A sik etn ém ák beszédje.
I rta : S ch oltz Lajos.

Az első osztály elvégzése után nagy örömmel viszi haza a
szülő a gyermeket. De már nekünk kevesebb örömünk van benne,
ha a 11. osztályba visszakerül. A szülők — jóakaratukban — viszik
a kis deákot szomszédhoz, rokonhoz, hogy beszéljen, olvasson.
Tanítják új szókra és elrontják a gyermek kiejtését.
Ajánlatos, ha a szülőket az év végén figyelmeztetjük, hogy
otthon minél kevesebbet beszéljenek a kis növendékekkel, mert
jó szándékukkal rósz munkát végeznek.
Következik az I. osztályban tanultak ismétlése és azután 7
éven át a beszéd.
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a siketnéma megtanul
úgy beszélni, mint ahogyan az épérzékü ember beszél. Egy-egy
siketnéma kivételesen megközelítheti a mi beszédünk terjedelmét,
helyességét nyelvtani szempontból, általában bizony alatta marad
a mi beszédünknek. Erős a meggyőződésem, hogy a beszélni
tanulásuk sem lehet olyan, mint az épérzéküeké. Lehetetlenségnek
tartom, hogy mi a 11.—111. osztályban társalogjunk, beszélgessünk,
e fokon a beszédet még csak tanítjuk és e beszédből is csak
egy-egy kifejezést. Ma előkerül az egyik mondat, holnap a másik
stb. Mi tehát a beszédet építjük, követ, téglát hordunk össze a
gyönge épülethez.
Az épérzékü gyermek beszédje úgy fejlődik, mint a növény,
Már kicsiny korában megvan a gyökere, a törzse, a koronája.
Harmonikusan egész. Úgyszólván magától fejlődik' A siketnémáké
csak mesterséges épület.
Nem szeretem a frázisokat. Én pedig határozottan frázisnak
tartom azt a mondást, hogy a siketnémát épen úgy kell a beszédre
megtanítani, mint ahogyan az épérzékü ember tanul.
Ismétlem azért, hogy az alsó fokon csak mondatról-mondatra, kifejezésről-kifejezésre tudunk haladni. A nyelvtani szabá
lyokra való eszméltetést pedig szükségesnek tartom. Ha tehát azt
(unítom, hogy milyen a virág, a cipő, a ruha, stb. a végén meg
kívánom, hogy milyen ? kérdésre elsorolja a tanult mellékneveket,
így csináljon a többi kérdéssel is. Mit csinál? A gyermek feleli.:
Jár, sétál, dolgozik stb. Mi, kivel, hol, hová? stb. Ennyi gramatizálást szükségesnek tartok már az alsó fokon is. Tanításunkban
M a g y ar G yógypedagógia.
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épen e fokon bizonyos rendszerre van szükség. Az alkalomszerüségekkel itt még csak csínján lehet bánni. Az alsóbb osztályok
ban a kínálkozó anyagot annak a körnek rendelem alá, amelyben
a tanítás folyik. Más szóval: fontosabbnak tartom itt még az ala
kot a kifejezések sokaságánál. De alkalomszerííségnek én is csak
azt az esetet tartom, amelyről az egész osztály tud. Ez alkalom
szerűségek hiánya semmi zavart nem okoz. Eleven szemlélet alap
ján konkrét tárgyakról, személyekről, ezek cselekedeteiről annyi
alkalomszerűséget készíthetünk elő, amennyire szükség van. De
egy-egy gyermeknek a megnyilatkozását sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Bármily röviden, de foglalkozunk vele.
Rendkívül fontosnak tartom itt az ismétlést is. Gyakran for
duljon elő a már tanult anyag. És ilyenkor a jel szinte el sem
kerülhető. Nem fordulunk mi minduntalan „kényelmesen“ a jel
hez, hanem a szükség parancsolja, hogy a jelt is felhasználjuk.
