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MEGHÍVÓ
a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének

Budapesten, a sikeinémák áll, intézetében (Vili. Mosonyi-utca 8. Telefon 59— 15.)
1910. junius 28-án és 29-én d. e. 8 érakor tartandó

Rendes közgyűlésére.
T i L R a T i L i ^ .

Junius 28-án, kedden:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése.
3. A titkár évi jelentése az egyesület 

állapotáról és működéséről.
í .  A szerkesztő jelentése az egyesületi 

lap állapotáról és működéséről.
5. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
6. A választmány által benyújtott költ

ségvetés megállapitása.
7. Wolkóber János értekezése: A siket

némák beszédtanitásának anyagi- és 
alaki terjedelme.*

Junius 29-én, szerdán:
8. Szentgyörgyi Gusztáv értekezése: 

A siketnéma-intézeti tanár és a 
siketnémák ügye.*

9. Megvizsgálása és tárgyalása azon 
Írásbeli inditványoknak, melyek a 
közgyűlés előtt legalább 8 nappal 
az elnökséghez benyujtattak.

10. Tisztviselők és választmányi tagok 
választása.

11. Számvizsgálók választása.
12. A következő rendes közgyűlés he

lyének megállapitása.

* Az értekezés vázlatát a  következő oldalon közöljük.

Kecskemét, 1910. évi junius hó 1-én.

Üdvözlettel
Németh László Kegler Ferenc

elnök. titkár.
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7. „A siketnémák beszédtanitásának anyagi és alaki
terjedelme.“

1. A köznapi érintkezés szóanyaga elsősorban biztosítandó. Ez 
az anyag alaki szempontból is legyen a legszükségszerűbb.

2. A beszédtanitásnál a gyakorlatiasság legyen az irányadó.
3. A megtanított dolgok sokszor, igen sokszor használandók, 

mert a hibás beszéd oka (alaki szempontból) az, hogy a megtanult 
dolgokat nem alkalmazzuk eléggé. A megértés még nem tudás.

4. A társalgás és a beszéd választékossága szempontjából rend
kívül fontos a köznapi kifejezések alapos betanítása, gyakorlása.

5. Számszerűleg fogom bemutatni egy Írni olvasni tudó ember 
szótöbbségét, annak igazolására, hogy aránylag csekély szókészlet 
elegendő a beszélgetéshez.

6. A reáltárgyak értéke a beszédtanitásnál.

8. „A siketnéma-intózeti tanár és a siketnémák ügye.“
Múlt és jelen. Az ősi joghoz való ragaszkodás. Fejlődés. Közöny. 

Anyagi és erkölcsi ügyeinknek törvényekkel való biztosítása. Közép
iskolai tanárok. Vágyaink kielégítése a jelenben, a közel jövőben a 
következőkkel: VII. f. o. 30 éves szolgálat, cimkérdés megoldása, 
áll. nyugellátás. Kormány. Igazgató. Az ily elbánás hatása az intéz
ményre, a szaktudományra, a módszer fejlődésére, a növendékekre, 
a siketnémák társadalmára, intézeti életre. Családunk. Helyi társa
dalom. Hazafiúi kötelesség. Külföld. A siketnémák tanára az eszmé
nyi alapon.

Határozati javaslat: A „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egye
sülete“ kérje meg Írásos kérelemben a miniszter úr Őnagyméltóságát, 
hogy az egyesületnek az 1908. évben beadott memorandumában foglalt 
kívánságainkat —- miután azok teljesítése a siketnémák ügyére jóté
kony és áldásos hatással lesz — teljesítse.

*

Szives tudomásul. Junius hó 27-én este 7 órakor a siketnémák 
budapesti áll. intézetében választmányi gyűlést és az Ügyrend 3. §-a 
értelmében eiőértekezletet tartunk. A közgyűlésen résztvevő kartársak 
elszállásolásáról — kellő időben bejelentett kívánságra — a helyi bizott
ság készséggel gondoskodik.



6. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 91

Gyásza van a „Magyar Siketnéma-Oktatás“-nak, oda egy hű és 
fáradhatatlan munkása. Gyásza van a magyar siketnéma oktatásügy
nek is, — kidőlt a sorból egyik legérdemesebb napszámosa. Meghalt 
Erdős István, a siketnémák kecskeméti intézetének kiválóan szorgal
mas tanára.

A fiatalon, alig 28 éves korában elhunyt kartárs frissen hantolt 
sirjánál álljunk meg egy pillanatra. Nem azért, hogy egy szép remé
nyekre jogosító élet ily korai vége felett részvétkönnyeket ejtsünk. 
Nem. Ez csak oktalan zúgolódás volna a halál kifürkészhetetlen hatalma 
ellen. Felőle igy végeztetett, igy kellett lenni. Nehéz szivvel ugyan, 
de belenyugszunk. Álljunk meg azért, hogy a nemes munka zászlaját 
fiatal kartársunk sirdombjára hajtva, fejfájának koszorúi közé egy 
örökzöld ágat, az elismerés pálmaágát tűzzük. Helyénvaló lesz az 
ott. Fiatalon is megszolgálta, kiérdemelte azt.

Erdős István még azok közül való volt, akik a siketnémák váci 
kir. intézetében tanulták megismerni a siketnéma lelki világát és pró
bálgatták oktatásuk módját elsajátítani, kitanulni. 1901-ben szánta 
magát az előtte is ismeretlen, de kutató lelkét vonzó siketnéma-okta- 
tásügy szolgálására. Az alig 20 éves ifjú melegen érző szive már az 
első napokban a „természet árvái“-é lett és az is maradt utolsó dob
banásáig. Valóban utolsó dobbanásáig, mert még a halála előtt való 
napon is arra kérte egyik kartársát, hogy •— az ő gyöngélkedésére 
való tekintettel — ismertessen helyette szaklapunkban egy oly dolgot, 
amit ő a siketnéma-oktatásra hasznosnak tartott.

1902-ben került a kecskeméti intézethez, ahol életét előbb barátai 
és a siketnémák, később családja, barátai és a siketnémák között úgy 
osztotta meg, hogy az utóbbiak valamikép rövidséget ne szenvedjenek.

Amily fáradhatatlan gondozója, segítője, oktatója volt növendé
keinek az iskolában és azon kívül, — otthon, Íróasztala mellett ép oly 
buzgó kutatója volt a siketnéma-oktatás régi és új irodalmának. És 
ami jót, hasznosat talált, igyekezett azt mindjárt közkincscsé tenni, 
vagy ő maga megpróbálta a gyakorlatba átültetni.

Élete céljául a magyar siketnéma-oktatásügy intenzív fejlesztésé
nek szolgálását és annak érdekében a külfölddel való bensőbb érint
kezést tűzte ki maga elé. Irodalmi munkásságát úgy irányította, hogy 
mi a külföldiek és azok a mi napirenden levő kérdéseinkről minél köz



92 MAGYAR SIKETNÉM A-OKTATÁS 6. sz.

vetlenebb és tárgyi]agosabb ismeretet nyerjenek. E célból állandó leve
lezést folytatott Baldrian Károllyal (Bécs), Beuschert Emillel (Berlin) 
és Stern Ottóval (Stade) a német siketnéma-oktatás eme kiváló vezető 
embereivel, akik — noha személyesen nem ismerték — bizalmukkal 
tüntették ki és munkásságát oly értékesnek tartották, hogy ők is több 
ízben fordultak hozzá a mi oktatásügyünkre vonatkozó egy vagy más 
kérdésben tájékozódásért. Szívesen látta Wende Gusztáv is, a berlini 
kir. intézet igazgatója, — aki a „Blätter für Taubstummenbildung“ 
szerkesztője — munkatársai sorában.

Irodalmi munkássága — célja szerint — főleg fordításokból és 
a külföldi szakirodalom általános ismertetéséből állott. Önálló dolgo
zatai csak intézete tanártestületének szakértekezései számára voltak. 
De ezek aztán mindig tartalmasak, tapasztalaton alapulók és új gon
dolatban gazdagok voltak. Voltak neki a nagy nyilvánosság elé szánt 
témái is. De azokat még tartogatta, boncolgatta, gyakorlatban próbál
gatta, hogy ha egyszer közreadja, — a tiszta meggyőződés erejével 
hassanak. Most mindez elveszett, mielőtt közkincscsé lett volna.

A „Magyar Siketnéma-Oktatás“-nak évek óta munkatársa, illetőleg 
szerkesztőségének tagja volt. Beuschert Emil révén munkatársa lett 
a „Blätter für Taubstummenbildung“-nak is. És noha lappangó szív
baja az utolsó két évben igen súlyos betegségbe döntötte, egyik lap
tól sem vonta meg állandó munkásságát. Még betegágyában is meg
szakítás nélkül teljesítette rovatvezetői kötelességét. Testének a biztos 
pusztulás ellen való harcában, lelkének egész rajongásával a magyar 
siketnéma-oktatásügy előbbrevitelén csüggött. E cél után való vágya
kozásában, törekvésében ügyet sem vetett rá, észre sem vette, hogyan 
omladozik erős lelkének gyönge portakarója. Egyszer csak nagyon 
fáradt lett, ágynak esett ismét. Meghalt anélkül, hogy törekvéseinek 
célszerűségéről meggyőződhetett volna és hogy munkásságának az ügy 
javára szolgáló hasznát láthatta volna. Érezzük az űrt, amelyet távo
zásával maga után hagyott.

