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Homok.
Aki csak kevéssé is megfigyeli a társadalmat, rájön, hogy a
tömeg lélektana sok tekintetben egyezik az egyének lélektanával,
amennyiben a tömeg épp úgy hódol a divatnak, mint az egyén. A
divatnak eredője, szülőoka a megunás s azon a régi igazságon alap
szik, hogy a változatosság gyönyörködtet.
A tömeg az érzelmekkel is divatot űz; ma ezt tűnteti ki rész
vétével, holnap azt.
Volt idő, mikor a siketnéma-oktatás állott a társadalmi részvét
kegyében. Sokáig állott ott, — számos intézetünk vagyona bizonyítja
ezt. Majd a vakok kerültek előtérbe, majd ismét a siketnémák, azután
a nyomorék gyermekek s legújabban mindezeket kiütötte a nyeregből
az elhagyott gyermekek ügye. Vagyonuk már is tekintélyes s gyűlik,
folyton gyűlik; nekünk és ügyünknek pedig csak a morzsák jutnak.
Erre az ingatag alapra, a társadalom részvétére van fektetve
egy oktatásügy. Homokra épült egy hatalmas épület. Olyan ékes és
hatalmas, mint a bibliai szobor, melynek lábai cserépből vannak.
Ropog, inog az épület s mi azért mégis építünk. Építjük egyik
emeletet a másikra. Megalakítjuk az intézetből kilépett siketnémák
gyámolitó egyesületeit, felépítjük rá a továbbképzést, az iparos tanonc
iskolát; tervezzük az elkülönítést, a polgári iskolát, a kertészeti
iskolát stb. Mondom, tervezünk, építünk folyton, pedig az alap — a
társadalmi részvét — homok, mely már az eredeti épületet sem bírja
s egyszer csak fejünkre dől az egész.
Építünk, tervezünk, látszólag fejetlenül.
S mi ennek az oka?
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Az, hogy vezető embereink az épület azon részén dolgoznak,
hol az alap biztos, mert a társadalmi részvét ránksugárzásának arany
korában épült.
Mások tehát az ő gondolataik, vágyaik s mások a mieink itt a
vidéken, azért a látszólagos fejetlenség.
Ők azon törik a fejüket, hogy a felépített falat mi módon éke
sítsék fel. Jón, dór vagy éppen korintusi oszlopfőt tegyenek-e diszül
a hatalmas oszlopokra, melyek falaikat támogatják? Mi meg azon,
hogy hogyan és mivel tömjük be a folytonossági hiányokat s mivel
támasszuk meg roskadozó falainkat.
Mint minden életképes élő, ők is a fejlődés kényszere alatt
cselekednek, mikor oktatásügyünk fejlesztésén, elöbbvitelén fáradoznak.
De nem veszik tekintetbe azt, hogy a mi erőnk kevés ahhoz, hogy
az ő jelszavaik zászlóját emelni segítsük.
A mi erőnk kimerül a tanításban s növendékeink koldus kenyeré
nek előteremtésében. Ők ez utóbbin erőt takarítanak meg, mellyel új
célok szolgálatában lobogtatják a haladás zászlóját.
Nem gondolnak a költő szavaira:
„Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek! “

A mi segítségünket kérik az ő fejlődésükhöz, ahelyett, hogy
magukhoz emelni törekednének, hogy mint egyenlők, egyenlő akara
tunk diadalát minél előbb kivívhassuk.
Egységes alapot kell tehát első sorban elérnünk, hogy egy erő
vel törhessünk a közelfekvő célok felé. Ki kell mondani tehát minde
nekelőtt a siketnémák tankötelezettségét s az intézetek anyagi ellátását
egységes, szilárd alapra kell helyezni.
Igaz, a Miniszter úr biztat legutóbbi memorandumunkra küldött
leiratában, mondván: Ne fájjon amiatt a ti fejetek! Elég, ha az enyém
fő benne. Megcsinálom én a tankötelezettséget, de nemcsak az egyiket,
de mind a hármat, megcsinálom a vakokét, a hülyékét is egyidejűleg.
Meg, meg, de mikor? 100 év kell a mai viszonyok között, mig
a vakok és hülyék oktatásügye a külterjes fejlettség azon fokát eléri,
ahol most a siketnémák oktatásügye áll. S addig várnunk kell? Pedig
a dolog nekünk sürgős!
De azért csak építsünk!
Csináljuk meg a tehetség szerint való elkülönítést! Szervezzük
át valamelyik intézetet orsz. gyengetehetségű intézetté! Ti osztályveze
tők azután a gondjaitokra bizott 10 siketnéma közül kettőt küldjétek
a gyengetehetségüek intézetébe.
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Marad 8 növendéketek; a következő évben a 8-ból visszajön 7.
így azután megszabadultok a normálisok és a gyengetehetségűek
együttes tanításától, de élvezhetitek majd fenékig az összevont osztály
tanításának kellemeit.
De azért csináljuk meg a két évfolyamú továbbképzőt: a polgári
iskolát a német nyelvvel! Égető szüksége van rá annak a nehány
jótehetségű siketnémának, akik az idén az összes intézetek 8-ik
osztályaiból kikerültek.
Igen, igen. Vajúdnak a hegyek . . . .
Tervezők, diszitőmesterek, ott a biztos falon! Ne csak mindig
előre, nézzetek néha vissza ránk is és segítsetek előrejutnunk, hogy
mi azután rajtatok segíthessünk.
Piroska Károly.

Beszédtanitás a II., III. osztályban.
A fonalat ott vesszük fel, hol az első osztállyal végeztünk. Az
első osztályban megtanítottunk minden hangot s azokat mintegy 200
szóban s kisebb mondatocskában gyakorolták a növendékek kiejteni,
alkalmazni. Az első osztálybeli szavak részben a kiejtés szolgálatában
állottak, részben pedig már az úgynevezett beszélgetést is szolgálták;
mert ha már képes a tanuló a szókat kiejteni, lehetetlen — és hiba
is volna — oly kifejezések használatától tartózkodni, melyek a min
dennapi szóbeli érintkezésnek igen helyén való értékesíthető eszközei,
így pl. már az első évben megtanulhattak a növendékek ilyen kifejezése
ket: jól van, nem jól van. Károly, vigyázz! állj fel! jó napot, stb. stb.
Ez utóbbi eredményt azonban csak mellesleg vesszük tudomásul,
de nem építünk reá, mert az első osztály kifejezési anyaga még nincs
határozott alakban oly egységessé téve, hogy azt minden iskola egyen
lően végezhette volna el. Viszont azonban nem származik belőle
semmi hátramaradás, ha az első osztály némely kifejezését ismételjük
a másodikban is.
A második osztályban tehát csak azt vesszük alapul, hogy vala
mennyi beszédhang kifejlesztetett; ezeket mintegy 200 szóban kiejteni
gyakorolták; -— a szájról leolvasni, — irásbelileg kifejezni, — s a
nyomatott betűalakot olvasni tudják, s ez ismeretkörben a fogal
mat és szót pedig összekapcsolni képesek a növendékek.
