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Tantervrevizió.
Egy hónappal ezelőtt körlevél érkezett a „Gyógypedagógiai inté

zetek orsz. szaktanácsáétól a siketnéma-intézetek igazgatóságaihoz. 
Ebben a körlevélben az van, hogy a siketnéma-intézetek használatára 
érvényben levő tanterv példányai teljesen elfogytak és szükségessé vált 
annak sürgős kinyomatása. Mielőtt azonban az új kiadást sajtó alá 
rendeznék, az esetleges módosításokra vonatkozólag tudni óhajtja a 
szaktanács a siketnéma-intézetek testületéinek véleményét. Ezért a 
következő kérdéseket teszi fel:

„1. Szükségesnek tartják-e a tantervben megállapított s az 
oktatásügy más ágazatánál érvényben levő tantervhez viszonyítva 
magasnak látszó heti óraszámokat redukálni? Ha igen, mely órák 
volnának a tantervből törölhetők, vagy redukálhatok?

2. Kivánnak-e a tanterv külső alakján, vagy benső tartalmán 
módosítást eszközölni és miért? Magától értetődik az, hogy az időközi 
módositások a tantervben érvényesíttetni fognak.“

A tanterv első kiadása 1900-ban jelent meg, vagyis hét éve már, 
hogy az abban foglalt elvek és anyag szerint történik intézeteinkben 
a siketnémák oktatása. Ez az idő elégnek látszik ahhoz, hogy tan
tervűnk használhatóságáról, célszerűségéről érdemleges véleményt 
mondjunk, mert annak a szellemében egy generációt neveltünk, 
tanítottunk már és kézenfekvő a tapasztalat, melynek véleményünket 
irányítania kell.

Annál a kérdésnél, hogy szükséges-e a magasnak látszó heti 
órák számának redukálása, sokkal fontosabb az, hogy szükséges-e a 
si ke tűé mák életrevaló neveléséhez az az anyag, amit és amennyit a 
tanterv előír? Ennek a kérdésnek eldöntése szabja meg a heti órák 
számát is.

Azon vitatkozni sem lehet, hogy azokra a tárgyakra, melyeknek 
tanítását a tanterv előírja, szükségük van-e a siketnémáknak? De a
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felsorolt részletekből mindazokat — hogy úgy mondjam leckéket, 
tételeket — elhagyhatjuk, melyek nem a mindennapi élet kielégítésére 
valók, hanem csaik szórakoztató ismereteket nyújtanak. Az ilyeneket 
el is kell hagynunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy még a 
magasnak látszó heti óraszámokkal sem végezhetjük el mindazt alaposan, 
amit a tanterv megkíván. Ez különösen a reáliákra vonatkozik. Redu
kálni csak itt lehet, de az óraszámot kevesbíteni nem. Hiábavaló minden 
humánus sajnálkozás! Ha nemcsak élni akar a siketnéma, hanem halló 
embertársával versenyezni a létért, akkor tanulnia, még pedig többet 
kell tanulnia, hogy fogyatkozását pótolja. A szegény napszámos ember 
sem élhet oly kényelemben, mint az úrlovasok klubjának a tagjai.

Voltaképen nem is egy siketnéma növendék heti óraszáma magas, 
hanem azé az emberé, aki őket tanitja. Az egyes osztályok heti óra
száma a növendékek között a nagymértékű egyéni oktatás miatt meg
oszlik, de a tanár munkaidejéből egy csipetnyi sem származik át 
másra. Ez a sok és nehéz. Ennek a redukálása valóban szükséges volna. 
De ez nem tartozik a tanterv módosításához. Nem is kérdezték. Talán 
máskor! ?

A második kérdés a „benső tartalom“ módosítását veti fel. Egy 
kissé homályos a kérdés. Azonban azt hiszem, nem tévedek, ha a 
benső tartalom alatt az anyag mennyiségét és annak osztályonkint való 
elosztását érteni.»

A siketnéma-intézetek tantervének anyaga két nagy csoportba 
sorozható. Az első csoportba tartozik a „beszédtanitás“ elnevezés alatt 
ismeretes anyag, mely a siketnéma-intézetek különleges tárgya. 
A második csoportot a reáliák alkotják. A vallásoktatásról és az 
úgynevezett melléktárgyak tanitásáról ez alkalommal nem kívánok 
szólani.

A tanterv beszédtanitási részéről kevés a mondanivalóm. Kevés 
pedig azért, mert arról már annyi és annyiféle véleményt hallottunk 
és olvastunk, hogy én csak ismétlésekbe esném. No meg aztán arról 
szó sem eshet, hogy a beszédtanitás anyagát redukáljuk. A siketnémá
nak egész beszédre van szüksége. Ezért a kötőmódnak nevezett körül- 
irásos kifejezési alak használása épen oly fontos, mint az ,a‘ névelő, 
vagy a személyes névmások ismerete. Itt csak az anyag egyenletesebb 
és fokozatosabb szétosztásáról lehet szó. Ezért nincs helye a második 
kérdésben foglalt e kijelentésnek: „Magától értetődik az, hogy az idő
közi módosítások a tantervben érvényesíttetni fognak.“ Hisz’ különö
sen a „beszédtanitás“ és „olvasás“ módosítására vonatkozik az az 
általános vélemény, hogy: az eredeti tanterv jobb volt, mint a módosí
tott. Tehát az időközi módosításokat is bonckés alá kell vennünk.

Hogy a beszédtanitási és olvasási rész követelményeinek telje
sen eleget tehessünk, tulajdonképen nem az anyagon és óraszámon 
kell változtatást eszközölnünk, hanem a tanítás mikéntjét kell határo
zottabb, szilárd irányba terelnünk. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha 
képzőnkön intenzivebbé tesszük a siketnémák oktatására való előkészí
tést azáltal, hogy azokat a hallgatókat, akik siketnémák tanításával 
óhajtanak foglalkozni, nem terheljük meg a vakok és szellemi fogya
tékosok nevelésének tudásával is. Univerzális képzéssel nem lehet
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speciális foglalkozásra oktatni. Kárbavész itt minden okoskodás. A 
gyógypedagógiai képzés fája férges gyümölcsöt terem. Ki kell vágni 
és nemes csemetéket ültetni a helyébe. Amig előre ki nem tanulják a 
hallgatók minden csinját-binját a siketnémák beszédre való tanításá
nak, hanem csak gyakorlati évükben, sőt még azután is esztendőkig 
kísérleteznek: addig a legjobb tanterv is keveset ér, mert nincs, aki 
annak szellemét tökéletesen értse.

A legkülönbözőbb módon magyarázták és értelmezték már tan
tervűnket. Száz és száz elméletet állítottak fel, mely mind tapaszta
latra támaszkodik. Ezek a magyarázások azonban mind csak a beszéd- 
tanitási részre vonatkoznak. Valószínűleg azért, mert szakembereink 
ennek megoldását tartják a legfontosabbnak. Ez nem kicsinylendő, ha
nem valóban fontos igyekezet is. De e közben a tanterv anyagának 
másik nagy csoportjáról, a reáliákról elterelődött a figyelem. Legalább 
is nem igyekeztek a szemlélők az e téren szerzett tapasztalatokat és 
leszűrt véleményeket közzétenni. Pedig a tanterv módosításáról leg
inkább akkor beszélhetünk, amikor a reáliákról van szó. Itt még redu
kálni is lehet. Sőt nemcsak lehet, hanem kell is, mert sok a felesleges 
tartalom. De nemcsak az anyag mennyisége hivja ki bírálatunkat, ha
nem annak beosztása és a siketnéma ismeretköréhez való alkalmazko
dása is. Erről szólva, részletezőnek kell lennem.

Noha az „olvasás“ is a reálismeretek szolgálatában áll, azt 
mégis elhagyom, mert még nincsenek intézeteink számára készített 
olvasókönyveink. Lássuk tehát a többit abban a sorrendben, amint azok 
a tantervben egymásután következnek.

