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Egy aktuális kérdés.
Életrevaló és azért figyelemreméltó is az az eszme, melynek 

megvalósításán mostanában a magyar népnevelés terén dolgoznak.
Arról van ugyanis szó, hogy egyes városok azzal a kéréssel 

fordultak a közoktatásügyi kormányhoz: engedné meg, hogy a leány- 
tanoncok megfelelő oktatásának fontos erkölcsi és gyakorlati hasznára 
való tekintettel, azok számára iskolákat állítsanak föl.

Az eszme a legnagyobb rokonszenvvel találkozott a kormánynál 
és azért a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nyomban rendeletet 
is intézett az iparoktatásügy főigazgatóságához, melyben felhívja azt, 
hogy ezen indokoltnak talált kérésnek megfelelöleg, az új intézmény 
életbeléptetése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket. Egyben 
tudtára adja a miniszter úr a főigazgatóságnak, hogy eme törekvés 
előmozdításához erkölcsi támogatás mellett anyagilag is  kivan hozzá
járulni.

A főigazgatóság a miniszter úrnak ebbeli szándékáról a kir. 
tanfelügyelőségeket is értesitette, jelezvén, hogy ahol a leánytanoncok 
száma az 50 et meghaladja, ott leánytanonc-iskola állítható fel.

Mint látjuk, a leányok továbbképzésének kérdése az épérzékűeknél 
jóformán már befejezett dolog. Váratlanul vetődött fel az eszme és 
gyors tempóban halad a megtestesülés felé, ami természetes is, mert 
annak életrevalóságát senki sem vonhatja kétségbe. Mi is ép igv 
fogtuk fel annak gyakorlati értékét, még pedig jóval korábban, mint 
odaát. Kértük is annak megvalósítását, de hogy, hogy nem, egy kis 
eszmecserénél tovább nem mentünk e tekintetben. Pedig nálunk egy 
ilyen továbbképző tanfolyam nagyobb hiányokat van hivatva pótolni, 
mint a hallóknál és azért nagyobb jelentőséggel is birna, mint ott.

De ha már igy kellett annak lennie, legalább most, mikor az 
eszme az egész országban gyökeret vert, ne legyünk tétlenek. Ragadjuk 
meg az alkalmat és hozzuk újra felszinre kérésünket, hátha most 
sikerrel fog az járni. Az alkalom jó, hiszen ha azt látjuk, hogy a
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kormány a legnagyobb jóindulattal viseltetik a hallók sorsa iránt, 
lehetetlen, hogy épen a szegény siketnémáktól tagadja meg e csekély 
anyagi áldozatot.

Hogy nálunk egy ily továbbképző tanfolyam a leányok számára 
szükségesebb, mint az épérzékűeknél — azt hiszem, nem kell bővebben 
fejtegetnem.

Csak egy rövid áttekintést kell vetnünk a siketnéma és halló 
leány helyzetére és tisztában leszünk a dologgal.

Az épérzékű leány nemcsak iskoláztatásának idejéig, hanem 
azontúl is, a férjhezmeneteléig védő szárnyai alatt áll az anyának, aki 
őt a jóra folyton buzdítja és oktatja, a rosszra pedig figyelmezteti. 
Szóval: neveli. És mindez élőszóval, lágy vagy a szükséghez képest 
kemény hangon történik, de mindenkor úgy, hogy annak hatása 
sohase marad el.

Nem igy van a siketnémával. Az nem érti anyjának se lágy, 
szívhez ható szavát, se annak parancsoló, intő szavait. Legföljebb 
arcvonásaiból érthet meg valamit, de az oly csekély nevelési értékkel bir, 
hogy számba se jöhet. A kiképzési idő alatt pedig vagy internátusbán, 
vagy pedig idegen családoknál nevelkedik. De bármily gondos nevelésben 
részesüljön is az internátusbán és bármily jó embereknél legyen is 
elhelyezve valamely családban, az a környezet sohasem pótolhatja az 
anyát.

És az iskola ? Az sem képes mindenre kiterjeszkedni. Egyes jó 
tanácsokkal, életbevágó ismeretekkel szolgálunk ugyan neki ott is, de 
azok távolról sem elegendők arra, hogy az életben azok segítségével 
akár mint önálló nő, akár pedig férje oldala mellett boldogulhasson. 
Nem kielégítők azok már csak azért sem, mert azokat a gyermekleány 
éretlen ésszel veszi át és ennélfogva nem is tudja azoknak igazi 
értékét felfogni, hogy őket azután a maga javára értékesíteni is képes 
legyen.

Ezzel szemben a halló leányok legnagyobb része leányiskolába 
jár, ahol a közhasznú ismeretek mellett még oly ismereteket is szereznek, 
amelyek tisztán a nő jövendőbeli hivatásához tartoznak. Nálunk, ahol 
vegyes növendékről van szó, szorosabb értelemben vett nőnevelésről 
szó sem lehet. De előnyben van a halló leány a siketnéma fölött 
abból a szempontból is, hogy többnyire nőtanitó tanitja és neveli őt, 
aki jobban is tud a kisded leány szivére, lelkivilágára hatni, mint mi, 
férfiak.

-Mig tehát az épérzékűnek két tökéletes iskolája van, addig a 
siketnémának voltaképen egy sincs, mert egy se tökéletes. És odaát 
még e két tökéletes iskolát sem tartják elegendőnek arra, hogy a leány 
az életben boldogulhasson, hanem ezeken kivül még továbbképző tan
folyamról is gondoskodnak. Mit szóljunk akkor mi a gyámoltalan 
siketnéma leány későbbi sorsához e két tökéletlen iskola mellett?

Nem hiszem, hogy akadna ember e pályán, aki azt merné mon
dani, hogy a siketnéma leányt nyugodt lelkiismerettel lehet a minden
napi iskolából egyenesen és úgy az életbe bocsájtani, hogy ott helyt 
állhasson.

A siketnéma leányok ép úgy, mint a fiúk — csekély kivétellel, —
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ipari pályára lépnek. Következésképen nekik is van szükségük az ipari 
életbe vágó ismeretekre. Hol szerezzék tehát e speciális ismereteket, 
ha nem egy továbbképző tanfolyamon?! De ha férjhez is mennek, 
nincs-e szükségük oly háztartási ismeretekre, amelyekkel asszonyi 
tisztségüket nagyobb tájékozottsággal és nagyobb körültekintéssel 
tölthetik be, mint azok nélkül? Mert — mint tudjuk — a családi 
boldogság nem csupán a kenyérkereső férj szorgalmától függ, hanem 
attól is, hogy az asszony hogyan tud gazdálkodni és a csekély keresetet 
mily ügyesen tudja beosztani ?

De van még egy bizonyítékom, mely a továbbképző tanfolyam 
felállításának jogosultsága mellett szól és ez: az erkölcsi nevelés 
fontossága. A siketnéma leányok legnagyobb része szegény falusi 
emberek gyermeke. Az a leány, aki tanulmányait az intézetben 
elvégezte, nem megy haza falujába, mert ott nincs mit keresnie, ott 
nem tudna boldogulni. Kénytelen tehát a városban maradni és munkát 
keresni. A városban pedig magára van hagyatva. Jó tanácsadója és 
ügyes-bajos dolgaiban csak az intézet lehet támogatója. Ez neki leg
jobb és legöszintébb barátja, ez neki mindene. Miért fosszuk meg őt 
épen e legjobb barátjától? És miért épen akkor, mikor oly korban 
van, amely korban legnagyobb szüksége van egy őszinte jóakaróra? 
Mert bizony a városban sok mindenfélének van kitéve egy érett 
korban levő, magára hagyatott nő.