Ez elért eredményeket a második évben, a második osztályban
is fenn kell tartanunk és az osztály általános haladásához mérten
fejlesztenünk is kell. így:
Az az eddigi tapasztalat, hogy a második osztálytól kezdve felfelé
fokozatosan hanyatlani szokott a kiejtés tisztasága, érthetősége. Ennek
okát leginkább abban találjuk meg, hogy mig az első osztályban
kizárólagosan a hangfejlesztés és hangjavítás volta főcél, s igy tanár
és növendék erre forditotta úgyszólva minden gondját: addig a má
sodik osztályban e cél már eléretvén s itt más feladat mutatkozván,
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a figyelem és gond tanár és tanítvány részéről a beszéd tartalmi és
alaki részére fordittatik.
Az első osztály végén azonban nem valami végérvényesen
befejezett dolog a hang kiképződöttsége, amelyre többé gondolni,
ügyelni nem volna szükséges, sőt inkább gyenge változó viasz, mely
az érthetetlenségig eltorzul, ha arra folytonosan és következetesen
nem ügyelünk. A kiejtésben elért első osztálybeli jó eredménynek meg
tartása és fokozása tehát elsőrendű feladatunk legyen továbbra is,
mert a siketnéma beszédre való tanításának csak annyi értéke van,
amennyit abból a közönség megért. Ne a kiejtés rovására gázoljunk
át a kijelölt beszédanyagnak és nyelvalaknak során. Csak annyit
végezzünk el ezekből, amennyit — a jó kiejtést fenntartva s a gyen
gét kellőleg megjavítva — elvégezhetünk. A többi elért eredmények
is fenntartandók. Itt különben nem igen szokott visszaesés előfordulni.
A II., III. stb. osztálybeli beszédtanitásnak legfőbb feladata az,
hogy az első évben elért eredmény fölé oly beszédkört építsünk,
mellyel a némának nevezett tanuló jelekben megnyilatkozó gondolatés érzésvilágát a beszédnek legegyszerűbb és legközönségesebb for
máival kifejezheti.
A feladat teljesithetése szükségessé teszi, hogy ismerjük a meg
felelő beszédkört, ennek úgy tartalmi, mint alaki (kifejezési) tananyagát.
A siketnéma gyermekek 8—10 éves korban szoktak a II. osz
tályba kerülni.
A siketnémáknál a beszédtanitásról lévén szó, a beszéd anyagát
oly körből kell vennünk, amely érdekli őket és amely kör nem haladja
meg értelmi képességüket.
A siketnémák iskoláinak II. osztályú tanulói ugyanis nem egy
forma érzés- és gondolatvilágúak, A szülők, kor, foglalkozás, műveltség,
vérmérséklet stb. szempontjából igen különbözők lévén, mi sem ter
mészetesebb, hogy a tanulók is mindmegannyi külön egyedek. A
szülői ház nevelésének eredményéhez képest egyik növendék szelíd,
másik rakoncátlan; egyik szófogadó, másik fegyelmezetlen; egyik
érdeklődő, másik figyelmetlen ; egyik szemfüles, másik bámész; egyik
értelmes, másik bárgyú stb. Egyiknek tágabb az ismeretköre, másik
nak szőkébb s mindmegannyi a szülőinek, községének foglalkozásait
s természeti jelenségeit ismeri inkább, mint a szomszédjáét. Tapasz
talati dolog, hogy a földmives szülők gyermeke a földmiveléssel járó
tárgyak, cselekvések, jelenségek iránt, a könyvekkel foglalkozó apa
gyermeke a papír, toll, írás, rajz stb. iránt mutat nagyobb érdeklő
dést ; a mesterember gyermeke a kézi foglalkozás iránt tanúsít kedvet
s ez irányban gyakorolja magát.
A műveltebb szülők gyermeke, kivel többet foglalkoznak s válasz
tékosabb kifejezésekkel érintkeznek, szellemileg hamarabb fejlődik,
gyorsabban is megtanul beszélni, beszédje pedig bátrabb, értelmesebb,
tisztább s egyáltalán élvezetesebb, mint az ellenkező körülmények
között élő kisdedé. Mindenesetre gyermek ez is, gyermek az is és
nem a felnőtt ember jellegzetességével lép fel, de mindenik magán
hordja már szülőinek, környezetének hatását. Abból, amit környeze
tében lát, hall, tapasztal, abból kiválogatja magának a gyermeki
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léleknek megfelelő szellemi táplálékot és azon s abból építi fel
gondolat- és érzésvilágát és a beszédet.
Ily számos különbség láttára vájjon mi az a közös anyag, tárgy,
jelenség stb.f mely iránt mindnyájan érdeklődhetnek!? Mert egyik
gyermek családbeli állapota sem lehet valamennyi gyermekre nézve
a beszédtanitás egyedüli anyaga, viszont valamennyiét figyelembe kell
venni, ha a tanulót akarjuk a tanulás központjává tenni.
Általánosítanunk kell tehát a közös érintkezési pontokat, anélkül
azonban, hogy a tudományos színezetű, elméleti kijelentések magas
latára emelkednének s az egyéni érdeklődés talaját elhagynék.
Válasszunk tehát a családi körből oly beszédanyagot, mely minden
családban előfordul, melyet minden gyermek ismer a gyakorlatból,
mely iránt minden gyermek érdeklődhetik. Egészítsük ezt ki az iskolai
körrel, melyben mindnyájan benne vannak és vegyük hozzá az iskola
körüli életnek azt a részét, melyet mindnyájan átélnek.
A 8 —10 éves siketnéma mint minden, az értelmiség alacsonyabb
fokán álló ember, gyermek az egyes körében s inkább az érzéki
észrevevések, élvezetek világában mozog. Érdekli őt a fenti körből a
szülői, testvéri, pajtási viszony; étel, ital, álom, pihenés, mozgás,
játék; a feltűnő terjedelem, szin, alak, jelenet, különösen az állatok
és mindennek képe, különösen a színes képek. Továbbá a jó és rósz,
a szép és csúf, a nagy és kicsiny, a vig és szomorú, a magas és
alacsony; a vesz és ad, a szeret és haragszik, a sir és nevet, az
éhezik és jóllakik stb. szélsőségek és ellentétek.
A középső mozzanatok már fegyelmezettebb megfigyelést kívánnak,
rendszeresebb gondolkozást feltételeznek ezek a gyermektől s igy a siket
némától is távolabb esnek, ezek nem alkalmasak az első beszéd anyagául.
Nem volna tehát helyes a fennebbi körből ily axióma-szerű
anyagot kiválasztani: „Enni kell, mert evés nélkül nem élhet az
ember. Vagy: Az apámnak és anyámnak gyermeke szokott lenni.
Vagy: Munkanélkül nem élhetünk. A ríbizke fája bokor stb.“ Az ily
kijelentések lehetnek napnál fényesebb igazságok, de céljainkra egy
batkát sem érnek. Csak arra alkalmasak, hogy a járatlanokat meg
tévesszék, de a hozzáértők előtt nevetségesek.