Számtan. A számtanitás anyagának felosztásánál nagy módszer
tani hibát követ el a tanterv akkor, midőn azt kívánja, hogy az alsó 
osztályokban nagyobb körben számláltassunk, mint amilyenben számo
lunk. Ezzel és azáltal, hogy az egyes osztályok anyaga nem képez 
kerek egészet, akadályozza a kívánt eredmény elérését. A közönséges 
törtekkel való alapműveletekre, mint amelyeknek a siketnéma a gyakor
lati életben hasznát nem veszi, nincs szükség. Ezeket figyelembevéve, 
a számtan anyagának beosztását nagyjában a következő módon kellene 
megállapítani:

II. osztály. 1—20-ig számlálás, összeadás és kivonás szóban és 
Írásban.

III. osztály. 1—100-ig számlálás, összeadás, kivonás és szorzás 
szóban és Írásban. A szorzás Írásban egyjegyű szorzóval. Római 
számok 1—XlI-ig.

IV. osztály. 1—100-ig összeadás, kivonás, szorzás kétjegyű szorzó
ddá is, osztás egyjegyű osztóval szóban és Írásban.

V. osztály. 1—1000-ig számlálás, összeadás, kivonás, szorzás és 
osztás kétjegyű szorzóval és osztóval.

VI. osztály. Négyalapművelet minden lehető formában 1000-en 
felül is. Tizedes törtek négyalapművelete. Közönséges törtek csak mint 
az egésznek része. A mértékek tökéletes ismertetésének befejezése.

VII—VIII. osztály. Hármasszabály, társaságszabály egységre- 
vitellel, vegyitésszabály, kamat-, százalékszámítás. Római, számok 
Xll-ön felül.



208 MAGYAR SIKETNÉMA ̂ OKTATÁS 12. sz .

Természetrajz. A siketnémák természetrajzi tanitásánál a reál
ismeretek nyújtása mellett különös gondot keli fordítanunk még az 
alaki képzésre. Ennek az alaki képzésnek ki kell terjednie a nyelvre 
is. A természetrajz a leghatalmasabb eszköz a beszédtanitás szolgálatá
ban, mert közvetlen szemléleten nyugszik és ezért mindig alkalom- 
széni beszédanyag. Mennyi új szóra és kifejezési alakra bukkan itt a 
gyermek! Ezért nem lehet sietnünk, sem messze földre nem szabad 
kalandoznunk. Különösen az első időszakban (VI. osztály) csak annak 
az anyagnak van értéke a természetrajz tanításában, amit valóságban 
adhatok a gyermek kezébe. Ellenkező esetben érthetetlen nyelven, 
ismeretlen dologról hiábavaló előadást tartok. Leghelyesebben akkor 
cselekszünk, ha a természetrajzi ismereteket is a „beszédtanitás“ tör
vényei szerint nyújtjuk a siketnémának. Előbb keveset és közvetlent, 
azután többet és távolabbit.

Az az anyag, amelynek elvégzését most a tanterv megkívánja, 
rendkívül sok. De nemcsak az anyag sok, hanem annak a csoportosítása, 
illetőleg az egyedek megválasztása is elhibázott dolog. Sok olyat fel
sorol, amire egyáltalában nincs szükség. Ezzel szemben sok hasznost 
kihagy. Mirevaló például a kanáriról, őzről és aranyhalról tanítani a 
VI. osztályban, a verebet és juhot pedig mellőzni? Általában az anyag 
felosztása nincs tekintettel sem a gyermek környezetére, sem a foko
zatosságra. Egyedül arra van figyelemmel, hogy a természetrajzi cso
portok képviselve legyenek, pedig ez a siketnéma reálismereteinek 
alapozásánál nemcsak felesleges, hanem ismeretkörének fokozatos 
bővítése és gyakorlati szükségeinek kielégítése szempontjából káros is. 
A természetrajz anyagának beosztása ne a természetrajzi egyedek 
alapján történjék, hanem a siketnéma környezetéhez kell alkalmazni. 
Más földrészek exotikus állat- és növényvilágának egyedenként való 
ismertetése hiábavaló időpazarlás. A tanítás szempontjából sokkal cél
szerűbb, a növendék ismereteinek szempontjából pedig sokkal hasz
nosabb volna, ha a természetrajz anyaga bizonyos körök szerint 
osztatnék be, ilyenformán:

VI. osztály. Az ember. Házi és a ház körül tartózkodó emlősök 
és madarak; kerti vetemények, gazdasági növények és gyümölcsfák; 
a háztartásban előforduló ásványok.

VII. osztály. Az emberi test szervezete. Hazai mezei és erdei 
állatok, fák és növények; kártékony és hasznos rovarok; ipari ásványok.

VIII. osztály. Az egyedek természetrajzi csoportositása. A ter
mészet országainak általános ismertetése.

Természettan. Az az anyag, amelyet a tanterv felölel,, szükséges, 
sőt nem ártana eggyel-mással megtoldani, de heti 2 órával egy osz
tályban (VIII. oszt.) nem lehet elvégezni. Ezért juttassunk a természet- 
tannak legalább heti 1 órát még a Vll-dik osztályban is. Ha máskép 
nem lehet, a beszédtanitás rovására. Azaz', dehogy rovására! Hisz’ a 
természettan épen úgy szolgál a legjobb alkalomszerű beszédtanitási 
anyagul, mint a természetrajz.

Földrajz. Ennek a résznek csak kárára volna a módosítás.
Történelem, alkotmánytan. A történelem anyaga is több, mint 

amennyit a siketnéma haszonnal dolgozhat fel és tarthat meg emléke
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zetében, mert térben és időben tőle távol eső eseményekről van szó, 
amelyek nem szemléltethetők s ezért nehezen fogadhatók fel. Elég, ha 
a VII.. osztályban a hazaszeretetnek és személyes bátorságnak csak 
egy-két képviselőjét mutatjuk be.

Az alkotmánytanban is fordulnak elő oly dolgok, amelyeknek 
tudása nélkül is könnyen boldogulhat a siketnéma.

Végre törülni kell a tantervnek azt a rendelkezését, hogy á 8 év
folyamú iskolákban a leányok a két utolsó évben felmentetnek a reál
tárgyak tanulása alól. A mai világban a leányoknak is szükségük van 
a reálismeretekre, azért őket is részesíteni kell abban.

Ezekben óhajtottam szerény véleményemet a feltett két kérdésre 
elmondani.

Meg egy harmadik kérdést is szerettem volna a körlevélben 
látni. Azt tudniillik, hogy: kik végezzék a módosítást? Ennek is benne 
kellett volna lennie. Ha nincs is benne, én felelek rá.

Abból, hogy a szaktanács intézte a módosításokra vonatkozó 
kérdéseket a siketnéma-intézetek testületéihez, azt következtetem, hogy 
ő maga óhajtja a beérkezett vélemények alapján a módosítást végre
hajtani. Hát ez nem helyes dolog és félő, hogy nem fog mindenben 
a jobb, illetőleg a célszerűbb felfogás győzedelmeskedni. Erre a kétel
kedésre pedig a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának szer
vezete ad okot. Ugyanis a szaktanácsban csak két, illetőleg három 
olyan ember van, aki ez idő szerint gyakorlatilag foglalkozik a siket
némák oktatásával. Tudom én, hogy a többiek is értenek ehez a fog
lalkozáshoz, de ne vegyék rossz néven, ha azt mondom, hogy már 
nem értik eléggé. Ők évek óta más oktatási ággal bíbelődnek, mióta a 
módosítandó tanterv érvényben van, más iskola légkörében éltek s 
igy nem próbálhatták azt ki a gyakorlatban, előnyeiről, hibáiról nincs 
közvetlen tapasztalatuk: azért nem volna helyes, ha szavukkal be
folyásolnák az afelett való döntést.