De akármely oldalról vizsgáljuk meg a dolgot, csak arra az egy 
meggyőződésre fogunk jutni, hogy e gyámoltalan és elhagyatott terem
téseknek egy ily továbbképző iskola föltétlenül szükséges.

Az elmondottakon kivül egy megjegyzésem is van. Ha t. i. eme 
forró óhajtásunk teljesedésbe menne át és igy az iskola szervezésére 
is sor kerülne, jó volna, ha annak idején valamennyien hozzászólnánk 
a szervezéshez, mert több szem többet lát. így reményünk lehet arra, 
hogy az iskola eredeti és a mi viszonyainknak megfelelő alkotás lesz.

H e r ti l la  Szilárd .

Jogosult-e a siketnémák beszédtanitásának 
természetes módja után való törekvés?

(Folytatás.)

A beszédtanitás természetes módja.
Értekezésem folyamán a beszédről és a beszédtanulásról a követ

kező sarktételeket állítottam fel:
1. A beszédkészség lényeges kelléke, hogy a gondolat biztosan 

és gyorsan társuljon a kifejezéssel.
2. A műveletlen, irni-olvasni nem tudó egyének a kifejezéseket 

megoszthatatlan egységeknek tartják.
3. A tudatosság megakadályozhatja az eszmei tartalom és a 

megfelelő kifejezés gyors és hibátlan összeolvadását.
4. A beszédkészség kialakulásának módja mindenkinél egyéni és 

ösztönszerű.
5. A kedvnek a beszédtanulásban nélkülözhetetlen szerepe van.
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6. A beszédkényszer a gyermekben ellenállást támaszt.
7. A siketnéma beszédjének folyamata egyazon törvényszerűsé

geken alapszik, s nem bonyolultabb művelet, mint a hallóé.
8. A siketnémára nézve kiejtésének ellenőrzése sokkal bonyo

lultabb, megerőltetőbb feladat, mint a hallóra nézve.
Ha ezen sarktételek alapján eszközöljük növendékeink beszédta- 

nitását akkor beszédtanulásnak módja a hallókéhoz hasonló, tehát 
természetes lesz.

A siketnéma önnönmagától nem képes a beszédszervek azon 
mozgásait elsajátítani, amelyekből a kiejtés áll, mert ezek a moz
gások nem hatnak az utánzási ösztön kiváltására elégséges ingerként 
agyára, s az ezen mozgásokról tisztán látása útján szerezhető képzetei 
nem elegendők arra, hogy azok teljes mivoltáról biztos fogalmat 
alkothasson magának, kiejtéstanitásának módja tehát csakis mester
séges lehet.

Két ilyen ellentétes jellegű eljárási mód együttesen nem alkal
mazható haszonnal, azért a beszédtanitást a gyakorlatban is szét kell 
választanunk a kiejtéstanitástól.

A beszédnek és kiejtésnek szétválasztása abból álljon, hogy ezek 
mindegyike külön órákban tanittassék, továbbá abból, hogy amikor 
növendékeink társalognak, ne kelljen nekik kiejtésüket szigorú figye
lemmel kisérniök, hanem inkább gondolataik szabatos kifejezésére 
törekedjenek. Ez az utóbbi kívánságom nem a kiejtés elhanyagolását 
célozza, hanem csupán az arra való lehetőség megadását szorgalmazza, 
hogy a néma bizonyos alkalmakkor figyelmének túlnyomó részét a 
beszédre fordíthassa.

Kimutattam, mily bonyolult, mily megerőltető feladat a siket
némára nézve beszédjének és kiejtésének egyszerre történő ellenőr
zése. Ennek hibátlan teljesítésére az oktatás elején nem lehet képes. 
Vagy vigyáz a kiejtésére, s akkor nem tudja magát jól kifejezni, vagy 
a beszédre fordítja figyelmét, akkor meg a kiejtése lesz meg nem 
felelő. Legtöbbször azonban, megosztott figyelme mellett, mind a 
kettő rossz.

Ha megköveteljük tőle, hogy egyszerre szabatos beszédre is, 
meg jó kiejtésre is törekedjék, akkor megerőltető szellemi munkás
ságra kényszerítjük, amely meggátolja abban, hogy akár az egyiket, 
akár a másikat jól sajátíthassa el. Emellett elsorvasztjuk munkaképes
ségét, megakasztjuk szellemi erőinek természetes fejlődését.

A kiejtésre nagy gondot kell fordítanunk, mert hiszen csak annyit 
ér a siketnéma beszédje, amennyit abból a hallók megértenek. Ezt 
azonban külön órákon kell gyakoroltatni addig, amig a növendék 
beszédképessége teljesen kialakulva nincsen, s amikor a beszédszervi 
mozgások szinte gépiessé váltak nála, amikor kiejtése már annyira 
megrögződött, hogy javítása nem kíván többé egy-egy hosszabb időre 
terjedő beavatkozást, hanem elég, ha úgy, mint a hallóknál, csak 
intésből, figyelmeztetésből, tanácsadásból, útbaigazításból áll.

A beszéd- és kiejtéstanitásnak szétválasztása nem lehet egészen 
teljes. A kiejtésnek szolgálnia kell már az alsó fokon is a beszédet, 
hasonlóképen a beszédnek is szolgálnia kell a kiejtést. Amint okszerű,
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hogy a kiejtés tanulása értelmes szavakon történjék, éppen olyan 
szükséges, hogy a bészédtanulás folyamata alatt a kiejtéssel is törőd
jünk. Nagy hiba volna az érthetetlen, rossz kiejtést szóvá nem tenni, 
kijavítását meg nem kísérelni.

Igen, kíséreljük meg a kiejtési hiba kijavítását a társalgás folya
mata alatt is, de elégedjünk meg csupán a kísérlettel. Ha látjuk, hogy 
egyszeri-kétszeri kísérlet után sem javult meg a hiba, akkor hagyjuk 
abba. Ne erőszakoljuk a dolgot, mert ezzel megszűntetjük a gyermek 
lelkében a beszélésre vonatkozó kedvező berendezkedést. Elvesszük 
kedvét a további beszédtől, kizökkentjük megnyilatkozni kívánó lelki 
tartalmát a helyes mederből, emellett a társalgás fonalát a többiekre 
vonatkozólag is elveszítjük, azok unalmukban élénk jelelésbe fognak 
a hátunk mögött. Mi magunk is kiesünk abból a kedélyállapotból, 
amely a vonzó társalgási képességnek nélkülözhetetlen feltétele.

A beszédtanulásra kitűzött időben társalgást kell folytatnunk, 
teljesen olyat, amilyenben a beszélni tanuló, halló gyermek szokott 
résztvenni.

Az egyes kifejezéseknél ne időzzünk sokáig, ne akarjunk egyes 
mondatokat valamennyi gyermekkel teljesen begyakoroltatni, csak arra 
legyen gondunk, hogy amelyik kifejezés előfordul, az lehetőleg jói 
megvilágittassék.