Én ismertem Erdős Istvánt. Ismertem szive, lelke óhaját. Vágyai
nak, terveinek bizalmasa, hangyaszorgalmának, páratlan munkaerejé
nek tanúja voltam. Elveszettnek tartotta a napot, amelyen az iskolá
ban, vagy azon kívül nem gyarapithatta egy újabb tégladarabbal a 
magyar siketnéma-oktatásnak betetőzésre váró modern épületét. És 
most az a sok anyag, amit összehalmozott, amelyet csak ő tudott 
volna rendezni, megfelelő helyére illeszteni, — korai halálával mind 
veszendőbe került. Ez a mi veszteségünk . . . Ezért van gyásza a 
magyar siketnéma-oktatásügynek. Ezért kell meghajtanunk az elismerés 
zászlaját fiatal kartársunk sirdombja. felett. Gönczi Gyula.
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„PA!"
Milyen furcsán fest itt ez a „pá.“ A mi drága, öreg „pá“-nk, 

melyben mi a siketnémák beszédhangjának szerető szülőanyját tisztel
jük, mely a beszédre csendült ajkak hangját féltő gonddal védi, óvja, 
ápolja, fejleszti s idővel erős és egészséges emberré neveli. Mondom, 
milyen furcsán fest igy egyedül ez a hires bűvös szócska, az a bizo
nyos evangéliumi sárdarabocska, mely a néma ajkak bilincseit meg
oldja . . .

Amit én most erről a hires, nevezetes „pá“-ról elmondok, az 
nem akar elismert tekintélyek elleni vádaskodás vagy háború lenni. 
Én csak mondok valamit, hogy más is mondhasson valamit. Azért 
nem is heveskedem. Jól tudom én, hogyan és mikor érik a gyümölcs. 
S ha esetleg valamikor egy hatalmasabb szózat révén testet öltene az, 
amit én itt elmondok, nem fogok felkiáltani: Itt van, n i! Valamikor 
azt hirdettem és semmibe sem vették. Ez az én ötletem volt s most 
más fürdik a dicsőségben.

Az életben minden dolognak megfelelő helyre és időre van 
szüksége, hogy teljesen megérjék. Mi is alszunk még, mikor a nap 
már régen felkelt. De addig legalább felszikkadt a harmat, a fűben 
járni lehet és melegebb lett. Ez az érési processzus. Minden dolognak 
várnia kell. A napnak nem az első sugára érleli s teszi édessé a 
gyümölcsöt.

Tehát én is várok. És amig várok, addig elmondom a követke
zőket. Legelőször is azt mondom, hogy ez a „pá“, már t. i. a mi 
„pá“nk, ahogy mi használjuk és alkalmazzuk, nem jó; másodszor azt, 
hogy rossz és harmadszor, hogy veszélyes. De ha azt mondom, hogy 
nem jó, akkor már eo ipszo rossz is s mert rossz, mindenesetre ve
szélyes. Mondanivalóm tehát nem e hármas állítás tételeinek a kitöl
téséből, hanem a felismert igazság eruptív megnyilatkozásából fog 
állani.

Ha látó típus volnék, akkor azt mondanám: azért nem szeretem 
a „pá“-val való kezdést, illetve hangképzést, mert nem tudom nézni 
a képzés alatt levő gyermek kínos erőlködését, nem bírom nézni a 
munkában levő fonetikus bántó arcjátékát, meztelen nyakát s nyitott 
mellényét. Ha pedig halló tipus volnék, azt mondanám, nem bírom 
hallgatni a siketnémák intézeteibe sehogyan sem illő kiabálást, hang
tornát és spanyol inkvizícióra emlékeztető egyszótagú hangversenyt.

De én egyiket sem mondom. Ellenben, mint fonetikus, állítom, 
hogy ez a „pá“ kezdet nem jó. A finom munka kidolgozásához finom 
szerszám kell, a siketnéma gyermek hangjának kicsalásához pedig 
gyöngéd és válogatott módszerek szükségesek. Miért olyan rossz a mi 
siketnémáink hangja? Miért olyan mély, miért olyan érctelen? A „pá“ 
kezdés jó, de csak azoknál a gyermekeknél, akiknek valamelyes hallá
suk van. Azok előszeretettel hangoztatják és örülnek is neki. De nem 
igy a teljesen siketek. Azoknak az túlerős és fájdalmas is. Nem lehet 
ám csak úgy, minden szakszerű fontolgatás nélkül, akármivel belopni 
a gyermek leikébe a hangot. Mert kicsalni kicsaljuk belőle, de a lel
kében marad-e valami? Ha egyszer a gyermek lelke nem rokonszen
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vez a hanggal, soha nem fog iránta érdeklődni és nem is fog szeretni 
beszélni. A hangot külön meg kell kedveltetni vele. Jobban mondva, 
olyan hanggal kell kezdeni, mely szimpatikus neki. Neki kedves az ő 
jele, mert játszik, mozog mellette, látja, élvezi; ellenben a hang ride
gen hagyja, mert nem kedves neki, sőt itt-ott még fájdalmat is okoz 
neki. Olyan puhán, olyan finoman kell belenyúlni a siketnéma beszélő 
kedvébe, mint egy meleg madárfészekbe. A képzés folyamán nemcsak 
a hangot, hanem a hang iránt való szimpátiát is fejlesszük a gyermek
ben. S ezt a szimpátiát a fahasogatáshoz hasonló „pá“ hangoztatás
sal nem érjük el. Ne keressük azt, hogy az első hangok látóképei 
könnyűek legyenek. Siketnémáink beszédje nem múlik a szájról való 
leolvasáson. Az ellen, hála Isten, nincs panasz. S növendékeink be
szélni is tudnának valamelyest, csak a hang, a hang . . . .

Eddig kivétel nélkül „pá“-val kezdjük, „pá“-val forszírozzuk a 
hangképzést. Ezt az eljárást a hallók szempontjából semmiféle gáncs 
nem érhetné, sőt a jó hangot illetőleg, mondjuk az énekhangképzés- 
nél, még kívánatosnak is kell tartani. Mert ez a legkönnyebb képzésű, 
illetve legkönnyebb kiejtésű hangcsoport. De vájjon a siketnémák 
beszédhangjának képzésénél a hang eredményes kifejlesztése szem
pontjából is olyan ajánlatos-e, az már kérdés tárgya lehet. Mert szá
raz, semmitmondó, a lélekben nem csendül vissza s kevés a szimpa
tikus erő benne. Azonkívül a hangoztatása túlságos erőprodukcióval 
jár. Hány jó hangnak húzták el a lélekharangját evvel a nyersen 
kifolyó, óriási erőt igénylő hanggimnaíztikának a forszirozásával! S 
nem természetesebb-e az, hogy minden dolognak az eleje gyöngébb, 
törékenyebb? A „pá“-nál a „p“ tompa, az „á“ pedig erős. A kezdet
nél pedig minél kevesebb izomenergiát kell pazarolni. Ha ugyan 
pazarlásról egyáltalában szó lehet. Mindenesetre legajánlatosabb a 
nyugodt állapothoz közelebb álló hangállással, beszédszerv-beidegzéssel 
kezdeni a munkánkat.

A zöngenélküli hangoknak bizonyos tekintetben romboló hatá
suk van, mert képzési folyamatuk alatt szünetel a zönge s ha még 
hozzá explozivák is, a kiejtés szépségét illetőleg ugyancsak veszedel
mesek. Tessék csak visszaemlékezni néhány látott és hallott „pá“-ra. 
Ez a „pá“, mint köszönésforma, erősen kivánkozik ki az emberből, 
mert mint olyan, gyengén és lágyan kiejtve, hatását veszti. S mi 
csakugyan erősen mondtuk és erősen mondattuk. S mit értünk el 
vele? . . . .

