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A siketnémák philadelphiai előkészítő iskolája.
A reklám izét nagyon is magán hordó három értekezés hang

zott el az első amerikai nemzetközi gyermekvédelmi kongresszuson, 
amelyet 1908. március 10—17-ig tartottak meg Washingtonban és 
különösen bennünket — a siketnémák tanárait — igen érdekel.

Az egyik felolvasó Mary S. Garrett, az iskola vezetője, a másik 
G. B. Schowaltér, nevezett iskola felügyelő bizottságának tagja, a 
harmadik Charles Smith Turnbull szem- és fülorvos, ki szintén fel
ügyelő bizottsági tag.

Előttem fekszik mind a három értekezés, melyből a fontosabb 
részleteket lehetőleg szószerint közlöm, hogy ki-ki saját maga is 
alkothasson Ítéletet arról.

Előbb azonban rövidesen ismertem a nevezett iskolát, amelyet 
Emma Garrett alapított Philadelphiában. Célja a tanköteles kor 
(szerinte a 8-ik életév) előtt a siketnémákat úgy megtanítani beszélni, 
hogy ezek azután az épérzéküekkel együtt tanulhassanak az elemi 
iskolábaq, s akinek a szellemi és anyagi tehetsége megengedi, maga
sabb iskolákba is léphessen. Legalkalmasabb időnek az iskolába való 
felvételre a 2 éves kort találják, de rendszerint 2—-8 évig veszik fel 
növendékeiket. Jelenleg 60 növendéke van. ~-----—
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hiányzó hallás helyett pusztán a látás segélyével tamilja meg a be
szédet, ha jigydviét kezdettől fogva a beszélő szájára tereljük“. „És ez 
a folytonos szájról való olvasás igy második természetévé válik“. 
A szülői házat találná ő a legalkalmasabbnak arra, hogy a siketnéma 
beszélni megtanuljon. Egyrészt azért, mert itt csak természetes beszé
det (kiejtést) látna, másrészt, mert e helyen hallókkal van körülvéve, 
akiknek élvezetet kellene találni abban, hogy siketnéma gyermekekkel 
mentői többet elbeszélgethetnek. De az a tévhit, hogy a siketnémák 
az ilyen eljárásra úgy sem reagálnak, már annyira megrögzött az 
emberekben, hogy egy-két kísérletezéssel beérik. Persze a munkás- 
osztálynak erre úgy sincs ideje, sem hozzáértése. Ezt mondhatjuk 
egyébként a legtöbb szülőről. Éppen ez okból alapították Philadelphiá
ban a zsengekorú siketnémák otthonát (iskoláját). Semmiféle szünetet 
(vakációt) nem tart iskolájában, nehogy megszakítsák a kis siketnéma 
beszédtanulását. — Ezt a kérdést veti fel: „Nekünk volt-e szünidőnk, 
mikor beszélni tanultunk?“ — A jelt szigorúan tiltja. A mindennapi 
beszédet (Alltagssprache) tanítja meg, amint éppen előhozza az élet. 
Nagy hibának tartja: „a siketnémát előbb írni tanítani meg, mielőtt 
beszélni tudna, mert könnyen juthat abba a kísérteibe, hogy az írást 
használja beszéd helyett“. Intézetében ők (a tanítók) együtt laknak a 
gyermekekkel, közösen étkeznek, ami mindig bő beszédanyagot ad. 
Megtanítják továbbá ugyanazon társasjátékokra, mint az épérzékűeket 
szokás. „Szóval éppen úgy készítik elő őket a nyilvános iskolára, 
amint a halló gyermekeket szokták“.

Ez Mary Garret értekezésének meglehetős hű tartalma. És amint 
láthatjuk, ránk nézve sok újat nem mond. De azt, hogy siketnéma 
növendékei csupán a beszélő szájára való nézéssel, tehát csak a 
látás útján — a tapintás felhasználása nélkül — tanuljanak meg be
szélni éppen úgy, mint a halló gyermekek, talán csak nem hiszi el 
neki a gondolkodó siketnéma-intézeti tanár. Azt mi is tapasztaljuk, 
hogy az I-ső osztályos nebulók lassan-lassan kisebb parancsokat- leol
vasván, megértenek, de hogy puszta előmondás után 2—3 éves siket
néma gyermekek megtanuljanak beszélni, merő képtelenség. Ilyet 
laikusoknak — mint amilyen ott az a kongresszusi közönség volt -— 
lehet mesélni, de igazi szakembert megtéveszteni nem. Továbbá az a 
kijelentése, hogy ne tanítsuk meg a siketnémát hamarább írni, mig 
beszélni nem tud, nem az ő találmánya. Ez nem más, mint az olasz 
módszer, amely Milánóból indult útnak, de csakhamar pihenőre tért. 
Mint láttuk, Mary Garrett elég szerényen viselkedett felolvasásában, 
eltekintve kisebb-nagyobb téves állításaitól.

Lássuk a második értekezőt, Schorvaltert. Szerinte igen fontos, 
hogy a siketnéma gyermek beszédképességét, valamint magát a beszé
det is, már a zsenge korban kifejlesszük. Sajnos, erről a nagyközönség 
ez idő szerint még nem tájékozódott. „Minden anyát fel kellene vilá
gosítani arról, hogy a siketnéma gyermek is képes megtanulni szóbeli
leg érintkezni embertársaival és csak azért nem beszél, mert nem 
tanítják“. „Tudnia kellene továbbá minden anyának, hogy a siket
néma gyermekek látását éppen olyan alaposan képezhetjük ki, mint 
az épérzéküeknek a hallását és akkor az eredmény egy és ugyanaz
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volna, t. i. a siketnéma gyermek éppen úgy tanulna meg beszélni, 
mint a hallással biró gyermek“. Elmondja aztán, hogy: „Legyen 
világosság!“ — „És a nép csakhamar látni fogja, hogy a siketnéma- 
intézetek idejüket múlták már, mert ide csak a tanköteles korban 
veszik fel a gyermekeket és a jelnyelvre tanitják őket“. „A Garrett 
intézetéből kikerült növendékek zöme pedig teljesen elő van készitve 
arra, hogy az épérzékűek iskoláját látogassák, akárcsak halló társaik“. 
Micsoda óriási különbség van egy itt kiképezett gyermek és egy siket- 
néma-intézetben nevelt között! S arra a végeredményre jut, hogy nem 
volna-e időszerű az összes siketnéma-intézeteket bezárni és a phila
delphiai mintájára új iskolákat szervezni, amelyekből kikerülve a 
nyilvános iskolákban tanulhatnak majd tovább halló társaikkal. „És 
amint nem helyes eljárás halló gyermekeinket csak a 6-ik évben kez
deni beszélni tanitani, hasonlóképen nem ésszerű ilyen szabályt a 
némákra felállítani“. Felhívja a közönséget, hasson oda, hogy mielőbb 
létesittessenek a philadelphiaihoz hasonló intézetek. „De bizonyosan 
nagy ellenzésre fognak találni a siketnéma-intézetekben, mert ha ezek 
az előkészítő iskolák szerveztetnek, akkor amazok (a siketnéma-intéze- 
tek) befejezvén hivatásukat, mehetnek!“ Akár mint: „A mór megtette 
kötelességét, a mór mehet“. Egyéb érzelgései, amelyekkel elhalmozza 
a philadelphiai iskolát, nem érdekelnek bennünket.

Álljunk meg ennél az embernél is és vizsgáljuk meg állításait. 
Hogy a beszédképességet (Sprachvermögen) és magát a beszédet is 
már a zsenge korban fejlesszük ki, nagyon szép és nemes eszme, 
csakhogy pusztán szájra való nézéssel (leolvasással), mint Garrettnál, 
nem lehetséges ám, — legalább Európában a gyakorlat ilyet nem 
tudott felmutatni. Pedig itt is vannak már régóta siketnéma előkészítő 
iskolák (Vorschulen). Ilyen Svédországban a gothenburgi, amelybe már 
3 éves korban veszik fel a kis siketnémákat, vagy ott van a berlini, 
továbbá a Dresda melletti plaueni siketnéma előkészítő iskola és a 
váci. Ezeknek hasznos voltát mindenki elismeri. Csakhogy ott igazi 
siketnémák vannak és nem is tűznek ki amerikai célokat, hanem 
foglalkoztatják a gyermekeket, játszanak velők, igyekeznek szellemi 
képességeiket feléleszteni, fejleszteni, hogy aztán 6—7 éves korban a 
rendes siketnéma-intézetbe lépve, képesek legyenek arra a nehéz 
munkára, amely ott vár rájuk. Ha Garrett ezt mégis képes-volt meg
tenni, t. i. hogy az ő növendékeit 2—6 éves korig pusztán szájról- 
olvasás útján megtanította beszélni, akkor meg lehet bocsájtani Schowal- 
ternek (a nem szakembernek) téves állítását, mert gyönyörűen csap
ták be. Hiszen azok a gyermekek nem lehettek akkor valódi siket
némák, hanem olyanok, akik a beszéd elsajátítása után siketültek meg, 
igy hát heszélni tudással kerültek oda, vagy nagyothallók lehetnek, 
de legrosszabb esetben jó vokális hallással bírók. Hogy a siketnéma 
látását (a leolvasásra) annyira ki lehessen képezni, mint a fület a 
hangok felfogására, szintén nem felel meg a tapasztalatnak. Próbál
junk csak hasonló kiejtésű szavakat, pl. mama, baba mondani elő 
normális kiejtéssel a siketnémának, debizony összetéveszti azokat. 
Az meg, hogy éppen úgy megtanulnak a Garrett növendékei beszélni, 
mint a hallók, az már a jövő század regényeibe tartozik. A siketnéma-
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intézetek pedig csak akkor fognak fölöslegesekké válni, ha az orvosi 
tudomány annyira haladt már, hogy a siketnémák elromlott füle helyébe 
halló fület adhat, de előbb semmiféle csoda folytán sem, még ha az 
Amerikában, a humbug világban történik is meg. Hogy aztán a 
Garrett-féle iskolából kikerült tanulók a nyilvános (épérzékű) iskolák
ban olyan kitűnően boldogulnak, ennek ellenkezőjét bebizonyítani 
csak nem nehéz feladat. Egyébként a mi jövendő siketnéma-közép- 
iskolai tanfolyamunk is avval kecsegtet, hogy annak elvégzése után 
majd szakiskolákba (nem siketnéma szakiskolák értendők) mehetnek 
a növendékek. Hát őszintén mondva, én nem tudom elképzelni, hogy 
miként is olvashatja le a tanár szájáról a magyarázatot az a siket
néma akkor, ha az előadó háttal van feléje fordulva, mert ilyen eset 
akárhányszor adja magát ott elő, t. i. a tanár magyarázat közben 
rajzol valamit a táblára, miközben még tovább beszél. Vagy az elő
adó úgy üli hogy a szája nincs megvilágítva, azaz árnyékban van, 
vagy félrenéz és tovább beszól stb. Azt csak nem kívánhatjuk, hogy 
a szakiskolák tanárai egyúttal siketnéma-intézeti szaktanárok is legye
nek ! Különben is avval az 1—2 siketnémával, aki oda kerülne, nem 
igen törődnének, de nem is mellőzhet 20—30 épérzékűt 1 siketnéma 
kedvéért. Lásd csak Walt her történetének Grasert ismertető részét! 
Hisz’ Graser is abban tévedett, hogy népiskolában akarta a siketnémát 
tanítani. S igen valószínű, hogy Amerikában sincs az máskép. Evvel 
meg van világítva Schowalter állításának a tarthatatlansága is.