Beszéljünk mindarról, amit növendékeink érdeklődése, vagy az 
alkalomszerűség felvet, homloktérbe tol. Engedjük a növendékeket 
vágyaik szerint, szabadon megnyilatkozni úgy, abban az egyszerű, 
kezdetleges formában, ahogyan beszédképességük foka megengedi. 
Gyarló alakban elmondott beszédjüknek tartalmát öntsük mi szabatos 
formába. Az illető gyermekkel ismételtessük el azt, a többiek pedig 
kisérjék élénk figyelemmel a kettőnk között történteket. Ezután pedig 
menjünk tovább, hallgassuk meg egy másik gyermek másik mondani
valóját.

A beszédtanitásnak ily módon való keresztülvitele nem jelent 
semleges magatartást a tanárra nézve. Jelentős, mélyreható munkás
ságot kell annak folyamán kifejtenünk. Kihámozzuk a növendék töké
letlen beszédjéből a való tényállást, kérdéseket intézünk, megjegyzé
seket teszünk, szemléltető rámutatással segítségére vagyunk a helyes 
szórend megalkotásában. Beszélünk saját észletekeinkről, alanyi 
állapotunkról. Felhívjuk a figyelmet valamely általunk észlelt, s alka- 
lomszerűleg felhasználható jelenségre. Irányítjuk a társalgás menetét. 
Figyelünk arra, mi körül mozog abban az időben a növendékek 
érdeklődése, nehogy olyasmit hozzunk fel, ami érdeklődésük körén 
kivül esik. Ha a beszédkedv lanyhulna, arra törekszünk, hogy azt 
megfelelő módon, valami mulatságos dologra való figyelmeztetéssel, 
tréfás mozdulattal, vagy más efélével újra felélénkítsük.

A társalgás igy fordulatos, szines, eleven lesz, emellett folytonos, 
megszakítás nélküli és az érdeklődés irányát láncolatosan követő. 
Anyaga lesz maga a gyermek lelkének tartalma.

(Vége következik.)
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Értesítőink mérlege.
Siketnéma-intézéteink intenziv fejlesztése és az anyagiak előte

remtése érdekében, iskoláink múlt évi értesitőit óhajtom ismertetni, 
egymás mellé állítva azokat az okokat, amelyek intézményeink fejlődésé
nek és céljának útjában állanak, hogy lássuk, mennyire befolyásolják 
azok intézeteink életképességét.

A siketnémák oktatásügyének jelenlegi fejlettsége, összevetve. 
egy rövid évtizedes múlttal, óriási arányú előrehaladást mutat. Az 
oktatásban részesülő siketnémák tiz év előtti létszáma szinte meghá
romszorozódott. Ily arányú növekedés csakis egy erős lendülettel ha
ladó intézmény kezdetén lehetséges. Minden, a kor művelődési szín
vonalával fejlődő intézmény lassú és fokozatos lépésben haladhat előre. 
De a siketnémák oktatása nem a természetes kulturfejlődés törvénye 
szerint való, mert hamupipőkéje volt ez az általános művelődéssel 
fejlődő pedagógiának. Azonban amit a kultúra mintegy elejtett tar
talmából, azt később a humanizmus felölelte és egy csapásra terem
tette meg a siketnémák oktatását.

Ma, a huszadik században azonban a siketnémák oktatását nem 
emberbaráti szerétéiből, nem a s z ív  érzelmeiből kifolyólag kell mű
velnünk, hanem a nemzeti társadalom jól felfogott szükségleténél fogva.

Hazánk sikolnéma-oktatásügye még nem ért a fejlődés delelő 
pontjára. Még nem beszélhetünk analfabéta siketnémákról, hanem egy 
nagyobb körű tudatlanságról, mert sokkal több az oktatásban nem 
részesülő siketnémák száma, mint az iskolázottaké. Mintegy harmada 
részesül csak oktatásban. A következő tiz évnek is megvan tehát a 
hasonló arányú fejlődési lehetősége. Kétségtelen pedig, hogy a tanu
latlan siketnémák százalékának jóval kisebbnek kellene lenni, mint az 
épérzékű tanulókénak. Még párhuzamot sem volna szabad vonni a 
kettő közt, mert egész más okok indokolják a siketnémák oktatását, 
mint az épérzékűekét. Az egyik művelődni, a másik élni akar. Bár a 
kettő a siketnémánál elválaszthatatlan, de itt a főcél mégis a munkára, 
a megélhetésre való képesítés.

A magyarországi siketnéma-intézetekben oktatásban részesült az 
elmúlt 1908—9-iki tanévben 1329 tanuló. Ez a mennyiség csak alig 
harmada az összes tanköteles siketnémáknak. A jelenleg már fennálló 
intézetek kereteit azonban a fejlődés bővítheti annyira, hogy még- 
egyszer annyi siketnéma tanulónak nyújthatunk benne oktatást. A már 
meglévő intézetek képesek befogadni a tanköteles siketnémák 70 szá
zalékát. Csak azután, ha ennyien részesülnek már oktatásban, köze
ledünk az ideális állapot felé. A jövő évtized munkájának az iskolák 
belső életét, intenziv fejlődését kell megalkotnia.

A váci intézetnek volt ugyan 181 növendéke, kétszerannyi, mint 
a többi intézeteknek átlagos mennyisége, de ehez hasonló viszonyok 
csak két intézetben voltak feltalálhatok. A budapesti és a szegedi in
tézetek olyan 'népesek még, hogy kétszerannyi növendékanyagot ké
pesek oktatásban részesíteni, mint a többiek átlagosan.