Igazán kell, hogy gondolkozóba ejtsen minket siketnéma növen
dékeink rengeteg sok gége-, illetve mély hangja. Honnan van az, 
miért van az ? Bizony, bizony, majdnem azt lehet mondani, hogy ők 
az erőltetett „pá“-nak, tehát a rossz hangképzésnek az áldozatai. 
A hangjuk érctelen, rekedtséghez hasonló, fájdalmas érzést keltő s 
öreg, életüket, fiatalságukat, egész világot sirató emberek szájába való. 
Ilyen mély hangú növendékekkel semmi szín alatt sem volna szabad 
továbbra is folytatni a megkezdett képzési módot. Pihenő kúrákat 
nekik! Vissza kell adni őket a természetnek. Legyenek egy ideig 
megint teljesen némák. Némák az egy, de nem megoszthatlan „pá“ 
nevében. Mert ezeknél a növendékeknél a hanganyagot különösképen
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az erőltetett „á“ vokális tette tönkre. Gyönge, gyakorlatlan beszéd
szerveik nem birták ki ezt a nagy munkát, ezt a felnőtt ember gégé
jét is elsorvasztó nagy izom műnkét,■ rengeteg sebességű és számú 
rezgést, mely a „pá“ hangoztatásával együtt járt. Ha megfelelő időn 
keresztül már élvezték az abszolút nyugalmat, újból munkába fogjuk 
őket. Csakhogy az ártalmas „á“ vokális helyett annak ellenlábasával, 
mondjuk „i“ hanggal kezdjük a képzést. Az „i“ hatása, illetve fizikai 
megnyilatkozása egész ellenkezője az „á“ vokálisnak. Az „á“ mélyíti 
a hangot, tömörré és erőssé teszi azt, tehát az „i“ hivatása, hogy 
most a hangképzést: illetőleg ne csak magát a hangot hozza ki a 
néma ajkon, hanem gyógyító folyamata is legyen a többé-kevésbé 
tönkretett néma beszédszerveknek.

Mély hang úgyis inkább fejlődik, mint akármelyik más hang. 
Ha végig tanulmányoznók e célból intézeteinket, ami szükséges' is 
volna, s megvizsgálnék, illetve feljegyeznék az összes növendékek 
hangját, azoknak magassági, illetve mélységi fokát, szinét, erejét stb., 
tudnék csak nagyjában megítélni, hogy hangképzési módszereinkben 
hol a hiba, mi az elvetni való és mit kellene követni. Ugyanakkor, 
ha valamely gyermek hangforrásának fizikumát, testi és beszédszer
veinek egészségét és képességét ismernők s a hallók iskoláiban tett 
tapasztalatainkkal egybevetnök: látnok csak, mi a helyes egy gyermek- 
hanggal szemben felállított követelményben s mi a nem helyes.

Az „i“ hanggal való kezdést csak mint gyógyító eszközt aján
lottam. Mert rendes hangképzésre az is ártalmas. Tudniillik a leszál
lított mellhang (mély hangzású hang) és magas vagy fejhang mellett 
a beszédszervek egyformán tönkremennek s a hang bénulása áll be. 
S amint az erőltetett „á“ vokális okozza a mély hangot, olyanképen 
az „i“ okozója lehetne a sikoltásszerú fejhangnak.

A hangképzés azonban nemcsak vokálison, hanem mássalhangzón 
is múlik. S mint már emlitettem, mind a kettőnek olyannak kell 
lennie, mely a gyermek lelkében viszhapgra találjon, mely kedves 
legyen neki és jól essen neki. Az pedig nem lehet más, mint amely 
hangcsoporton maga a gyermek önkéntelenül, illetve saját jószántából 
megnyilatkozik. És pedig a zöngeképzés alatt. De lehet, hogy egye
bütt is. Az én feljegyzéseim kicsinyek, de a „pá“ ellen szólnak. Tizen
két növendék közül egyik sem hozta magával, illetve nem ejtette ezt 
a hangcsoportot. Ellenben legtöbbje a következőket gagyogta: baba, 
bampa, mama, barna, mamba, mampa. Úgyszólván valamennyi zöngés 
explozívával kezdte, a tompa, zöngenélküli „p“ mássalhangzó csak 
másodrangúlag szerepelt. És ami legfőbb, valamennyi ajkon a szelid, 
puha ejtésú rövid „a“ vokális hangzott. íme, ennek a néhány növen
déknek ez volt a szimpatikus hangja. S kíséretében, mint kellemes 
előhírnök, első helyen zöngés explozíva szerepelt, vagy pedig a tiszta 
hangzású „m“ orrhang. S ilyenkor nincs is mit félni az orrhangtól. 
Amit a természet produkál, az jó.

Összegezve a mondottakat, tanácsolom, vessük el a „pá“-t, 
amennyire bűnei miatt megérdemli s vegyük elő a hangképzésnél a 
„baba“ vagy pedig „mama“ szavakat, amennyiben erre jóknak bizo
nyulnak. Mert kipróbálva még nincsenek. Sem a kisded „baba“, sem
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a kedves „mama.“ De kipróbálni kellene, hogy ne csüngjünk annyit 
a német emlőkön, hogy ne a németek másolói, hanem saját eszünk 
után induló magyar kultúra munkásai legyünk. Mert máris olyan 
németek vagyunk, hogy alig tudunk magyarok lenni. Ha valamelyik 
németországi kartárs közibénk vetődne, egész otthonosan erezné magát. 
Német a módszer, német az eljárás, a bútorzat, a szemléltető képek 
s a rossz beszédhang is. Csak a számológép nem német, hanem — 
orosz. Iskoláink tele vannak aggatva oda nem való képekkel, német 
illusztrációkkal, német sarkantyúkkal és asszonyokkal. Ha nincsenek 
magyar képeink, legyenek. Nem volna sokkal jobb, ha, mondjuk, az 
első osztály falain, a fura német ábrázolatú képek helyett, az egyes 
hangok nyelv-, illetve szájállásait szemléltetnék ? Mert elvégre tudni 
kellene, hogy ez a szó: néma, nem tesz annyit, mint német.

De nehogy összezavarjam a dolgot, kijelentem, hogy én azért 
tartom elvetendőnek a „pá“-val kezdő hangképzési módszert, mert 
siketnémáink beszédhangját illetőleg veszedelmet látok benne. Mert 
avval a hangmennyiséggel, mellyel mi a képzésnél ezt a szócskát 
kiejtjük és kiejtetjük, nemcsak egy most keletkezőben levő, hanem 
már szépen és tisztán csendülő, régi jó hang is elpusztul. S az 
elpusztult, tönkretett jó hangot soha helyre nem hozhatjuk. Akkor 
aztán pedig, felfordithatjuk a címert. Volt hang. Nincs hang. A siket
néma hangját örökre eltemettük. P á ! A.

A siketnéma tanuló világnézetének 
helyes kialakulása.

Minden egyénnek, tehát a siketnéma életfeltételeinek és az élet
ben való céltudatos boldogul hatásának egyik múlhatatlan tartozéka: 
a világnézet helyessége.

Látjuk, tapasztaljuk, hogy az emberiség szaporultával az u. n. 
evolúciós jelenségek s ezzel egyetemben az életfeltételek mindinkább 
szövevényesebbekké, bonyolultabbakká válnak, amely szövevényesség
ben való helyes eligazodás és az abban való előrehaladás egyes-egye- 
dül csak a világnézet jellegétől függ. Hogy azonban az emberiség egy 
bizonyos hányada nem úgy látja a világot, amint van, továbbá, hogy 
nem tud teljesen simán beleilleszkedni a szociális életet vezérlő és 
irányitó törvényszerűségekbe, annak legnyomósabb okát a világnézet 
helytelenségében kell keresnünk. A világnézet minéműségétől függ az 
egyén érvényesülésének helyessége, illetve érvényesülésének esetlen
sége, hibássága is. Ez az utóbbi eset rendszerint az egyéni bukások 
indítékával kapcsolatos. Minden egyes egyéni bukás kizárólag a való
ságnak háttérbe való szorításából fakad.

Igaz ugyan, hogy csak kevés egyén mondhatja magát a teljesen 
helyes világnézet birtokosának, de ez a legkevésbbé sem zárja ki azt 
a törekvést, mely a helyes világnézet kialakulása felé halad E törek
vés, mint ezt a szemünk előtt folyó események eléggé világosan iga
zolják, napjainkban felette érvényesül. Ennek bizonyságául szolgál
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ama sietség, nyugtalanság, tudományszomj stb., mely a társasélet 
kebelén lévő egyének szellemi világában nyilvánul. Mindebből vilá
gossá válik, hogy a kor szellemével párhuzamosan haladó világnézet
tel szemben a siketnémának sem szabad a maradiság álláspontját 
foglalnia el, hanem minden törekvését a világnézet helyes kialakulá
sára kell irányítania.

Ha a siketnéma, t. i. a tanult siketnéma világnézetét bizonyos 
szempontok szerint mérlegeljük, kitűnik, hogy e világnézet alapjában 
véve felette ingatag és megbízhatatlan jellegű, ami a siketnéma élet
érdekeire és a szociális életben való helyes boldogulására káros követ
kezményű. Ezért a siketnéma élettevékenységét, szociális magatartását 
bizonyos naiv, felületes, gyermeteg jelenségek övezik. Ez egyszersmind 
szülőoka annak, hogy a siketnéma az épérzékű szellemi megnyilatko
zásaiban jóformán olyan sajátságokat észlel, melyek az ő szellemi 
ténykedéseinek mintegy fensőbbségét képezik. Innen magyarázható az 
a körülmény is, mely a siketnéma az épérzékűekkel szemben tanúsí
tott fokozott hiszékenységének tudható be s mely többnyire a siket
néma életboldogulása elé számos akadályt gördit. Ezek s ezekhez 
hasonló, vagy azonos jellegű hibák, melyek a siketnémák szellemi 
világában észlelhetők, egy csapásra eltűnnének akkor, ha a siketnéma 
a helyes világnézet birtokába jutna. Épp ezért a siketnéma-intézetek 
törekvései között ott legyen az a törekvés is, mely hivatva van arra, 
hogy a siketnéma világnézetének helyes alapját megvesse, vagyis, 
hogy megmutassa az útat, mely a siketnéma világnézetének helyes 
kialakulásához vezet.