Még egy kis kitérést megengednek olvasóim! Azt én is mondom, 
hogy a gyakorlati tárgyakat igenis hallgathatják a szakiskolákban, de 
az elméletieket semmi körülmények között sem, hiszen a szájról- 
olvasás ezerféle nehézségei nagyon is ismeretesek a siketnéma-intézeti 
tanárok előtt. Például szolgáljon a sokunk által ismert Viszanek János 
siketnéma ifjú, ki Ungvárott látogatta az agyagipar-iskolát és kinek 
bizonyítványából láthattam, hogy csak a gyakorlati tárgyakban vett 
részt, mig az elméletieket nem hallgatta, bizonyára azért, mert nem 
tudta megérteni tanárait. Megjegyzendő, a gyakorlatiakban kitünően 
boldogult. Hasonló tanítványa volt az aradi fa- és fémipariskolának 
is, valami Bőhm, aradi siketnéma fiú, ki Vácott tanult azelőtt. De 
jegyezzük meg, az ilyenek fehér holló számba mennek, mert mindkettő 
kiváló tehetségű fiú; Viszanek hozzá még csak 7 éves korában siketült 
meg s megmaradt a jó vokális hallása is.

Térjünk át most a harmadik szereplőre, Charles Smith Turnbull 
szem- és fülorvosra. Ő maga nem sok újat mond, amit érdemes volna 
itt tárgyalni, hanem inkább ismétli az előző két előadást más alakban. 
De megszólaltat különféle szakembereket állításainak igazolására, 
mint pl. Johann Hitz, a Volta Burean igazgatóját. Ezt az intézményt 
Dr. Graham Bell amerikai boldog siketnéma-intézeti igazgató alapította 
100,000 dollárral a siketnéma-oktatásügy fejlesztésére és terjesztésére 
hálából, mert e pályán való kísérletezés közben fedezte fel a telefont, 
amely találmányból többszörös milliomos lett. Hitz ezeket mondja: 
„bebizonyított tény, hogy a tökéletlen hallószerv úgy a beszéd, vala
mint a látás szervétől teljesen független és ha ez a közönség előtt 
általánosan ismert volna, akkor a beszéd szervét a hallás szervétől
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éppen úgy választaná el, aminthogy a látás szervét a beszéd szervé
től szoktuk elválasztani, s megértené, hogy a siketek éppen olyan 
könnyen• megtanulnak beszélni, mint a vakok“. Hitz körülbelül ezt érti 
mondása alatt: ha a vak a látás hiánya mellett megtanul beszélni 
magától, akkor a siketnéma is megtanul magától beszélni a hallás 
hiánya mellett is, lévén — ö szerinte — a beszédszerv teljesen füg
getlen a hallás szervétől a betanulásnál.

Ha ez igy volna, akkor ki lenne boldogabb, mint a sok szeren
csétlen siketnéma gyermek, s azok tanárai, akik bizonyára nem izzad
nának annyit, mint a mostani viszonyok között. Ugye, a fentieknél 
képtelenebb példát se olvastunk még életünkben? Hja, ez Amerikában 
igy van . . . .  Ezután előrántja Turnbull Werner Frigyes siketnéma- 
igazgatót Stadenből (Németország), idézvén imént nevezettnek követ
kező mondatát: „A siketnéma gyermeknél úgy kell fejleszteni a be
szédet, hogy a gondolkozás, amennyire csak lehet, mentől-előbb a 
beszédérzésre (Sprechempfindung) támaszkodjék“. De Werner, amikor 
ezt a mondatát irta, nem gondolt 2—3 éves gyermekekre. „Beszéd
érzés“ ugyan nem a legjobb kifejezése a „Sprechempfindung“ szónak, 
ezért igyekezem azt némileg megmagyarázni. Ugyanis, mikor a siket
némát a látás segélyével a beszédre tanítjuk, egyúttal az ő izom
érzésére is támaszkodunk, amenyiben az I-ső osztályos növendéknek 
a hangok képződését nemcsak szemével, hanem — a látás által észre 
nem vehető részt — az izomérzés útján igyekezünk felfoghatóvá tenni. 
A sok gyakorlatozással a látási kép és ez az izomérzés öntudatossá 
válik a némánál, tudja pl., hogy az „ á “-nál a szájálláson kívül zöngét 
is kell még adnia, ezeknek megtörténését a látás és izomérzés segélyé
vel őrzi ellen. Ezt a lélektani műveletet — minthogy a beszédre 
vonatkozik — nevezem én beszédérzésnek. Természetes, ez az öntu
datos beszédérzés (Sprechempfindung) a további sok gyakorlat folytán 
ösztönszerüvé, automatikussá lesz, mert jól tudjuk, hogy már a 
II. osztálytól fölfelé folyékonyan beszél a siketnéma, s ekkor már 
nem gondol az egyes hangok képzésére, itt már elfoglalhatja őt a 
beszéd tartalmi és alaki része.

Kérdem hát k. kartársaimat, képes-e erre a lélektani műveletre 
egy 2—3 éves siketnéma gyermek? — Ugye, hogy nem . . . .

Turnbull ezután William Nelson, a manchesteri (Anglia) kir. 
siketnéma-intézet igazgatójával referáltat értekezésében. Nelson az 
Unió siketnéma-intézeteinek tanulmányozása közben a szóbanforgó 
philadelphiai iskolát is meglátogatta. Nelson évek óta rendkívül 
érdeklődött ezen iskola iránt, mert annak célja és módszere annyira 
újak, hogy Angliában nem tudnak hitelt adni az arról elterjedt hírek
nek. Az előző két értekezésnél elmondottakon kívül még következő
leg szól elragadtatással ez új iskoláról: „Napi foglalkozásuk folyto
nos nyelvoktatás és ajakolvasás“. Éppen étkezésnél mutatták be 
neki a növendékeket. 8—TO-en ültek egy-egy kis asztal körül 2 
vagy több tanítónővel és a társalgás az étkezés egész ideje alatt 
nem akadt meg. Valóságos tanítás folyt itt az asztaloknál az őket 
érdeklő dolgokról, aminek azután meg is volt az eredménye. Apró 
gyermekek kérdezték tőle, hogy nem parancsol-e sót, vizet, vagy egye
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bet, honnan való, hogy tetszik Amerika? Elmesélték neki, hogy 
Garrett kiasszony tavaly Angliában volt és még sok mindenfélét, 
éppen úgy, mint az épérzékűek szoktak beszélgetni az asztalnál. 
„Garrett nem tanít elvont (abstraktes) ártikulálást, hanem azonnal 
kezd beszélni tanitani. A legalsóbb osztályokban 4 éves kis gyerme
kekhez ily form a kérdéseket intéztek: Ki vágta le a hajadat? Mit 
csinált a borbély? És egészen természetes beszéddel feleltek ezekre“. 
Másnap este abban a szerencsében részesítette őt Garrett, hogy be
mutatott nehány, az ő intézetéből már régebben kikerült tanulót, 
hogy bebizonyítsa ideáljának megvalósulását, t. i., hogy az ő iskoláját 
elvégzett növendékeket a nyilvános (épérzékűek) iskolába lehet adni. 
Többek közt mellette ült egy fiú, aki a népiskolába járt és mérnök 
akar majd lenni. „S amint bizonyitványaikból láthattam, nagyon jól 
boldogulnak az iskolában, amire különben folyékony és érthető be
szédjükből is következtethettem“.

Nelson mondásaira is bátorkodom nehány megjegyzést tenni. 
Johann Karth breslaui (Németország) siketnéma - intézeti tanárnak 
„Das Taubstummenbildungswesen im XIX. Jahrhundert in den wich
tigsten Staaten Europas“ (Breslau, 1902. Gottl. Korn) cimű művének 
261. oldalán Dr. Eichenholz, az angliai siketnémaoktatásügy főfelügye
lője igy ir: „a bostoni, wandsnorthi, ealingi, fitzroyi, squarei és stokei 
intézetekben tisztán a hangzó-beszédet (Lautsprache) ápolják. Brighton- 
ban, Birminghamban, Swanseäban, Newcastleban, Bristolban tisztán 
csak az újj-ábc-t találjuk; a többi (amely közt hát a manchesteri -is 
van) többé-kevésbbé igyekeznek (befleissingen sich) a hangzó-beszédet 
tanitani. Tehát Nelson a manchesteri intézetben — mint a legtöbb 
angolban — még a vegyes módszert használja, ő nem is igazi szak
embere a német-módszernek, s igy hát éppen úgy becsaphatták, mint 
akár a laikus Schowaltert.

„Garrett iskolájában — mondja Turnbull — minden gyermek 
hangját bizonyos fokig kiképezik“. „Zane kisasszony, aki e tárgyra 
(úgy látszik a kiejtésre céloz) kiváló gondot fordít, ezt mondja: Rövid 
idő alatt igen szép haladást tapasztalt az artikulálásban (kiejtésben).

No lám, amiről az első két felolvasó bölcsen, talán készakarva 
hallgat, elárulja nekünk Turnbull a fenti két mondattal. Nyilvánvaló 
ez idézetből, hogy ebben a csodaiskolában a kiejtés rendes tantárgy, 
akár nálunk. És tovább fonom ebből azt a következtetést, hogy ott a 
tiszta német módszer szerint tanítanak, ami bizony, mint az 0. 
Dangernek a „Blätter f. Tb.“-nak 1901. és 1902. évfolyamaiban meg
jelent cikkeiből is kiviláglik —• az Unió egyes államaiban még ritka 
holló, s azért okozott a szóbanforgó iskola oly nagy feltűnést Ameriká
ban, ahol még mai napig is a legtöbb siketnéma-intézetben a külön
féle vegyes módszernek hódolnak. Csodálatos, hogy ez az iskola csak 
most ver fel olyan nagy port, holott már 1900-ban is mutogatta 
magát Garrett növendékeivel a chicagói világkiállításon. — Úgy lát
szik, hogy igen nagy szüksége lehet erre az újabb reklámra . . . .