Mivel minden intézet körzetében körülbelül 400 tanköteleskorú 
siketnéma van, továbbá mivel a tankötelezettség kimondása a közel
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jövő kérdése: az intézetek új épületei már mind úgy terveztettek, 
hogy párhuzamos osztályok felállítására alkalmasak. Jelenleg a váci 
intézet az egyedüli, mely végig párhuzamos osztályokkal működik. Az 
extenziv fejlődés tehát szünetelhet addig, amig kétharmadát el nem 
helyeztük a tanköteles siketnémáknak. Ahoz pedig, a legideálisabb 
számítások alapján is, kell tiz esztendő, még ha a tankötelezettség a 
legközelebbi 1—2 év keretén belül megvalósulna is. Azért is szükséges 
az extenziv fejlődésnek szünetelnie, mert ez hozza meg az intézetek 
belső fejlődését. Nálunk a külső fejlődés a belső élet kárára érvénye
sült. Azt az erőt és energiát, amelyet az utolsó tiz év munkájában az 
intézetet extenziv fejlesztésére áldoztak, a jövő tizedben az iskolák 
intenziv fejlesztésére kell fordítani, Amig jolsvai állapotok lesznek a 
siketnéma-oktatás terén, addig nem csak belső fejlődésről nem beszél
hetünk, hanem még a mai életképességet is megbénító bajokat kell 
látnunk az ottanihoz hasonló tünetekben. A 1908/9-ik tanévben Jolsván 
nem állítottak fel első osztályt. Nem azért, mert nem volt siketnéma. 
Koránt sem. Hanem, mert nem volt hely, mert nem volt hova. A szűk 
kis iskolában, ahol még a nyolc osztály sincs végig kifejlődve s abból 
is négy kettővé van összevonva, nincs 25a méter területnyi hely, hogy 
az intézet progresszív fejlődését megtarthatnák, hogy megakadályoz
hatnák az intézet működési képességét a visszaeséstől. Egyszer a hely, 
máskor az anyagiak akadályozzák. És nemcsak új osztály beállítását 
akadályozzák az anyagiak, hanem már a képzés felsőbb fokán haladó 
növendékek helyzete is nagyon kétes, nagyon ingadozó lett. Az a 
körülmény, hogy a könyörületesek filléreiből egy szép napon véletle
nül kevesebb hull a koldulok perselyébe, képes egy intézetnek erkölcsi 
alapját megingatni. Nagyon szomorú tény ez és nagyon sajnálatos ál
lapot. S a többi intézeteknek is nagyon hasonló helyzetük van. A 
legcsekélyebb kiadást szinte úgy kell fontolóra venni, hogy vájjon az 
összeg nem zavarja, nem veszélyezteti-e az intézet működését. Cso
dálattal lehet tapasztalni az értesitőkből, hogy milyen bizonytalan ala
pon áll legtöbb intézetünk annyagi helyzete. Vagyona nincs és akar
ják, hogy fenntartsa magát. Akarják, hogy hivatását betöltse. Némelyik 
igazgató valóságos produkciót végez, amikor vagyon és alap nélkül 
tartja fenn iskoláját. Intézeteink valósággal kötéltáncos intézmények. 
Némelyik olyan ingatag alapon, hogy esélyei az év végéig kiszámít
hatatlanok. Sokszor félős, hogy az intézet pénzügyi egyensúlya a tanév 
végére felborul és ezáltal nivója, erkölcsi súlya, tekintélye kockáza
tossá válik. Ilyen veszély fenyegette a jolsvai iskolát is, midőn a 
tizenkettedik órában 1500, azaz ezerötszáz korona államsegéllyel 
megmentették Chászár András eszméjét a részleges csődtől. Ilyen 
körülmények tehát az intézetek belső fejlesztését elsőrendű kérdéssé 
növelték. Jelen viszonyaink közt az intézetek külső fejlődése, számbeli 
terjedése a belső élet, az intenziv erő gyengítése nélkül szinte elkép
zelhetetlen. Elképzelhetetlen azért, mert az intézmény számos külső 
hajtása elvonja a szívről a vért, az életet. Az az áldozat, melyet az 
állam s a községek hoznak a siketnémák gyámolitására, oly csekély, 
hogy az intézetek gépezetének fenntartását leszámítva, édes-kevés ma
rad a siketnémák segélyezésére, eltartására. A társadalom könyörüle-
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tessége s az állam köteles erkölcsi készsége kimerül az intézetek 
támogatásában, melyet a dologi kiadások emésztenek fel jelentékeny 
részben és csak kevés siketnémának juttatnak betevő falatot az isko
láztatás idejére. A jövőben tehát fokozott mértékben szükségeltetik 
az állam s a hatóságok támogatása, hogy a számbeli terjedelménél 
fogva kifejlett intézmény, belső életében, a növendékek minél nagyobb 
számának befogadásában is kellőképen kifejlődhessék. (Foiyt. köv.)

Visszapillantás a siketnémaképzés problémájának
fejlődésére.

S ch n e id e r  után németből fordította S ch u lm an n  A dolf.
„Nem egy úton, nem egy irányban jutunk a bölcsesség 

mennyországába, hanem először mindig ellenkező irányban kell 
zarándokolnunk és akkor az útat még egyszer megtennünk.“

A siketnéma-képzés gondolata ügy elméleti, mint gyakorlati szem
szempontból — jelentős alkatrészeiként —• magában foglalja a jel- és 
hangbeszédet. Mindkettő logikailag és a valóságban összefügg egy
mással, de ezideig valódi összefüggésüket figyelmen kívül hagyták és 
mint összeegyezhetetlen ellentéteket tekintették.

Kezdettől fogva megvolt a jel- és hangbeszéd közötti ellentét. A 
francia Abbé de l’Epée a jelbeszéd hive volt. Növendékeit a jel által 
és a jelben oktatta. 1770. év körül alapította a siketnémák első intézetét 
Párisban. Heinicke Sámuel a hangbeszéd hive volt. Ő a siketnémákat 
megtanitotta hangosan beszélni. 1778-ban nyitotta meg Lipcsében 
az első német siketnéma-intézetet. Ezzel a siketnéma - képzésben 
szakadás történt, mely külön-külön megvilágította a feladatot, de a 
siketnéma-oktatás valódi lényegének a felismerését hosszú időre késlel
tette. Abbé de l’Epée és Heinicke óta a francia és német módszer 
közötti ellentét még folyvást fennáll, mert a jelbeszéd igazságait félre
ismerik és a tiszta hangbeszéd-módszer egyoldalúságát még nem 
ismerték fel eléggé.

Abbé de l’Epée a siketnéma-oktatást annyiban fogta fel egy
oldalúan, amennyiben a siketnémák képességét a hangbeszéd meg
tanulása iránt majdnem teljesen figyelmen kívül hagyta, tanításában 
pedig legkevésbbé sem juttatta érvényre. A siketnémát kizárólag 
kimondott egyéniségének szempontjából bírálta el. A mai kor kifejezés- 
módjával élve, de l’Epée-t individual-pedagógusnak kellene a szó 
valódi értelmében nevezni. A siketnémában a magát jelek által kifejező 
embert látta. Eme különös képességet akarta a siketnéma szellemi 
kiképzésénél felhasználni és ezáltal azt magát is kifejleszteni. A jelbe
széd megtanulása szisztémájában egyjelentésű volt a siketnéma szellemi 
kiképzésével. Joggal mondja, hogy a jel a siketnéma anyanyelve. Azt 
mondja: „Minden siketnémának, akit elhoznak hozzánk, már van egy 
nyelve, amelyet folyékonyan használ és mely neki kifejezésteljes, mivel 
az maga a természet nyelve és minden ember bírja. E nyelvben annak 
gyakori használata által oly készségre tesz szert, hogy azon szemé
lyekkel, kikkel együtt él, de még olyanokkal is, kikkel futólag érintkezik,



1. sz . MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 9

magát megérteni tudja. Kifejezi általa szükségleteit, kivánságait, véle
ményeit és aggályait, félelmét, fájdalmát, gondját stb. és sohasem 
téved, ha mások hasonló érzelmeket ugyanoly módon fejeznek ki. E 
nyelvben megbízásokat fogad el, azokat hűségesen teljesiti és pontosan 
beszámol vele. Egyedül a különféle benyomások folytán, amelyeket 
belsejében érzett, művészet segítsége nélkül keletkezett nála e nyelv. 
És ez a nyelv a jelek nyelve.“ ( , , . . .  Or ce langage est le langage 
des signes.“)

Ezek a szavak klasszikusan jellemzik a jelbeszéd lényegét és 
jelentőségét. Természetszerűen tért. át de l’Epée a természetes jel
nyelvről a mesterséges jelnyelvre is. Másként hogy is fejezhette volna 
ki az elvont dolgokat és rövidíthette volna a gondolkodás processzusát? 
Növendékeit az akkori kor szellemi magaslatára akarta emelni és őket 
az irás tudására képesíteni. Növendékeivel ezért egy módszeres-mes
terséges jelnyelvet fejtett ki és azt tanításának s az Írott nyelv tudásába 
való bevezetés alapjává tette. De l’Epée magyarázói sohasem tudták 
megérteni abbéli véleményét, miszerint a siketnéma képtelen arra, 
hogy Írásban önállóan fejezze ki gondolatait. Arról ugyan megfeled
kezett az élesen gondolkodó de l’Epée, hogy az oly gyakran és lélek
tanilag helyesen megokolt asszociáció gondolat és irás között idővel az 
irás helyes használatára vezet, de ténykedéseiben — ha részben nem 
is egészen tudatosan -- ama helyes és kiválóan fontos gondolat által 
vezéreltette magát, hogy a siketnéma csak azt képes Írásban kifejezni, 
amit jelben lelki szeme elé állíthat és hogy az irás csak akkor bir 
ránézve értékkel, ha a gondolatmenetet magának testmozgásokba 
átültetni, vagyis a gondolat tartalmát jelben elképzelni képes.