A beszélni kezdő siketnéma számára a kijelölt beszédkörben
azok a kifejezések, azok a szólamok a jók, amelyeken az épérzékű
gyermek is megtanul beszélni a családban.

A siketnéma hangbeszédje természetes össze
függésében a jelnyelvvel.
— Schneider M.

„A siketnémák gondolkozása és beszédje“ cinül
munkájának IV. része. —
Fordította: S e h u lm a n n A d o lf.

(Folytatás.)

Próbáljuk meg a sikétnéma lelki életébe képzelni magunkat s
elképzelni azt, minő hatást gyakorolna a jel kizárása a siketnéma
gondolat- és érzésvilágára; azonnal beláthatjuk, hogy a szellemi érint-
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kezesben a jel használatának tilalma kedvetlen érzést fakasztana
lelkében. Ha a tanára szemeláttára nem szabad a gyermeknek a jelet
használnia, akkor elveszíti eredeti naivitását, elfogulttá válik, elveszti
önbizalmát, tanára iránti bizalma meglazul, mert egy oly dologban
áll előtte büntető bíróként; amely a siketnéma természeti jogaihoz
tartozik. Különben bármennyire ragaszkodó természetűek legyenek is
a gyermekek, a tanár abbeli törekvése, hogy a jelet kiirtsa, mind
untalan elidegeniti őket. Az elemi iskolás gyermek tanulságos példát
szolgáltat ehez. Nem-e az is elveszíti természetes beszélőkedvét, mi
helyt tanítója a módszeres és gyermeki kifejezésmódot elveti? Szűk
szavú, bátortalanná válik a gyermek s tanulási kedvét nem egyhamar
nyeri vissza. Hildebrand tehát joggal mondja: „Az irodalmi nyelvet
a nép- vagy az otthoni nyelvvel kapcsolatosan kell tanítani“. Nagyon
jól tudom, hogy az első négy héten keresztül, vagy az első negyed
évben nem olyan szigorúan veszik a jelet és megengedik a gyer
meknek, de mihelyt néhány szót ki tud ejteni, semmit sem akarnak
már róla tudni. Az a nyomasztó érzés, amit az állandó jeltilalom a
gyermek lelkére gyakorol, eredményezi — amint már mondottuk — a
kedvetlenség érzetét, mert azáltal akadályozzuk természetes önműkö
dését. A kedvetlenség érzete befolyásolja az egész tanulási- és életfolyamatot és a beszéd iránt a jeltilalom „konträr suggestiv“ hatással
van. A jel kizárásával akarják a gyermek érdeklődését az artikulált
szó iránt fölébreszteni, a hangos beszéd iránti hajlamot akarják siet
tetni és elérik . . . . az ellenkezőjét. Mellékesen megjegyezve, az
ellenkezőjét fogja elérni minden oly pedagógiai eljárás, amely a gyer
mek természetét és szellemi fejlettségének stádiumát figyelmen kivül
hagyja. A korai vallás- és a korai olvasástanitás gyengítik a vallási
érzület erejét és az olvasásban föllelhető örömet és aki ezen tan
tárgyak korai tanítása ellen küzd, az nem akarja a gyermekek előtt
az ismeretszerzés eme forrásait elzárni, hanem csak akkor akarja
odavinni, ha valóban üditi és erősbiti őket.
Nem vették észre az emberek, hogy milyen hatása lesz a jel
kiküszöbölésének a siketnéma-oktatásra. Látták ugyan, hogy lehetet
lenség a jelet az iskolából kiirtani, hogy a növendékek gondolkodása
és beszédje — ép úgy, mint azelőtt — sok kívánni valót hagy hátra,
azonban „konträr suggestiv“ hatásra senkisem gondolt; de ennek szük
ségszerűen be kellett következnie, mert a harc az emberi lélek egyik
természetes ereje ellen irányult. A jel kizárásának hatását különben
még folytathatjuk. Mivel a jel elnyomatása a hangbeszéd megtanulását
és az iránta való érdeklődést károsan befolyásolta, annál erősebben
keresett a siketnéma lelke menedéket a jelben. Ha nem volt szabad
a növendéknek a fa, ház, ló, tehén stb. jeleit tanára szemeláttára
használni, annál élénkebben és eredményesebben tette az iskolán
kivül. Ez lélektani szempontból könnyen érthető. Részesülne azonban
a növendék jele a tanár részéről kellő méltánylásban és észszerű
elbánásban, akkor érdeklődnék csak valójában a növendék az embe
rekkel való szellemi érintkezés és ezzel együtt a hangbeszéd iránt.
Használja fel tehát a tanár a jelet úgy, amint azt a természet és a
siketnéma felfogóképessége követeli, oly szellemi erők fognak benne
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fölébredni, amelyek néki a hangbeszéd megértését és felfogását iga
zán lehetővé teszik.
A tiszta hangbeszéd-módszer követői jóhiszeműleg jártak el,
amikor a jelbeszéd ellenségeinek vallották magukat. Végcéljuk ideális
volt: a hangbeszéd birtokába akarták a siketnémát juttatni s őt
ezáltal az emberiségnek visszaadni. Megszivlelés céljából itt Goethe
szavaival kívánok élni, aki azt mondja: „Jaj mindazon nevelési eljá
rásnak, melyek az igazi nevelés leghathatósabb eszközeit szétrombol
ják, melyek tisztán a végcélra utalnak bennünket ahelyett, hogy út
közben boldogítanának“.
Hányszor hangoztatták a jelbeszéd ellenségei, — kikhez másfél
évtizeden át jó magam is tartoztam, — ha a siketnéma jelel, nem
tanul meg szavakban gondolkozni. E szavakkal a siketnémák tanárá
nak lelkiismeretéhez szólották s aki csak a legcsekélyebb mértékben
is vétett ez ellen, azt elitélték. Nehéz idők voltak azok a tanárra és
növendékre egyaránt. Későbben majd hasonló érzelmekkel gondolunk
vissza a mostani időre, mint ahogyan most a középkor latin iskoláira
emlékezünk, amikor szigorúan meg volt tiltva a tanulónak anyanyel
vén szólani. Mentségül ugyan felhozhatnék: de meg is tanultak ám
latinul! Annyira azonban csak a legjobbja vitte, a legtöbb megszökött
a szigorú fegyelem elől és sutba dobta a grammatikát.
Bocsájtkozzunk egy újabb vizsgálatba a jel- és hangbeszéd viszo
nyáról a siketnéma gondolkodásához, még pedig eme két kérdés alap
ján: 1. Jelekben gondolkodik-e a siketnéma? 2. Szavakban gondolko
dik-e a halló, vagy pedig szóképekben?