A világnézet alapjában véve nem egyéb, mint az egyén ismere- 
reteinek, tehát tudásának egy végső rendszerben való összefoglalása, 
illetve egységesülése (integrálódása).

A világnézet önértékűsége mindenkoron az egyéni ismeretek 
mennyiségétől és azok mineműségétől, valamint az egységesítés ered
ményétől függ. Annak az egyénnek, aki kevés s mindamellett helyte
len ismerettel bir, világnézete felszínes és tökéletlen. Azonban ne 
feledjük el, hogy a kevés ismerettel rendelkező egyén világnézete is 
lehet helyes, ha az abban összefoglalt ismeretek a valóság érvényes
ségének hódolnak.

A siketnémák intézetei a jelenlegi körülmények között nem 
nyújthatnak annyi ismeretet a siketnémának, mint amennyi egy terje
delmes és magasabb filozófiai okoskodáson alapuló világnézet kialaku
lásához szükséges, de minden bizonnyal megtehetik, hogy ezt a szű
kös ismeretet, melyet jelenleg a siketnémának nyújtanak, úgy nyújt
sák, hogy annak minden porcikája a világnézet helyes kialakulásának 
alapelemét képezze.

Ha a siketnéma teljesen megértette úgy a körülötte, mint a tőle 
távolabb végbemenő fejlődési jelenségekből összpontosított tények és 
értékek világát, akkor az azokról alkotott nézete is helyes lesz. Az 
ily jellegű ismeretekből kijegecesedett világnézet pedig legjobb bizto
sitéka annak, hogy a siketnéma az élet küzdő-terén kellőleg boldo
guljon. Az éleslátás s az ebből fakadó gyors és pontos áttekintés, 
a helyes elhatározás, mely a céltérő egyéni ténykedésekhez vezet, az
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egyén világnézetének értéki fokával függ össze. Ettől a jótékony 
tényezőtől a siketnémát sem szabad elvonnunk, mert ellenkezőleg 
egyéni önkifejtése a megkötöttség korlátái közé szorul.

Ezek után helyénvalónak találjuk annak a kérdésnek a tisztázá
sát, hogy voltaképpen mik lehetnének a siketnéma világnézete ki
alakulásának lényegesebb feltételei.

Azok a feltételek, melyek a siketnéma világnézete helyes ki
alakulását célozzák, mennyiségüket tekintve, elég számosak. Épp ezért 
alábbi kimutatásunk csak a szembeszökőbbekre és értékesebbekre 
irányul. Á fent jelzett kérdéssel még egy fontos kérdés is társul, 
nevezetesen eldöntése annak, hogy mikor kell hozzálátnunk a siket
néma világnézete kialakításához? A siketnéma világnézete helyes ki
alakítását célzó tényezőket mindjárt a kezdet-kezdetén kell érvényre 
juttatnunk. A kiindulási pont, melyből a kis siketnéma leendő világ
nézete alapja megvetéséhez szükséges elemeket merítünk, az otthon 
szerzett ismeretek helyesebbikjei lesznek. Igaz ugyan, hogy az otthon 
szerzett ismeretek között vajmi kevés a helyes ismeret, mert a kis 
siketnéma otthon szerzett ismereteinek javát, az élettani káprázatokon 
kivül, melyekben az épérzékű is leledzik, még a hiányzó érzék és a 
hangbeszéd hiányából fakadó tökéletlenség is jellemzi, ámde ismeretei 
között olyanokra is bukkanunk, melyek a helyesség hizonyos törvény- 
szerűségének bizonyos mértékben megfelelnek. S bár az igy felfede
zett ismereteket nem is tudjuk a siketnéma leendő világnézete alap
jába belehelyezni, illetve azokat a világnézet alapját képező elemei
nek tekinteni, mégis értékesíthetjük, még pedig úgy, hogy a világnézet 
alapját előkészítő tényezői közé sorozzuk. Hasonlítsuk össze az intézet 
küszöbét átlépő kis siketnéma ismereteinek állapotát a vele egykorú 
épérzékűével, kitűnik, hogy a siketnéma ismeretei szétszórtabbak, 
kevesebb az általánositott pont, mint az épérzékűnél. Ennek okát ki
zárólag a hangbeszéd nélkülözésében kell keresnünk. Már pedig két
séget nem szenved, hogy minél szétszórtabb az ismeret, annál foko
zottabb tevékenységbe kerül annak egyetemesitése.

A világnézet kialakulása, mint már jeleztük, az elsajátított isme
reteknek bizonyos törvényszerű egységesítésén alapul. Ez az egysége
sítés a hangbeszéd segélyével sokkal könnyebben s tökéletesebben 
folyik, mint pl. a jelbeszéddel. Sőt e helyütt joggal állíthatjuk, hogy 
a helyes világnézet kialakulása a hangbeszéd mellőzésével nem is 
érhető el. Minél tökéletesebb a hangbeszéd, annál jobban biztosítjuk 
a világnézet helyes kialakulását. Ha tehát pedagógiai érdekegységeink 
oda irányulnak, hogy a siketnéma majdan egy helyes világnézetnek 
legyen birtokosa, úgy múlhatatlanul a tökéletes hangbeszédhez szük
séges biztosítékokkal kell őt felruháznunk. Lássuk tehát röviden, hogy 
magának a hangbeszédnek micsoda szerepe van a világnézet ki
alakulásánál ?

Élettani tapasztalataink arról győznek meg, hogy a külső világ, 
mely érzékeinkre bizonyos számú és minőségű molekuláris mozgás
hatást gyakorol, számtalan egyes képből áll. Azonban az egyéni elme 
képtelen arra a műveletre, hogy a külvilág differenciálódott képein 
eligazodjék. Épp ezért az elme a külső világ képeit egyszerűsíti s
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ennek alapján rendezi, hogy ezáltal az áttekinthetőségnek s általában 
az egyén eligazodásának szabad útat teremtsen. Az elme ebbeli mű
veletéből, mely szerint a külvilág érzéki képeit egyszerűsíti s közös 
vonásaik által egybeveti, az u. n. közképek, vagyis logikai értelemben 
véve: fogalmak keletkeznek, melyek ily minőségükben átlátszóbbá, 
áttekithetőbbé teszik a szemléletet. Ámde bizonyos, hogy a közkép 
területe is eléggé terjedelmes, mely terjedelménél fogva nem alkalmas 
arra, hogy a tudat egységesülési munkájában érvényesüljön. Ha tehát 
magát a közképet használnék fel világnézetünk kialakulásánál szereplő 
egységesülésnél, akkor felette sok akadállyal kellene megküzdenünk, 
hogy világnézetünk helyessége annyira-amennyire érvényesülhessen.

A képzetekben való eltévelyedésektől, továbbá az egységesülés 
hibásságaitól egyes-egyedül csak a szó, vagyis a képzetnek, a fogalom
nak a jele véd meg. Maga a szó rövidségénél s egyszerűségénél fogva 
legalkalmasabb tényezője az elsajátított ismeretek rendszerbe való 
foglalásának s ennek kapcsán a világnézet helyes kialakulásának.

A világnézet minemüségének lényege az egyéni ismereteknek 
rendszerbe való egységesítésében, egyetemesitésében gyökerezik, mely 
egységesítés a helyes létét a nyelvből kiinduló elvont gondolkodásnak 
köszönheti. Ha tehát valamely egyén híjával van a hangbeszédnek, 
akkor a szoros értelemben vett elvont gondolkodást s az ebből fakadó 
helyes világnézetet kénytelen nélkülözni. Ilyen szempont alá vehetjük 
azt a siketnémát is, aki tisztán csak a jelbeszéd segélyével érintkezik 
a külvilággal. Köztudomású, hogy minden egyén valamely beszéd 
keretei között gondolkozik. Ebből egyúttal azt a következtetést von
hatjuk le, hogy minden elvont és egyúttal tudatos gondolkodás semmi 
egyéb, mint halk beszéd.

A kis siketnéma addig, amig a hangbeszéd birtokába nem jut, 
a jelbeszéd keretei között gondolkodik.