A siketnémák számára készített tanterv módosításában csak azok 
a szaktanácsi tagok vehetnek részt, akik most is gyakorlatban foglal
koznak siketnémák tanításával. Ezekből és a kültagokból, vagy erre 
való tekintet nélkül a vidéki intézeteknél működő alkalmasnak látszó 
szakemberekből alakítsanak egy revideáló bizottságot. Ez a bizottság 
a karácsonyi szünidőben ülésezhet és a lehető rövid idő alatt be is 
fejezheti munkáját.

Még egyet! Amint, a módosítás megtörtént és a tanterv új ki
adása megjelenik, azonnal pályázatot kell hirdetni az új tanterv alap
ján írandó módszertani vezér- és tankönyvekre. A tanterv egyöntetű 
értelmezéséhez és magyarázásához intenzivebb tanárképzésre van szük
ség, az intézetek tanítási eredményének egyenlő nívóra való emelésé
hez pedig kötelező tankönyvek kellenek. Ha önkéntes vállalkozó nem 
akad, erőszakkal kell ilyeneket Íratni. Vannak nekünk olyan embereink, 
akikben megbízhatunk.

A magyar siketnéma-oktatás előbbre vitele érdekében módosítsuk 
a tantervet, de vigyázzunk, hogy agyon ne módosítsuk!

Gönczi Gyula.



210 MAGYAR SIKETNÉMA - OKÎATÂS 12. sz .

Néhány szó a tantervhez.
Ma-holnap nyolc esztendeje már annak, hogy új tantervűnk életbe 

lépett, tehát épen egy generációt tanítottunk, neveltünk végig annak 
szellemében. Előttünk állanak az elért eredmények, nyilvánosakká 
lesznek egyre-másra annak hiányosságai is. Az elért tapasztalatok 
meggyőznek arról is, ha netalán annak feldolgozásában, vagyis a 
gyakorlati eljárásban volnának a hibák és kívánnivalók. Már vagy 
háromizben szenvedett változást a tanterv, hogy ez korai volt, mind
inkább bizonyossá lesz előttünk. A korai módosítások most éreztetik 
hátrányukat, amikor többünk véleménye ott találkozik, hogy azok nem 
is annyira a szükségesség elve alapján létesültek, mint inkább a régi 
rendszer küzdelmei az új irányzat ellen. Lehet, hogy e vélemény nem 
ment a túlzásnak bizonyos nemétől, mert feltételezzük azt, hogy a 
módosításoknak megalkotóit a legjobb szándék vezérelte cselekedeteik
ben, de az is bizonyos, hogy most itt az ideje annak, hogy már 
bizonyos tapasztalatok után szóljunk a tantervhez. Az alkalom meg is 
van hozzá, mert elfogytak a régi példányok, új kiadásra van szükség. 
Csakhogy a hozzászólási terminus oly rövid, hogy lélegzetet is alig 
vehetünk miatta, vagy pedig azt a látszatot viseli magán ez az intéz
kedés, hogy nem is óhajtandó a nagyobb szabású hozzászólás, nem 
is kívánnak ez idő szerint a tantervnek sem külső, sem belső alakján 
változtatni. Ha ugyan ez a főmotivum, még megnyugvással fogadják 
azt a kartársak, de ha mégis történnek azon változások, az a félelem 
lepi meg a szakemberek jó részét, hogy nem bocsáttatván annak egyes 
részei nagyobb szabású hozzászólás alá, az esetleges egyoldalúság miatt 
nem találkozik az majd az általános és közóhajjal.

Bármiként álljon is a helyzet, idejét látom annak, hogy a tan
tervhez hozzászóljunk, nyilvánítsuk véleményeinket és tapasztalatainkat 
még akkor is, ha azokat talán a tévedések raja környékezné. A meg
indult eszmecsere tisztázná a véleményeket s mindenesetre az oktatás
ügy javára válnék, ha a leszűrt igázságokat érvényesíthetnék az oktatás 
hasznára. Még ha jelen esetben semmi eredménye sincs is hozzá
szólásunknak, de a jövőre nézve érdekes dokumentum maradna fenn 
arra, hogy miként fejlődött tantervűnk, micsoda lényeges észrevételek, 
avagy tévedések hangzottak el, nyilvánultak annak idején. Tehát jónak, 
üdvösnek találok tantervűnk érdekében tett minden hozzászólást, 
véleménynyilvánítást.

Jelen esetben tantervűnknek beszédtanitási részéhez akarok 
hozzászólni, e körül vannak némi tapasztalati észrevételeim. Kis 
cikkem a körül forog, hogy a beszédben nem érik el növendékeink azt 
az eredményt, mint amit tantervűnk megjelenésekor előre vártunk, 
reméltünk. A nagy munka, az ideális törekvés nem hozza meg gyü
mölcseit, vagy ha hoz is valamit, de nem azt nyújtja, amit meg
érdemelnénk, amit elvárhatnánk. Keresem, kutatom a hibákat és egy
úttal keresem, kutatom a jobb útat, követendő irányt is.

Fejtegetésemnél kiinduló pontul veszem siketnéma gyermekeink 
nevelésének, oktatásának tulajdonképeni célját: hogy t. i. őket való
ságos emberekké, hasznos társadalmi tényezőkké tegyük.
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E cél elérésére szolgálnak a tanítási és nevelési eszközök. A ta
nításnak és nevelésnek az alapja a gyermek lelke. A lélek gondol
kozásban nyilvánul, a gondolkozás pedig a beszédben, nyelvben jut 
kifejezésre. A tanításnak, nevelésnek legfőbb eszköze a nyelv. Tehát a 
nyelv, a beszéd segítségével nevelhetjük siketnémáinkat emberekké, 
hasznos társadalmi tényezőkké. De miután siketnémáink nevelésénél 
épen ez a legfőbb nevelési és tanítási eszközünk hiányzik: a beszéd 
megteremtését kell célul kitűznünk. Tehát a siketnémák oktatásának 
legfőbb célja a beszédnek, a nyelvnek elsajátíttatása. A tudományok, 
ismeretek nyújtása is bár rendkívül fontos, én mégis csak másod
harmadrangúnak tartom ezt a cél kitűzésénél. A beszédtanitással kap
csolatosan jár ugyan az ismereteknek, tudományoknak is az adása, de 
véleményem szerint itt és innen származik a legtöbb tévedés, ami 
bizony alapjává lehet az esetleges eredménytelenségnek. T. i. a beszéd- 
tanitásnál követendő eljárás könnyen az ismeretek adása-gyűjtése felé 
zökken, a beszéd, tanítása nem célt szolgál, hanem eszközzé lesz.

Hogyan lesz az eszközzé, észre sem vesszük, hanem csak ver
gődünk, izzadunk, metódizálunk és a végső eredmény mégis az, hogy 
sem beszélni nem tudnak gyermekeink, sem pedig alapos ismereteik 
nincsenek.

Amikor az épérzékű 6 éves gyermek az iskolába lép, akkor már 
nagyon sokat tud, főképen pedig tud egy nyelvet, némelyik meg talán 
kettőt is, hármat is. Az mindegy, hogy akárhány nyelvet tud is, a fő 
az, hogy a lelkében megfogamzott gondolatot helyes formában — 
beszédben — tudja kifejezésre juttatni. Amint lelke fejlődött, úgy 
fejlődött lassan nyelve is, a gyermek külső és belső világának hatásai 
alatt megtanult ismerni, következtetni, Ítélni, gondolkozni. A nyelv a 
lélek működésénél csak forma, azért a több nyelv tudása nem változtat 
a gyermek lelkén, a gyermek lelkének csak annyi az értéke, amennyit 
gondolatának eredményeként kifejezni tud. Ha iskolába kerül a 6 éves 
ép gyermek, nem is gyötrik ott mindjárt tudományokkal, hanem a 
meglevő ismereteit igyekszenek- ott pallérozni, amennyiben pedig 
hiányosak azok, a hiányokat pótolják. Ahol nem igy cselekszenek, 
rosszul cselekszenek. Az ismeretek nyújtása csak akkor következhetik, 
amikor a gyermek erre már csiszolt és fegyelmezett, gondolkozó- és 
Ítélőképessége biztos és határozott.

