hangján emlékezett meg didaktikájáról és az abban nyilvánuló
logikáról. Hill különös előszeretettel foglalkozott a gyengébbekkel.
Sokszor azonban túlszigorúan bánt növendékeivel. A segédtanítóknak
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Tanulmányút! segély. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter Deschensky Ferencnek és Scholtz Lajosnak tanulmányúti
segélyt utalványozott abból a célból, hogy Hollandia, Belgium és
Angolország siketnéma-oktatásügyét tanulmányozzák. Kollégáink julius
17-én indultak Bécsen, Linzen Salzburgon, Münchenen, Frankfurton
és Kölnön át Belgiumba és Hollandiába. Angolországban résztvesznek a
siketnéma-intézeti tanárok nemzetközi kongresszusán, Edinburgban is.
Statisztika a siketnémák tanításáról és eltartási költségeik fede
zéséről. Dániában 100%, Németországban 95%, Németalföldön 90%,
Svaiéban 90%, Norvégiában 85%, Angliában 80%, Belgiumban 80%,
Franciaországban 70%, Olaszországban 65%, Svédországban 63%,
Ausztriában 35% siketnéma részesül oktatásban. Az eltartási költségek
az egyes országokban a következőképen fedeztetnek: Angliában és
Dániában a községek és az állam; Franciaországban az iskolaalap,
vagyis az állam (1906. óta); Poroszországban az állam, a tartományok
és községek; Belgiumban 7a részben a tartomány, '/s részben a község,
a többit az állam ; Finnországban, Norvégiában, Svaiéban, Horvát
országban, Szászországban, Bajorországban és a legtöbb német fejede
lemségben az állam ; Hessenben % részben az állam és 74 részben a
község; Svédországban a tartományok, támogatva az állam által;
Ausztria-, Olaszország-, Spanyolország-, Szerbia-, Románia- és Orosz
országban a községek, tartományok, az állam és a társadalom. A
fenti országok egyikében-másikában is számítanak a jótékony adomá
nyokra, de ezek nélkül is biztositva van az intézetek fenntartása,
illetve a növendékek eltartása.
Miért szűntették be a hallási gyakorlatokat a wiendöblingi siketném a-intézetben ? A módszeres hallási gyakorlatok,
amelytől a szakemberek annak idején olyan sokat vártak, lassanként
minden intézetből kiszorulnak. Az 1905—906. iskolaévben a wiendöblingi siketnéma-intézetben sem tartottak már hallási gyakorlatokat.
Ez a hir meglepetésszerűen hatott. Tudjuk mindnyájan, hogy innen
indult ki ez a mozgalom. Kérdést intéztem tehát ebben az ügyben az
intézet igazgatóságához, akitől az alábbi sorokat kaptam: „Igen tisztelt
Kartárs ú r ! Miután intézetünkben a hallási gyakorlatokat több éven
át a rendes órákon kivid külön órákban tartottuk és a tanárok ezért
külön tiszteletdijban részesültek, az elért eredményekre vonatkozólag
jelentéstételre szólított fel az alsó-ausztriai tartományi választmány.