A gondolkodás és beszéd egymáshoz való viszonyának a kifeje
zésére jobb meghatározásunk nincsen, mint amelyet nyelvünk a gon
dolkodás ■„funkciója“ néven ismer. Ebből a szempontból kiindulva, e
két állításban: a siketnéma jelekben gondolkodik és a halló szavakban,
egy hiányos definíció, egy analytikus Ítélet van előttünk. „Gondola
tainkkal nem ragadhatunk meg minden tapasztalatot és nem minden
gondolatunk kifejezésére rendelkezünk a kellő kifejezési eszközökkel
és jelekkel.“ Ha a siketnémát nézzük, mindjárt tisztában vagyunk
azzal, hogy a szemlélés és észrevevés útján szerzett tapasztalatait
sohasem tudja jelben tökéletesen visszaadni, ő csak egyik vagy másik
ismertető vonást ragadja ki, amelyet az egészre vonatkoztatva, jelben
fejez ki. Mivel a jel a képzettartalom egy bizonyos részének felel
meg, azzal való hasonlatosságát minden további bizonyítás mellőzé
sével, elismerik mindazok, akiknek figyelme és működése az észreve
vés aktusában a siketnémáéval egyirányú volt. Schöttle és Vatter
egész nyomatékkai állítják, hogy a jelbeszéd csak „ábrázolni“ képes,
fogalmakat „megnevezni“ azonban már nem. No de más valami-e a
megnevezés, mint a megjelölés és lehet-e a jellel mást csinálni, mint
a szem és fül részére ábrázolni? A siketnéma „képekben“ gondol
kozik, mondják folyton és ezzel úgy vélik, valami különöset, szabály
elleneset cselekszik. Egyébiránt épen úgy gondolkozik képekben, mint
mi; és. ezen képek törvényszerű összefüggéssel bírnak — más nem
is keletkezik. A kép ezen törvényszerű összefüggésére, illetve a foga
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lom jelzésére a siketnémának jele van, melyet ő viszont csak képben
tud magának elképzelni. Elég, ha a jelet el tudjuk választani a foga
lomtól és megkülönböztetni a jelzett dologtól. Két psychikai képlet
van előttünk, melyek egymásra rámutatnak, mert egymástól függnek,
de azért a fogalom nem jel és a jel nem fogalom. Ez a mondat:
„a siketnéma jelekben gondolkozik“, a gondolkodás és beszéd lénye
géről való hamis vagy tökéletlen ismeretnek a kifejezője. Ha a siket
néma a „nyúl“ fogalmát ilyenformán jeleli, hogy feje két oldalán két
kezével a nyúl hosszú fülét utánozza és azokat mozgatja, mintha
ballgatódznék, úgy ne gondoljuk azt, hogy csak a hosszú fülekre
gondolt és más egyébre nem, ezzel csak az első lépés tétetett a
fogalom tartalmának és terjedelmének további megismerése iránt, a
képzet- és jelalkotási processus megfelelő körülmények között terje
delmesebb körben fog mozogni. Ha most a képet hamarosan elhagy
juk, akkor egy belső érzése támad, amely azt súgja neki: Hiszen
tudod, hogyan folytatódik a dolog, itt egy olyan állatról van szó,
amely gyorsan tud szaladni, melynek sok az ellensége, melyet a
vadász lelő, a kutya megfog, melynek Ízletes húsa van stb. Minden
egyes gondolatot, ha élénken jönne tudatunkba, képben kellene ábrá
zolni és azt találnék, hogy minden egyes képnek egy jellemző jel
van mellérendelve. Valamint a fogalom általánosságban „az egész
képzetkört uralja“, épen úgy lép föl uralkodólag az egyik jel, mig a
többi hátraszorul a tudatban. Többször említettük már, hogy a jel a
siketnéma természetében rejlik, azért oly nehéz ellene küzdeni.
Tekintsünk itt vissza a korábban elmondottakra. Képzeletünkben a
fogalom szoros összefüggésben van a képekkel, melyek észrevevésünk
által keletkeznek. Ezen képek kialakulásában jelentkezik saját önmüködésünk, amely nélkül felfogás és megértés nincs. Önműködésünk
időnként megszakítja ugyan az idegen dolgok észrevevését, ami
kívülről hat befelé, de oly bensőleg szövődik össze az észrevétel tar
talmával, hogy el sem választhatnék attól. Az önműködés természete
sen oly érzelmeket és képzeteket is ébreszt fel bennünk, amelyek a
felfogott dolog tartalmával eggyé válnak és ez által a tartalmat alanyi
hozzáfűzésekkel kiegészítve, jellemezni segítenek. Ahol az észreveendő
dolog felfogása sikerül, ott saját önműködésünk fölött örömet érzünk
és ezzel kapcsolatban megkedveljük az ismereteket. Az a tény, hogy
a felfogásba belevisszük saját énünket, érzésünket és akaratunkat,
alapítja meg az eszmék világát és azok jelei között azon csodálatra
méltó összefüggést. Ezen összefüggés alapján élnek az eszmék ben
nünk és mi ő bennök. Csak igy értjük meg teljesen azt, miért becsüli
meg a siketnéma természeténél fogva a jelet és miért viszi azt a
kedv és siker érzésével kivitelre. A Jelben látja saját önműködését,
általa érzi, hogyan függ vele össze egyéni érzete és hogyan ölt benne
testet. Csak ilyen értelemben igaz, ha azt mondjuk: a siketnéma
jelekben gondolkozik. „Gondolkozni annyit tesz, mint élni.“ A siket
néma használja a jelet, mert benne él. Ezek után a jel teljes jelen
tőségében áll lelki szemünk előtt. A tiszta hangbeszéd-módszer köve
tői a jel értékét akarják kétségessé tenni, amidőn azt mondják, hogy
a siketnéma jelekben gondolkozik; mi azonban a természet útmuta
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tását látjuk benne, amely jelzi, hogy a jel feloldbatatlanul összefügg
a siketnéma szellemi életével.
Most már könnyű dolog a másik kérdésre is, vájjon a halló
szavakban gondolkozik-e: megtalálni a feleletet. Schöttle és Valter a
jel- és hangbeszéd megítélésénél abból a föltevésből indulnak ki,
hogy csak a hangbeszéd képes valamit „megnevezni“, ellenben a jel
csak „ábrázolni“. Ők azt hiszik, hogy a megnevezett dolog viseli
magán a fogalom jegyeit. Mivel a tanulatlan siketnéma semmit sem
tud megnevezni, szerintük ezért nem is lehetnek fogalmai. Ebből tisz
tán láthatjuk, hogy Schöttle, Vatter és mindazok, kik a hangbeszédről
hasonlóan gondolkoznak, egyedül a szónak tulajdonítanak fogalom
alkotó képességet. Ezzel azonban, ha öntudatlanul is, a „Verbalismus“
álláspontjára helyezkednek, mely azt tanítja, hogy a szavak magukban
foglalják a fogalmakat és hogy a szó mint ilyen, bármikor és helyesen
közvetíti a fogalmat. Pedig már a középkorban igy ir egy a Verbális-'
mus ellen küzdő: „Aki csak a hangra és nem a gondolatra irányítja
figyelmét, aki a szókhoz ragaszkodik és nem azok értelméhez — nem
lehet igazságos biró. Mert a beszédben kifejezett szándék adja meg
a szó értelmét és ha amazt nem ismerik fel, úgy egyébb-e az (ventus,
flatus vocis) levegőnél.*)
Távol legyen tőlem, hogy a tiszta hangbeszéd módszer követői
nek, pl. Valternek (Frankfurt a. M.-ban) szemére vessem azt, hogy
tanításában verbalismust űz. Csakhogy a jel- és hangbeszédről szóló
elmélete, amelyet — úgy látszik, tudatlanul — Schöttletől vett át,
fogalmi megismerésünk hamis megítélésére és ennek következtében a
jel és szó helytelen képzetére vezet.