Miként van a mi siketnémánk iskolába lépésekor?
Neki is vannak észrevételei, gondolatai és Ítéletei. Kifejezésre is 

juttatja azokat arckifejezésekkel és taglejtésekkel. Amennyiben a gon
dolatoknak kifejezése már beszéd, úgy beszéd az arckifejezéssel és 
taglejtéssel kifejezett gondolat is. De minthogy a siketnémáknak észre
vételei, képzetei s Ítéletei fogyatkozásuknál fogva hiányosak, bizonyos, 
hogy az u. n. természetes jelbeszédjük is felette gyarló. Ha még a 
teljes beszéddel biró ép gyermek is gondolkodásában és Ítéletének 
megtérésében még tanításra, vezetésre, irányításra szorul, mennyire 
inkább szükséges ez a mi neveltjeinknél. Ebben a munkában a két 
gyermeket még aránylagosan sem lehet összehasonlítanunk.

Tehát nagy feladatunk nekünk az, hogy tanítványunkat első sorban 
helyesen észrevenni, helyesen percipiálni, helyesen Ítélni megtanítsuk.
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Nagy feladat, óriási munka ez ! Nagy fáradtságot, sok időt, erős türelmet 
és kitartást kivan. Csakis ezzel a lelki munkával, illetőleg a léleknek 
ilyetén munkálásával foghatunk csak hozzá a beszédtanitáshoz. Amint 
az ép gyermeknek együtt fejlődött az értelme és a beszéde, úgy kell 
együtt fejlődnie a néma gyermek eszének és szavának is.

Tartalommal kell megtöltenünk gyermekünk lelkét s e tartalom
nak lassan, fokozatosan meg kell adnunk a helyes kifejezési formát. 
E kettő együtt adja a nyelvet, a beszédet. A kész beszéd, a már 
csiszolt, fegyelmezett elme hamar megtalálja az útját az ismeretszer
zés, tudománygyüjtés módjának.

Első és elengedhetetlen szükség a beszédnek helyes megadása. 
Amint az ép gyermek külső és belső világának hatásai alatt tanult 
meg beszélni, mindenféle részletezés, rendszeresség nélkül, fejlődésének 
csak az ő én-je volt központja; amint lassan-lassan fejlődött, akként 
erősödött is, az apránként gyűjtött észrevételek, ismeretek tartalommá 
nőttek: úgy nekünk is a gyermek leikéből kell kiindulnunk, a benne 
levő hiányosságokat, hibákat kell elsősorban helyrehoznunk, kijavíta
nunk, gondolkozását fejlesztenünk, s igy hovatovább a léleknek a 
tartalmat megadnunk és a lelki tartalommal együtt a kifejezési for
mát, a beszédet begyakorolnunk.

Ehhez pedig idő kell. Sok idő kell. Az épérzékű gyermeknek is 
kell 4—5—6 esztendő. A siketnémának is kell ennyi, de még több is.

Az ép gyermek, mikor beszélni tanul, mond sok mindent, jár a 
szája s ezzel együtt esze is. Csapong gondolata erre is, arra is, hogy 
mi kerül ki belőle, nem lehet végére járni. Sokszor abszurdumok, 
gondolatzagyvalékok kerülnek ki a kis koponyákból, de a sok zűr
zavarból előrelő csillan egy-egy gyémántszemecske is, majd több is, 
végre a következetlenségek el-eltiinedeznek, kifejlődnek a helyes gon
dolatok, ezzel egyidejűleg a jó mondatok is.

Áll ez a fejlődés a mi siketnémáinknál is, ha nem is egészen 
lyen formában, de az is bizonyos, hogy a néma gyermek beszédjé
nek is keresztül kell mennie a fejlődés fokozatain. A folytonos csacso
gás hiányzik nála, mert legtöbb esetben — úgy látszik — nincs mon
dani valója. Bár ez csak látszat és ez a látszat okozza a félreértést. 
Gondolata, észrevétele neki is van sok, akár annyi is, mint az épnek, 
de kifejezésre nem juttatja, avagy nem juttathatja, lévén gondolat
közlő eszköze szerfelett gyarló. Kevesen értik meg.

Ehhez járul még egy bizonyos korszaknak az a vesszőparipája, 
hogy ki kell irtani az iskolából minden néven nevezendő jelet, továbbá 
sokan félremagyarázzák a fegyelemtartást is, azt addig viszik, hogy a 
gyermek moccani sem mer, persze ilyen módon csak bárgyú siket
néma anyaggal van dolgunk, ki tanítójának csak keserűségére van az 
iskolában. Nincs helyes kiindulási pont, nem származik helyes alap, 
nincs mire épiteni, előkerülnek élettelen, értéktelen beszédtanitási 
kísérletek.

Meg kell ismernünk a gyermek lelkét, a lélek működésének egész 
valóját, el kell lesnünk gondolatát, meg kell ismernünk minden jelét, 
továbbá fejlesztenünk kell gondolkozását, folyton arra kell őt irányita
nunk, hogy legyen észrevétele, ösztökélnünk arra, hogy észrevételeit,
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gondolatait, érzelmeit, ítéleteit bármilyen formában is kifejezésre igye
kezzék juttatni; megtaláljuk mi is akkor a néma gyermek csacsogását. 
Ne féljünk a jeltől, a fegyelmet se féltsük! Adjuk meg azután a meg
nyilatkozott gondolatnak a helyes beszédbeli kifejezési formáját: meg
találtuk az igazi beszédtanitási alapot. Ha kell valakinek „rendszer“, 
talál itt eleget. A gyermek lelke a rendszer, annak csiszolni, fejlesz
teni, vezetni tudása pedig a módszer. Az oknak következménye az 
okozat. A gyermek lelke az ok, a megnyilvánulása az okozat. Indul
junk ki a gyermekből, adjunk neki nyelvet! . . .  Az eddigi tévedések 
mind onnan erednek, hogy alapul vették a nyelvet s azt igyekeztek a 
gyermekbe gyúrni, azaz, hogy a meglevő nyelvhez a néma gyermeket 
idomítani.

Űj tantervűnknek az az alapgondolata, hogy a gyermek leikéből 
kiindulva fejlesszük számára a nyelvet. Ez a gyönyörű elv uralja a 
tantervet egészen a harmadik-negyedik osztályig. Sajnos, hogy csak 
addig. Azután bizony a múlt korszak csapásain halad, a nyelv nem 
lehet tovább cél, hanem eszközzé lesz és bizony silány eszközzé, mert 
az eddigi nyelv is tökéletlen még és nem is lehet más.

Nem volt képes ez az üdvös tanítási mód győzedelmeskedni a 
régi rendszeren, mely követelte a maga jussát, nem engedte, hogy az 
új jövevény tegye fejére a babért.

Megindul a beszédtanitás szépen, gyönyörűen is fejlődnek a 
gyermekek a beszédben, a harmadik osztály végén meglehetős szép 
társalgást lehet velük már rögtönözni — vezetés mellett, de eddig 
még önálló beszédet nem találhatunk, kevés ez az idő arra, hogy az 
eddig tanultak gyökeret verhessenek a gyermek lelkében, mert ennyi 
idő alatt képtelenség az annyi éven szinte parlagon hevert gyermek
eimét annyira fejleszteni, hogy az elvonás lelkimüvelete bekövetkez- 
hessék. Nem túlozok akkor, ha azt állítom, hogy a harmadik osztály 
végén alig vagyunk még a beszédtanitás közepén is. Legalább is kell 
még három esztendő arra, hogy a gyermek gondolata elfogadható 
beszédbeli kifejezési formába jusson.

Gyenge három év alatt tartalmat nem adhatunk a gyermek lel
kének, enélkül nincs helyes gondolkodás, nincs Ítélet, nincs nyelv. 
Tudást, azaz tudományt csak fegyelmezett ésszel és biztos nyelv
tudással adhatunk gyermekeinknek.