E gondolatban kétségkívül és elvitázhatatlanul a jelbeszéd igazsága 
talál kifejezésre; hiszen általános érvényű, hogy „minden megértés 
jelek által történik.“

Ez az igazság fogja fejtegetéseink központját képezni; egyedül 
általa lehet a jel- és hangbeszéd közötti ellentétet áthidalni.

A párisi intézetben kiképzésüket nyert hires növendékeivel 
elért eredmények dacára a történetírók nem valami sokra becsülik a 
francia módszert. ítéletük igazságos lehet, mert de l’Epée és követőinek 
tanításából valami hiányzott: a növendékek nem élték át a nyújtott 
fogalmakat, hanem a tanárok azokat kivétel nélkül módszeres-mester
séges jelekkel magyarázták és Írták körül. A növendékek emlékező
tehetségét túlságosan igénybe vették, tanításukban hideg intellektua- 
lizmus uralkodott. A tanulás ilyenformán a közepes és gyengetehetségű 
növendékekre valóságos kín volt és csak a kiváló tehetségű növendékek 
szerezhették ama széleskörű ismereteket, amelyekkel kortársaik közül 
kiváltak. Nem volna azonban méltányos emiatt a módszernek, vagy 
az egyéneknek szemrehányást tenni: — akkor ugyanis a tanulást nem 
fogták fel, mint belső életprocesszust. Hiszen hasonló hibába esett a 
hangbeszéd-mődszer is, amidőn a „didaktikai materializmust“ és az 
„intellektualizmust“ követte és a külső, tudásra és nyelvi ismeretekre 
túlhajtott súlyt fektetett, úgy, hogy ennek folytán a növendékek 
kedélyképzése rövidülést szenvedett és a hangbeszéd iránti kedvük 
elmaradt. Ha mi de l’Epée-t a siketnéma-képzésről való felfogása után
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„individual-pedagógus“-nak nevezhetjük, úgy teljes joggal nevezhetjük 
Heinicke Sámuelt „social-pedagógus“-nak. 0 a siketnémát a társa
dalom hasznos tagjává akarta nevelni s ezért utasította teljes határo
zottsággal a siketnéma-oktatást a hangos beszéd útjára. A hangbeszédet, 
mondja, „a siketnémánál is fogalmak kifejtésére, elsősorban pedig 
gondolatok jelzésére kell használnunk és az írott beszédet csakis a 
hangbeszédre alapitanunk.“ Bármily zavarosak is nézetei a gondol
kodás és beszéd összefüggéséről, azt mégis el kell ismernünk, hogy 
ritka gyakorlati szemmel fogta fel a siketnéma helyzetét beszélő 
környezetével szemben. Ezt a következő sorokból láthatjuk: „Siket 
növendékeimnek, kik már megtanultak beszélni, kötelességévé tettem, 
hogy úgy egymás között, valamint társaságban idegen személyekkel 
mindenkoron hangosan beszéljenek, jelben pedig sohasem szabad 
magukat kifejezniük. Különben nemsokára ők maguk is meggyőződnek 
arról, hogy a gondolatok kifejezésére a leggyorsabb és legkényelmesebb 
eszköz a hangos szó.“

A német siketnéma-intézeti tanárok összes munkája az elmúlt 
évszázadban e gondolat megvalósulásának volt szánva, amely később 
e szavakban talált kifejezést: A siketnéma oktatás német módszere 
által „adassék vissza a siketnéma a beszélő emberiségnek.“

A tisztán gyakorlati cél állott ezután előtérben. E szempontból 
kifolyólag a tanításban a jelnyelv mindinkább hátraszorulni kényszerült; 
majd nemsokára semmi jelentőséget sem tulajdonítottak neki és úgy 
támadtak és tekintettek rá, mint a siketnéma-oktatás legveszedelmesebb 
ellenségére. Reich és ,láger még bevezették növendékeiket a termé
szetes jel használatába és megértésébe, Hill ugyan még „alkalomadtán 
használni“ kívánja, de azok mesterséges bővítése és kiképzése részére 
beszédtanitásában már nincs hely. Mindig szorosabbra fűzték a kötelet, 
egy csomó át kos Ítéletet szórtak a jelre, mígnem látszólag tönkre- 
téve elterült. A jelnyelv legnagyobb ellensége Vatter (Frankfurt a 
M. m.) azt mondja: „Ariiig siketnéma-intézetekben még jeleket 
csinálnak, addig az egész siketnéma-képzés rákfenében szenved, amely 
a hangbeszédnek és ezzel minden valódi képzésnek legbelsőbb velejét 
emészti.“

A hangbeszéd-módszer győzelme befejezett ténynek látszott, 
amidőn a siketnéma-intézeti tanárok II. nemzetközi kongresszusa Mi
lanóban (1881. szept.) egyhangúlag az artikulációs módszer mellett 
foglalt állást. Az ott elfogadott határozat igy hangzik: „Megfontolva 
azt, hogy a jelnyelv és kimondott szó egyidejű alkalmazása a beszédet, 
a szájról való leolvasást és a fogalmak tisztaságát károsan befolyásolja: 
a kongresszus azon véleményen van, hogy a tiszta artikulációs módszer 
előnyben részesítendő.“

Nemsokára azonban sötét árnyak vonultak el a tiszta hangbeszéd- 
módszer fölött. Hívei nyíltan beismerték: „Mig a német módszer a 
külföld meghódítására törekszik, szülőföldjén nem tartja be azt, amit 
megígért.“ Többszörösen felszólították a német siketnéma-intézeti 
tanárokat, hogy minden jeltől tartózkodjanak. Ennek bizonyságául 
szolgáljanak a következők: „A jelnyelv úgy a tanításból-, mint a siket
némákkal való érintkezésből teljesen kiszorítandó. — A jel elleni
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küzdelem csak akkor lehet eredményes, ha a tanár minden jeltől, még 
a legtermészetesebbtől is tartózkodik. — A tanár és a tanítvány tanítás 
alatt kizárólag a hangbeszédet használják“ stb.

Heidsick J. boroszlói tanár volt az első, aki a tiszta hangbeszéd- 
módszer ellen föllépett. Munkájában: „A siketnéma és nyelve“ be 
akarta bizonyítani, hogy a hangbeszéd, mint ilyen, a siketnéma számára 
nem létezik“ és hogy részére a jel a legtermészetesebb kifejezési, a tanár 
részére pedig legeredményesebb tanítási eszköz. Vizsgálódásaival ke
veset ért el, mert a hangbeszéd jelentőségét a siketnémára nézve 
félreismerte. Igaz, hogy akkor a tudomány sem mutatott rá oly 
nyomatékkai az izomérzések és mozgási képzetek jelentőségére, 
mint ahogy azt az utóbbi évtizedekben tette. Heidsick egyoldalú és 
amellett heves pártfogása a jelnyelv iránt, egy nagyon izgalmas, de 
azért alapjában haszontalan vitára szolgáltatott alkalmat. Ezáltal a 
siketnéma-oktatás valódi lényegének a megismerésében, sajnos, hala
dás nem történt.