Nem oly értelemben gondolkozunk „szavakban“, mint ahogy azt
a közvetlen hangbeszéd-associatió hirdetői, vagy épen a verbalisták
hiszik. Az előbb elmondottak alapján képesek vagyunk úgy a jelet,
mint a szót a fogalomtól különválasztani. Mindazonáltal mégsem
szabad teljesen elvetnünk ama gondolatot, hogy a szó benső össze
függésben áll a fogalommal; csakhogy ez nem a hangbeszéd dicsőítői
nek — amint mindjárt látni fogjuk — malmára hajtja a vizet, sőt
ellenkezőleg.
A szó magában még nem jellemezi a fogalmat. Mi azonban már
előzőleg rámutattunk a szó akusztikai hatásának nagy fontosságára
és egyedül az magyarázza meg nekünk, hogyan juthatott a halló ama
föltevéshez, miszerint a szó közvetíti a fogalmat, lévén ez a szóban
bennfoglalva. A szó hangzása úgyannyira ingerli esthetikai érzésünket,
hogy ez a tárgyi és idegen dolgok észrevevését akadályozza, sőt néha
háttérbe is szorítja. Az észrevett dolgot ily módon számbavehetően
jellemzi a hangkép és az akusztikai elem a képzeletben oly erősen
kerül felszínre, hogy könnyen támad bennünk az a vélemény, hogy a
szóhangban magában van valami a fogalomból. Ehhez járul még a
szóhangzás ezerszeres megismétlődése, ami már a beszélni tanuló
gyermeknél is fellép és ne felejtsük el, hogy a szónak mások által
való sajátságosán színezett kiejtése az, melyet a halló gyermek oly
*) Saresberiensis János „Entheticus“ (John of Salisbury 1120—1180.).
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könnyen felfog. A hallót az az érzés uralja, mintha a fogalom és a
sző ellenállhatatlan erővel törekedne egymáshoz jutni. Ahol észre
venni és felfogni kezdünk, ott egy „név“, egy „szó“ után törekszünk;
a felfogott dolog számunkra a névben látszik lenni és élni, de csak
azért, mivel a szó oly életprocessusokat ébreszt bennünk, melyek a
képzetalkotási mozzanatokkal a legbensőbben egyesülnek.
Ilv értelemben fogva fel a dolgot, elismerjük, hogy ebben is: a
halló szavakban gondolkodik, van egy szemernyi igazság, de a definíció,
mint mondottuk, tökéletlen és beható vizsgálatra van szükségünk ez
igazság elismerésére.

Hill „Anleitung“ cimü műve és ennek hatása a
siketnéma-oktatásügyre.
— Mutatvány R euschert Em ilnek „Friedrich Móritz H ill“ cimű könyvéből. —
(Vége.)

Feltűnő különbséget találunk a tanítási eljárásnál is Hill és a
régi iskola között. Hill a tárgyakat természetben vagy pedig képben
mutatta be. A nevet pedig közvetlenül fűzte a tárgyhoz. Ellenben a
grammatikusok a jel segélyével ébresztették fel a növendékekben a
tárgy képzetét és ehhez csatolták a megfelelő szót. Egyúttal tudnunk
kell azonban azt, hogy a tulajdonképeni beszédtanitást a jelbeszédben
való kiképzés előzte meg. Ha ismeretlen dologról volt szó, akkor ők
is hasonló eljárást követtek, de egyúttal a tárgy és neve közé a
megfelelő jelet is ékelték. A szavak kikérdezése jelzéssel történt.
Az olvasásnál a siketnémák a tartalmat is mímelték. Ezzel mintegy
bebizonyították, vájjon a tartalmat megértették-e.
A második szemléltetési kör (a lakóház) tárgyalása után naplót
is kellett a növendékeknek vezetniök. Ebbe rövid mondatokban éleményeiket irák be. Evégből az ige múlt idejét is meg kellett tanulniok.
Ezen a fokon a tulajdonképeni tárgyi oktatás mellett még bibliai
oktatásban is részesültek. Az oktatás a bibliai képen előforduló sze
mélyek és tárgyak megnevezéséből és leírásából állott. Később tanul
ták az elbeszélő múlt (imperfektum) használatát is. Ekkor a leírás
helyébe az elbeszélés lépett.
A II. fokon szerepelő (3 év) szemléltető oktatásra vonatkozólag
Hill a következőket mondja: „A siketnéma megtanulja az őt környező
tárgyakat megnevezni. Összehasonlítás útján fel tudja ismerni és meg
jelölni a dolgok hasonlóságait és különbségeit és megtanulja ezeket
különböző vonatkozásuk szerint elrendezni, miáltal felfogó tehetsége
tápot nyer. A szerzett ismeretek megvetik a természetrajzi oktatásnak
és a kézműtannak (technológia) alapját is. A lakóhely és a környékről
szerzett ismeretek bevezetésül szolgálnak a földrajzhoz. A község
elrendezése és az abban uralkodó rend ismertetése révén előkészítjük
az alkotmány tanítását is. A természeti jelenségekről szóló fejezetben
elemeit nyújtjuk a természettannak és az egészségtan előkészítéséhez
is elég alkalom kínálkozik. így tehát a szemléltető-oktatás keretén
belül az összes reáliákat taníthatjuk. Ezek ugyan nem külön tantár
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gyak, tehát nem is természetrajz, technológia stb., hanem csak a
figyelem, szemlélődés, gondolkodás, nevelés és a beszéd szolgálatában
álló gyakorlatok. Ha a tanár ezeknél a gyakorlatoknál különös gondot
fordít arra, hogy a tanulók mindig helyesen fejezzék ki magukat, a
szóbeli oktatást pedig minél gyorsabban és biztosabban fogják fel,
úgy a következő tanítási fokot, amelyen az oktatás majdnem csak
szóval történhetik, kellőképen előkészítették. így majd lehetővé válik
kevés szemléltető eszközzel is szép eredményt elérni, mivel a régebbi
szemléletek alapján a képzelőtehetség és a lélek újabb fogalmakat
és gondolatokat fog termelni. A beszéd tehát az életből merített
gyakorlati legyen, hogy a siketnéma annak mindig hasznát vehesse.