Az igazságnak megfelelően, azt a választ adtam, hogy a hallási gyakor
latok nem fokozzák a fül funkcionális működési képességét. A növen
dék csupán hallási maradványait tanulja meg jobban használni és lát
szólagos hallása a beszédtanulásban tanúsított előmenetellel arányosan
fejlődik, amiből azt következtethetjük, hogy ez a tényező a „hallástanulás“-nál is a főszerepet játsza. Azonban egyetlen esetben sem
sikerült, a még nagyfokú hallási maradványokkal bíróknál sem, a le
olvasást feleslegessé tenni, sőt igy könnyebb is volt a mondottakról
tudomást szerezniük, mint a hallás útján és emellett az kevesebb
félreértésre szolgáltatott alkalmat. Csak az úgynevezett hallónémáknál
sikerült a beszédet kizárólag a fül útján elsajátíttatni, ami különben
magától értetődő dolog is. Ezen jelentésem alapján a hallási gyakorla
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tok és ezek járandóságait beszüntették és a tanári testület azt a meg
bízást nyerte, hogy a hallási maradványok ápolására, a tanítás közben
és az iskolán kívül való érintkezés alkalmával legyen gondja, amint
azt különben régebben is megcselekedtük és amint az majdnem vala
mennyi siketnéma-intézetben amúgy is történik. Meggyőződésem sze
rint a hallási gyakorlatok által elért eredmény nem áll arányban a
tanár és a növendék fáradságával és a vesződséggel; gyakorlati szem
pontból pedig teljesen értéktelen. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy a hallási maradványokra nem szabad támaszkodnunk. Ezeknek
hasznát vesszük már a hangfejlesztésnél, sőt a beszédtanitás egész
folyamán. A leolvasást helyettesiteni akarni azonban hiábavaló törek
vés, mivel ez csak annak támogatására szolgálhat. A növendékek szü
lői, sőt talán magok a növendékek is abban a reményben élnek, hogy
a hallási gyakorlatak által hallásuk teljesen funkcióképessé válik. Ez
az alaptalan, az érdekeltek részéről azonban eléggé megmagyarázható
remény, az elmaradhatatlan csalódások következtében a hallási gyakor
latokba vetett hitet nagyon is aláásta, ami közvetve a siketnémaoktatás ügyének is ártalmára volt. Wien, 1907. áprii 3-án. Kartársi
üdvözlettel Kraft János s. k. igazgató.“ Rv.
Á thelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
Hövényes Antall, a siketnémák váci intézetének tanárát, a siketnémák
pozsonyi intézetéhez, Govrik Bélát a siketnémák jolsvai intézetétől a
siketnémák debreceni intézetéhez, Pirovics Jenőt a debreceni intézettől
a borosjenői gyógypedagógiai intézethez, Eötvös Lászlót a debreceni
intézettől a siketnémák szegedi intézetéhez, Iván Józsefet a siketné
mák váci intézetétől a vakok budapesti intézetéhez, Kegler Ferencet
Vácról a siketnémák budapesti intézetéhez és végül Müller Lajost a
siketnémák aradi intézetétől a vakok kolozsvári intézetéhez, saját
kérelmükre helyezte át.
Nyugtázás. Múlt kimutatásom óta a „Siketnéma-intézeti Tanárok
Országos Egyesületéinek következő tagjai fizettek tagsági dijat: Scholtz
Lajos 1903. (II. f. é.), 1904. és 1905. (I. f. é.); továbbá 1906-ra: Valek
János (3 K.) és Zemkó Péter (II. f. é.); 1907-re: Klis Lajos, Mlinkó
István, Veress Lajos, Erdélyi József, Miklóssy János (I. f. é.), Kondra
Mihály, Moussong Pál, Pápai Mariska, Schreiner Miklós, Szotfrid József,
Zádor Endre, Hrivnák László, Palatínus N. Károly, Descbensky Ferenc,
Váradi Zsigmond, Török Sándor és Wentzel József. — A „Szemle“
1905. évfolyamára előfizetett Moussong Pál (3 K.-t). — A „Magyar
Siketnéma-Oktatás“ 1906. évfolyamára: Zemkó Péter (II. f. é.), 1907.
évfolyamára pedig: Klis Lajos, Mlinkó István, Veress Lajos, Erdélyi
József, Miklóssy János (I. f. é.), Schreiner Miklós, Szentgyörgyi Gusztáv
(5 K.), Szotfrid József, Zádor Endre, Hrivnák László, Palatínus N.
Károly, Deschensky Ferenc, Váradi Zsigmond, Török Sándor és Wentzel
József. — Ajándékképen befolyt Scháffer Károly örökös tiszteletbeli
elnök úrtól 50 K., Váradi Zsigmond úrtól 5 K. Kolozsvárt, 1907. évi
julius hó 13-án. Nagy Péter, pénztáros.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