A negyedik osztályban a beszédtanitást a leiró szemléltető okta
tás cseréli fel. Mi a leiró szemléltető oktatás? Ismeret, tudománynyuj- 
tás. Ismeret és tudománynyujtás akkor, amikor még nincs nyelv. 
Óriási tévedés! Eddig a beszédtanitás cél volt, most — bár észre
vétlenül is — eszközzé lesz. Vagyis — ha ugyan a cél színezete 
némiképen megvan is, az élőnyelv (az épérzékűek biztos nyelve) véte
tik alapul s azt az ismeretek tömkelegével igyekeznek a néma gyer
mek agyába gyúrni. Következik a tanulás, magolás időszaka, működik 
a gépies emlékezet; a természetes gondolkodás — minden „szemlélet“ 
dacára kevés tápot kap, az ismeretek nyújtása óriási nehézségekkel 
jár, a tanítás anyaga korlátok közé szorul: az eredmény legfeljebb 
csak látszatós, csak időre-órára mutatós, de alapjában semmi. Sem 
beszédtanitás, sem ismeret. Eddig a gyermek lelke szabta a követendő
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irányt, közvetlenül fakadtak a tudás virágai, a gyermek maga kérte- 
kivánta a neki szükséges tudnivalót, nem nekivalót nem is hozhatott, 
nem is teremhetett lelke, olyat mint megemészthetetlen!, be sem 
fogadhatott.

És mit óhajt a leiró szemléltető oktatás? Közvetíti a tudományt 
abba a lélekbe, amely még annak befogadására nem alkalmas, nem 
érett. Nem képes azt megemészteni, vérévé sem válhatik az. A kész 
anyaghoz kell idomítani a nyelvezetet: a nyelv miatt nem lesz tudás; 
vagy pedig a nyelvhez kell formálni az anyagot: az anyag miatt hát
térbe szorul a beszéd. Az anyag hátráltatja a nyelvet és a kevés 
nyelvismeret útját állja az anyag valódi feldolgozásának.

A leiró szemléltető oktatás tanításánál tehát két eset áll elő. 
Az egyik az, hogy a kitűzött anyagot olyan beszédformába öltöztetik, 
ami bár nem látszik magasnak, de a gyermek pallérozatlan lelkének 
mégis az. A tanulni valót csak sejti, de nem érti meg alapjában, 
eredménye legjobb esetben felületes tudás, mi hamar feledésbe megy. 
A beszédkészség meg egyáltalán nem fejlődik, mert a beszéd részben 
egyoldalú, részben tartalom nélküli. A másik eset az, hogy a beszéd
tudást véve alapul, az anyagnak silány nyelvezetet adnak. Végső ered
ményében ez is ugyanaz, mint fentebb. Vagy az anyag lesz silány, 
vagy pedig a beszédfejlődés lesz eredménytelen. Az arányos közép- 
útat megtalálni akkor, amikor a nyelv is megköveteli a magáét, meg 
az anyag is : teljesen lehetetlenség. Hogy ez nem frázisos argumen
tum, bizonyítja a gyakorlat, vagyis az elért eredményeknek elfogulat
lan megbirálása.

Nézzünk végig egy kissé az anyagbeosztáson. Milyenek csak a 
címek? „Ipar, kereskedelem, kis község, nagy község, törvényhatósági 
város, biró, polgármester, szolgabiró, főispán, rendőrség, pénzügyőrség, 
vám, adóhivatal, iparhatóság, iparos tanulót érdeklő törvények, taná
csok, iparossegédek szállása, cégtulajdonos, gyár, cselédkönyv, szolgá
lati viszony, biztosítás, betegsegélyző pénztár, bányászat, vadászat, 
társas körök, egyletek“ stb. Ez egy része. A java. Tanuljon meg a 
gyermek ezen az anyagon beszélni is, tudni is.

Tanulja meg ezeket az V., VI., VII. osztályú siketnéma, mikor 
az a felsőbb osztályokba járó gimnazistának is nehéz volna. De me
lyik épérzékű iskolában tanulnak ilyen címeket! ? A legtöbb intelligens 
épérzékű ember sem tudna e tárgyakból feladott kérdések java ré
szére felelni. Mint ahogyan az ezt tanító tanár uraknak is bizony 
nagyon is össze kell szedniük a tanítandó anyagot hol innen, hol onnan 
és. csak az összeszedni való anyag is sok utánjárást kiván.

Lehet erre az az ellenvetés, hogy nem kell a címekbe beleka
paszkodni, nincsen az megírva sehol sem, hogy mit és mennyit kell 
ezekből végezni. Akkor a további gondolkozás, felfogás és vélemény 
is nagyon gummielasztikus. A végső eredmény mégis az, hogy a tan
anyag feldolgozására nincsen határozott vélemény és a tanterv az 
egységesség elvét még sem éri el. Olyan formasággá lesz, amit nem 
is kell betartani, mert nem is lehet. És ezek után az intéző körök 
mégis eredményeket követelnek, felülbírálják ezt a keserves munkát! 
Nincs meg a megkívánható eredmény, mert nem is lehet. A leiró
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szemléltető oktatás nem felelhet meg céljának, mert először önmaga 
célját cáfolja meg, mert az nem lehet sem leirás, sem pedig szemléltetés. 
Mert egyrészt nem képes leimi a leirandót, viszont pedig hiányzik 
benne a szemléltetésnek a legelemibb kelléke is. Beszéd, nyelv nincs, 
e nélkül nem lehet tudás sem.

Mi tehát a kívánni való?
Hagyjunk békét a leiró szemléltető oktatásnak, mert az nem 

célravezető. Tanítsunk beszélni és csakis beszélni, a tudás jő magától. 
A nagyobb tudást, a magasabb ismereteket pedig elsajátítja gyerme
künk akkor, amikor már tud beszélni. Induljunk ki a gyermek leiké
ből, fejlesszük értelmét, töltsük meg azt igazi tartalommal. Az értelem 
fejlődésével együtt fejlődik a nyelv, a nyelv pedig megszerzi a szük
séges tudományokat. Részletekbe ezúttal nem óhajtok bocsájtkozni, 
elégnek tartok annyit megjegyezni: törekedjünk minden erőnkkel azon, 
hogy tantervűnk akként módosuljon, hogy a tantervnek az alapgondo
lata érvényesüljön mindvégig, természetes úton tanítsunk beszélni 
legalább a Vl-ik osztály végéig, mellőzzünk addig minden néven neve
zendő leiró szemléltető oktatást. Ha épen olyan nagyon szükséges ez, 
az eddigi keserves kínlódást könnyű szerrel kipótolhatjuk a felsőbb 
tanfolyamokon. Más alkalomkor óhajtok még szólni az olvasmányok 
tárgyalásának jó elhelyezéséről, továbbá a leányoknak intenzivebb 
tanitásáról. Szotfrid József.

Szakirodalmi szemle.
J l beszédtanitási módszer lélektani megokolása, a jelnyelv  

és az „újjabc“ kritikája. Irta Werner Frigyes. (Folytatás.)

III.
A siketnémák jelbeszéde. Nem célom a természetes és művészi 

jel kimerítő fejtegetése. De figyelmen kívül sem szabad hagynunk már 
csak azért sem, mert tudvalevő, hogy a siketnémáknál a hangbeszéd 
elsajátításának egyik legfőbb akadálya a jelnyelv.

A jelt a siketnéma környezetének hatása alatt sajátítja el. Ez az 
ő anyanyelve. A jelek lehetnek valamire rámutatok, utánzók, leírók, 
képletesek stb. Grammatikai formákról nem tud a jelnyelv. Összetétele, 
sorrendje elüt a hangbeszéd szórendjétől. Ami a siketnémának a leg
feltűnőbb, azt előre, ami kevésbbé fontos, azt hátrább teszi. P l.: Apa 
haragszik — megver; fiú — lusta. A siketnéma gondolkozása, érzése 
egészen össze van forrva a sajátos jelnyelvvel iskolába való lépésekor. 
És csak természetes, hogy ő eleinte arra a lehetetlen feladatra válal- 
kozik, hogy a tanult szavakat az ő anyanyelvének megfel előleg akarja 
használni. Pedig a két nyelv különböző természete, szerkezete kizárja 
az egyikből a másikba való átfordítást. Ha a siketnéma jelek tudása, 
használata nélkül kerülne iskolába, a hangbeszéd elsajátítása sokkal 
könnyebben és gyorsabban menne végbe.