Alig hiszem, hogy minden intézet ne törekednék az eleven szem
léltetésre. Ha tehát a „cselédéről először van szó, kényelmesen
az osztályban jelelnék el e fogalmat? Meg vagyok győződve,
hogy minden kartársam megmutatott egy-két cselédet és elmondta,
hogy a gazdájánál pénzért dolgozik. De a gyermek egy hét
múlva elfelejtette a cseléd szót is, a fogalmát is. Mit csinálunk
ilyen esetben? Egyik-másik fogalmat könnyen lehet szemléltetni
3—4-szer is, a 3., 4. fogalmat nehezen, vagy sehogy sem. Bizony,
ha másként nem lehet, egy-egy jelhez folyamodunk, szerintem
kell is folyamodnunk. A jelnek ilyen korlátolt használatát meg
engedhetőnek tartom még a Vili. osztályban is. Igazságnak annyit
én is elfogadok, hogy a felesleges jelelés a beszéd kárára van,
de egészen kiküszöbölni lehetetlenség.
Azt azonban nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy a jel,
az odavetett jel, a szó és a fogalom kapcsolására veszedelmes
volna. Mert ha az, akkor az írással is hagyjunk fel azonnal.
Az írás távolabbi viszonyban van a fogalommal, mint a jel
és mégis tanítjuk. Sőt ma már nem is gondolunk arra, hogy az
írást elhagyjuk. Mert bár eleinte némileg hátráltatja a beszédet,
amennyiben sok időt kell szentelnünk a betűk megismerésére,
de későbben az írás is a fogalom erősítésére szolgál. Nem egy
szer — különösen gyengébb növendékeknél — épen az írással
világítjuk meg a szőnyegre került kérdést.
Szerintem tehát se a jelhez, se a krétához hamar ne nyúl
junk, néha azonban az egyik is, a másik is a siketnémák tanítá
sánál elkerülhetetlen.
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Amit Ákos István a szemléletről ír, azt igaznak találom. De
hát az intézetben nem így szemléltetünk-e ? Van-e valaki, aki az
almavirágról ősszel tanít, a postáról beszél és a gyermekeket el
nem viszi oda? Nem vált volna még vérünkké, hogy a gyerme
keket el kell vinni a piacra, a gyárba, a műhelybe, a mezőre ?
El sem tudom képzelni, hogy a templomról tanítván, ez legyen
az első kérdés: Hová járnak az emberek vasárnap? De ha igaz,
még pedig nemcsak kivételesen, hanem általánosan igaz, akkor
nagyon kevés a „szakavatottság“. De az Istenért, ne nekünk rójja
fel bűnül, vagy legalább ne csak nekünk, hanem törekedjék Ákos
kartársunk arra, hogy sokkal több szakértelmet is sajátíthassunk
el. Akarunk s tudunk is tanulni, csak legyen idő s alkalom.
Én azonban azt gondolom, hogy az említett helytelen szem
léletek, amennyiben előfordultak, csak kivételek és nem általáno
síthatók.
Tehát eleven szemlélet, bizonyos rendszer a tanításban, sok
ismétlés szükséges az alsó fokon. A kiejtés jóságára azonban én
mindig ügyelnék. A 2 —3 hang hiányáról elmondott véleményt
ezért nem tartom helyesnek. A siketnémának még akkor is van
2—3 rossz hangja, ha valamennyi hang tisztaságára törekszem.
Hát ha még nem is törekszem ! Ez az elmélet igaz lehet a hal
lóknál, de nálunk veszedelmesnek tartom. A kiejtés idegenszerű
sége, a hangkapcsok fogyatékossága minden siketnémánál tapasz
talható. Ha még a hangok tisztaságát is elhanyagoljuk, vagy arra
várunk, hogy a hiányzó hangot valahol a IV.—V. osztályban csi
náljuk m eg: olyan munkát végeznénk, amellyel a beszédérthető
ségét csak alászállítanók. És még ha fel is tennők, hogy ezzel a
módszerrel a siketnémák beszédje nyelvtani szempontból tökéle
tesebb lenne, ez állítólag tökéletesebb beszédből még kevesebb
hasznuk volna a siketnémáknak, mert a beszédet érthetőnek első
sorban akkor tartom, amikor a kiejtett szót, mondatot úgy, olyan
alakban, olyan hangok összetételeként értem meg, amilyen hang
csoportot a siketnéma tényleg kimondott. Örökké elengedhetet
lennek tartom a hangok és hangkapcsok jóságára való törekvést.