Jól esik azonban konstatálnom, hogy Turnbull is belátja a siket- 
néma-oktatás nehéz voltát, amikor értekezését a siketnémák oktatóit 
magasztaló dicshimnusz idézésével fejezi be. Nevezetesen William
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Wilde Ohrenheilkunde c. művében a következő költői mondással é l : 
„Vagyónért becsületüket áldozták már fel az emberek, dicsőségért 
életüket kockáztatták, hitükért pedig máglyán haltak meg. De a 
fösvényt, vagy a gyilkost az arany csillogása csábította a romlásba, a 
a harcost a harci riadó lelkesítette csatába vonulásakor, s már szinte 
előre érezte homlokán a babér koszorúját. — A siketnémák türelmes 
tanítóját nem csábítja ilyesmi, az ő munkáját földi jutalmakkal nem 
lehet megfizetni. Az a buzgóság, kitartás és önfeláldozás, amelyekkel 
ezek a jó emberek a különféle országokban arra a valóban ember- 
fölötti munkára vállalkoztak, hogy t. i. megtanítják a szemet hallani — 
épen olyan magasan áll, mint azoknak az embereknek a nemeslelkű- 
sége, kik azokért a jogokért szálltak síkra, melyeket a siketnéma 
gyermekek méltán követelhetnek embertársaiktól, kiket a Teremtő a 
beszéd és hallás áldásában részesített“.

Vajha mi, magyarországi siketnéma-intézeti tanárok is ily meg- 
becsültetésben részesülnénk! Fájdalom, éppen a közelmúltban ennek 
ellenkezőjével sújtott ránk a sors rideg keze. Magyarország egész 
tisztviselői kara fizetésjavitásban részesült, minekünk csak a bizony
talan jövő helyeztetett kilátásba. Igaz, az igazgatók á 600 K. pótlék
ban részesülnek. Megérdemlik. De az amúgy is sokkal alacsonyabb 
fizetésben családostul városokban életüket tengető közkatonák csak a 
remény illatából meríthetnek erőt, testet és lelket egyaránt emésztő 
terhes munkájuk teljesítésére. Avagy talán meg sem érdemlik, hiszen 
ma-holnap már nélkülük is megnyílik a természet árváinak ajka, 
pusztán a beszélő szájára való nézéssel tanulnak meg beszélni.

Ehling Jakab.

Beszédtanitás a II., III. osztályban.
A beszéd mint cél és eszköz. (Folytatás.)

E tétellel azért szükséges foglalkoznunk, mert még mindig van
nak oly szakemberek, kik akarva nem akarva, a beszédet eszközül 
használják, még mielőtt azt mint célt elérték volna. Hivatkozom azokra 
a tananyagokra, melyeket szakemberek a növendékek elé adnak. 
Ezek között igen sok van olyan, mely erre a kaptafára húzható: az 
asztal bútor, a fűrész szerszám, a kanál evőeszköz stb.

Akik ily anyagot adnak a beszélni tanulni akaró növendékek elé, 
azok kétféleképen igazolják eljárásukat. Vagy azt mondják: Igaz! 
ennél hasznavehetőbb szólamot is taníthattam volna a beszédre éhes 
némának!“ Avagy pedig: .„Ezt tudatosan cselekedtem, mert' azt aka
rom, hogy rendszer legyen a tanításomban és ismereteket is akarok 
nyújtani a tudatlan siketnémának.“

Az első felelet jól, a második szépen hangzik.
Az első felelet magán hordja a jónak bélyegét; gazdáját nyu

godtan hagyhatjuk, az eredmény idővel jó lesz.
A második felelet azonban a szépség örve alatt a rossz irányban 

való megcsökönyödöttséget jelenti. Az ellen védekezni kell s másokat 
ez iránytól vissza kell tartóztatni.
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Rossz irányúnak tartjuk ugyanis azt a II., III. osztályú beszéd- 
tanitási tanmenetet, mely pl. a család cimet tűzvén ki tanítási anyagul, 
azt így dolgozza fe l: Az apa, anya, nagyszülők és a gyermekek alkot
ják a családot. A család feje az apa. Az apa, az anya, a nagyszülők a 
család tagjai. Egyik család nagy, másik kicsiny stb.

Nem! Nekünk ez idő szerint nem a család meghatározására van 
szükségünk. Nem is annak körülírására vagy leírására.

Annak a 8—9 éves siketnémának nem az az első érzése vagy 
a kívánsága, akaratja, hogy ő most ezt, majd azt az ismerethalmazt 
szerezze meg, melyet egyik-másik rendszerkedvelő szakember az ő 
lelki gyarapodására szánt. Annak a siketnémának kisebb gondja is 
nagyobb annál. Az a siketnéma arra vágyik, hogy az ő már meglevő 
érzését, gondolatvilágát juttassa kifejezésre, ami él, mozog benne, 
aminek ő ura, ami leikéhez nőtt, ami leikéből sarjadazik. Ezt szereti 
és akarja ö kifejezni. S ha máskép nem sikerül, kifejezi egy kézmoz
dulattal, egy arcjátékkal. Mert ez kell neki, nem a rendszer s nem 
az új ismeret.

Nekünk tehát a család ezúttal csak cim, ürügy és. eszköz és 
alkalom kell hogy legyen arra, hogy ennek a révén némely kifejezési 
formát megtanítsunk, melynek lényege, tartalma már ismert és ked
ves a néma előtt s csak épen kifejezésre vár.

Nohát ennek a kifejezésre jutni akaró tartalomnak kell először 
megfelelő kifejezést adni s ebből nemcsak az óhajtott beszéd születik 
meg, s formálódik ki, hanem ismeret is keletkezik, melyet ő mintegy 
játszva, észrevétlenül sajátít el.

Például a család fő fogalma alá tartozó számos oly ismerettel 
rendelkezik már az a legkisebb siketnéma is, aki ez észleleteit, ha 
másképp nem, jelekben kifejezi. Melyik gyermek ne ismerné pl. 
ily kifejezésnek a tartalmát, m int: Nekem van apám. Neki nincs apja, 
meghalt. Az én apám él. Apám földmives. Apám Szegeden lakik. 
Anyám nem él, meghalt. Apám fiatal. Nagyapám öreg. Apám 38 éves. 
Nagyapám nem tudom hány éves. Két testvérem van. Az egyik Béla, 
a másik János. Béla nagyobb, mint János. Én vagyok a legfiatalabb. 
Béla a legnagyobb, stb.

Mire való a jót oly messze távolban keresni, mikor im előttünk 
van a gyermek lelkében, arcán s kézmozdulataiban. Ezt vegyük észre, 
ezt lessük el s ezt fejezzük ki a tanuló számára szóval, beszéddel. 
Egyebek nem kellenek neki, tengeri betegséget kap tőlük; ezektől 
pedig éled a lelke, nő a beszélési kedve és önbizalma.

A családra vonatkozó utóbbi beszédanyaggal nemcsak ismeretei
ket erősíthetik s tehetik tudatosabbakká a tanulók, hanem a néma is 
kiváló anyagot talál némely közkeletű nyelvalak szemlélésére, gyakor
lására. így pl. az m, d, a, e, birtokragok, a számnévi jelző (3 test
vérem, 15 éves), a fokragok, helyragok (en, bán, ben), az ellentétek 
(fiatal—öreg; él—meghalt) alkalmazására a legtalálóbb szemléltető 
anyag kínálkozik.

A beszédet tehát előbb célul kell kitűznünk s ha a fentebbi 
módon a köznapi kifejezések minden fajtájából vett szűkkörű bár, de 
kerekded szólamokat elsajátították már növendékeink, akkor, de csakis
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ekkor tekinthetjük a beszédet eszköznek, mellyel aztán úgynevezett 
rendszeres, tartalmi ismereteket is taníthatunk.

Gondoljanak meg két dolgot az úgynevezett rendszerkedvelők, 
hogy épen az okos didaktikai rendszerrel ellenkezik merőben az az 
eljárás, hogy egyszerre két új dologgal terhelik a ném át: kifejezési 
alakkal és tartalmi ismerettel. Ha már rendszerre vágynak és nem 
akarják, hogy a rendszerszeretetük valahogy kárbavesszen, az erre 
való hajlandóságot használja fel ki-ki arra, hogy a tanult, már ismert 
tartalomnak fokozatos kifejezésére állapítson meg rendszert. Rendszer
kedvelő erejét abba fektesse, hogy a néma növendék lelkében szótalanul 
is kialakult ismeretekből melyiket nevezi meg először, mint legszüksé
gesebbet s azt milyen szókkal, szólamokkal fejezi ki, mint legkönnyeb
bekkel és leghasználhatóbbakkal. Ez szintén rendszer, még pedig oly 
rendszer, mellyel a siketnémák tanára a művészethez közel járó mun
kát fejthet ki.

Az alkalomszerűség és a tanterv.

Legjobb beszédtanitási módnak azt tartjuk, ha a tárgyat, jelen
séget, amikor ez az érdekesség jegyében feltűnik a tanuló előtt, meg
nevezzük. Ilyenkor, mint két eleven húsdarab, úgy tapad egymáshoz, 
forr össze a tartalom és a nyelvalak.

Ámde az alkalomszerűségek oly felette számosak, különbözők és 
változatosak, hogy folyton új és más-más nyelvalaknak használatára 
adnak alkalmat. Ennyi rohamosan felhalmozódó líj kifejezést a siket 
és néma gyermek emlékezete egyszerre, vagy gyors egymásutánban 
meg nem bir. Azt a beszédtanulási módot pedig nem követhetjük a 
némával, amit az élet tesz a hallóval, hogy 1—2 évig csupán mi 
beszéljünk, mi ismételjük előtte a kifejezéseket, hogy ö abból aztán 
1—2 év múltán megjegyezze, kiszedegesse és alkalmazza a neki 
tetszőket, miként a halló gyermek teszi.

Mi a hallók beszédtanulásától eltérőleg azt a beszédtanitási mó
dot követjük, hogy amely kifejezési formát jónak láttunk elébe tárni, 
annak tudását nyomban meg is követeljünk tőle s hogy a feledékeny- 
ség be ne lepje, ismétlésekről is gondoskodunk.