216 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 12. sz .

Kruse szerint a hangbeszéd a szavakban való gondolkozásnak a 
folyománya és nem a beszédből folyik a szavakban való gondolkozás. 
A siketnéma a szókat eleinte inkább csak a jelek hiányainak pótlására 
használja és csak azután, ha a folyton tanult szók a siketnéma szűk 
gondolkodási körét kitágitották és a gondolkozás a szavak útján biz
tosabb, határozottabb alakot ölt, szorulnak mindinkább háttérbe a jelek, 
hogy helyet adjanak a fogalmakat találóbban kifejező hangbeszédnek. 
A hangbeszédnek ez a jelnyelv rovására való érvényesülése azonban 
csak az oktatás 4-ik, vagy 5-ik évében lép fel.

Igen sok tekintélyes tudós van, aki azt állítja, hogy a jelnyelvet 
nem lehet teljesen kifejleszteni. így Müller azt a nézetet vallja, hogy 
a siketnémák gondolkozni és következtetni tudásukat környezetüktől 
sajátítják el és csak a szókat pótolják a természetüknek megfelelő 
jellel. Ha nem volna környezetük rájuk hatással, sohsem emelkednének 
az állati értelem színvonalán felül.

Huxley is azt mondja, hogy ha a siketnéma kizárólag csak sorsosai 
társaságára volna utalva, értelmileg nem fejlődhetnék többre, mint a 
majom. Közte és az épérzékű között, mindannak ellenére, hogy a ter
mészetvizsgáló testileg eltérést nem fedezhetne fel, óriási volna a 
szellemi és erkölcsi különbség.

A szakember ezt a nézetet a jelbeszéd teljes félreismerésének 
tekinti. Előttünk nyilvánvaló, hogy a jelnyelv igen is fejlődésképes. 
Tökéletesedését azonban a körülmények teszik lehetetlenné. A siket
némaság ugyanis szórványos baj. E körülmény lehetetlenné teszi a 
jelnyelvnek a siketnémák által való közös fejlesztését. De egyénileg 
minden siketnéma meglehetős magaslatra emeli az ö életén át a 
jelnyelvet.

Az épérzékűeknek a jelnyelv művelésére való beavatkozása erő
szakolt dolog. Az épérzékű ugyanis elsősorban arra törekszik, hogy a 
jelnyelvből a hangbeszédhez hasonló természetű nyelvet .teremtsen. 
A viszony megjelölésére szolgáló nyelvtani formákat azonban a jelnyelv 
nem tűri meg. Ilyen művészeti jelnyelvet teremtett De L ’Epée is. 
S habár e jelnyelvben ő mindent meg tudott értetni tanítványaival, 
az még sem a siketnéma egyéniségének megfelelő természetes nyelv 
volt. Maguk között a növendékek továbbra is csak a grammatikai 
vonatkoztatásoktól mentes rövidített jelnyelvet használták.

Már e röviden érintett dolgok is megdöntik Müller és Huxley 
állítását. Ha az emberiség szervezeténél fogva néma lett volna, bizo
nyára jelnyelvet teremtett volna magának. Ennek is valószínűleg meg 
lett volna a maga fejlődési folyamata. És e jelnyelvnek Írásbeli meg
rögzítése sem okozott volna különösebb nehézséget. Mutatja a kínaiak 

•Írása, amely semmiesetre sem a beszédhangoknak a reprodukciója. 
Mindezek a dolgok megértetik velünk, hogy miért ragaszkodik a siket
néma olyan görcsösen az ő anyanyelvéhez, a jelhez. Ösztönszerűleg 
megérzi, hogy mi lehetett volna ránézve a jelnyelv. Másrészt meg 
hiányzik a belátása arra, hogy a hangbeszédben való előrehaladásnak 
a legelső feltétele a jelnek száműzése.
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IV.
A siketnémáknak hangbeszédre való tanítása. A felnőtt siketnémák 

összejöveteleik, gyűléseik alkalmával minduntalan felemelik tiltakozó 
szavukat a mostani tanítási eljárás ellen és azt követelik, hogy a jel 
legalább is olyan figyelemben részesüljön, mint a hangbeszéd. Ha 
pártatlanul a siketnéma helyzetébe képzeljük magunkat, igazat kell 
nekik adni abban, hogy a hangbeszéd rájuk nézve valami természet- 
ellenes. Sőt tovább is mehetünk: nekik a hangbeszédről, mint olyanról, 
halláshiányuk folytán fogalmuk sincs. Hangbeszédet a siketnémák 
önmaguktól sohasem teremtettek volna maguknak.

Hosszadalmas volna most arra is kitérni, hogy miért tanítjuk mi 
meg a siketnémát beszélni. Itt csak arra akarunk rámutatni, hogy 
miért kell a beszédtanitásban azt az eljárást követnünk, amelyet 
tényleg követünk. A beszédtanitási módszer célja az, hogy a siket
némának megtanítsa a beszédet Írásban és szóban és hogy a szót 
tegye gondolkozásának alapjává. A siketnéma — tapasztalásból tudjuk 
— megtanulja a beszédet. Most csak az a kérdés, hogy mivel köti 
össze emellett a gondolattartalmat. Hangképekkel nem, mert akinek 
hallása nincs, annál nem beszélhetünk hangképekről. Az akarat folytán 
létrejövő izommozgásokat rendesen valamely érzet kiséri, amelyikből 
a mozgás erejét és terjedelmét meg tudjuk Ítélni. A mozgásérzeteknek 
motorikus idegközpontok a fészkei és valószínű, hogy a motorikus 
innervációval a mozgásérzet össze van kapcsolva és azért ezt innerváció- 
érzetnek is nevezhetjük. Ha nyelvünk hegyét a szájpadláshoz érintjük, 
érzet keletkezik rajta. A siketnéma megérzi a hangszalagok rezgését. 
Mindent, amit a siketnéma a beszéd folyamata alatt észlel, egy szóval 
beszédérzetnek nevezhetünk. Csakis ezekre támaszkodhatik a siketnéma. 
És ezekkel köti össze a beszéd tartalmi részét, ép úgy, amint mi a 
hangképekkel kötjük össze.

Ha a siketnéma beszélni akar, akkor a szavaknak emlékezetében 
megmaradt beszédérzetét reprodukálja, de emellett képtelen annak 
megítélésére, hogy a megfelelő mozgások pontosan hajtattak-e végre. 
Tudjuk, hogy a legkisebb eltérés a pontos kiejtéstől az illető hangnak 
egészen más színezetet adhat. A jelnyelvben, az írott nyelvben, vagy 
az „újjabc“ alkalmazásánál a siketnéma kifejezésének helyességét 
kellően ellenőrizheti; a hangbeszéd használásakor azonban sohsem 
tudja, hogy a beszédmozgások helyesek voltak-e és nem tudja objektív 
formában a saját kifejezését ellenőrizni.