Sohase felejtsük el, hogy a hangfejlesztés a felsőbb osztályokban
mindig nehéz, néha már lehetetlen is. Ezért beszélhetne a siket
néma nyelvtanilag helyesebben, e beszéddel semmit sem ér, ha
belőle egy szót sem értek meg.
Igaz, hogy a siketnémáink nyelvtanilag nem beszélnek helye
sen. Sok a tőszó, kevesebb a rag, a viszonyítás és még kevesebb
a helyes viszonyítás. Én azonban ezt a föltétlenül nagy bajt tar9*
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tóm másodrendű hibának. Mert ha a kiejtett, bár hibás mondatot
jól hallottam meg, talán sikerül a nyelvtani fogyatkozást magam
ban eltüntetnem, de ha nem hallottam a szót, mondatot, akkor
semmit sem hallottam.
Tehát első fontosságú a kiejtés, második az alak, harmadik
a terjedelem.
A normális és ép beszédszervü növendékek kiejtése féligmeddig tőlünk függ. De megtanítani a siketnémákat arra, hogy
jól ragozzanak, viszonyítsanak, helyes mondatszerkezeteket hasz
náljanak és főként, hogy az előadásuk logikus, egymásból folyó
legyen: a számításban ez a művészetek művészete.
Megértetni a növendékkel pl. csak a jelentő-, felszólító- és
feltételes módokat és ezek használatára rászoktatni őket óriási
feladat. Tapasztalatom alapján szinte azt mondom, hogy a beszéd
teljes megtanulásában maga a siketség nagy akadály.
A szókincs gazdagságát megadni sem könnyű dolog. Meg
értetni mindazt, ami tapasztalható, látható, nem nehéz dolog. De
már az ilyen egyszerű kifejezések is, mint kiskirály, ne sajnálja
tőlem a szót, kilátszik a lóláb, keserű öröm, nehéz megmagya
rázni úgy, hogy azok el ne mosódjanak. Ez az oka, hogy költe
ményt alig tanítunk. Átvitt értelmű, képletes kifejezések tényleg
gondos munkát kívánnak. És gondos munka dacára is kevés az
eredmény.
A siketnémák beszéde tehát mi tűrés-tagadás, gyarló.
Hogyan gondolom én a siketnémák beszédjét javíthatni?
Először is — mint említettem — nekünk nagyobb készült
ségre van szükségünk. Ez az alapja mindennek. A tanítás mellett
társalgási órákat kellene rendszeresíteni. Nem az iskolában, hanem
a szobában, a konyhában, udvarban, kertben stb. Beszélni és
megint beszélni. Nem kerülne sok pénzbe és a haszon óriási
volna.
Társalgás közben főként a téli hónapokban lehetne szó tör
ténelemről, természettanról, egészségtanról, ásványtanról, nyáron
a virágról, búzáról, piacról, erdőről. Az egész éven át a házidol
gokról, a munkáról stb. stb.
Így lehetne helyesen szemléltetni és sokat beszélni. Gyakor
lat teszi az embert mesterré, a siketnémát is !
Ma ezt meg nem valósíthatjuk. Az intézetek szegények. Tar
tunk egy-egv felügyelőt, néha paraszt, néha félig paraszt félig úr.
Rábízunk 70—100 gyermeket. Örül, ha rendet tud tartani közöttük.
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Csak az iskolában növendékeinknek a beszédből mindig csupán
egy részt fogunk adhatni. Váz, hús és vér nélkül.
Nagyot lendítenek a helyzeten majdan a tankönyvek is.
Egységesebb volna a tanítás, biztosabb a fokról-fokra való hala
dás. Még a kevésbbé jó tankönyvet is elfogadhatónak tartom.
Majd jönne utána jobb is, minden kezdet nehéz.
A mai olvasókönyvek épenséggel nem a mi intézeteinkbe
valók. Az olvasás tárgyalás úgyszólván kínlódás. Olvasókönyvet
tehát a siketnémák számára! Némi hasznot a Siketnémák Képes
Lapjától is várok.