Az alkalomszerű jelenségek — az ismétlődés szempontjából — 
két csoportba oszthatók. Némely jelenségek ugyanis elég sokszor és 
egymáshoz elég közel ismétlődnek a végből, hogy egy és ugyanazon 
nyelvalak begyakorlására alkalmul szolgálhassanak. így például: A 
Vigyázz! Jól van! stb. kifejezéseket teljesen rá lehet bizni az alka
lomszerűségekre; ezek jól lefestik s bevésik a kifejezést a növendék 
emlékezetébe.

Ámde sok nyelvalak ezeken kívül esik. Kerül ugyan mindeniknek 
használására egy-egy jó alkalom, egyikre több, másikra kevesebb, de 
a legtöbbre nem elég sok és egymáshoz nem eléggé közel, hogy ezek 
a fogalmat és kifejezést úgy megrögzitsék, mint ahogy az élet meg- 
rögziti azokat a hallók részére.

Itt van a Hill tétele és a mi felfogásunk között az egyik különbség. 
És ez az a fordulópont, melyben a jó tanításnak sarkalnia kell.
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Valamennyi új nyelvalak bemutatása, szemléltetése, megértetése 
legalább is első-második Ízben természetes alkalomszerűségen nyu
godjék. Ez azonban még nem elég arra, hogy az illető nyelvalak 
vérévé váljék a tanulónak. Itt még ismétlésre, gyakorlásra van szükség. 
A természetes alkalomszerűség azonban késik, s ritka időközökben 
jelentkezik. Itt nyílik kiváló alkalma a tanárnak arra, hogy a művé
szettel határos tanítói érzékét, tudását, lelkesültségét érvényre juttassa. 
Itt kell neki észrevétlenül megelőző alkalmat teremtenie, hogy az 
illető nyelvalak ismétlést, begyakorlást nyerjen a tanuló részéről.

A legtöbbször azonban nem szükséges az alkalomszerűséget elő
varázsolni. Gyakoribb az eset és jobb is az, ha az alkalomszerűséget 
céljaink szerint irányítjuk és abból csak azt használjuk fel, ami 
nekünk akkor éppen kedvező, amire nekünk akkor szükségünk van. 
Például jelentkezik az az alkalomszerűség, hogy füstöl a kályha. Füst 
van a szobában. Hivd ide a szolgát! Elromlott a kályha. Nem seperte 
jól ki a kéményseprő. Csip a füst. A füst egészségtelen. A füst árt a 
szemnek. Szellőztetni kell. Nyisd ki az ablakot! Menjetek ki a folyo
sóra. Kiszellőzött már. Nincs fü s t  a szobában. Jó levegő van a szo
bában. Csukd be az. ablakot! Jertek be! Üljetek le! stb.

íme, e mondatok mind alkalomszerűségen alapulnak. Ebből a 
szempontból tehát valamennyi tanitható. Ha azonban az előbbi órá
kon is sok új anyag halmozódott már fel, nem tanácsos már azt ily 
sok újjal szaporítani. (E helyzet különben nem alkalmas, hogy a füst
ben sokáig tartson az alkalomszerűség kifejezése.)

Módunkban van tehát a felbukkant alkalomszerűség révén azt a 
jelenséget megnevezni, amelyik céljainknak leginkább megfelel.

Hogy az alkalomszerűségből melyik jelenséget nevezzük meg, azt 
mint újat mutassuk be, vagy mint régit gyakoroljuk-e: ez az, ami a jó  
siketnéma tanár tanítói érzékét próbára teszi. Ez az a pont, melyen a 
sokszor emlegetett rendszer érvényre juthat a nyelvalakok és kifejezések 
beható tanulmányozásában, élénk bemutatásában és természetes ismét
lésében, a gyakorlásban. Ebből tűnik ki, ki a jó tanító.

A Tanterv helyesnek mondja az alkalomszerű jelenségekben 
való beszédtanitást és mégis kisded beszédcsomókat, címeket jelöl 
meg, melyekről legyen szó.

E két jelenség sok szakember szemében összeférhetlen, többek
től pedig nem eléggé érthető.

Az alkalomszerűségek felhasználása mindenekelőtt való követel
mény. Azonban az tapasztaltatott, hogy sok ember minden kormány 
nélkül bocsájtotta beszédtanitási sajkáját az alkalomszerűségek vizére 
s ez szeszélyességével oly gyorsan vitte a beszédtanitást egy tárgyról 
a másikra, hogy a kifejezésből — ami pedig első nálunk —; nem 
ragadt meg a növendékek emlékezetében úgyszólván semmi. Viszont 
az is tapasztaltatott, hogy a fegyelmezetlen kalandozás miatt el-, 
kimaradt a beszélgetés köréből több oly közönséges, mindennapi s 
mégis érdekes tárgy, jelenség s szólásforma, mely a növendék testi, 
lelki környezetében van, mely iránt a növendék élénken érdeklődnék, 
de nem került rá sor és alkalom, hogy azt megnevezze.

Ennek a két szélsőségnek ellensúlyozására, elkerülésére adatott
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ki az a Tantervet kibővitő anyagrészletezés, mely az alkalomszerűséget 
nem zárja ki, sőt továbbra is követeli, de a mellett a kevésbé tájé
kozottaknak csomópontokat állít, hogy ezek, az élénkebb invenció 
hiányában, azokba fogódzkodhassanak és azokról folytassanak köznapi 
beszélgetést. ' (Folyt, ksv.j

A siketnéma hangbeszédje természetes össze
függésében a jelnyelvvel.

— Schneider M. „A siketnémák gondolkozása és beszédje“ cimii 
munkájának IV. része. —

Fordította: S c h u lm a n n  A d o lf . (Vége.)

Nem szeretnék e művet lezárni anélkül, hogy nézeteinket még 
egyszer ne összegeznők. Alapjában véve nem akartunk egyebet, mint 
annak a felfogásnak helyességét bizonyítani, hogy a jelbeszéd szervi 
és természetes összefüggésben van a hangbeszéddel. Aki bennünket 
utunkon figyelmesen követett és e két kifejezési eszköz összefüggését 
valóban felfogta, az a siketnéma-oktatás mikéntjéről elméleti és gya
korlati szempontból egészen más felfogást nyert. Most már nem egy 
külső, a jelbeszéd elleni erőszakos küzdelemről van szó, hanem annak 
természetszerű alkalmazásáról a fogalomképzésben és gondolatvonat
koztatásban, valamint suggestiv hatásának a megértés életprocessusára 
való elismeréséért. Ily értelemben véve a dolgot, a jelbeszéd utat 
teremt a hangbeszédnek a siketnéma szelleméhez, a szavak részére 
elkészíti a talajt és összeköti azokat az egyéni érzelmekkel, amelyek
ből kifolyólag a jel oly mélyen gyökeredzik a siketnéma lelkében és 
kedélyében. És ezért megdönthetetlenül bizonyos előttünk, hogy a 
siketnéma a hangbeszédet csakis a jel által tanulhatja. Jóllehet, e gon
dolat a mostani siketnéma-intézeti tanároknak mint képtelenség tűnik 
fel, habár nem is új, de mindenesetre igaz.

Általa még" a hangbeszéd is más jelentőséget kap. Már nem mint 
a fogalomképzés egyedüli igaz eszközeként tűnik fel nekünk, többé 
nem abból a szempontból nézzük, hogy fonetikai jellegéből kifolyólag 
egyedül ő képes a gondolkodást megindítani és törvényszerűen vezetni. 
A hangbeszéd viszonyát a gondolkodáshoz más módon — még pedig 
a tudomány mai álláspontjának megfelelőleg — igyekeztünk meghatá
rozni. A szó- és mondatalakok ugyan az emberi szellem termékei, de 
nem az emberi gondolkodás abszolút értelmében. Aki a hangbeszédet 
csak „intellektuális“ szempontból nézi, az amaz igazi viszonyt, amely
ben az az emberi szellemmel és mindenekelőtt a gyermeki lélekkel 
van, sohasem találja fel. És éppen azért, hagyjunk fel teljes öntudat
tal a tiszta intellektuálizmus álláspontjával, melynek kizárólagos uralma 
alatt volt mindez ideig a siketnémák iskoláiban a hangbeszéd megtanu
lása. Az intellektuálizmus szülte a „formalizmust“ és „verbalizmust“, 
és azok körében ünnepelte sikereit az úgynevezett „tervszerű“ és 
„systematikus“ beszédtanitás; — mi búcsút mondunk nekik. Mi nem
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hisszük, hogy a jel a siketnéma gondolkozását mennyiség és minőség 
tekintetében befolyásolja, ellenben erős meggyőződésünk, hogy a mai 
beszédtanitás, amint az intellektuális és gramatikai alapokon nyugszik, 
a siketnéma gyermekben nem kelt örömet a hangbeszéd megtanulása 
iránt. Miért találkozunk a siketnémák intézeteiben oly ritkán beszélni 
szerető növendékekkel? Persze, mindjárt készek ezt a jelnek róni fel 
bűnül: „a francia gaz“(!) nem engedi a „német búzát“ teremni. Ámde 
nem ugyanabból a forrásból ered-e a jel, mint ahonnan a beszélési 
kedv anyagát nyeri? Csak be kell állítani a hangbeszédet az egyéni 
beszédszükséglet keretébe s mindjárt ugyanabban a talajban gyökered
zik, mint a jel.

A harmadik rész befejezésében rámutattunk arra, hogy a siket
néma csak akkor nyerhető meg a hangbeszédnek, ha azt érzelmeiben 
megbecsülni tanulja. Rámutattunk továbbá arra, hogy a hangbeszéd a 
siketnéma szép iránti érzékét nem ébreszti fel és hogy ezért a siket- 
néma-oktatásnak már tisztán elméleti okokból is a gyermekben lakozó 
szociális érzelmekben kell menedéket keresnie. Az elméleti okokhoz 
még a praktikus megfontolások egész sora társul, melyek bizonyítják, 
hogy a siketnéma a hangbeszédet csak akkor tanulja használni és 
szeretni, ha ősi szükségleteit vele kielégítheti, ha általa emberekkel 
érintkezhet. Igaz, hogy e szükséglet a siketnémánál fogyatékossága 
miatt nem valami hatalmas és távolról sem oly erős, mint a halló 
gyermeknél, de természetes úton ébreszthető és fejleszthető. Még szo
ciális érzelme is kevésbbé fejlett, mert az emberekkel való szellemi 
érintkezésből ki volt zárva, de emez érzelem a hangbeszéd által fel
ébreszthető és annak folytonos használása által fejleszthető. Ki a mos
tani kultur-emberrel érintkezni és ez érintkezésből szellemi és anyagi 
előnyöket akar, annak a hangbeszédet tudnia és használnia kell. A 
siketnéma-oktatásnak tehát kötelessége a hangbeszédet tanítani. Ezen 
feladat különben bennfoglaltatik a siketnéma-képzés fogalmában: „a 
siketnémák képzésének“ valódi fogalma magában foglalja úgy a hang-, 
mint a jelbeszédet.