Beszédtanitási eljárásunkban mások beszédjének a leolvasását is 
megköveteljük a siketnémától. A leolvasás — tudjuk —■ nagyon bizony
talan. Mert a hangoknak átlag csak a felét lehet igazán leolvasni, mig 
a másik felét kombináció útján kell kitalálni. De ez még nem elég! 
Az épérzékűek beszédében, vagy írott nyelvében, továbbá a siketnémák 
jelnyelvében való gondolatközlés formája minden nehézség nélkül 
lehetővé teszi a kifejezéssel összekötött gondolat felidézését és ennek 
reprodukcióját. A siketnémának azonban, ha üggyel-bajjal el is leste 
a kifejezés optikai képét, még az avval járó beszédérzetet is reprodu
kálnia kell, miután a gondolattartalom avval van összekötve. Ha a
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siketnémával az „asztal“ szót akarjuk közölni, akkor elsősorban arra 
kell ügyelnie, hogy ennek a szónak az optikai képét leolvassa, aztán 
meg arra kell törekednie, hogy a leolvasott kifejezésnek megfelelő 
beszédérzetet képezzen. Ezen idő alatt tehát a siketnéma a szemét 
nem a tanítandó tárgyra, hanem a tanár szájára irányította és mivel 
figyelmünket egy időben nem oszthatjuk kétfelé, természetes, hogy 
ugyanakkor a tárgy képzetét sem tarthatta meg lelkében. Ebből 
nyilvánvaló, hogy a siketnéma csak hosszas gyakorlat után fejlődhetik 
annyira, hogy* nála a tárgy és beszédérzet között benső kapocs létesüljön.

Miután a siketnéma az épérzékűvel hasonló pszichológiai és 
fiziológiai törvényeknek van alávetve, valószínű, hogy idővel a siket
némánál a gondolat a leolvasás, beszéd és olvasás között olyan 
kapcsolat jő létre, hogy az egységes tevékenységnek tűnik fel előtte.

Lássuk most már a beszédérzet reprodukcióját közelebbről. 
A siketnémák egymás között rendesen halkan társalognak. Hangot 
azért nem adnak, mert az rájuk nézve, akik nem hallanak, csak 
leolvasnak, értéktelen. A hangos beszéddel saját magukat sem tudják 
ellenőrizni. A hang a siketnéma szempontjából csak gégerezgés, ami 
minden hangnál egyforma. A hangnak a színezetét a toldalékcső adja 
meg. Ránézve tehát csak az a fontos, hogy a hangok képzésének 
különbségét vegye észre.

A siketnémák könyv nélkül való tanulásában 3 fokozatot állapít
hatunk meg: Az első a teljes artikulációval, a 2-dik a halk artikulá
cióval, a 3-dik az artikuláció nélkül való emlézés. Az utolsó fokozatot 
már igen kevés siketnéma éri el.

A hang birodalmába tartozó fogalmakat a siketnémának sohasem 
magyarázhatjuk meg. Meg kell elégednünk, ha csak sejtelme van az 
ilyen szavak jelentőségéről.

Állítsuk most már szembe az épérzékűek és siketnémák beszéd
tanulását.

A) A beszéd fonétikai, vagy mechanikai oldala.

I. fok. Az épérzékű kiabál. Az első hangok reflektorikus ter
mészetűek.

A kiabálás (sivalkodás) a hallástól független lévén, a siketnéma 
is kiabál.

II. fok. A gagyogás, amellyel a gyermek jó, vagy rossz kedvének 
ad kifejezést. A halló gyermeket mulattatja hangjának melódiája. 
A gyermek tömérdek olyan hangot (őshang) képez, amelyeket később 
nem használ a nyelvben. Ezen időszak végén a gyakran hallott szavakra 
is kezd már hallgatni.

A siketnéma nem gagyog. Az iskolába lépés idejéig legföllebb 
önkéntelenül kitörő, artikulátlan hangokat hallat örömében, vagy 
fájdalmában.

III. fok. A beszéd. Az összhangokból képződnek a beszédhangok. 
Eleinte még sok beszédhibát követ el a gyermek, később már annyira 
határozottan és élesen képezi a hangokat, hogy beszéde egészen fel
veszi a környék dialektusának sajátságát. A beszédszervek mozgását 
reprodukált hangképek idézik elő. A beszédszervek mozgásáról a halló
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gyermeknek nincs tiszta képzete. A szavakat mint egészet tanulja meg. 
A beszélőképesség tehát lassanként halad a tökéletesedés felé, miközben 
a percepció, gondolat és reprodukció között teljes egyezés jö létre.

A siketnémák beszédtanitásában az egyes hangból (elemekből) 
indulunk ki. A gyermek utánozza a látás és tapintás útján érzékelt 
hangot, miközben lassanként az illető hang beszédérzete megteremtődik. 
Az egyes hangokból a szavakat képezi. A siketnéma nem tudja 
kiejtésének helyességét ellenőrizni. Emellett a percepció, gondolat és 
reprodukció között nincs teljes megegyezés. A leolvasás bizonytalan 
és azért az irás e fokon feltétlenül szükséges. A beszédérzeteket 
szorgalmasan kell ápolni. És mivel a siketnémák önálló beszédét csak 
a már meglevő beszédérzetek idézhetik elő, ennélfogva az iskolázás 
első évében sem a leolvasás, sem az olvasás nem teremthet korrekt 
beszédet. A tanár folytonos kiejtésjavitása nélkül pedig a beszéd 
folytonosan romlana. Csak a 8-ik évben állandósul valamennyire a 
siketnéma beszéde.

B) A beszéd anyagi (tartalmi) része.

Az épérzékü gyermeknek csak eleinte mondunk elő célzatosan 
néhány szót: papa, mama. Ezen a fokon sajátságos gyermeknyelv 
képződik: tente, tiktak, csicsij stb. Később a gyermek már a helyzetből 
is következtet valamely szó jelentőségére. Sokszor esik ugyan tévedés, 
de a gyakori ismétlés a tartalmi felfogást mindinkább a helyesebb 
mederbe tereli. A beszédanyag tervszerű, módszeres ismétlése nem adja 
elő magát. A szó és tartalom, a szemlélet és annak szóbeli kifejezése 
egyszerre és együtt egymással benső kapcsolatban egy fogalommá 
olvadnak össze a gyermek lelkében.

A siketnémák rendszeres egymásutánban tanulják a szavakat. 
A szók jelentését azonnal megmagyarázzuk. Úgy a szavakat, mint 
azok jelentését, többszöri ismétléssel törekszünk megrögziteni. A be
szédet és írást együtt tanítjuk. Új anyagot nem szabad felvennünk, 
amig a már tanultak nincsenek kellően begyakorolva. Az, hogy a szó 
és tartalom kezdetben azonnal egy fogalommá olvadjon össze, lehetetlen.

C) A nyelv grammatikai (formai) része.

I. fok. Egyerű szavak: Mama! Kalács! stb.
II. fok. Mondatok, amelyekben a grammatikai viszony nincs fel

tűntetve: Hús nem jó, nem szeret. A fontosabb szó mindig előre kerül.
III. fok. A mindennapi gyakorlat folytán lassanként kifejlődik a 

rendes beszéd. Nagy szerepet játszik a nyelv zenei részére való 
emlékezés. A gyermekek sokszor pusztán csak emlékezetből olyan 
mondatokat is használnak, amelyeknek tartalmát nem is ismerik.

A siketnéma a nyelv alaki részét sajátítja el legnehezebben, mert 
mindig a jelnyelv (annak dikciója) lebeg szeme előtt. Régebben azt 
hangoztatták, hogy a siketnémának egészen úgy kell tanítani a beszédet, 
mint ahogy az épérzékűek tanulják; a tapasztalat azonban azt igazolja, 
hogy a legcélszerűbb a siketnémának a helyes kifejezési formát meg- 
tanitani. Fonétikai szempontból az első szavakat és mondatokat jól
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be kell gyakorolni. A későbbi időben a kiejtésjavitás szintén sok időt 
vesz igénybe. A gyermeket már a tanítás elején ki kell ragadni a 
jelelés jármából. A nyelv zenei részére való emlékezés a siketnémánál 
elesik, azért a külön grammatikai gyakorlatok elkerülhetetlenek.

Némely hang egy másikkal kapcsolatban könnyebben ejthető ki, 
mint magában. Ezt a szót „pápa“, „páva“, könnyebben képezi a siket
néma, mint magát az „á“-t, vagy „a“-t. A természetesség miatt sokan 
normál szavakból indulnak ki a kiejtés tanításakor, de tiszta kiejtés 
elérése csak úgy lehetséges, ha a hangok egyenként helyesen vannak 
kifejlesztve. Még mielőtt beszélne a kis siketnéma, már le tud tanára 
ajkáról egynéhány szót — mint gyere, állj stb. — olvasni. Ez rá nézve 
többször látott szájmozgás. Erről azonban beszédérzete nincs.