A felnőtt siketnémák is részt vettek az uralkodó módszer elleni 
küzdelemben. Erélyesen kívánták, hogy a jelnek széleskörű szerep 
jusson a siketnéma-oktatásban. Á német sn.-int. tanárok túlnyomó 
többsége a tiszta hangbeszéd-módszer mellett foglalt állást. A német 
siketnéma-intézeti tanárok harmadik nagygyűlése Augsburgban (1894. 
május hó) a „hangbeszéd-módszer biztosításának“ kérdésével foglal
kozott és Vatter tételei mellett a következőket is elfogadta: „A tiszta 
hangbeszéd-módszer egyedül képes a siketnémát a lehető legmagasabb 
mértékben az emberi társadalomnak visszaadni. A remélt gyümölcsöket 
azonban csak akkor várhatjuk, ha minden egyes siketnéma-intézeti 
tanár a nevezett módszert komolyan és valóban felhasználja“ . . . 
És: „Különös gond fordítandó arra, hogy jelek és jelnyelv a tanításból 
kizárassanak, helyettük azonban a tanítási nyelv nagyobb szemléletisége, 
támogatva mimika és akció által, foglaljon helyet.“

Nagy vonásokban ez az út, amelyet a siketnéma-képzés gondolata 
fejlődésében a jelen időig tett. Mellékirányokra, mint pl. az irásmódszer 
eszméje, nem akarok kitérni.

A mi útunk, melyet gondolatban még egyszer meg kell tennünk, 
hogy a jelnyelvet és a hangbeszédet valódi lényegükben felfoghassuk; 
röviden kifejezve a következő: Bele kell mélyednünk a gondolkodás 
és beszéd közötti összefüggésbe, azután meg kell vizsgálnunk a jel
nyelvről elhangzott ítéleteket azok valódisága és igazsága iránt és 
végül a tanulási processzust, mint a „megértés életprocesszusát“ kell 
felfognunk.

Szakirodalmi szemle.
j'I német siketnéma-intézeti tanárok Szövetségének VIII. 

kongresszusa. A német siketnéma-oktatásügyet a szakemberek állandó 
érdeklődéssel kisérik. Kétszeres érdeklődéssel fordulhatunk mi, akik
nek sok jóakaraton és lelkesedésen kívül egyebünk nincsen, a német bi
rodalom felé, ahol, mint a Szövetség elnöke a lipcsei kongresszuson
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megjegyezte: „az elhagyottak ügye többé nem elhagyott ügy már.“ Mert 
azok a dolgok, amelyek odaát nincsenek is meg, de amelyekre nálunk 
sokan annyi önérzettel és büszkeséggel szeretnek hivatkozni, — mint 
pl. az egyesitett gyógypedagógiai tanárképzés és a részletes tanitás- 
terv — a legtöbb szakembert nem igen lelkesítik. Az első, német 
szemüvegen át nézve, csak intézményeink fejletlenségének, gyengeségé
nek bizonyítéka; a másik kényelmetlen hurok, amely meg-megszorul, 
valahányszor a tanár a beszédtanitásnál a természet útmutatását akarja 
követni.

De odaát sincs teljes boldogság! A lipcsei kongresszura (1909. 
okt. 3—6.) szivszorongva, aggodalommal ment 300 siketnéma-tanár. 
Az aggodalmat a nagygyűlés egyik pontja okozta, amely nemzeti önér
zetükön, „a némef módszerben akart rést ütni. Heinickének szelleme 
azonban, aki annak idején e módszer érdekében éppen erről a helyről 
de l’Epéevel szemben éles toliharcot vívott, őrködött felettük. A német 
módszer tehát ismét, diadalt aratott. Bár e diadalnak a tiszta beszéd- 
tanitás hajthatatlan hívei nem nagyon örülnek. Ugyanis a kongresszus 
beismerte, hogy az egyedül üdvözitő német módszer nem minden 
esetben alkalmazható eredménnyel. Tehát bizonyos százaléknál más 
tanítási rendszerhez kell folyamodniuk. Nagy lelkierő kellett e határo
zatuk meghozatalához, de dicséretükre legyen mondva egyhangúlag 
hozták meg azt. Csak I 'aller János tartotta szükségesnek, hogy világ
szerte ismert álláspontját, a határozat meghozatala előtt, még egyszer 
hangsúlyozza. A kongresszus másik fontosabb témája az egységes ta- 
nitásterv megvitatása volt.

A Blätter fü r  Taubstnmmenbildimg XXII. évf. 20—23. és az 
Organ LV. évf. 11. számában megjelent cikkek alapján a kongresz- 
szus lefolyását következőkben ismertetem:

A kongresszuson megjelentek fogadása rendkívül szives volt. 
Szászország közoktatásügyi miniszterétől kezdve a helyi bizottság leg
utolsó közkatonájáig, mindenki buzgólkodott a siker érdekében. Októ
ber hó 3-án a kongresszus hivatalos részét végezték el. Az elnöklő 
Wende Gusztáv üdvözlő szavai után Weise terjesztette elő a Szövet
ség munkásságáról szóló jelentését. Először visszapillantott annak 
25 éves múltjára, majd a legutóbbi ciklusról (3 év) tett jelentést. 
Felemlítette, hogy a Szövetség akciójára a porosz képviselőház a si
ketnémák iskolakötelezettségének kérdését programmjába felvette. A 
Szövetség tagjainak száma 1906. óta 556-ról 607-re emelkedett. Knothe 
pénztáros jelentése szerint 21.SUTI M. kiadás ellenében 3438'94 M. 
bevétele volt a Szövetségnek. Miután a kongresszus a következő ülé
sek napirendjeit megállapította és a következő kongresszus helyéül 
Würzburgot jelölte ki, az elnök a gyűlést bezárta.

Másnap (4-én) reggeli 8 órakor Heinicke szobrát koszorúzták 
meg. A kongresszus 9 órakor az egyetem aulájában kezdődött. A meg
jelenteket a helyi bizottság nevében Schumann, a lipcsei intézet igaz
gatója üdvözölte. Ezután Hyj/Jc szólott. Üdvözölte a Szövetség meg
jelent tagjait és a Szövetséges Államok közoktatásügyi kormányainak 
képviselőit. Elnöki megnyitójában a siketnéma-oktatásügy hazájabeli 
állapotát ezzel a szójátékkal jellemzi: „die Sache derer die verlassen
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sitid, isi kelne verlassene Sache rnelír“ (az elhagyottak ügye többé nem 
elhagyott ügy már).. Az intézetek külső és belső fejlődését, valamint 
a tanárok anyagi ellátását illetőleg a legnagyobb elismerés hangján 
szól. Ezek a körülmények — mondja 1 Vetnie — további munkásságra 
ösztönzik őket. Mindnyájan meg vannak győződve arról, hogy az ok
tatás terén való kisérletezés korszaka elmúlt és hogy helyes irányban 
haladnak. Ennek tudatában nem izgatja őket az a körülmény sem, 
ha munkájukat éles szemmel kritizálják. Sőt ez alkalommal maguk 
vetik fel azt a kérdést, vájjon a német módszer minden egyes növen
déknél eredménnyel alkalmazható-e ?!