Hogyan kezdődjék a hangbeszéd megtanulása a gyakorlatban?
Minden feladat valamely pontból kiindulva oldandó meg s a 

probléma valamelyik oldalát különösen szemügyre kell vennünk. A fel
adatot részeire bontjuk, némely részek mihamar háttérbe szorulnak, 
ha sokszor csak látszólag is. Lélektani vizsgálódásaink alapján leg
közelebb semmi másra nem gondolhatunk, mint a siketnémát (amennyire 
csak tőlünk telik és a legrövidebb idő alatt) képesíteni arra, hogy az 
emberekkel beszélni tudjon. Ha kezdetben kevés is a mondanivalója, 
azért már e kévésén tanulja megismerni'és megérezni, hogy a beszélés 
boldogít. A kedvnek ez érzelme emeli és acélozza erejét, mely erőre 
szüksége van, hogy a hangbeszédet mindig tökéletesebben tanulja hasz
nálni. Talán megértenek most engem, ha azt mondom: „A siketnéma- 
oktatásnak legelső és legfontosabb feladata a siketnémát odavinni, 
hogy beszéljen.“*) E feladat természetesen csak akkor oldható meg,

*) Hasonlítsd össze előadásomat: „Hogyan visszük a siketnémát oda, hogy 
beszéljen ?“ (Jelentés a siketnéma-intézeti tanárok VII. königsbergi közgyűléséről.)
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ha a megértés életprocessusát a maga teljességében méltatjuk. Azt 
pedig, hogy miként függ evvel össze a jel, már eléggé tudjuk.

Dr. Schumann Leipzigben azt hiszi, hogy a cél, amint az imént 
megjelöltem, „nagyon szűk“ és Reimannak Berlinben más „szükség
letek“ közelebb állanak, mint a beszélés. Dr. Schumann végcélul 
„szellemi képzést“ és nem „beszédképzést“ akar. Jól van, elfogadjuk; 
hisz’ a valóságban szellemi képzés és beszédképzés teljesen összeesik; 
vagy a doktor úr talán elvi ellentétre gondol? Nincs szellemi képzés 
bármily értelemben vett beszédképzés nélkül; minden gondolatnak egy 
kép felel meg, amely beszédbeli működés jellegével bir. Szellemi kép
zés talán jobban és tudományosabban hangzik, de cseppet sem mond 
többet és mindenekelőtt nem mondja meg világosabban, hogy vájjon a 
képzés munkája miképen kezdődjék. Erre kellett königsbergi gyűlésün
kön tartott előadásomban a fősúlyt fektetnem. Dr. Schumann úrnak 
„józan gondolkodás és józan cselekvés“ kell, ezeket a dolgokat szá
mítja ő „a szociális hasznavehetőség előfeltételeihez“. Nekem erre 
nincs semmi ellenvetésem, csakhogy azok nincsenek ellentétben a 
beszélni tudással és azt, hogy a beszéd a gondolkodásnak és cselek
vésnek ártana, komolyan senkisem hiszi. Azt sem hiszem, hogy az a 
siketnéma, ki beszélni tud, szociális hasznavehetőség (!) tekintetében 
valamit veszítene. Óvakodjunk ellentéteket szerkeszteni ott, ahol logi
kailag ilyenek nincsenek. Az én tételemben egyáltalán nincsen szó a 
siketnémák képzéséről általában, hanem csak a siketnéma-oktatás leg
közelebbi és legfontosabb feladatáról. Ezzel nem akarom az Írást, 
olvasást stb. lenézni, hanem azok oda utasitandók, ahová véleményem 
szerint tartoznak. Ott azonban, hol valódi ellentétek állanak fenn, én 
vagyok az a legutolsó, ki azokat eltörülné, sőt ellenkezőleg, abban a 
hiszemben vagyok, hogy az, ami bennünket elválaszt, oly élesen eme
lendő ki, amennyire csak lehetséges, hogy ama hanyagsággal talál
kozzunk, amely azt hiszi, két úrnak is lehet szolgálni.*) És ily ellentétek 
állanak fenn köztem és azok között, akik egy tervszerű szemléltető 
és egy szisztematikus beszédtanitásban látják a siketnéma üdvösségét. 
Minél világosabb az ellentét, annál jobb!

Ha azt akarjuk, hogy a siketnéma beszéljen, úgy a dolgokat oly- 
kép kell a gyermeki lélekre hatni engednünk, hogy benne a nyilatkozás 
utáni vágy fölébredjen. Minél jobban érdekli a növendéket a tanítás 
anyaga, t. i. minél jobban és minél természetesebben függ az össze 
saját életével, annál eredményesebbé válik az a beszédösztönre nézve. 
Ha a dolgok és cselekvések a növendék életét közvetlenül érintik és 
befolyásolják, akkor föltámad benne a vágy az ingereket földolgozni, 
vagyis jobban mondva átélni. A külső ingerek a gyermek szellemét és 
testét motorikus hajlamokkal telitik, amelyek saját életének kifejezést 
igyekeznek adni. Az életrevalóság emez állapotában kezd a siketnéma 
önkéntelenül gesztikulálni és jelelni és ebben a pillanatban, igen,

*) „Ez a kép ép jókor jutott az eszembe, egy kevésbbé előnyösen bíráló 
esetleg azt gondolhatja, hisz „a szerző maga is két össze nem férő úrnak szolgál: 
a jel- és hangbeszédnek.“ „Mielőtt azonban jegyezne, uram, engedje megjegyeznem, 
hogy a jel- és hangbeszéd két egyértelmű (egy céhbe tartozó) szolga.“
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egyedül e momentumban ihletett a siketnéma szelleme a hangos szó 
felfogására és kimondására. A szó megtanulása ez esetben sokkal 
biztosabb, mint máskor, amikor kényszer nyomása alatt van. Az utóbbi 
módon tanult szó hasonlít a homokra épített épülethez. Ahol mi a 
szavak és mondatok részére megteremtjük az igazi „lelki dispoziciót“, 
ott a siketnéma természetes módon tanulja a hangbeszédet és ily 
értelemben beszélhetünk a siketnémánál „természetes beszédtanitás- 
ról“ is.

A siketnéma-oktatásban fődolog „a psychikai situatio szabad 
megteremtése“, amelyből a hangbeszédnek ki kell nőni. Csak amikor 
a gyermek valamit átél, keletkezik benne egy élő nyelv, amely a 
beszélni tudáshoz segíti. Ami az életből származik, az újra vissza is 
vezet az élethez. Oly nyelvvel, amelyet a gyermeknek előélünk és 
amelyet az magában utánél, tudja magát mások gondolataiba és érzel
meibe is beleélni. A nyelv ily értelemben egyszersmind élet is és 
másként nem fogható fel és nem érthető meg, mint csak magával az 
élettel kapcsolatban. Azért úgy hiszem, hogy a siketnéma-oktatás mag
vára találtam, midőn előadásomban: „Hogyan visszük a siketnémát 
oda, hogy beszéljen?“ azt mondottam: „A gyermek egyéni tapasz
talatait elvileg szellemi és beszédbeli fejlődésének alapjává s igy a 
beszédtanitás központjává kell tennünk. A tapasztalat beszédképző 
erejének teljes és nyílt elismerésében rejlik a siketnéma-oktatás fejlő
désének egyik legerősebb mozzanata.“

Königsbergi gyűlésünkön elhatározták, hogy az ott kifejtett gon
dolataimat „tanulmány tárgyává“ fogják tenni, de amint tapasztalom, 
ez annyit akart jelenjeni, mint „el nem fogadni.“ De sebaj, kifejtéseim 
igazságát ez semmikép meg nem dönti, legalább még tisztábban látom 
mint azelőtt, hogy köztem és a tervszerű szemléltető-oktatási, valamint 
a szisztematikus beszédtanitási módszer követői és hívei között oly ür 
tátong, melyet áthidalni lehetetlen, amely ép ellenkezőleg, kihatásá
nak egész terjedelmében átkutatandó, hogy fejlődésről egyáltalán szó 
lehessen.

Ellenfeleim az „intellektuálizmusban“ rekednek, amely azt mondja, 
hogy a nyelv mindenekelőtt alakképző ereje miatt tanulandó meg s 
fődolog az értelem iskolázottsága. Én teljesen lélektani alapon állok 
és ha a tanulás anyagáról és módjáról van szó, úgy nálam az érzelem 
irányadó. A siketnémának úgy kell megtanulnia a hangbeszédet, hogy 
abban kezdettől fogva örömét lelje, — „a többi magától jön.“

Az „intellektuálisták“, a „systematikusok“, a „pedánsak“ és mind
azok, kik azt mondják, hogy a nyelv tervszerűen fölépitendő és a 
gyermek szemléleti köre logikusan tagolható: azok tervezetüket és 
rendszerüket mind jobban szeretik, mint magát a gyermeket. A gyermeki 
lélek fejlődése sokkal kevésbbé érdekli őket, mint rendszerük felállítása 
és az anyag elrendezése; ők szívesebben hagyják fejletlenül a gyer
meki lelket vagy élőhajtásait le-letördelik, semhogy eljárásukat alapo
san megváltoztatnák és rendszerükről lemondanának. A kedv érzelme 
„mindent“ magában foglaló tervezetük és „világosan“ felépített szisz
témájuk iránt mindig erősebb és nagyobb, mint a valóban elért csekély 
eredmények fölötti kedvetlenség érzelme. Azon tudatban, hogy tér-
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vezetükből és rendszerükből semmit ki nem felejtettek, könnyen meg
vigasztalódnak növendékeik csekély tudásán. Az a gondolat, hogy a 
szabad eljárásnál és a tanításnak az élethez való közvetlen hozzá
kapcsolásánál némely dolog kifelejtődik, atnely pedig a tervezetben 
oly szépen van megirva, teszi nékiek a szabad és közvetlen eljárás útját 
ellenszenvessé. A képzésről szóló hamis fogalom az, mely a sziszte
matikusokat és az anyag rendszerbe foglalásáért rajongókat fogva tartja 
és amelynek következtében másokat is megfogni igyekeznek. Azt vélik, 
hogy csak az tanulja meg a hangbeszédet és csak az lesz általa mű
velt, aki mindent tud, ami az ő véleményük szerint odatartozik. Sokat 
tudni, sokfélével foglalkozni, valahogy sokáig nem késni, pl. könyvek 
olvasásával, bibliai történetek tanulásával vagy a reáliákkal, mivel 
különben más tanulókhoz képest hátrább maradnának:— igen sokaknak 
jóval fontosabbnak látszik ez, mint az, hogy teljes erejüket az egy és 
legfontosabb cél elérésére fordítanák: a beszélésre.