Már pedig a jelbeszéd a gondolat, vagyis a közképnek meg
másíthatatlan külső megnyilvánulása. Ebből a szempontból siket
néma gondolkodását olyannak kell tekintenünk, mint a jelbeszéd 
bizonyos érvényesülésének az eredményét. A siketnéma képekben 
gondolkodik, mig ellenben a hangbeszéddel rendelkező egyén gondol
kodása a hangbeszéddel függ össze, mely lényegében korántsem azo
nos a gondolat, illetve a közkép mineműségével. Ettől teljesen elütő 
természetű, egészen más, rövidebb, egyszerűbb, könnyebben kezelhető, 
mint maga a közkép, mi az ismereteknek rendszerbe való foglalása 
szempontjából felette nagyfontossággal bir. Tapasztalhatjuk, hogy a 
kis siketnéma eleinte fokozott ügyetlenséget tanúsít a szorosabb érte
lemben vett elvont gondolkodás és a gondolatrendezés helyessége 
terén. Nagy munkájába kerül, hogy a hangbeszéd által az u. n. 
érzéki világ pillanatnyi hatásaitól megszabaduljon s ennek révén ne 
a közképekben, hanem az elsajátított szavakban gondolkozzék. Ez 
egyúttal okozója annak, hogy a siketnéma ismeretei kevesebb, helyte
lenebb rendszerbe vannak összefoglalva, mint az épérzékűé.

A jelbeszéd, mint a közkép külső megnyilvánulása, a maga jel
legzetességénél fogva nem alkalmas arra, hogy a különböző fokú és 
minőségű ismeretet bizonyos sajátsága alapján helyes rendszerekbe
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foglalja, hogy ezáltal az egyén az élet és a világ valódiságára tudjon 
következtetni. Azok a hamis fogalmak, továbbá azok rendszerei, me
lyek a siketnémánál észlelhetők, mindmegannyian a hangbeszéden 
alapuló gondolkodás hijából erednek. Mindebből röviden arra a tényre 
jutunk, hogy a világnézet helyes kialakulásához a hangbeszéd múlhatat
lanul szükséges.

A tökéletes hangbeszédnek s ezzel együtt a világnézet helyes 
kialakulásának legszámottevőbb feltétele: a tökéletes szemlélet. Meg
figyeléseink világosan igazolják, hogy a kis siketnéma szemlélete, 
illetve annak minősége jóval mögötte áll az épérzékü szemléletének. 
Feltétlen kötelességeink közé tartozik tehát, hogy e szemléletet helye
sebbé, jobbá tegyük. A tökéletes s igazán értékes szemlélet csakis a 
mindenoldalú öntevékenységből sarjadzik ki, valamint azt az állítást 
sem szabad kétségbe vonunk, mely szerint az elvont gondolkodás ki
zárólag csak a konkrét világ tényein, melyek bizonyos fejlődésnek s 
visszafejlődésnek hódolnak, épülhet fel helyesen. Épp ezért hibát 
követnénk el akkor, ha mindjárt kezdetben kész abstrakciókat nyújta
nánk a siketnéma elméjének. Ha az elme teljesen magáévá tette a 
konkrétumot, akkor az ebből eredő abstrakció is minden bizonnyal 
a valóság tényével összevág. A helyes szemlélet által a siketnéma 
ismereteinek kétes értékű, valótlan* elemei a feledés által kiküszöbö
lődnek s a helyességnek, a valódiságnak engednek teret. E helyes 
ismeretek, mint a kis mozaikdarabok, egymással összefüggő helyzetet 
foglalnak el, miáltal a világ képe határozottabb és szélesebb alakot ölt.

Ügyeljünk arra, hogy a siketnéma öntevékenysége mindenkoron 
a valóság, az igazság kipuhatolására és megismerésére, valamint 
annak értékesitésére irányuljon. Természetes, hogy az igazság, a való
ság keresése és felfogása sok fáradságot igénylő munka. Mert hisz’ 
tudjuk, hogy az egyén tapasztalatai jönnek-mennek, erősitik, rombol
ják, szélesítik, szűkítik egymást s valójában csak azok a tapasztalatok 
tarthatnak igényt állandósultságra, melyek a harc hevében életbevágó 
értéküknél fogva felülkerekedtek s jegecekké, vagyis alapeszmékké 
váltak.

Az igazság keresése mindig a valósággal függ össze. Ámde bár
mely valóságot csak akkor tudunk kellően felfogni, megérteni es érté
kelni, ha tisztában vagyunk a fejlődés bizonyos sajátságaival. Értessük 
meg a siketnémával, hogy a fejlődés, melyen az ő világnézete ki
alakul, semmi egyébb, mint a határozatlannak, a differenciálódottnak 
a határozott és az integrálódott irány felé haladása, mely haladás 
bizonyos törvényszerűségnek keretei között történik. Azonban egyet 
jól jegyezzünk meg, tudniillik azt, hogy a siketnéma világnézetének ki
alakításánál nemcsak pusztán a való élet mélyítésére, hanem ezzel 
egyetemben az érzelmek, főleg pedig az esztétikai és ethikai érzelem 
megnemesbitésére, továbbá az akarat megacélozására is kell töreked
nünk. Mert való, hogy az egyes érzelmek mellőzése miatt számos 
hiba csúszik a világnézet területére, igy többek között az ily egyén 
bizonyos pessimistikus szemmel nézi a világot, mi velejében csökkenti 
a világnézet igazi értékét. A gyenge akarat pedig nem elegendő ahoz, 
hogy az egyén meglevő ismereteit egy végső pontban egységesítse.
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Minél korábban kezdjük e körbe tartozó ténykedésünket, annál 
biztosabb, tökéletesebb az eredmény. Az eredmény helyessége azt 
kívánja, hogy a világnézet talajának az előkészítését már az első 
osztályban kell megkezdenünk. A tevékenység, melyet e cél érdeké
ben kifejtünk, összhangban legyen a siketnéma érdeklődésével. E vég
ből ismernünk kell azt a határpontot, ahol a kis siketnéma érdeklő
désének különböző jellege kezdődik, mert minden ismeret csak úgy 
illeszkedik bele a világnézet kereteibe, hogyha ez a gyermek élet- 
szükségletein nyugvó érdeklődés tulajdonságaiból fakad. Számba kell 
vennünk a siketnéma érzéki, szubjektív, objektív, állandó és logikai 
érdeklődésének valamennyi sajátságát. A szavak tanítása, melyek az 
első osztály anyagát képezik, a kis siketnéma érdeklődésén épüljön. 
Mindig és minden körülmények között csak oly szavakat kell taníta
nunk, melyek jelentését a siketnéma könnyen és gyorsan megérti. E 
szavak, mint tudjuk, eleinte teljesen függetlenek egymástól s arra 
szolgálnak, hogy a későbbi fokon kialakulandó rendszerek alapelemeit 
képezzék. Azonban minél érzékibb a szó s minél kizárólagosabban 
megértette a kis siketnéma a szavak jelentését, annál helyesebbek, töké-, 
letesebbek, átlátszóbbak az azokból egységesített módszerek. A második 
osztályban főleg az legyen a célunk, hogy a siketnéma ismeretei 
bizonyos kisded rendszerekké alakuljanak. Minden ilyen kisded rend
szer föl legyen ruházva a helyesség érvényesülésének valamennyi 
biztosítékával. Mondanunk se kell talán, hogy a rendszerek köre a 
következő osztályokon mindjobban tágul, , mi a siketnéma szellemére 
hovatovább fokozottabb munkát ró. Hogy azonban e minőségű szel
lemi ténykedés minél könnyebb legyen, szükséges, hogy a siketnémát 
idejekorán avassuk bele annak a módszernek a titkaiba, melynek segé
lyével a rendszerek fejlődnek és tökéletesednek. A módszer feltétele 
kivált a nyert tapasztalatok azonosságának és külömbségének a fel
ismerésében gyökerezik, mi a tapasztalatoknak egymással való össze- 
hasonlitása által történik. Tanítsuk meg a siketnémát kérdezni, mert 
érdeklődésének érvényesülése, továbbá Ítéleteinek és következtetéseinek a 
helyessége csak ezáltal érhető el.

A felső osztályok tárgyai már nagyobb, tömöttebb rendszerek 
kialakulását vonják maguk után. Itt a világnézet helyes kialakulásá
nak akkor teszünk eleget, ha azokat a rendszereket, melyek a tanítási 
tárgyak körébe eső ismeretek integrálódásán alapulnak, egymással 
összefüggésbe hozzuk s ily jellegükben egységesítjük. A felső osztály 
tanulóit tehát arra kell képesítünk, hogy a különböző tanítási tárgyak 
alapján nyert ismereteiket egy végső rendszerbe tudják összpontosítani. 
Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy a siketnéma intézeteknek leg
kevésbé sem lehet feladata, hogy a siketnéma világnézetét a tanítási 
időtartam alatt teljesen kialakítsa, mert a siketnéma világnézetének 
teljes kialakulása csak a későbbi életévekben történik. Azt, amit az 
intézet a siketnéma világnézetének kialakulása érdekében tesz, ki
zárólag csak irányitója, útbaigazítója annak, hogy a siketnéma világ
nézete a későbbi idő folyamán helyesen alakulhasson ki.