Az elnöki megnyitó után Beck dr., Szászország közoktatásügyi 
minisztere szólott. Beck dr. szívélyesen üdvözli a megjelenteket. Visz- 
szapillant arra az időre, amikor Bernieké 131 évvel ezelőtt Lipcsében, 
a siketnéma-oktatás klasszikus földjén, az első siketnéma-intézetet lé
tesítette. Heinicke iskolája Lipcse 500 éves egyetemének fennhatósága 
alatt állott, amely ma az egybegyűlteket ismét szivesen látja. Felso
rolja azokat az intézkedéseket, amelyeket Szászország a siketnémák 
érdekében tett és bejelenti, hogy Őfelsége Szászország királya a si
ketnémákat segélyző egyesület védnökségét elfogadja. Majd ezeket 
mondta: „Hogy országunk, valamint a többi Szövetséges Állam a si- 
ketnéma-olüatásügy terén oly örvendetes eredményekkel dicsekedhetik, 
az első sorban annak az odaadó és önfeláldozó tevékenységnek és 
szamaritanusi feladataik ideális felfogásának köszönhető, amellyel Önök 
Uraim, nehéz és kimondhatatlanul fáradságos*és türelmet igénylő hi
vatásukat betöltik. Csak ez képesíti Önöket arra, hogy a növendékek 
kedélyvilágában szeretetükkel a helytelen nevelés és a mélyen gyöke
redző bizalmatlanság következtében elfojtott lángot új életre gerjesz- 
szék és a növendékek oktatása és a kézügyességben való kiképzésük 
által jövendő boldogulásukhoz szükséges önbizalmat bennük felébresz- 
szék és erősítsék, továbbá az intézetből kikerülteket pedig életük fo
lyamán mindvégig önzetlenül támogassák.“ Majd köszönetét mond az 
önzetlen munkásságért és még egyszer szívélyesen üdvözli a meg
jelenteket.

A porosz kultuszminisztérium nevében Heuschen titkostanácsos 
beszélt. A formális üdvözlés után ezeket mondta: „Az egyik megvi
tatandó téma a siketnéma-tanárok között aggodalmat okozott. Sokan 
attól tartottak, hogy a német módszert, a hangzóbeszéd tanításának 
metódusát veszély fenyegeti. Örülök, hogy éppen Lipcsében, ahol 
Heinicke nagy energiával e módszer érdekében sikraszállt, kijelent
hetem, hogy a porosz közoktatásügyi kormány ezt a kérdést vitán fe
lülinek és a módszert megváltozhatatlannak tartja. Elvárja azonban, 
hogy a gyengetehetségű siketnémák oktatásának kérdését szintén tisztázzák.

Beszéltek még a würtenbergi és a badeni közoktatásügyi kor
mányok megbízásából Vogt titkostanácsos, illetve ArmbruSzter dr. 
iskolatanácsos. Lipcse város nevében Lumpé, városi tanácsos köszön
tötte a kongresszust.

Az elnök válasza után üdvözlő táviratot küldtek a német csá
szárnak, a szász királynak és Stötzner iskolatanácsosnak.

Ezután a felolvasásokra került a sor. Schumann dr., lipcsei
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siketnéma-tanár, Heinicke működését méltatta. A tetszéssel foga
dott felolvasás után Kische (Boroszló) tartotta meg felolvasását. 
Cime: „Kivánatos-e az eddigi tapasztalatok alapján a siketnémák bi
zonyos százalékát a hangzóbeszéd tanításából kizárni s ha igen, mi
képen történjék ezek oktatása?“ Kische szükségét érezte előre kijelen
teni, hogy felolvasása nem a „német módszer“ ellen irányul. Ezzel a 
kijelentésével már eleve sokakat lefegyverzett, vagy legalább is ked
vezőbben hangolt. A hangzóbeszéd tanításából kirekeszteni csak azokat 
a siketnémákat akarja, akik testi vagy szellemi fogyatkozásaik miatt a 
hangzóbeszéd tanulásában elfogadható eredményt nem képesek tanú
sítani vagy már az artikulatórikus-oktatásban és a beszédolvasásban 
haladni nem képesek. Ezek számát Kische 20%-ra becsüli. Kische sze
rint siketnémáinknak többet érne, ha az ország nyelvén irásbelileg 
gondolataikat kifejezni tudnák, mint most, amikor alig érthető „hang- 
morzsák“-kal élnek. Majd a hangbeszéd tanítása mellett szóló érvekkel 
foglalkozik. Azokat részint tévedéseknek minősiti, részint kellő érté
kükre szállítja le.

Az értekezés II. részében a felolvasó azokkal az eljárásokkal 
foglalkozik, melyek segélyével a beszédtanitásból kirekesztett tulaj- 
donképeni siketnémák az Írott beszédre megtanitandók volnának. A 
jelbeszéd alak- és mondattani okokból nem alkalmas erre a célra. Az 
oktatás folyamán inkább csak segéd- és magyarázó eszközül szolgál. 
Kizárólag az Írás alapján történő oktatás nagyon fárasztó, egyhangú 
és körülményes volna. Kedély- és szivnemesitésről ez esetben teljesen 
le kellene mondanunk. A jelnek az Írással való kombinálása szintén 
nem lehetséges, mivel ebben az esetben az oktatás két rendszerűvé 
válnék. Ezek után tehát csak a kéziábéce és az irás kombinálása van 
hátra. Ennek az eljárásnak szerinte a hangbeszéd-tanitással szemben 
az az előnye van, hogy az igy oktatott siketnéma a gondolat tartalmi 
részét könnyebben, biztosabban és gyorsabban fogja fel és reprodu
kálja. Már rövid gyakorlás után sokkal nagyobb beszédanyag dol
gozható tel. A növendék szellemi erejét a kiejtésre nem pazarolja 
el, következésképen energiájának legnagyobb részét a gondolkodás
hoz és a grammatikai formák felfogásához szükséges figyelemre kit
artásra és érdeklődésre fordíthatja. A kéziábécével való beszéd még 
a nagyon gyenge növendéknél is nehány nap alatt gépilegessé válik, 
miáltal a tanult és megértett szavaknak a társalgásban nagyobb hasz
nát veszi, ami a tanár munkáját elősegíti és támogatja.

A kéziábécével történő oktatás egy évi sikertelen kiejtéstanitás 
után kezdődnék. Az első oktatást társalgási alapon kéziábécében jár
tas nevelőnők nyújtanák. Ezután 2 évig tartó tárgy- és nyelvoktatásban 
részesülnének a növendékek. Ezt Kische szakemberre bízná.

Miután az elnök — nehogy a hozzá szólók nagyon elkalandoz
zanak— a következő két kérdést feltette: a) „Vannak-e olyan növen
dékek, akik a beszéd tanulásban elegendő eredményt nem képesek fel
mutatni; b) miként történjék ezek oktatása?“ — megindult a tárgy 
felett a vita.