A hallónak a hangbeszéd természetes, a siketnéma szempontjából 
valami természetellenes. Azért*— mint a fentiekből látjuk — metodikai 
lehetetlenség azt kívánni, hogy a siketnémának beszédre való tanításában 
szigorúan az épérzékűek beszédelsajátitását iparkodjunk utánozni.

(Folyt, köv.) r»

VEGYESEK.

H i l l  M ó r i c  F r i g y e s .
1805-1874

Bemutatjuk lapunk olvasóinak a német módszer reformátorának 
szobrát, melyet kartársai születésének 100 éves évfordulója alkalmával 
működése helyén, Weiszenfelsben állítottak fel. A szobor létesítésének 
eszméjét Gutzmatm igazgató vetette fel a németországi siketnéma- 
tanárok egyesületének Hamburgban tartott V. közgyűlésén. A szobor 
megmintázására Woedtke Pál siketnéma szobrász-művész díjtalanul 
vállalkozott. A szobor, mely a nagymestert élte delén ábrázolja, bronz
öntvény, talapzata gránitból készült. A kép kliséjét Reuschert E., a 
berlini kir. siketnéma-intézet tanára engedte át lapunknak, akinek 
Hillről irt hatalmas tanulmányát: „F. M. Hill, dér Reformátor des 
déutschen Taubstummenunterrichts“*) jelen évfolyamunk 5., 6. és 7. 
számában ismertettük.

Ugyancsak ebből az érdekes könyvből vesszük át az alábbiakat i s :
Hill, mint tanító. Hill általánosan és joggal utánzásraméltó 

mintatanitó hírében állt. Didaktikája és az abban nyilvánuló logika, 
továbbá a képzetnyujtásnál érvényesülő biztonsága és ereje a leg
nagyobb csodálkozást keltette fel mindazokban, akik őt tanítani látták. 
Legszívesebben a gyengébbekkel foglalkozott. A jobbakkal csak akkor, 
ha Ítéletükre és tudásukra volt szüksége. Róla senki sem mondhatta, 
hogy csak „parádéslovait“ mutatta be, amint az mai napig is szokás
ban van a siketnéma-intézetekben. Azonban egy hibáját nem lehet

*) Ezt a művet a szerző (Berlin 37. Fehrbellinerstr. 10.) terjesztés céljából leg
újabban a  kartársaknak 4  M. helyett 1'50 M. és 30 Pf. postaköltség ellenében 
küldi meg.
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elhallgatnunk. Növendékeivel durván bánt. Idősebb korában sokszor 
keményen büntetett olyat is, akinél nem rosszakaraton vagy figyel
metlenségen, hanem észbeli fogyatkozáson múlt a tanítás eredmény
telensége. Hillnek ezt a helytelen eljárását az öreg korral járó kedély
változásoknak is lehet tulajdonítani. — A beszédkészség gyakorlati 
értékesítése céljából megbízta a tanítóképző utolsó évfolyamának 
növendékeit, hogy időközönként használják fel a siketnémákat szük

ségleteik beszerzésére. Ez a tény amellett bizonyít, hogy Hill a 
beszédnek társalgási alapon való elsajátításának is jelentőséget tulaj
donított.

Hill, mint segédjeinek oktatója. A nagymester a melléje rendelt 
segédeknek inkább nevelőjük, mint tanítójuk volt. Határozott utasításo
kat a tanitásban való eljárásra nézve soha sem kaptak tőle, de joguk
ban állt bármikor is az öreghez tanácsért fordulni és tanítási eljárását 
megfigyelni. Segédjei, mint a frissen sült zsemlyék, a legnagyobb kelen
dőségnek örvendettek s ma a légexponáltabb helyeket töltik be. Gyakran 
a szakirodalom szorgalmas tanulmányozására ösztönözte őket, de soha 
sem kívánt meggyőződést szerezni arról, hogy mily haszonnal forgatják 
azt. A tanitásban elért legkisebb sikerért a legnagyobb elismeréssel 
adózott és ez által nagyban fokozta az illetőnél a munkához való 
kedvet és szeretetet. Hillnek ezen tapintatos eljárásán csodálkoznunk 
nem is lehet, mivel ő saját tapasztalatából tudta, hogy a kezdő emberre
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nézve a siketnéma-oktatás rendkívül nehéz munka s hogy a legtöbbje 
a mindennapi kenyeréhez való sót sem érdemli meg.

Hill egyénisége. Hill öreg korában megjelenése után Ítélve nyugal
mazott magasrangú katonatiszthez hasonlított. Járása egyenes és feszes 
volt. Haját — katonai előírás szerint — füle mögé fésülve viselte. 
Barnás szakálla és katonás bajusza marcona külsőt kölcsönöztek arcá
nak. Ruházata egyszerű, de rendkívül tiszta volt. A divat ruházatára 
nem gyakorolt hatást. A hosszú, szűk ujjú és állig begombolt kabátja 
a divat minden szeszélyével dacolt. Otthonában azonban a sokkal 
kényelmesebb „slafrok“-ot részesítette előnyben.

Hill rendszeretete. Valamint külső megjelenésében a rendszere
tetnek mintaképe volt, akképen megkövetelte azt környezetétől is. Jaj 
volt annak, aki idejében nem volt osztályában, vagy a reábizott tan
szerekre a kellő gondot nem fordította.

Hill, mint férj. A második feleségéhez való viszonyáról (az első
től elvált) még a legbeavatottabbak sem tudtak semmi bizonyosat. 
Irodalmi működése és kiterjedt levelezése annyira elfoglalták, hogy 
azon a pár órácskán kívül, melyeket nejével a kertben sétálva töltött, 
nem sok ideje maradt arra, hogy intimebb családi életet folytasson. 
Nejével szemben — személyes érintkezésük alkalmával — mindig 
nagyon gavallérosan viselkedett. Azt mondják, hogy neje sokoldalú 
műveltsége nagy befolyással volt ő reá is.

Nárai Náray-Szabó Sándor dr-t, miniszteri tanácsost, 
ügyosztályunk vezetőjét súlyos csapás érte. Atyja: Szabó Miklós, a 
magyar birói karnak érdemdús tagja, volt kúriai elnök, 86 eves korá
ban elhunyt. Őszinte részvétünk legyen enyhítője nagyrabecsült minisz
teri tanácsosunk fájdalmának.

Szem élyi hírek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
Descliensky Ferencet, a budapesti siketnéma-intézetnél működő kar
társunkat a gyógypedagógiai szaktanács rendes, Németh László, Gácsér 
József és Zádor Endre igazgatókat pedig a szaktanács külső tagjaivá 
nevezte ki. Derbész Bertalant, a budapesti és Eötvös Lászlót, a szegedi 
siketnéma-intézet tanárát állásában megerősitette; Tasch Pétert, az 
aradi és Hertilla Szilárdot, a temesvári intézet tanárát kölcsönösen 
áthelyezte. — Mlinkó Istvánt, a hevesvármegyei siketnéma-intézet 
igazgatóját megyebizottsági taggá választották.

Gyászhir. Bartók Lajosnak, a váci siketnéma-intézet rajztanárá
nak szerető hitvestársát folyó évi november hó 29-én elragadta a 
kérlelhetetlen halál. A boldogultban Weiser Adél, a .váci intézet kézi
munka-tanítónője nővérét gyászolja. Fogadják őszinte részvétünket!

Az izraelita siketném ák intézete november hó 30-án ünne
pelte fennállásának 30 éves jubileumát. Az intézet fennállása óta 
Grünberger Lipót igazgató vezetése alatt áll. Az elmúlt 30 év alatt 
460 siketnéma nyert kiképzést az intézetben.
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