Szobolovszky István.
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A siketnémák tanára mint tolmács.
Nehéz és kényes feladat hárul a siketnémák tanárára, valahány

szor a törvény előtt szakértő-tolmácsként kell szerepelnie. Sok eset
ben minden törekvésünk, buzgalmunk, hiábavalónak bizonyul. Hajó
törést szenvedünk a kihallgatandó siketnéma bárdolatlansága miatt, 
sokszor azonban a biró tapasztalatlansága miatt is. Egy közjegyző 
egy alkalommal azzal bizott meg, kérdezzem meg egy tanulatlan 
siketnémától: „hányadika van ma, honnan jött és ki előtt van most?“ 
Egy más alkalommal meg nem tudtam megértetni a vizsgálóbíróval 
a halló és a siketnéma közötti különbséget. Hasonló esete — azt 
hiszem — minden tanártársamnak volt már, akiknek alkalma volt 
tolmácsként szerepelni.

Tanulságképen közlöm Schiller kartársunknak, a berlini törvény
szék hites tolmácsának ezen a téren szerzett tapasztalatait, amelyek 
Reuschert Emil „Gebärdensprache“ című könyvében láttak napvilágot.

„A bírósági tárgyalásoknál a siketnémák kihallgatása rendszerint 
természetes, konvencionális vagy művészi jelbeszéddel történik. Ki
zárólag a hangbeszéddel csak nagyritkán lehet boldogulni. A tárgya
lások vezetésénél a bírák különböző szokásoknak hódolnak. Egyesek 
a gyors lebonyolításnak hivei. Ezek csak a jelbeszéd igénybevételét 
kívánják. Az eskü is jelnyelven történik. Mások a tolmácsra bizzák, 
milyen eszközöket használ az igazság felderítése érdekében. Ilyen 
esetben az eskütétel Írásban történik. A siketnéma leírja az eskü
mintát és miután a tolmács meggyőződött arról, hogy annak tartal
mát megértette, aláirja. Ha a kihallgatott siketnéma irni-olvasni nem 
tud (vagy ha külföldi), megesketése természetesen jelnyelven történik. 
Szellemi fogyatkozásban szenvedő siketnémák eskütételre nem bocsát
hatók, vallomásaik is nagyon kétes értékűek. Ha a megértés lehetet
len, a szakértő-tolmács szakvéleményt nyújt be arra nézve, hogy az 
illető siketnéma nem hallgatható ki, sőt, hogy polgári jogainak és 
kötelességeinek sem tud eleget tenni. Ez esetben (főleg örökségi ese
tekben) gondnokot rendelnek ki részére.

A törvényszéki tárgyalások abstrakt kifejezéseinek megértése 
sok nehézséget okoz a siketnémának. A siketnémák tanárának növen
dékeit, a tanítás folyamán, a polgári életbe való bevezetés alkalmával 
ezekkel a kifejezésekkel és szokásformákkal meg kell ismertetnie. E 
célból szerezze be a tanár a legfontosabb nyomtatványokat (pl. idézőt, 
kézbesítési ivet stb.) és magyarázza meg ezek célját és használatát 
is. Különös gondot fordítson az esküminta megértetésére és a bíróság 
előtt tett eskü jelentőségének és következményeinek megemlítésére is.

Hosszas magyarázatba a bíróság előtt bocsátkoznunk nem sza
bad. A legtöbb biró az ilyen törekvéseket azzal utasítja vissza, hogy 
azok az iskolába valók.

A jelnyelv használata nélkül — mint már előbb is említettem — 
tárgyalás majdnem sohasem szokott lefolyni, kívánatos tehát, hogy a 
siketnémák tanára, már ebből a szempontból is, nagy jártasságra 
tegyen abban szert.

Nagyobb városokban, ahol a siketnémák tömegesebben élnek, a
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siketnémákkal való összes tárgyalásokat ugyanannak a bírónak kellene 
elvégeznie. Ebben az esetben az illető csakhamar elsajátítaná a siket
némákkal való különleges bánásmódot, beszédjükhöz is hozzászoknék 
és megtanulná az igazi siketnémát a szimulánstól megkülönböztetni.

Ennél a kérdésnél: „Helyes-e a jegyzőkönyv?“, a tolmács ki
nyújtott mutatóujját végighúzza az Íráson és a „helyes“ (jó) jelét 
csinálja, miközben kérdő arekifejezést ölt, fejével pedig „igen“-t int. 
Előzetesen azonban a tolmács a siketnémával a jegyzőkönyvet el
olvastatja, mialatt ez a tartalmat egyúttal jeleli is.“

Érdekes Kohler, a neudorfi siketnéma-intézet vezetőjének Reu- 
scherthez ebben az ügyben irt levelének következő része is :

„F. é. ápr. 28-ára meg vagyok idézve a t.-i törvényszékhez egy 
képzésben nem részesült siketnéma ügyében. Az illetőt 12 év előtt 
szurkálás miatt már 2 évi börtönre Ítélték. Atyja megrögzött alkoholista 
volt. Durva családból származó durva ember. Amikor először elitélték, 
semminemű okmánya nem volt. A szükséges adatokat következőképen 
állapítottam meg. üjjaimon megmutattam neki, hogy én hány éves 
vagyok. Erre ő hasonlóképen megmondta életkorát. Ezután keresztet 
vetettem, amit ő tökéletesen utánzott. Tehát katholikus vallású. Majd 
német csendőröket és katonákat jeleltem. Ezeket ő természetesen 
ismerte. Majd francia katonát (sapkát és vállrojtol) jelellem, amire ő 
azt mondta, hogy ilyet is látott. Megállapítottuk tehát, hogy illetősége 
a francia-német határon keresendő és hogy valószínűleg a határ mind
két oldalán csavargott. A határrendőrséghez küldött fényképe alapján 
egy Metz-vidéki csendőr felismerte s igy illetőségi helyét sikerült 
megállapítani.“

Kohler tanártársunk levelét azzal az Ígérettel fejezi be, hogy 
tárgyalásoknál szerzett tapasztalatait ezentúl pontosan fel fogja je
gyezni. Mi is helyesen cselekednénk, ha Kohlért követnők. Bv.

VEGYESEK.
Tanácsosunk kitüntetése. A napokban a Hivatalos Közlöny

ben a következő kinevezés jelent meg: „Vallás- és közoktatásügyi 
magyar miniszterem előterjesztésére "dr. Náray-Szdbó Sándor minisz
teri tanácsosi cimmel és joggal felruházott miniszteri osztálytanácsost 
miniszteri tanácsossá kinevezem és neki az államtitkári cimet és jel
leget adományozom. — Kelt Budapesten, 1910. évi május hó 23-án. — 
Ferencz József s. k. Gróf Zichy János s. k.“ — A munka és szorga
lom által megérdemelt kitüntetéshez szives örömmel csatoljuk őszinte 
szerencsekivánatainkat.

Halálozás. Erdős István, a siketnémák kecskeméti intézetének 
tanára folyó évi május hó 19-én meghalt. Nagyon szomorú gyászhir 
ez, mert ő benne a magyar siketnéma-oktatásügy egyik legönzetlenebb 
és legodaadóbb harcosát vesztettük el. Megdöbbentő is, mert akitől 
oktatásügyünk hasznára nem ok nélkül vártunk sokat, annak a ter
mészet rendje ellenére korán, életének 29-ik évében kellett sírba szál-
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lania. A kecskeméti intézet tanártestülete, akinek vesztesége a család 
után a legnagyobb, a megboldogult haláláról a következő gyászjelen- 
lést adta:

„A Siketnémák áll. s. Kecskeméti Intézetének tanártestülete fáj
dalmas érzéssel jelenti, hogy Erdős István tanár, a siketnémák kecs
keméti intézetének 8 éven át fáradhatatlan munkása, folyó hó 19-én 
hajnali 4 órakor, életének 29-ik évében, hosszas szenvedés után hir
telen elhunyt. A megboldogultban a testület tagjai érdemes kartársat 
és feledhetetlen jó barátot vesztettek, a növendékek pedig példás gon
dozójukat és oktatójukat gyászolják. Temetése folyó évi május hó 
21-én, szombaton délután 5 órakor lesz a siketnémák intézetéből. — 
Kecskemét, 1910. május hó 19-én. — A néma sir adjon csendes nyu
galmat annak, aki munkás életét a némáknak szentelte!“

Az elhalt munkásságához méltó volt az a részvét, mely nemcsak 
a hazai testvérintézetek, hanem külföldi kartársak részéről is meg
nyilvánult. Baldrian Károly Bécsből, Reuschert Emil és Wende Gusz
táv igazgató Berlinből külön fejezte ki részvétét a kecskeméti intézetet 
ért veszteség felett. Wende Gusztáv, mint a „Blätter fü r  Tanbstum- 
nienbildung“ szerkesztője, részvétnyilvánitásában a többek között igy 
ir: „Azon nagy csapáshoz, mely önöket Erdős István kartárs halálá
val érte, őszinte részvétemet nyilvánitom. Halála nekem is nagy vesz
teség, mert hiszen Erdős úr a „Blätter für Taubstummenbiidung“-nak 
is hű munkatársa volt és akart maradni.“

A temetésen a budapesti, váci, pozsonyi és szegedi siketnéma- 
intézetek tanártestületei küldöttségileg voltak képviselve. A budapesti 
szépszámú küldöttség Klis Lajos igazgató vezetése alatt jelent meg. 
És azonkívül, hogy az összes hazai gyógypedagógia intézetek részvé
tüket fejezték ki, a kecskeméti intézet tanártestületének koszorúja 
mellé nagyrabecsülésük jeléül koszorút tettek még a körmöebányai, 
váci és budapesti intézetek tanártestületei. Ezeken kívül a Magyar 
Siketnéma-Oktatás egy pálmacsokrot tűzött „Hű és fáradhatatlan mun
kásának“ koporsójára. A sírnál Fodor István, a siketnémák kecske
méti intézetének tanára, kartársai nevében a következő szavakkal vett 
búcsút a megboldogulttól:

„Megremeg a szivem, s úgy érzem, hogy a dobbanása is eláll 
egy percre, mikor e sötét koporsó mellé állok.