Az ilyen eljárásnak tagadhatatlanul több hasznát látja majd a növen
dék, mintha velük beszédrészekről, nyelvformákról és ezek kapcsán
majmokról, elefántokról, papagájokról és egyéb állatokról beszélget
nénk. A környezetnek helyes szemlélésen alapuló ismerete oly vető
maghoz hasonlít, amelyből hatalmas fa fejlődik, mig az ismeretlen
dolgokról szóló egyoldalú közlemények csak száraz gályák, amelyek
sem levelet, sem gyümölcsöt nem hoznak.“
A beszédtanitás III. foka az ötödik iskolaévvel kezdődik és az
iskoláztatás végéig tart. Célja:
a) a szellemi képességek továbbfejlesztése;
b) azoknak az ismereteknek a megszerzése, amelyekre a siket
némának az életben szüksége van;
c) a szerzett nyelvismeret fejlesztése, megrögzítése és mélyítése;
és végül
d) a beszédben és Írásban való fokozottabb ügyesség elsajátítása.
A II. fokon szereplő szemléltető-oktatás által a növendék a leg
egyszerűbb nyelv birtokába jutott. Megtanulta az őt környező tárgyak
neveit és egyes eseményeket rövid mondatokban is ki tud fejezni; a
beszédet azonban még csak ösztönszerüleg használja és törvényeivel
sincs tisztában. A beszédben minduntalan hibát követ el. A beszéd
tanitás feladata ezentúl tehát a beszéd megértését előmozdítani, hogy
ezáltal a növendék a beszéd használásában biztonságra tegyen szert.
Evégből a képzeteket és vonatkozásukat, a szót és a beszédalakot
meg kell vizsgálnia és összebasonlitania a növendékeknek. Ezzel
korántsem azt akarjuk mondani, hogy a növendéknek meghatározá
sokat, szabályokat és technikus terminusokat kell bemagolnia; ellen
ben arra kell törekednünk, hogy a mondatban kifejezett gondolatnak
minden egyes részét értse meg a tanuló; az alanyt, állítmányt, tárgyat,
jelzőt ismerje fel, az okot az okozattól, a feltételt pedig a feltétele
zőtől tudja megkülönböztetni. A tanulóknak nemcsak meg kell érteniök
és emlékezetükbe vésniök az alakot, hanem maguknak is kell monda
tokat alkotniok. A gyakori használat következtében a már tanult
nyelvformák alkalmazásában pedig bizonyos ügyességre kell szert
tenniök. Hill ezt a grammatikai tudásnál is többre becsüli. „Valamint
a helyes-irást — mondja — be kell Írnia a siketnémának emlékeze
tébe, akképen a nyelvtani szabályokat bele kell beszélnie s Írnia
elméjébe.“ Csak igy fog oly nyelvérzékre szert tenni, amelynek segé
lyével a szabályok tudása nélkül is megérzi, vájjon valamely kifeje
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zés helyes vagy hibás-e; sőt a hibát ki is javítja, anélkül, hogy az
okot megmondani tudná. Akinél ez a nyelvérzék hiányzik, annál a
szabályok sem érnek semmit.
Hogyan tehet szert a tanuló erre a nyelvérzékre? Hill szerint
a következő gyakorlatok segélyével juthat a növendék annak birtokába:
1-ször, a tanuló saját gondolatának kifejezést ad; az előforduló
hibákat megállapítjuk és a helyes kifejezési formát a biztosságig
begyakoroljuk; 2-szor, a már begyakorolt mondatokhoz hasonlókat
maga is készít; 3-szor, a tanuló felbontja az adott mondatokat és
megkeresi az egyes részek grammatikai viszonyát.
A legfelsőbb fok nemcsak a nyelvtani alakokat tervszerűen
nyújtó beszédtanitásnak áll szolgálatában, hanem a rendszeres nyelvoktatás mellett az egyes grammatikai formákat a fogalmazásnál és
olvasásnál is felhasználja.
A tanárnak a fogalmazás tanításánál is az ismert didaktikai
szabályt: a könnyebbről a nehezebbre való haladást kell szemelőtt
tartani. Útmutatóul szolgáljon á következő tanitásmenet:
1. Megadjuk az anyagot és a kifejezési alakot; a növendék csak .
felfogja és reprodukálja azt.
2. Külső vagy belső szemlélet által megadjuk az anyagot, a ki
fejezési _formát a növendék keresi meg.
3. Megadjuk a kifejezési alakot; az anyagot a növendék választja.
4. Sem az anyag, sem az alak nincs adva, mindkettőt ki kell
találnia a tanulónak.
A szemléltető-oktatásnál a siketnéma a képzeteket, amelyeknek
egyúttal szóbeli kifejezését is megtanulja, a közvetlen szemlélés útján
szerzi meg; ellenben az olvasás a beszédből indul ki s ennek felhasználásával törekszik a tanulóban képzeteket és gondolatokat
ébreszteni. A két tantárgy egymáshoz való viszonyára vonatkozólag
Hill Anleitung-jában igy ir: „A képzeteken, az életből merített meg
figyeléseken és jelenségeken felépülő szemléltető-oktatásnak, amely a
gyermek beszédkészségének megfelelő állandó szellemi táplálékot
nyújt és az adott beszédanyagból és meghatározott beszédformákból
kiinduló olvasásnak, amely hivatva van a tanulót a nyelv szellemébe
bevezetni, nemcsak lépést kell tartania, hanem szorosan egymás mellett,
egy és ugyanazon úton is kell haladnia.“
A régi grammatikusoknak az volt a jelszavuk: „A beszédtanitásban minden legyen.“ A beszédtanitás anyagát különböző tudomány
ágakból merítették. Ezzel az eljárással a növendékeket a szükséges
ismeretek világába vélték bevezetni. Hill velük szemben ezt a jel
mondatot állította fel: „Mindenben legyen beszédtanitás.“ Nála az
összes ismeretek önálló tantárgyakként szerepeltek. Ezek révén nem
csak a szükséges ismeretanyagot, hanem az annak megfelelő beszéd
alakot is el kellett sajátitaniok. Hill meg volt győződve arról, hogy
ezen eljárás által a beszéd a siketnéma szerves életműködésévé válik
s mint a mag, belülről kifelé fejlődik és gazdag gyümölcsöket fog
teremni.
A „grosze Anleitung“ terjedelmes munka. Azt itt minden részé
ben felboncolni, nem felelne meg a szerző iránt tartozó tiszteletnek.
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A jelen soroknak különben sem az a céljuk, hogy az eredeti munka
tanulmányozását feleslegessé tegyék; sőt ellenkezőleg arra akar ösz
tönözni. A munkában mélyreható igazságok vannak. Egyes dolgokra
vonatkozólag ma már más véleményen vagyunk, az alapvető igazsá
gok még ma sem inogtak meg. A könyv már régen elfogyott. Hill
születésének évfordulója alkalmából hajlandó vagyok a művet díjtala
nul sajtó alá rendezni, feltéve, hogy elegendő vevő jelentkezik. Ezzel
főleg a fiatalabb generációnak akarok szolgálatot tenni.