Így ha növendékeink sokkal többet s ennélfogva jobban
fognak beszélni, akkor a fogalmazásuk is jobb lesz. A fogalma
zás gyakorlására legjobb a gyakori levélírás. Ma ez is nehézségbe
ütközik. A képzelt levelek nem sokat érnek. Sok gyermek a szü
leivel levelezni alig tud. Igen célszerűnek találnám, ha az intéze
tek felsőbb osztályú növendékei kölcsönösen meglátogatnák egy
mást. Barátkozzanak össze és írjanak egymásnak. Az ilyen kirán
dulások egyébként is hasznosak volnának.
Persze, elismerem, mindehhez a Montecuccoli-féle három
dolog szükséges: pénz, pénz, pénz. E nélkül azonban nem is
fogunk sokra menni.
A siketnémák beszédjét a mai módszer alapján így gondo
lom fejleszthetni.
Jó-e, nem jó-e, amit írtam: kartársaim ítéletére bízom.
Ákos István kartársunkat pedig újból arra kérem, hogy:
1. az első osztály részére felállított módszerét fejtse ki rész
letesebben ;
2. gondoskodjék arról, hogy a módszerét a gyakorlatban
is legyen alkalmunk megfigyelni.
Válaszát köszönettel veszem.

Irá n y elv e k és m ódok az isk o lás gyerm ekek
szellemi fo g y atk o zásán ak m egállapításához.
(Murtfeld nyomán).

Komplex képzetek alkotása csak gondolatkapcsolás vagy
képzettársítás útján lehetséges. Azért tehát a komplex képzetek
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bíráltuk. A gondolatkapcsolásnak különleges vizsgálata immár csak
a folytatólagos és szabad képzettársításra vonatkozhatik.
A folytatólagos képzettársítás vizsgálatára először egyszerű,
könnyű számsorokat képeztetünk, azután, ha lehet, a hét napja
inak és a hónapoknak a neveit s végül ezeket megfordított sor
rendben mondatjuk el, hogy a visszafelé menő képzettársítást is
vizsgáljuk.*)
A szellemileg fogyatékos gyermekeknek e feladatok megol
dására több idő kell, mint a normálisaknak és az eddigi tapasztala
tok után azt az általános alapelvet állapíthatjuk meg, hogy: „Minél
lassúbb a képzettársítás lefolyása, annál nagyobb az értelmi fogyat
kozás.“ (Major).
Ez a szabály áll a szabad képzettársításra nézve is. Ezt az
úgynevezett hívószómódszer segítségével vizsgáljuk, ami abból áll,
hogy a gyermeknek olyan szót mondunk, amelyről tudjuk, hogy
a gyermek azt valamely képzettel kapcsolja össze. Erre felszólít
juk őt, mondja meg gyorsan, melyik szó jutott az eszébe. Ez a
hívómódszer fölötte alkalmas arra, hogy segítségével a képzettar
talom terjedelmét gyorsan és megbízhatóan megállapíthassuk,
továbbá, hogy egyes képzetek kapcsolásának a módját is ellen
őrizhessük. Mert ha pl. a hívó szó „hal“ és arra „úszni“ „sima“
vagy „enni“ szavakkal reagál, akkor ebből világosan kitűnik, hogy
a gyermeknek ezek a képzetei megvannak és azokat a „hal“
képzettel összekapcsolta. Ezen módszer alkalmazásánál egy nagy
nehézséggel állunk szemben, t. i. a fogyatékos gyermekeknek
igen nehéz megmagyarázni, hogy mit is kell mondaniok. Aján
latos azért, hogy a vizsgálat bevezetésekép a vizsgálandó fogya
tékos gyermek előtt egy intelligens, normális gyerekkel tegyünk
próbát, fia azután összehasonlítjuk mily gyorsan megy végbe
valamely meghatározott értelmes képzettanítás a normális és a
gyengeelméjű gyermeknél, igen jelentékeny különbségeket talá
lunk; s ez annál nagyobb, minél nehezebbek a hívó szók. A követ
kező szók használatát ajánlanám: hal (úszik), szekrény (magas,
alacsony), atya (dolgozik), ágy (meleg), kép (fal), lő (puska),
iskola (tanul), kocsi (megy), tinta (fekete), ég (angyal), hideg (viz),
katona (puska). Ezen hívó szók alkalmazásánál kettőre kell ügyel
nünk; először, hogy az adott hívószókra általában reagál-e a
gyermek és mily módon ; azután meg kell figyelni — mint a foly
tatólagos képzettársításnál — a végzett munka gyorsaságát is.