Hangos szóra kell felnyitni ajkamat, mikor a fájdalomtól elszo
rul a lelkem. Beszélnem kell, mikor érzem, hogy bánatom csak né
mán és kifejezés nélkül tud oly mély lenni, amilyen téged illet, kedves 
Pista barátom! De szólok mégis, mert szavam kartársaidnak, a siket- 
néma-intézet tanári testületének utolsó szava.

Nehéz bár köntösbe öltöztetni azt a gondolatot, melyet a mel
lettünk álló halál kegyetlensége támaszt bennünk, s különösen nehéz 
ez nekem most, mert a te életednek elmúlása úgy hat rám, mintha 
a csatasorban mellőlem lőttek volna ki egy közkatonát. Talán soha
sem éreztem annyira át a halál mivoltát, mint a te munkában kidőlt 
korai halálod felett.

Megtört szívvel, megfosztott reménnyel kell beszámolnunk éle
tedről. Fiatal fa voltál, melyet a vihar akkor csavart ki tövestől, mi
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kor megmutatta növését és a legszebb reményekre jogosított. Kegyet
len volt a gondviselés, mert haláloddal kiölt egy munkáért hevülő 
szivet, egy pályájáért igazán lelkesedő életet. Mostoha volt a sors, 
mert nem adott időt, hogy beváltsd mindazt, amit a siketnéma-okta- 
tás joggal várhatott tőled. Ez teszi a mi bánatunkat oly mélylyé, ez 
teszi gyászunkat vigasztalanná. Mert valóban mindig jobban sebez és 
mindig elcsüggesztőbb egy gazdag reménytől megfosztatnunk, mint egy 
meglevő értéket elveszítenünk. És a te korai halálod sok reménytől 
fosztott meg bennünket.

Kiváló érdemed a külföld siketnéma-oktatásának rajongó tanul
mányozása volt. Tudni és meghonosítani kívántad módszerünkben 
mindazt az újat és jót, ami a külföldön felszínre került és helyesnek, 
gyakorlatinak bizonyult. Ezt törekedtél közkincsévé tenni a magyar 
siketnéma-oktatásnak.

S ime, most koporsód körül állunk. Lelked ideája teljesülés nél
kül maradt. Életed kialudt . . . .

Haló szived utolsó dobbanásával pedig elvesztettünk egy feled
hetetlen kartársat, egy őszinte barátot. De elvesztettünk még egyet 
Elvesztettük a te lankadatlan munkaenergiádat, melyet nem is tudom, 
hogy a földtől, ettől a rideg sirgödörtől követeljünk-e vissza, vagy az 
égből imádkozzunk le. De bármint legyen is, űrt hagytál magad után 
a siketnéma-oktatás leglelkesebb, legpéldásabb munkásai közt és he
lyébe a mi baráti sziveinket töltötted meg gyásszal és tömérdek 
fájdalommal.

Most, midőn az intézetünk tanári testületé nevében koszorún
kat helyezem sírodra, búcsúszavunk, hogy te, ki annyi néma ajkát 
megnyitottad, pihenj a sírban csendben, némán.“

A fiatal kartárs érdemeiről, aki oly sokat dolgozott és keveset 
élt, lapunk más helyén emlékezünk meg.

A siketnómák kecskeméti varróiskolájának szervezeti 
szabályzata. A varróiskola célja és feladata. A siketnémák varró
iskolájának célja az, hogy az intézetből kikerült leánynövendékeket a 
női felsőruha-varrás minden ágában kiképezze. Feladata pedig, hogy 
növendékeit önálló élethivatásra képesítse, megélhetésüket biztosítsa 
és gyakorlatilag annyira ügyesitse, hogy felvehessék a versenyt az 
épérzéküekkel is . — Felvétel. 1. A varróiskolába felvétetnek először mind
azok a siketnéma leányok, akik a siketnémák kecskeméti, másodsorban 
pedig, akik bármely hazai siketnéma-intézet növendékei voltak. 2. A 
felvétel iránt való kérelem a helyi bizottsághoz intézendő. — Képzés. 
1. A képzés ideje 3 év. Némely növendék képzési ideje azonban 
szükséghez képest külön megállapodás tárgyát is képezheti. 2. A varró
iskola növendékei a varrásban való gyakorlati képzés mellett elméleti 
továbbképzésben is részesülnek. 3. A növendékek az iskola elvégzése 
után az iskola látogatásáról és a varrásban tanúsított elhaladásukról 
szabályszerű bizonyítványt kapnak. — Segélyezés és jutalmazás. 1. A 
szegénysorsú növendékek segélyt, jutalmat pedig bármely növendék 
kaphat. 2. A segélyezés és jutalmazás felett a helyi bizottság határoz. — 
Vezetés. 1. A varróiskola minden ügyét a helyi bizottság és annak 
tisztikara, az elnök és jegyző intézi. 2. A varróiskola közvetlen fel
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ügyelője a helyi bizottság elnöke, aki egyszersmind az iskola vezető
jének is ellenőrzője. A pénztárt időnkint megvizsgálja. A kifizetéseket 
ellenjegyzi, a növendékek felett közvetlen felügyeletet gyakorol. Intéz
kedéseiről a bizottságnak jelentést tesz és a bizottságnak az iskolára 
vonatkozó határozatait végrehajtja. 2. A varróiskola vezetője és pénz
tárosa a helyi bizottság jegyzője, aki végzi az összes adminisztrácio- 
nális teendőket, figyelemmel kiséri és irányítja az iskola üzletmenetét, 
az elnök által utalványozott összegeket kifizeti, a kiadásokról és be
vételekről szabályszerű könyveket vezet. A bevételeket és kiadásokat 
a helyi bizottság pénztárkönyvében számolja el. A könyveket minden 
hó végén lezárja, az üzleti év végén pedig zárszámadást és mérleget 
készit. Intézkedéseiről esetről-esetre jelentést tesz a bizottságnak, 
akinek mulasztásaiért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik, vala
mint felmentését is ettől nyeri. 3. A növendékeket a bizottság által 
alkalmazott varrónő képezi ki, aki az üzleti vállalkozásokat felelősség 
mellett teljesiti. A rendelésekről könyvet vezet. Az üzleti bevételekről 
naponkint elszámol. 4. A varrónő alkalmazásának és díjazásának fel
tételeit a bizottság határozza meg. 5. A pénztárkészlet 100 koronán 
felül a takarékpénztárba helyezendő el. 6. A növendékek tartoznak a 
varróiskola házirendjéhez alkalmazkodni.

Felolvasás. Klug Péter, a siketnémák szegedi intézetének 
igazgatója, április hó 22-től május hó 13-áig a szegedi tanítóképző 
III. és IV. éves növendékeinek sorozatos felolvasást tartott a gyer
mektanulmányozásról, annak céljáról, a követett módszerekről, a gyer
mek nyelvéről, a gyermekrajzokról és a gyermekjátékokról, továbbá 
a gyógypedagógiáról" s ennek különböző ágairól.