Hill a szóban levő könyvet tulajdonképen nem a kartársaknak
szánta, hanem inkább a papoknak és tanítóknak akart benne útmuta
tást nyújtani a siketnémák oktatására. Innen magyarázható az is,
hogy az Anleitung-bán a siketség lényegére, okaira és következmé
nyeire vonatkozó felvilágosításokat is találunk; tehát olyan dolgokat
is, amelyekre nézve a szakemberek különben is egy véleményen voltak.
Vessünk futólagos pillantást a tartalomjegyzékre, az megmondja
nekünk, mi minden van a könyvben:
I. A siketnéma természetéről.
II. A siketnémák természetes jelnyelvéről.
III. A művészi jelbeszéd, a hang- és irottnyelv viszonya a siket
néma oktatásban.
IV. A siketnémák beszédtanitásáról általában.
V. A siketnémák beszédtanitásáról részletesen.
VI. A beszédtanitás szemléltető eszközeiről.
VII. Milyen legyen az a tanító, aki siketnémákat akar tanítani?
A „grosze Anleitung“ megjelenése a kartársak között szokatlan
feltűnést keltett. Különösen a tanítóképzőknél működő fiatal siketnématanárok között számos követőre talált. Hill eszméi kinyilatkoztatásként
hatottak és sokan lelkesedéssel tették magukévá. Zászlaikra a „közvet
len hangbeszédasszociáció“ jelszavát Írták. Hill tehát a siketnémaoktatás terén páratlanul álló eredménnyel dicsekedhetett; a módszer
terén hasonló változásokat egyetlen munka sem okozott. Sőt még
ma is alapvető, jelenséggel bir. Sarktételei még ma is azt az alapot
alkotják, amelyre a gyakorlatot és elméletet egyaránt tovább építjük.
Hill eszméi úgy hatottak, mint a tavaszi fuvalom: hevitettek és
új életet fakasztottak. Sőt még azok is, akiknél Hill szavai siket
fülekre találtak, sem zárkóztak el többé teljesen. Ezt a tényt legjob
ban bizonyítja az alábbi levél, melyet Killian tanártól Grenobleból
kaptam. A levél a következőképen szól:
„Jäger A. Viktor, a württenbergi királyság gemundeni intézeté
nek nagyrabecsült és érdemes igazgatója Oberstenfeldbe hitszónoknak
vonult vissza. Ez alkalommal őt intézetének 2 leánynövendéke is
követte, akik ott továbbképzésben részesültek. A nemes emberbarát
a siketnéma-oktatás szent ügyének meg akart engem nyerni s e célból
családja házitanitójául fogadott.
Atyap szeretettel vezetett be engem a siketnéma-oktatás mód
szerébe. Én akkor 18 éves voltam és a legnagyobb lelkiismerettel
szenteltem magamat új hivatásomnak.
Őszintén bevallom azonban, hogy az egész dolog nagyon idegen
szerűnek és természetellenesnek tűnt fel nekem. A grammatikai rab
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szolgaság nemcsak a haladást, hanem még a szabad mozgást is aka
dályozni látszott. Többször gondolkoztam azon, vájjon a siketnéma
lelke rövidebb úton nem volna-e megközelithető. A siketnéma lelkét
ahelyett, hogy bilincseitől megfosztották volna, még nehezebbeket
vertek rá.
Egy este Jäger indulatosan igy szólt hozzám: „Hallott-e kedves
Killian ilyen badarságot; a siketnémát a pszichológia szabályainak
figyelembevétele nélkül úgy akarják oktatni, mint a hallókat?!
Olvassa csak el nyugodtan Hill „Anleitung“-já t! Valóban több benne
a rossz, mint a jó tanács, sőt bátran azt mondhatnók, hogy a siketnéma-oktatás módszerének alja (szemetje).“
A kemény Ítélet nem vezetett félre. A munkát lázas izgalommal
futottam át; a benne foglalt eszmék megrészegítettek. A lelketlen
alaktanitág jogosultsága, mint a köd foszlott szét előttem és Hillt a
szabadság és természetesség előhírnökeként üdvözöltem. Tanításom
ban ezentúl Hiil elvei szerint törekedtem eljárni, a régi könyveket
pedig sutba dobtam.
Jäger nem sokat akadékoskodott. A nemes férfiú irántam való
bizalma ép oly nagy volt, mint az én szeretetem és nagyrabecsülésem
ő iránta.
Mindazonáltal nagyon meglepett Jäger, midőn tudtomra adta azt
az elhatározását, hogy iskolakönyveit át fogja dolgozni és újból sajtó
alá rendezi. Csípősen jegyeztem meg: „Ugyebár, az első olvasókönyv-ei
a többi fogja követni.“ Jóslatom be is teljesedett. Az első kötet
1842-ben már el is hagyta a sajtót.
Jäger és Hill csakhamar megismerkedtek. Mindkettőjüket ugyanaz
a kötelék, a szerencsétlenek iránt való szeretet és önfeláldozás fűzte
egymáshoz. Boldognak érzem magamat, hogy mindkettő érdemeit
hálás elismerésemmel és nagyrabecsülésemmel honorálhatom!“
Forditotta: Erdős István.

VEGYESEK.
Választm ányi ülés. Egyesületünk választmánya szept. hó 26-án
Vácon, a Cházár-ünnepély előtt, gyűlést tartott. Jelen voltak: Gácsér
József alelnök, Kegler Ferenc titkár, Szentgyörgyi Gusztáv jegyző;
Borbély Sándor, Váradi Zsigmond, Szotfrid József, Gönczi Gyula és
Krupa Pál választmányi tagok; Györgyffy Ákos, Joó Sándor, Kondra
Mihály, Lett József, Mayer András, Michels Fülöp, Schnitzl Gusztáv,
Varga Béla, Valek János, Vissi János, Záborszky Árpád egyesületi
tagok és kartársak, mint vendégek.
Gácsér József alelnök megnyitván a gyűlést, sajnálattal jelenti,
hogy Németh László e. elnök betegsége miatt távol van. Elmaradásu
kat kimentették dr. Bihari Károly v. tag és Nagy Péter pénztárnak.
A titkár felolvasta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrhoz benyújtott Emlékiratra, továbbá a siketnémák tankötelezettségé
ről és a siketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról szóló törvényjavaslat
tervezetre válaszul adott 1908. VII. 9. 76477. sz. leiratot s egyben je
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lentette, hogy e leirat másolata valamennyi érdekelt intézet tanári
testületének megküldetett. A titkár ismertetvén az ápr. 14-ki rendkívüli
közgyűlésnek e tárgyra vonatkozó útasitását, amelynek értelmében
a szóban levő iratok a képviselőház tagjainak megküldendők, elhatá
roztatott, hogy a Ház pénzügyi bizottsága tagjainak már most, a többi
országgyűlési képviselőnek pedig a Ház gyűléseinek megkezdése idejére
küldessék el az Emlékirat és a jelzett törvényjavaslat-tervezet. Erről
a bizalmi férfiak útján a tagtársak egyidejűleg értesitendők. A titkár
kérésére bizottság küldetett ki, amely Nagy Dezső dr. országgyűlési
képviselőnek átadja a jun. 29-iki közgyűlés jegyzőkönyvéből készült
köszönő iratot s őt ügyünk további támogatására felkéri.