*) A folytatólagos képzettársítás vizsgálatánál az időt is mérjük
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Értelmi munka gyorsaságmérésének az eredményét azonban csak
nagy körültekintéssel lehet értékelni. Mert valamely értelmi munka
gyorsasága épeszüeknél is nagyon de nagyon eltérő, úgy, hogy
erre nézve általános mérőeszköz felett nem is rendelkezünk; azu
tán az értelmi folyamatok gyorsaságát sok más zavaró körülmény
is — nagyon, alig ellenőrizhető módon — befolyásolhatja, ame
lyek ez értelemmel semmi vonatkozásban sincsenek (félelem), de
azért sokkal erősebb hatást gyakorolnak a gyermekre, mint a
gondolatfolyamat tartalma magában véve.
A folyékony és szabad képzettársítás lassúságával homlokegyenest ellentétben áll a meghatározott feladatokhoz, vagy hívó
szókhoz nem kapcsolt spontán képzettársítás. Számosán a gyen
geelméjű gyermekek közül egész nap beszélnek és mesélnek.
Jelentéktelen dolgokról fecsegnek nem is egy, hanem egyformán
minden kínálkozó alkalommal. Ha ilyen gyermekek kerülnek a
vizsgálat alá, azonnal kitűnik, hogy némely gyengeelméjű gyer
meknek ezt a képzethajszoló fecsegését a folytatólagos képzetek
összefüggésének a hiánya jellemzi. Sőt kimondhatjuk, hogy az
csak azáltal lehetséges.
A képzettársítás gyorsaságbeli változatainál sokkal fontosab
bak a gondolatkapcsolás tartalmi zavarai, amikre a fentebb leírt
kísérleteknél többszörösen utaltunk. Mert ha a gyermek a sor
képzésnél gyakran, vagy mindig ugyanazt a hamis feleletet adja,
ha a hívószókra egyátalán nem reagál, értelmetlenül felel, vagy
oly szavakat kapcsol, amelyek talán hasonlóan hangzanak, de
tartalmilag a hívó szóval semmi összefüggésben nincsenek; ez a
gondolatkapcsolásnak nem formális zavara csupán. Az Ítélőképes
ségnek ez a gyöngesége és a képzeletnek ez a szegénysége a
gondolatkapcsolásnak már tartalmi zavara.
Ezek vizsgálatára az úgynevezett kirahó-játékok módszerét
alkalmazzuk, mikor is gyermekeknek az összerakható játék koc
káiból egy képet kell összeállítania. Ugyanezzel a kombinatorikus
tevékenységgel kapcsolatos a képívek módszere is.
A képzettársítás vizsgálatával az értelem vizsgálatát befejez
tük ; a tárgy nagy fontosságánál fogva kiterjeszkedünk azonban
még a figyelemvizsgálatára is.
Érzékszerveink útján minden pillanatban egész sereg új
benyomást és érzetet kapunk. Legjobban tapasztalhatjuk ezt a
látóérzéknél; mert ha szemeinket kinyitjuk, sok tárgy hat a rece
hártyára. Ezek benyomásokat és érzeteket keltenek. A sok érzet
közül azonban csak egy kelt képzetet lelkűnkben. Ez ad alkalmát
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a gondolat kapcsolásra. Azért beszélünk a figyelem felkelthetőségéről. Ennek a vizsgálatánál arról van szó, hogy megállapítsuk,
mily erejű benyomásra van szükség, hogy az a figyelmet fel
keltse ; illetve, hogy a képzetek összekapcsolását megindítsa. A
gyengeelméjűség súlyosabb fokánál ez a felkelthetőség abnormá
lisán csekély; míg a kismértékben gyengetehetségűeknél az emlé
kezeti képekben gyakran fokozott érzés, hangulat nyilvánul meg.