Figyelmeztetés. A siketnémák váci intézetének igazgatósága 
a következő felhívást küldötte a siketnéma-intézelek igazgatóságaihoz: 
„Tisztelettel idézem szives emlékezetébe a tekintetes Igazgatóságnak 
azt az egyesületi határozatot, hogy a siketnéma-oktatás behatóbb és 
részletesebb tudományos művelése céljából szükséges volna a siket- 
néma-intézetek orvosi véleményeit összegyűjteni. E célból a váci in
tézet készséggel ajánlotta volt fel azt az áldozatot, hogy a szükséges 
orvosi vélemény kitöltendő nyomtatványait ingyen megküldi az intéze
teknek, ha ezek a kitöltött nyomtatványokat viszont elküldik a váci 
intézetnek összegyűjtés és megőrzés végett. Kérem tehát a tek. Igaz
gatóságot, szíveskedjék engemet értesíteni arról, hogy hajlandó-e eze
ket a már beküldhető orvosi véleményeket most, a tanév végén be
küldeni ide, illetőleg hogy számit-e annak fejében az ingyenes orvosi 
vélemények űrlapjaira? Vác, 1910. évi május hó 20-án. Tisztelettel 
Borbély Sándor igazgató.“

Az egyéni nevelés, a gyermek pszichofizikai tehetségeinek 
figyelembevétele, a tanításnál egyre nagyobb tért hódit. A német- 
országi siketnéma-intézeti tanárok legutóbbi nagygyűlésén a következő 
kérdés formájában szerepelt : Szükségessé teszik-e az eddigi tapaszta
latok, hogy a képezhető siketnémák bizonyos hányadát kizárják a 
hangbeszéd tanulásából s igenlő felelet esetén milyen eszközökkel 
részesítsék tanításban a nem beszélőket. Az előadó adatokkal bizo-
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nyitja, hogy a siketnémák 20°/o-a nem képes a hangbeszédet meg
tanulni. Ezeket tehát részint a jelbeszédre, vagy az irásbeszédre kell 
megtanítani. Hogy melyik gyermek melyik csoporba tartozik, azt a 
tanár döntse el az alaposan megvizsgált és megfigyelt gyermek képes
ségei szerint. A gyűlés másik tárgya a siketnéma-vak, siketnéma- 
gyöngelátó és nagyothalló-vak gyermekek ellátásáról szólott. A jelen
levők olyan intézetek felállítását tartják szükségesnek, ahol a szeren
csétlenek egész életükön át maradhatnak s ahol munkára nevelnék 
őket. Bemutattak még egy „messzeérző készséget,“ mely a beszéd
hangokat villamos úton közli a siketnémákkal. Három gyermeken be 
is bizonyította a föltaláló műszere használhatóságát. A gépnek, mint 
Írják, nagy jövője van a siketnéma-oktatás terén. f»Af. Gy.«)

Pályázati hirdetés. A gyógypedagógiai tanítóképzőre az 1910— 
1911. iskolai évben 12 ösztöndíjas hallgató vétetik fel. Pályázhatnak 
30-ik életévüket még he nem töltött oly nőtlen egyének, akik elemi 
iskolai tanítói, vagy ennél magasabb képzettséget igazoló oklevéllel 
birnak. Elsőbbségben részesülnek azok, akik a tanítás terén gyakor
latilag már működtek és valamely idegen (német, francia, angol) nyelv
ben jártasak. A képzés két évre terjed s az első főképen elméleti, a 
második gyakorlati irányú és a siketnémák, vakok, gvengeelméjüek és 
a beszédhibában szenvedők oktatására képesít. Javadalmazás: 360 
korona évi ösztöndíj és teljes ellátás a vakok, illetve az állami gyógy
pedagógiai nevelő-intézetben. A képesítő vizsgálat sikeres kiállása 
esetén a hallgatók valamely gyógypedagógiai intézethez való kinevez- 
tetésre és a VIII. fizetési osztályig való fellépésre kilátást nyernek. 
Budapesten lakó tanítók — korlátolt számban — mint önköltségesek 
szintén felvétetnek a képzőbe és a második évben ugyanazon előnyö
ket nyerhetik el, mint az ösztöndijasok. Az 1 koronás bélyeggel el
látott kérvényekhez a következő okmányok csatolandók: a) születési 
anyakönyvi kivonat; b) 'a  végzett tanulmányokról szóló összes bizo
nyítványok és oklevelek; c) a gyakorlati működést igazoló bizonyítvá
nyok ; d) esetleges nyelvismeretről szóló bizonyítványok, végül e) a 
testi és szellemi épségről és egészségről szóló tiszti orvosi bizonyít
vány. Az igv szabályszerűen felszerelt kérvények a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címezve, legkésőbb f. évi junius 
30-ig a pályázók által személyesen nyújtandók be az alulirt igazgató
ságnál. A képzőt illetőleg a vall.- és közokt. m. kir. minisztérium 
1906. évi 6194. számú rendeletével jóyáhagyott szabályzat irányadó. 
Budapest, (I. kerület, Átlós-u. 53.) 1910. május hóban. Berkes János 
igazgató, szakt. előadó.

Kiállítás. Junius 10-én egy olyan kiállítás nyílik meg Buda
pesten, a városligeti iparcsarnokban, amely tanügyi szakférfiaink tel
jes érdeklődésére tarthat igényt. Az Országos Iparegyesület által két 
év előtt kezdeményezett papiros-, tanszer- és iskolaszer-kiállítás a 
megvalósítás stádiumában van és az eddigi előkészületekből Ítélve, 
mindenképen sikeresnek ígérkezik. Nem szükséges bővebben fejteget
nünk, hogy éppen tanügyi férfiainkra milyen fontossággal bir egy ilyen 
kiállítás, amely hivatva van az e téren elért legújabb vívmányokat
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bemutatni, másrészt számot adni arról, hogy a szakmákhoz tartozó 
cikkekből mi készül Magyarországon. Pedagógiai, de egyúttal ipar- 
fejlesztési fontossága is van, ha tanáraink, tanítóink a szakmabeli 
ipar termelésével megismerkednek és a jövőben még fokozottabb 
mértékben tudják a magyar ipar pártolását az iskola falai közé be
vinni. A kiállítás sikerét a résztvevők nagy számán kívül garantálja az 
a körülmény is, hogy a védnökséget Khuen-Héderváry Károly gróf 
miniszterelnök, Hieronymi Károly kereskedelemügyi és Zichy János 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterek vállalták el. Nem kételke
dünk benne, hogy a kiállítás tanférfiaink teljes érdeklődésével és tá
mogatásával fog találkozni.

Hivatalos nyugtázás. (Folytatás.) Erdélyi József 1909-re 7 K. 
Eötvös László 1909. 11. félévre 3'50 K. Deschenszky Ferenc 1909-re 
'7 K. Hövényes Antal 1909-re 7 K. Nemesdfalvi József 1908-ra 7 K. 
Éliás Jakab 1909-re 7 K. Rédiger Károly 1908. és 1909-re 14 K. Török 
Sándor 1908-ra 7 K. Piroska Károly 1907-re mint hátralékot 50 f. 
Rieger György 1908. II. félévre 3’50 K., 1909-re 5 K. és 1910. I. fél
évre 2 K. A siketnémák aradi intézete 1910-re 12 K. Vakok budapesti 
intézete 1910-re 12 K. Éltes Mátyás 1910-re 12 K. Ungvári siketnémák 
intézete 1908., 1909. és 1910-re 36 K. Temesvári siketnémák intézete 
1910-re 12 K. Gyógyp. int. orsz. szakt. 1910-re 12 K. Siketnémák 
budapesti intézete 1910-re 10'76 K. Siketnémák váci intézete 1910-re 
12 K. Orsz. Paedagogiai Könyvtár 1910-re 10'80 K. Siketnémák kapos
vári intézete 1909-re 1P80 K.

Szerkesztő üzenete. H. Sz. Arad. A kérdéses közleményeket 
olvastuk. Nekünk is lesz hozzá szavunk és igen fogunk neki örülni, 
ha becses ellenvéleményének lapunk hasábjain helyet adhatunk. Sőt 
kérjük is arra. A reáltárgyaknak és a beszédtanitásnak egymáshoz 
való viszonyáról szóló kérdést napirenden kívánjuk tartani és oktatás
ügyünk érdekében azon leszünk, hogy minél többek által, minél több 
oldalról világosíthassuk meg azt. — Érdeklődő. Hogy mi lesz az elő- 
lépésekkel s általában a státusrendezésünkkel, azt mi is szeretnék 
tudni. Kiváncsiságát két oly ellentétes hírrel növelhetjük csak, amiért 
magunk sem állhatunk jót. Az egyik szerint úgy hallattszott, hogy a 
szaktanács csinált egy kis rendezést és javaslata az első sorban 
illetékes helyen el is fogadtatott. Ez tehát reményt keltő, jó kis 
hirecske volt. Azonban egy legújabb híresztelés minden reményke
dést semmivé tesz. Ez úgy szól, hogy a pénzügyminisztérium nem 
fogadta el az előterjesztést, hanem teljesen elvetve azt, maga csi
nált valami lehetetlen dolgot. Egyszerűen ennyit: a IX. fizetési osz
tályból kivesznek három állást s azt átalakítják VIII. fizetési osz
tályúvá, azonban sem a VIII., sem a IX. fizetési osztályban új állást 
nem szerveznek, csupán a X. fizetési osztályban tesznek említést 
10—12 új állásról. Végeredmény: lesz a VIII. fizetési osztályban 3 ki
nevezés, a IX.-ben semmi, a X.-ben 10 — 12 és a többi marad a Xl.-re. 
Valóban nem tudjuk, mit szóljunk ilyen híresztelésekhez akár igaz az, 
akár nem.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