Vájjon mitévők lesznek a siketnéma növendékek akkor, ha szob
rok mellett haladnak el és a „történelemből“ vagy a történelmi hát
térből semmit sem tudnak, vagy ha valamely újságból olvasnak és a 
földrajzi nevekben nem birnak kellő jártassággal ? Bizony, az nagy 
baj! Nem a beszéd, hanem a tudás teszi az embert! E gondolat 
uralja a kedélyeket!

Mindazonáltal a „tudás hatalmáért“ és egy rendszeres, határozott 
anyag „áldásaiért“ való minden rajongás nem térítenek el bennünket 
ama véleménytől, hogy az elemi siketnéma-oktatásban az u. n. terv
szerű szemléltető-oktatás és szisztematikus beszédtanitás semmi jót 
sem hoz. A leiró szemléltető-oktatás, a száraz beszédalaktani tanitás. 
és a korai olvasástanitás gyengítik a növendék erejét és nem keltenek 
benne örömet a hangos beszéd iránt. Ez okból mi lemondunk róluk. 
Aki pedig azon összetákolt „lomtárba való theória“ mellett ki akar 
tartani, az nézzen utánna, hogy mennyire megy vele.*)

Mire tanítsunk?

*) Az „inteHéktualizmus“ é s ' „formalizmus“ jellemzésére, amely a siketnéma- 
oktatásban uralkodott és melynek szelleme még ma is uralkodik — babár az alak itt- 
ott megváltozott, — két olvasmányt akarok a siketnéma-iskolák számára szerkesztett 
olvasókönyv-irodalomból idefűzni, amelyek mutatják, hogy mily hamisan ítélték 
meg a siketnéma beszédszükségletét és hogyan „csináltak“ a siketnéma-növendék 
számára nyelvet. Őszintén mondva, nem szívesen teszem ezt. mert a távolálló-előtt 
felfoghatatlannak tűnik fel, miként gondolhatták azt, hogy ily tanítási anyag által és 
ily kezelési és leiró mód mellett a siketnémát megtaníthatják beszólni.

Hill „Elemi olvasó- és nyelvkönyv siketnémák részére“ c. olvasókönyvének 
egyik régebbi kiadása mintegy száz képnek a leirását tartalmazza, kapcsolatban a 
Hill-féle „képgyűjteménnyel.“ A 15. olv. cime: ,,A leány a kereszt előtt.“ Tartalma: 

„Az leány. Hogy hiyják? — Engem . . . .  hívnak. Az kereszt. A leány a földön, 
a kereszt előtt térdel. Én . . . .  A kereszt a földön áll. A kereszt kőből van. A 
kereszt magas és szögletes. A leány most összeteszi a kezét. Én . . .  . A leány föl
néz a magasba. Most imádkozik. Én . . . .  Az kosár. A kosár a leány mellett a föl
dön van. A kosár a leányé. A kosárnak van fogója. (Talán füle?! Szerk.) A fogója 
hajlított. A kosár kerek. Az két varkocs (hajfonat). A leánynak két varkocsa van. 
Azok hosszúk és lecsüngenek. Az. bokor. A bokor a kereszt mögött áll. A bokor 
zöld. A kereszt állva marad. A leány nem térdel mindég; a leány föláll és elmegy.

Lélektani szempontból nem elhibázott-e itt minden: elrendezés, anyag, 
nyelv stb, ?
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„Hogy az életet erősbitsük és fejlesszük, hogy a tanuló életét a 
tanulás helyes anyaga és módja által emeljük és acélozzuk.“ Aki e 
feladatnak a leghűségesebben szolgál, az lészen a legnagyobb! **)

A befejezésnél vagyunk, gondolatban azonban mégegyszer vissza
térünk a bevezetéshez. Az emberi szellem nem képes egy gondolatot 
egy és ugyanazon irányban újra meg újra átfutni, hanem a tartalom 
kialakulása és annak mélyébe való hatolás után törekszik. E törekvés 
az igazság utáni ösztönből ered; az igazság utáni vágynak köszönheti 
ez irás is létrejöttét.

Belső elégedetlenséggel láttuk ama szakadást, amely a siketnéma- 
képzés művén végigvonul. Mindjobban felismertük a tiszta hangbeszéd- 
módszer egyoldalúságát és annak a szükségét, hogy a jelbeszéd lénye
gét behatóbban és mélyebben kutassuk. Arra az eredményre jutottunk, 
hogy a jel- és hangbeszéd szervileg összefügg és hogy a siketnéma- 
oktatás csak ennek a megismerése alapján fejlődhetik természetszerűen.

Hogy e megismerésen mi új és mi igaz, annak a megítélését az 
olvasóra bizom. Mi egy haladást akarunk a siketnéma-oktatás mezején 
bevezetni. Tudjuk azonban, hogy minden haladás mindig és szükség
képen korábban támadt eszmékre való visszatéréssel van összefüggés
ben, hisz’ abszolút új nincsen a világon. A haladás egyedül abban 
lehet, hogy az elnyomott vagy elhanyagolt eszme igazságait meg
ismerjük és „egy magasabb egységben“ felfogjuk. Egyedül igy halad 
az igazság előre. Az igazban való haladás, az igazi haladás.

**) Cüppers W. H „második olvasókönyvében“ (Bonn 1873, I. kiadás), amely 
Schumacher és Cüppers „képgyűjteményére“ támaszkodik, van egy hosszú olvas
mány az erdőről, mely anyagmennyiség és formalizmus tekintetében semmi kívánni 
valót sem hagy hátra. Az erdőt a következő módon Írja le :

„Az erdőben úgy fák, mint bokrok nőnek és azok alatt a földön különféle 
füvek, virágok és moha nőnek, de sem gabona, sem más mezei gyümölcs. Az erdő
ben találhatók tölgy, bükk és nyírfák, valamint fenyőfák és más tüskés fák és cser
jék ; gyümölcsfákat és szőlőt azonban nem ültetnek oda. A tölgy-, bükk- és nyírfák
nak leveleik vannak, a fenyőfáknak tüskéik vannak. A leveles fákról ősszel lehulla
nak a levelek, a tüskés fák úgy nyáron, mint télen át zöldek.

Májusban virágzik a gyöngyvirág. Ehető epreket is találunk az erdőben, pld. 
földiepret, málnát, szedert és áfonyát, a mogyorófákon pedig mogyorót. A virágokat, 
füveket és epreket nem ülteti és nem veti el senki sem, azok vadon nőnek. A földi- 
eper, málna és áfonya már tavasszal érik; a szeder későbben érik. A gyermekek 
szeretik az epreket és kimennek az erdőbe szedegetni. A földiepret, málnát és 
szedert nem lehet sokáig eltartani : azokat frissen eszik. Az áfonyát azonban meg 
lehet szárítani és hosszabb időre eltenni.

Az erdőben madarak és négylábú állatok is laknak. Ott vannak rigók, pintyek 
és fülemilék, hollók, baglyok és sólymok, de nincsenek pacsirták, fecskék, verebek, 
sem baromfiak. Ott laknak nyúlak, szarvasok és őzek ; a róka, farkas és vaddisznó 
is ott lakik. A róka és farkas húsa n: m ehető ; a nyálaknak, szarvasnak, őznek és 
vaddisznónak azonban Ízletes húsa van.“

Egy ilyen olvasmánynak a tárgyalása után a növendék csakugyan nem látja 
a fáktól az erdőt, „Intellektualizmus“ és „didaktikai materializmus“ egyesülnek itt, 
hogy a siketnémának a hangbeszéd megtanulását megnehezítsék.
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A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületéinek ügyrendje.*)

1. §. A nm. m. kir. belügyminisztérium által 1901. évi október hó 
15-én 53936, sz. alatt jóváhagyott alapszabályai értelmében, önkor
mányzati jogánál fogva a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete“ az alábbi pontokban állapítja meg ügyrendjét, amely az 
egyesület minden tagjára kötelező.

I. Közgyűlés.

2. §. A közgyűlést a választmány által a közgyűlés előtt legalább 
30 nappal kiküldött vagy felkért helyi bizottság rendezi. Ez gondosko
dik a szükséges helyiségekről, a tagok fogadásáról, esetleg a tanszer- 
kiállitásokról, kirándulásokról, társas összejövetelekről stb.

3. §. A közgyűlést megelőző napon előértekezlet tartatik az 
egyesület elnökének vezetése mellett. Az élőértekezleten megjelenő 
tagok a közgyűlés tárgysorozatába felvett fontosabb ügyek iránt elő- 
leges eszmecserébe bocsátkoznak; határozatot azonban nem hoznak 
s az értekezletről jegyzőkönyvet sem vezetnek. Ha azonban az érte
kezlet tagjainak többsége a tárgysorozatot módosítani, vagyis a sür
gősebbeknek avagy fontosabbaknak vélt tárgyakat a sorrendben előbbre 
tétetni óhajtaná: a többség ezen véleménye a közgyűlésen — mind
járt az elnöki megnyitó után — az elnök által határozathozatal végett 
előterjesztetik.

Az előértekezlet zártkörű, abban csakis az egyesület tagjai vehet
nek részt.

4. §. A napirenden levő tárgyak szabályszerű elintézése előtt 
más, napirenden nem levő tárgy felett tanácskozni, vagy határozni 
csak az esetben szabad, ha ezt a közgyűlés sürgősségi indítvány 
folytán szótöbbséggel elhatározta.

5. §. A napirenden levő tárgyhoz, az elnökön kivül minden tag 
legfölebb kétszer szólhat. Az indítványozót ezenkívül a végszó illeti.

6. §. Bármikor szót kérhet, aki:
a) a napirendretérést indítványozza;
i)  személyes kérdésben kiván felszólalni;
c) félreértett szavait akarja megmagyarázni;
d) az alapszabályokra vagy az ügyrendre kiván hivatkozni;
e) a vita berekesztését indítványozza. (Ez az indítvány tárgyalás 

nélkül, szavazással döntendő el.)
7. §. Ha valaki a vita befejezését indítványozza, s ez indítványt 

a közgyűlés elfogadja, több felszólalásnak nincs helye.
Ha a napirendretérést indítványozzák és az elfogadtatik, akkor 

a vita be van fejezve és a tárgyalás alatt levő indítvány fölött érdem
leges határozat nem hozható.