A titkár felolvasta a szept. 24-én kelt s a folyó választmányi
gyűlésre beküldött pénztári jelentést, amely szerint:
a) Egyesületi pénztár: 1. Bevétel 1908. január 1-től 278'33 K.
2. Kiadás 1908. január l-től 222'46 K. Maradvány 55'87 K.
b) Az egyesületi lap pénztára: 1. Bevétel 1908. január l-től
562’94 K. 2. Kiadás 1908. január l-től 505'72 K. Maradvány 57'22 K.
A titkár jelentette a következőket:
1. Schajfer Károly örökös tiszteletbeli elnöknek 50 K. adományáért
köszönő levél küldetett.
2. Dr. Márki Hugó felkéretik, hogy a siketnémák jogvédelmére
vonatkozó iratokat bocsássa rendelkezésre.
3. Stern Ottó fonetikai műve a lefordításra vonatkozó véleményes
jelentés végett kiadatott Váradi Zs. v. tagnak, aki Völker József szin
tén v. taghoz fogja azt hasonló célból juttatni.
4. Joó Sándor, Lett József, Varga Béla kartársakat rendes tago
kul ajánlta Kondra Mihály.
5. Heresuth Kálmán és Török Sándor Írásban értesítették az
elnökséget, hogy az egyesület tagjainak soraiból kilépnek.
A bejelentések tudomásul szolgálnak. Az ajánlottak felvétetnek,
a kilépők törültetnek.
A titkár a statisztikai adatok gyűjtése és a túlkoros siketnémák
oktatására vonatkozó kérdése után megbizatott, hogy ez ügyek előz
ményeit tanulmányozza. Végül a titkár indítványára elhatározta a
választmány, hogy az egyesület ügyrendje lapunkban kinyomassék.
O sztály b eren d ezések . Németországban a legtöbb siketnémaintézet berendezésénél újabban a célszerűségen kívül a művészi szem
pontok is érvényesülnek. A falakon több helyen (Hamburg, Frankfurt,
Nürnberg, München) művészek képei vagy ezek reprodukciói találhatók.
Nürnbergien a bútorzat művész tervei szerint készült s valóban igen
szép és stilszerű. A tantermek berendezéséhez főleg a Walther-félé
egyes és kettős padokat használják; Hamburgban 3 darabból álló kerek
asztalok, Kölnben és Frankfurtban pedig a szegedi intézet asztalkáihoz
hasonlók vannak; Niirnbergben és Münchenben az osztályokban ket
tős berendezés van: a beszédtanitáshoz használatos körben álló asztal
kákon kivül u. i. az Íráshoz az épérzékűek iskoláiban használatos
padokhoz hasonló kettős padokat is használnak. A két berlini és a
frankfurti intézetben az asztalkákba erősitett u. n. Bohn et Sohn-féle
igen célszerű tintatartókat használnak, amelyekből — kiválóan alkal-
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más szerkezetüknél fogva •— a tinta ki nem ömölhet, por, piszok,
beléjük nem kerülhet és nem is sűrűsödhet meg a tinta. Némely intézet
(Köln, Nürnberg, München) osztálytermeiben 2—3 nagy falitábla is van.
A növendékekről szóló kimutatások — nagyjából a mienkhez hasonló
rovatokkal — és az órarendkimutatások mindenütt ki vannak az osztá
lyokban akasztva. Ellenben szemléltető képeket alig láthatni. Ezek
helyett több intézetben művészi képek (osztályonkint 1—2) töltik be
az osztályok falait. Több helyen a mennyezetre fel vannak festve az
égtájak. A tükrök alakja és szerkezete csaknem intézetenként más és
más, azonban egyik sem célszerűbb a magyarországi intézetekben
használtaknál. Münchenben a hallási fokot feltűntető táblázatos kimu
tatások és nyelvalakokat tartalmazó falitáblák láthatók még az osztá
lyok falain. Frankfurtban igen célszerűek a rajztermekben használt
P20 m. széles, mintegy 30° alatt emelkedő lapokkal biró rajzasztalok,
mintatartó és a természetbeni rajzoláshoz alkalmas sülyeszthető állvá
nyokkal. Ugyanitt kitűnő eszköznek tartják a rajzoláshoz a fekete
linóleumból készült nagy falitáblát, valamint a homályos üvegből ké
szült falitáblát, melyre szénnel lehet rajzolni és amelynek alapszíne
különböző színű papírlapok aláhelyezése által megváltoztatható.
Nyugtázás. Múlt kimutatásunk óta a „Siketnéma-intézeti Tanárok
Országos Egyesületé“-nek következő tagjai fizettek tagsági dijakat:
a) 19(J5-re: Scholtz Lajos (II. f. é.); b) 1906-ra : Scholtz Lajos (I. f. é.),
Tasch Péter (II. f. é.), Govrik Béla (II. f. é.) és Puha László; c) 1907-re:
Tasch Péter és Govrik Béla; d) 1908-ra: Tichy Marianna, Tasch Péter,
Medgyesi János (I. f. é.), Istenes Károly (I. f. é.) és Schreiner Miklós.
A „Magyar Siketnéma-Oktatás“-ra a) az 1906. évfolyamra előfizettek:
a siketnémák debreceni intézete és Govrik Béla (II. f. é.); b) az
1907. évfolyamra: a siketnémák debreceni intézete, Govrik Béla és B.
Zattler Ida; c) az 1908. évfolyamra: a siketnémák debreceni, szegedi
*és kolozsvári intézetei, Medgyesi János (I. f. é.), Erdős István és Schrei
ner Miklós.
Cházár-ünnep. A siketnémák váci intézetének tanári testületé
az idén szeptember 26-án ünnepelte Cházár András emlékét. Évrőlévre bizonyosabbá lesz, hogy a váci tanártestület által szerény házi
ünnepségnek tervezett emlékezés napja a legnagyobb csönd mellett
is országos -jellegűnek tekinthető. Ezen a napon Magyarország összes
siketnéma-tanárainak szive együtt érez, együtt dobban és a nagy
magyar és nagy humanista emlékére ürített serleg közül azok lelke is
ott lebeg, kik ügyes-bajos dolgaik miatt személyes megjelenésükkel
nem áldozhatnak a magyar siketnéma-oktatásügy úttörőjének. Egyesü
letünk választmánya a mostani ünnepen az által hódolt Cházár András
emlékének, hogy arra a napra tűzte ki és tartotta gyűlését Vácon a
siketnéma-oktatás és munkásai elárvult ügyének előbbrevitele érdeké
ben. Alig akadt oly vidéki intézet, amely vagy képviselve ne lett
volna az ünnepségen, vagy sürgöny által kifejezést ne adott volna az
ünneplőkkel való együttérzésének.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten,