Schumann Gy. felemliti, hogy Szászországban eddig a növendé
keket tehetség szerint a) b) és c) csoportokban tanították. Most azon-
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bán külön intézetet akarnak részükre felállítani. Oktatásuk jel, irás és 
hangbeszéd segélyével történt. Richter dr. egészségi szempontból a 
hangbeszéd tanitása mellett foglal állást. Barth szerint jobb az aforisz- 
tikus beszéd, mint semmi. Schumann P. kevésnek tartja az egy 
évi próbaidőt. A hangbeszéd-tanitás mellett tör lándzsát. Azután Vatter 
./., mint a hangbeszéd-tanitás megalkuvá stnem ismerő képviselője, szó
lalt fel. Szerinte Frankfurtban a tehetség szerint való szétosztást nem 
ismerik. A tanítási anyag közepes tehetségű növendékekhez van mérve. 
Tudatában van annak, hogy növendékei siketnémák. A lehetetlent a 
jó módszernek kell legyőznie. Aki öntudatosan és határozottan dolgo
zik, az célt ér. Ha növendékei közül egyik-másik nem képes haladni, 
alsóbb osztályba helyezi. Vele is megtörtént, hogy némelyik tanítványa 
a beszédet annyira elfelejtette, hogy az életben semmi hasznát sem 
vette. Kische az általa ajánlott eljárásnak felsorolt előnyei közül — 
mondja Vatter — egyet elfelejtett felemlíteni, még pedig azt, hogy 
ilyen módszer mellett a tanárnak könnyebb volna a munkája. Kische 
ezt a gyanúsítást erélyesen visszautasítja. 0 a növendékek, nem a 
tanár érdekeit tartja szem előtt. Szerinte nem a hangzóbeszédnek 
(Lautsprache), hanem a nyelvnek (Wortsprache) van képző ereje. Kü
lönben is a hangzóbeszéd tanitása által elért eredmények az elpaza
rolt munkával és erővel szemben nevetségesen csekélyek. Részint 
mellette, részint ellene felszólaltak még Hollenweger, Altersdorf 
Schnlk, Arénái és az elnök. Hosszas tárgyalás után a vita folytatását 
más napra halasztották. A harmadik napon (okt. 6-án) az elnök ösz- 
szefoglalta az eddig elhangzottakat. TFVfsg pedig a következő közve
títő indítványt terjesztett elő: „A gyűlés hozzájárul az előadónak ahhoz 
a nézetéhez, hogy vannak olyan siketnémák — ámbár csak csekély szám
ban —  akik a hangbeszédet az élet szükségleteinek megfelelően nem ké
pesek elsajátítani. Kívánatos tehát, hogy ezek az épérzekűekkel való 
érintkezésre más líton képesittessenek. A tanítási eljárcis megválasztá
sánál azonban szabad kezet kívánnak a tanárnak biztosítani. Ezt az 
indítványt a kongresszus egyhangúlag magáévá tette.
(Folyt, köv.) E rd ő s  Is tv án .

HIVATALOS RÉSZ.
A kereskedelem ügyi m. k ir. m in isz ter ú r  40,669 — III. 

1909. sz. a. az alábbi leiratot küldötte egyesületünkhöz :
„A Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesületének Kecskemét. 

Folyó évi május hó 6-án 88. szám alatt elém terjesztett az iránti kér
vényére, hogy a siketnéma-intézetek növendékei és azok kísérői ré
szére — utóbbiaknak egyedül utazáskor is — díjmentes utazási ked
vezmény engedélyeztessék, értesítem az Egyesületet, miszerint állandó 
gyakorlat alapján a siketnéma-intézetek, valamint általában a gyógy
pedagógiai intézetek növendékei, valamint azok kísérői az iskolai 
szünidőkre való haza- és visszaútazáskor félárú menetdijkedvezmény- 
ben részesittetnek. Minthogy ezen emberbaráti intézetek növendékeinek 
és azok kísérőinek ily célú utazásaira menetdijkedvezmény engedélye



16 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 1. sz .

zéséről a fentiek szerint már gondoskodás történt s ezen kedvezmény 
fokozását elvi okoknál fogva kilálásba nem vehetem — az Egyesület 
fenti kérelmét sajnálatomra nem teljesíthetem. Budapest, 1909. junius 
3-án. A miniszter helyett: Szterényi s. k. államtitkár“.

Évkönyveink. Az 1903. és 1904-iki évkönyvek megmaradt 
példányai — a választmány szept. 25-iki határozata értelmében — 
darabonkint 40 fillérért, illetve bérmentve 50 fillérért eladhatók. A 
megrendelési dijak egyesületünk pénztárosa (Völker József igazgató, 
Sopron) címére küldendők.

VE GYE S E K.
Olvasóinkhoz. Lapunk olvasóinak és munkatársainak az új esztendő 

küszöbén áldást, szerencsét és boldogságot kívánunk 7 A szerkesztőség.
Megbízás. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter 

úr 1909. december hó 27-én kelt 152332. számú rendeletével a gyógy
pedagógiai szaktanács előadói teendőivel Berkes János igazgatót az 
1910. év tartamára újból megbízta.

K itün te tés. Egyesületünk szeretett elnökét, Németh Lászlót, a 
siketnémák áll. s. kecskeméti intézetének igazgatóját, Kecskemét th. 
város bizottsági tagjává választották. Midőn ezt regisztráljuk, őszinte 
szívből kívánjuk, hogy ezen újabb kitüntetését Egyesületünk javára a 
legjobb egészségben sokáig élvezhesse.

Schulze M. Éliás. A XVIII. század legelején — valószínűleg 
Amman korszakalkotó munkájának hatása allatt —  Schulze M. Éliás 
Drezdában fennen hirdette magáról, hogy „némán és siketen született 
egyéneket képes megtanítani beszélni.“ 1711-ben felajánlotta szolgála
tait Ágostonnak (melléknéven az erősnek), Szászország királyának, aki
től egyelőre évi 100 forint segélyt kapott. Ezt az összeget a király 
később felemelte. Schulze azonban nem volt az állandó munka embere. 
0 inkább a megélhetés könnyebbik formáit kereste. Csodaszert ké
szített, melynek üvegjét 60 tallérért árulta. Siketnémáit igy mindin
kább elhanyagolta. Ennek oka a király tanácsosaiban is keresendő, 
akik igyekeztek őt a szökés pénzviszonyok között meggyőzni, hogy a fele 
segély is elegendő. Schulze munkásságáról kortársai nagyon elismerőleg 
nyilatkoznak. Kár tehát, hogy abbeli terve, hogy a királyt Szászország 
összes siketnémáinak eltartási költségeinek fedezésére megnyerje, du
gába dőlt. Amikor azzal a szemrehányással illették, hogy a siketné
mákkal többet nem törődik, azt felelte, hogy nem talál többé olya
nokat, akik eltartásukról gondoskodni képesek volnának. — Régi nóta, 
amely nálunk még ma is aktuális 1 (Georg u. Paul Schumann: Neue 
Beiträge zur Kenntnisz Same/ Heinickes.)

Kérelem. T isz te le tte l k é r jü k  la p u n k  előfizető it, v a lam in t e g y e sü 
le tü n k  ta g ja it, ho g y  e se tleg es  h á tra lé k b a n  levő e lő fizetési d ija ik a t, ille 
tő le g  tag ság i d ija ik a t e g y e sü le tü n k  p én z tá ro sá h o z  m ie lőbb  fizessék  be, 
m e rt a r r a  k ia d ása in k  fe d e z é sé h e z  n ag y  szü k ség ü n k  van .

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