*) Közzététetik az 1908. évi szeptember 26-iki választmányi gyűlés jegyző
könyvének IX. pontja értelmében.
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8. §. Senkit sem szabad beszéde folyamán zavarni vagy félbe
szakítani és csakis az elnöknek áll jogában szükség esetén a szólót 
íendreütasitani, esetleg kétszeri rendreutasítás után tőle a szót meg
vonni.

9. §. Szavazás alatt viták nem folyhatnak és az adott szavazatok 
nem okolhatók meg. Szabályszerűen megtartott szavazások ellen 
kifogásoknak nincs helye.

10. §. A minta-tanitás nyilvános. A tanítás után a tanítás mód
szertani megvitatása zárt gyűlésen történik. Ez alkalommal az elnö
kön kívül mindenki csak egyszer szólhat; a minta-tanitást tartó tanár
nak jogában áll a vita előtt és végén a saját észrevételeit előadni. 
Csupán az elvi jelentőségű határozatok veendők jegyzőkönyvbe.

11. §. Minden rendes tag, kit valamely ok a közgyűlésen való 
megjelenésben akadályoz, erkölcsileg köteles elmaradását Írásban elő- 
legesen bejelenteni.

II. Választmány.

12. §. A választmányi gyűléseken is irányadók az ügyrend 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11. §-ai.

13. §. Az alapszabályok 26. §-a értelmében a választmány gon
doskodik a tagdijak beszedéséről. E végből a pénztárnok jelentése 
alapján elhatározza, hogy mely késedelmeskedő tagokat kell köteles
ségeik teljesítésére felszólítani.

14. §. A közgyűlés helyi dolgainak végzésére (2. §.) a választmány 
a közgyűlés előtt legalább 30 nappal helyi rendező bizottságot szervez.

III. Tisztviselők.

15. §. Az egyesület címére érkező küldeményeket ■— a pénz 
kivételével (22. §.) — az elnök veszi át.

16. §. Az elnök az egyesület pecsétjének őre. Az egyesületnek 
minden kiadványát, nyugtáját, ellennyugtáját és számadásait meg
pecsételi és aláírja. (V. ö. Alapsz. 21. §.)

17. §. Az elnöknek az alapszabályok 20. §-ában megjelölt köte
lességein felül tiszte még az egyesület, de különösen a központ min
dennemű munkásságának előmozdítása és ellenőrzése is. E célból 
elvárja tőle az egyesület, hogy amig egyfelől a tisztviselőket és az 
esetről-esetre választott egyes bizottságokat, előadókat munkásságra 
serkenti, másfelől a mulasztások okairól késedelem és tartózkodás 
nélkül hűn értesíti a választmányt, esetleg a közgyűlést. Az elnöknek 
az egyesület egész ügymenete fölött áttekintéssel kell bírnia; ehhez 
képes a határozatok végrehajtása tekintetében való késedelmezést, 
valamint az egyesület életében előforduló minden zavarért, rendetlen
ségért — ha ezt és ennek okát bejelenteni elmulasztotta — egyenesen 
az elnök felelős.

18. §. A titkár vezeti a levelezéseket. (Alapsz. 21. §.) Az egye
sülethez érkezett iratokat az elnöktől átveszi s ezekről rendes iktató
könyvet és ehhez mutatókönyvet vezet. A nevezetesebb levelek —
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különösen a hatóságokhoz, testületekhez intézett átiratok — fogal
mazványai az irattárban megőrizendők.

A titkár a választmány üléseiben a beérkezett iratokra nézve 
előadói minőségben működik s az elintézés módjára is javaslatot tesz. 
A titkár nyilvántartja a választmányi- és a közgyűlések határozatait. 
Különösen figyelemmel kiséri az esetleg kiküldött bizottságok, előadók 
működését s a felmerült akadályokra első sorban az elnök, majd a 
választmány figyelmét felhívja.

19. §. A titkár mindannyiszor, valahányszor arra szükség lenne, 
igénybe veheti a jegyző segítségét is, de sem ő, sem a jegyző nem 
köteles a hosszabb és több példányban kiállítandó iratokat tisztázni: 
ezek letisztázása az egyesület költségén eszközlendő.

A titkár a titkári teendők teljesítésén kivüi egyéb foglalkozások
kal nem terhelhető meg; nevezetesen nem kötelezhető, hogy a kikül
dött bizottságokban előadói minőségben működjék.

20. §. A jegyző a jegyzőkönyvekből kiírja a kiadandó jegyző- 
könyvi kivonatokat, ezeket a hitelesitett jegyzőkönyvvel együtt a titkár 
rendelkezésére bocsátja. Ezeken kívül a titkárnak az iratok tisztázá
sában — esetleg fogalmazásában is — segit. (Ügyrend 19. §.)

21. §. A pénztárnok veszi át az egyesület címére érkező pénz
küldeményeket. (V. ö. Ügyrend 15. §.) A tagsági dijak is a pénztár
noknak küldendők be. A bevételekről és kiadásokról vezetett könyve
ket, okmányokat és a készpénzt a számvizsgálóknak bármikor azon
nal felmutatni tartozik.

22. §. A számvizsgálók a pénztár állapotát mindig váratlanul 
vizsgálják meg. Eljárásuk eredményét a pénztárkönyvbe mindannyi
szor belejegyzik.

IV. Évkönyv.

23. §. Az egyesület — az esetben, ha szaklapot nem tartana 
fenn - minden év végén működésének feltűntetése végett évkönyvet 
ad ki, melyet a tagok egy-egy példányban ingyen kapnak akkor, ha 
a pénztár a kiadás költségeit fedezni bírja. Áz évkönyvet a titkár 
szerkeszti, terjedelmét a körülményekhez képest a választmány hatá
rozza meg. Az évkönyv hű és őszinte tükrét képezi az egyesület 
munkásságának, mely célból az csak akkor adható sajtó alá, ha a 
kéziratot a választmány helybenhagyta. Értekezések és más efélék 
az évkönyvben csak akkor jelenhetnek meg, ha az egyesület pénztára 
terjedelmesebb évkönyv kiadását lehetővé teszi. Ezek azonban nem 
szoríthatják ki az évkönyv lényeges tartalmát, kiadásának főcélját, 
t. i. az Egyesület működésének tüzetes leírását.

A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ Vácon, 
1902. október hó 18-án tartott rendes közgyűlésének határozatából.

Scháífer Károly s. k. Bihari Károly s. k.
elnök. titkár.
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Gyógypedagógiai intézetek 
1908. évi december hó 31-én lezárt rangsora.
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V ili. f ize té s i o sz tá ly .

Igazgatók:
Berkes János 1900. V. 5. 4000 — Budapest
Borbély Sándor 1900. V. 5. » — Vác
Herodek Károly 1905. XI. 22. 3600 — Budapest
Éliás Jakab 1906. X. 22. 1040 Arad
Klis Lajos 1906. X. 22. 77 — Budapest
Kiinda Kálmán 1907. VII. 15. }J 1040 Kaposvár
Németh László 1908. VIII. 24. 77 910 Kecskemét

IX. fize té s t o sz tá ly .

Igazgató-tanárok 
és tanárok:

Együd Lajos 1897. V. 9. 3200 600 Vác
Nécsey János 1897. V. 9. 77 800 Kaposvár
Bartók Lajos 1897. VII. 25. 77 600 Vác
Mo ussong Pál 1897. VII. 25. 77 800 Debrecen
Ákos István 1901. VI. 24. 2900 1000 Budapest
Gácsér József 1901. VI. 24. 77 800 Debrecen
Nagy Péter 1901. VI. 24. 77 — Kolozsvár
Klúg Péter 1902. VII. 17. 77 — Szeged
Stanzel János 1902. XII. 22. 77 900 Temesvár
Zádor Endre 1902. XII. 22. 77 77 77

Bihari Károly dr. 1902. XII. 22. 77 1000 Budapest
Mlinkó István 1904. XI. 1. 77 700 Eger
Lovács József 1904. XI. 1. 77 900 Szeged
Paull István 1904. XI. 1. 77 Kolozsvár
Szotfrid József 1904. XI. 1. 77 600 Vác
Válek János 1904. XI. 1. 77 77 77

Váradi Zsigmond 1904. XI. 1. 77 400 Körmöcbánya
Tar József 1905. XI. 22 900 Kolozsvár
Csapó György 1906. X. 22. 2600 — Borosjenő
Éltes Mátyás 1906. X. 22. 77 — Budapest
Hertilla Szilárd 1906. X. 22. 800 Arad
Török Sándor 1906.X. 22. 77 900 Szombathely
Séra Lajos 1906. X. 22. 77 1000 Budapest
Hercsúth Kálmán 1906. X. 22. 77 900 i Pozsony
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Káplán Gyula 1906. X. 22. 2600 1000 Budapest
Völker József 1907. VII. 15. 800 Sopron
Schannen Péter 1907. VII. 15. — Kolozsvár
Markovits Árpád 1907. VII. 15. 500 Jolsva
Török Gyula 1907. VII. 15. 1000 Budapest
Hobler Rezső 1907. VII. 15. 800 Sopron
Kirsehenháuter Ferenc 1907. VII. 15. 1000 Budapest
Skultéty Lajos 1908.VI1I.24. » . »

X. fize té si o sz tá ly .

Pischinger Nándor 1890. VI. 29. 2600 900 Budapest
Horváth Atilla 1894. I. 24. 2400
Kelemen Ignác 1902. VI. 27. 2200
Palatínus Károly 
Halenkovics Fanny

1902. XII. 22. 720 Kaposvár
1904. XI. 1. 900 Budapest

Schnellbach Ferenc 1904. XI. 1. 720 Kaposvár
Kábán József 1904. XI. 1. 810 Kolozsvár
Deschenszky Ferenc 1904. XI. 1. » Pozsony
Kegier Ferenc 1904. XI. 1. 900 Budapest
Szabady Géza 1904. XI. 1. » »
Szabados Ödön 1904. XI. 1. 810 Szeged
Ehling Jakab 1904. XI. 1. 2000 720 Arad
Horváth Pál 1904. XI. 1. 2200 Kaposvár
Kondra Mihály 1904. XI. 1. 540 Vác
Medgyesi János 1904. XI. 1. 900 Budapest
Kleitsch János 1905. XI. 22. 2000
Scholtz Lajos 1906.IV. 22. 630 Ungvár
Vatter Ferenc 1906. X. 22. 540 Vác
Hövényes Antal 1-906. X. 22. 810 Pozsony
Erdős István 1906. X. 22. 630 Kecskemét
Istenes Károly 1906. X. 22. 900 Budapest
Rédiger Károly 1906. X. 22. 720 Arad
Gönczi Gyula 1906. X. 22. 630 Kecskemét
Sándor Lajos 1906. X. 22. 900 Budapest
Govrik Béla 1907. VII. 15. 720 Debrecen
Veress Lajos 1907. VII. 15. 630 Eger
Greiner László 1907. VII. 15. 810 Szeged
Kolumbán Károly 1907. VII. 15. Kolozsvár
Hrivnák László 1907. VII. 15. Temesvár
Erdélyi József 1907. VII. 15. 630 Eger
Pliehta Béla 1907. VII. 15. » 810 Szeged
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Piroska Károly 1907. VII. 15. 2000 450 Jolsva
Schreiner Miklós 1907. VII. 15. 810 Temesvár
Vissy János 1907. VII. 15. 540 Vác
Wolkóber János 1907. VII. 15.
Záborszky Árpád 1907. VII. 15. y y
Nemere Gyula 1907. VII. 15. y 630 Kecskemét
Lázár Pál 1908. VIII. 24. y 900 Budapest
Wellinger Mihály 1908. VIII. 24. y y
Török Sándor 1908. VIII. 24. 810 Temesvár
Adaincsik István 1908. VIII. 24. 360 Körmöcbánya
Iván József 1908. VIII. 24. V 900 Budapest
Puha László 1908. VIII. 24. y y y

XI. fize té si o sz tá ly .

Fodor Anna 1878. IX. 7. 2200 800 Budapest
Kossovits József 1889. IX. 19. 2000
Bartókné YVeiser Adél 1889. XI. 12. 480 Vác
Horváthné Szabadi L. 1892. VII. 16. 1800 800 Budapest
Pápai Mária 1897. V. 2. y y y
Hinnenié Griffeton L. 1899. VI. 10. 720 Temesvár
Begidsánné Zattler Ida 1902. Vili. 9. 1600 y Kolozsvár
Szobolovszky István 1905. XI. 22. 1400 320 Körmöcbánya
Ábrahám János 1905. XI. 22. 720 Szeged
Müller Lajos 1905. XI. 22. Kolozsvár
Tasch Péter 1905. XI. 22. Temesvár
Derbészné Kreupl S. 1906. VII. 14. y 800 Budapest
Fürj Pál 1906. VII. 17. y »

Eötvös László 1906. VII. 17. y 720 Szeged
Pirovits Jenő 1906. VII. 17. y Pozsony
Emmer István 1906. VII. 17. 640 Debrecen
Tóth Zoltán 1906. VII. 17. y 800 Budapest
Szentgyörgyi Gusztáv 1906. VII. 17. „ 480 Vác
Derbész Bertalan 1906. VII. 17. y 800 Budapest
Schulmann Adolf 1906. VII. 17. y 560 Ungvár
Fehér Károly 1906. VII. 17. 400 Jolsva
Schreiner Ferenc 1906. VII. 17. y 800 Budapest
Zemkó Péter 1906. VII. 17. y y
Láng István 1906. VII. 17. y 720 Szeged
Karnay Árpád 1906. VII. 17. y 800 Budapest
Winkler Sándor 1907. VII. 16. y 640 Debrecen
Dávid Mihály 1907. VII. 16. y 720 Kolozsvár
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Horváth István 1907. VII. 16. 1400 720 Szeged
Vas János 1907. VII. 16. 640 Sopron
Csák Sándor 1907. VII. 16.
Fáklya Károly 1907. VII. 16. 560 Ungvár
Krupa Pál 1907. VII. 16. 480 Vác
llribik Aladár 1907. VII. 16. 320 Körmöcbánya
Fodor István 1907. VII. 16. 560 Kecskemét
Tiffert György 1907. VII. 16. 640 Arad
Balázs Géza 1908. VIII. 24.
Varsányi Ferenc 1908. VIII. 24. ii 560 Eger
Györgyffy Ákos 1908. VIII. 24. 480 Vác
Frey József 1908. VIII. 24. 11 800 Budapest
Michels Fülöp 1908. VIII. 24. il 11 n

Schnitzl Gusztáv 1908. VIII. 24. 560 Kecskemét
Mayer András 1908. VIII. 24. 480 Vác
Rieger György 1908. VIII. 24. 1? 400 Jolsva
Faragó Géza 1908. VIII. 24. il 800 Budapest
Nemesdfalvi József 1908. VIII. 24. 640 Sopron
Scháffer Mátyás 1908. VIII. 24. ii 320 Körmöcbánya
Tóth Árpád 1908. VIII. 24. 640 Debrecen
Miskey Károly 1908. VIII. 24. ii 320 Körmöcbánya
Juhász Zoltán 1908. VIII. 24. 400 Jolsva
Pető Ferenc 1908. VIII. 24. 11 720 Szeged

V E G Y E S E K .
Náray-Szabó Sándort, miniszteri tanácsost, ügyosztályunk 

vezetőjét, a Magyar Pedagógiai Társaság rendes tagjai közé választotta.
Berkes János Ünneplése. Lapunk múlt havi számában meg

emlékeztünk már arról, hogy Ö felsége Berkes János igazgatót a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjével tűntette ki. Ez alkalomból jan. 
5-én este Berkes tiszteletére kartársai, barátai és tisztelői ünnepi 
lakomát rendeztek. Itt nyújtotta át Náray-Szabó Sándor dr. miniszteri 
tanácsos az ünnepeknek az érdemrendet szép beszéd kíséretében. 
A lakomán az első felköszöntőt Klis Lajos igazgató mondotta gróf 
Apponyi Albert miniszterre, az ő ismert lendületes szónoki előadásá
val. Ezután Ákos István intézett szép alkalmi beszédet Náray-Szabó 
Sándor min. tanácsoshoz, ügyosztályunk vezetőjéhez, aki igen figye
lemreméltó szavakban válaszolt. Ezután az ünnepelt felköszöntése
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következett, akit a siketnémák intézetei részéről Klis Lajos igazgató 
üdvözölt a helyzethez méltó és tartalmas szavakban. Ezenkívül szá
mos beszéd hangzott még el.

Propaganda. A siketnémák iskolakötelezettségének kimondása 
érdekében megindított mozgalmunk országszerte visszhangra talált. 
Legutóbb a Neue Temesvárer Zeitung hasábjain Dunkle Pnnkte cim 
alatt Schdffer Károly, egyesületünk tiszteletbeli elnöke, a temesvári 
siketnéma-intézet nyugalmazott igazgatója irt cikket a fogyatékosok, 
különösen pedig a siketnémák iskolakötelezettségéről. Schdffer leg
előbb is rámutat azokra a szociális és humánus alkotásokra, amelyek 
részint már megoldást nyertek, részint még sürgős megoldásra várnak. 
Az utóbbiak közé sorolja a fogyatékosok iskolakötelezettségének immár 
elodázhatatlan életbeléptetését is. A cikkíró legelőbb is a siketnémák 
iskolakötelezettségének kimondása érdekében emel szót. Az intézeteknek 
nemcsak személyi, hanem dologi kiadásainak fedezését is az államtól 
várja. A növendékek eltartásához szükséges pénzösszeget az intézet 
kerületébe tartozó községek és városok állandó évi segélye, az alapít
ványok kamatai és a nagyközönség adományai szolgáltatnák. A közsé
gek hozzájárulásának mikénti megoszlására nézve a cikkíró tervezetet 
is nyújt. Schdffer tervezetét az illetékes körök figyelmébe ajánljuk.

Magyar Gyógypedagógia. E címmel január hó 15-én új szak- 
folyóirat jelent. Az új lap célja a siketnémák, vakok és gyengetehet- 
ségűek szakoktatásának egyenlő mértékben való szolgálása. A lap 
felelős szerkesztője Berkes János igazgató. A siketnéma-oktatást érdeklő 
részt Klis Lajos igazgató szerkeszti, a vakokét Herodek Károly igaz
gató, a gyengeelméjüek oktatásával foglalkozó részt pedig Ákos István 
tanár. Az első szám bevezető cikkét Náray - Szabó Sándor irta a 
„Gyógypedagógia“ értelmezéséről, tartalmáról és céljáról; a gyógy
pedagógiai szakképzés ,egyeségességének szükségéről; végül pedig azon 
reményének ad kifejezést, „hogy mindazok, akiknek ezen tudományág 
fejlesztése igazán szivükön, fekszik, összefognak, hogy az egységes 
gyógypedagógia ügyét felvirágoztassák s ezen új orgánum révén az 
ügynek barátokat, maguknak pedig elismerést szerezzenek“. Cikket 
Írtak még dr. Szily Adolf egy. tanár, Scholtz Lajos tanár, Herodek 
Károly igazgató és Cx. A lap kiadói teendőit Éltes Mátyás igazgató 
látja el. Évi előfizetési ára 10 korona.

Nyugtázás. Múlt kimutatásom óta a „Siketnéma-int. Tanárok Orsz. Egyesületé“- 
nek következő tagjai fizettek tagsági dijakat: 1907—8-ra: Válek János 6 K ; 1907-re : 
Pirovits Jenő (II. 1; é.), Ehling Jakab, Szabados Ödön (II. f. é.), Kiinda Kálmán és 
Vissy János ; 1908-ra: Pirovits Jenő, Éehér Károly (I. f. é.), Ehling Jakab, Hrivnák 
László, Eötvös László (I. f. é.), Szabados Ödön, Pető Ferenc (II. f. é.), Györgyi! Ákos 
(II. f. é.), Mayer András (II. f. é.), Záborszky Árpád és Kiinda Kálmán; 1909-re : 
Pirovits Jenő, Plichta Béla, Ábrahám János (I. f. é.), Kábán József, Nagy Péter, Bor
bély Sándor, Kondra Mihály 3 K, Szotfrid József és Bartókné Weiser. Adél. — A 
„Magyar Siketnéma-Oktatás“ előfizetési diját Leküldték: 1907-re: Ehling Jakab, Sza
bados Ödön (II. f. é.) és Kiinda Kálmán; 1908-ra: Fehér Károly (I. f. é.), Ehling 
Jakab, Hrivnák László, Eötvös László (I. f. é.), Szabados Ödön, Pető Ferenc, Krupa 
Pál, Szentgyörgyi Gusztáv, Záborszky Árpád és Kiinda Kálmán; 1909-re : Plichta 
Béla, Ábrahám János (I. f. é.), Kábán József, Nagy Péter, a siketnémák soproni, 
temesvári, jolsvai, szegedi, kecskeméti és hevesvármegyei intézetei, a vakok buda
pesti intézete, a gyógypedagógiai orsz. szaktanács, az Orsz. Pedagógiai Könyvtár, 
Borbély Sándor, Szotfrid József, Bartókné Weiser Adél és Vatter Ferenc.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