Innét van, hogy náluk már egészen kicsi benyomás is elégséges
a figyelemnek más irányba tereléséhez. Mint másik fontos műkö
dés tekintetbe veendő a figyelemnek egy irányba terelése és koncentrálhatósága. Ez vonatkozhatik már meglevő, vagy még csak
eljövendő benyomásokra. A figyelemnek meglevő benyomásokra
való beállítása — érzéki központosítás — egy két gyengetehet
ségűnél rendszerint sikerülni szokott. Azonban a későbbi benyo
másokra és képzetekre vonatkozó értelmi összpontosítás majd
minden esetben sikertelen, úgy hogy a figyelem állandó felállítá
sáról szó sem lehet Ha gyermekekkel külön figyelemvizsgálatot
akarunk végezni, ezt a következőkép kísérelhetjük meg. Meg kell
azonban jegyezni, hogy a figyelem, és az emlékezet vizsgálata
többször egybefolyik.
1. Egyszerű alakokat rajzolunk a táblára; letöröljük őket és
felhívjuk a gyermeket, hogy ugyanazokat rajzolja le ő is. 2. Kér
dezzük tőle: Mennyi 2-j-l ? aztán elmondjuk ezt a számsort 7, 8,
9, 10, ezt ismételtetjük vele s végül megállapítjuk, tudja-e a gyer
mek, melyik volt az első példa?
Idősebb gyermekeknél alkalmazhatjuk a Bourdon-íé\^ próbát;
lényege a következő. Előbb értelmetlen, később értelmes szöveg
ben aláhuzatunk minden n és e betűt. A kivitelre fordított idő,
továbbá a kivitel pontossága mutatják az optikai célpontra (ti és e)
irányított figyelem viselkedését. Az értelmetlen szövegnél ez még
a mellékképzetek elnyomásáról is tájékoztat.
Az eddigiekben érintett értelmi betegség-jelekből, továbbá a
kedélyélet területére tartozó hibákból a gyengeelméjüeknél bizo
nyos cselekvésbeli rendellenességek keletkeznek. Tetteik nagyon
ritkán erednek tudatos megfontolásból, azok majdnem mindig
érzelmekre vezethetők vissza. Ha pedig a tett valamely érzelem
mel van párhuzamban, akkor ebből az is következik, hogy foko
zott érzelmek fokozott cselekvéseket idéznek elő. Gyengeelméjűeknél, akiknél érzelmi élet nincs, vagy akiknél fogyatékosak az
érzelmi hangulatok, a szorosabb értelemben vett cselekedetek igen
ritkák. Minél kevesebb psychikai folyamatékból eredő mozgást
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figyelhetünk meg náluk, annál többet találunk olyant, amelyek
lelki processusok nélkül jöttek létre; ezek az u. n. automatikus
aktusok. Ide tartoznak a tikkek különböző fajai.
A gyengeelméjüek cselekedetei, — ellentétben a hülyék tet
teivel, — igen sokfélék; de a meggondolás rendszerint teljesen
távol van tőlük. Tetteik ezáltal ösztönszerü színezetet kapnak.
Azonkívül nagy mértékben befolyásolja azokat az utánzás, amely
azonban egészen gépileges. Az imbecillis utánoz, de az utánzás
által nem tanul. Az utánzás sok esetben ferde tettekre ösztönzi
őket. Egészen mások a gyengetehetségüek tettei. Ezek gyakran
és bizonyos területeken csodálatraméltóan éles megfontolásra képe
sek; és ha az imbecillisek tetteikben többször bizonyos ravasz
ságot mutatnak, az a gyengetehetségüeknél gyakran határozott
raffineriává fokozódik. A gyengetehetségüek (debilisek) fogyat
kozásai lényegileg is ethikai téren mozognak. Már kora gyermek
korban kínozzák az állatokat, testvéreiket; káromkodnak és máso
kat befeketítenek. Tetteik motívumait jellemzik: káröröm, fogya
tékos kötelességérzet, hiúság, önzés és minden tekintet hiánya.
Irgalom és büntetés iránt egyformán érzéketlenek. Játszótársaknak
rendszerint kisebb gyermekeket keresnek, hogy fölöttük aztán ural
kodhassanak. A játéknál feltűnnek alattomosságuk és gonoszságuk
által. A leggondosabb nevelés sem tud úrrá lenni pathologikus
rosszaságuk fölött.
Ilyenek általában az általunk megvizsgált gyermekek egy
részének a cselekedetei. Hogy lehet ezeket már most megálla
pítani ?
A lélektani kísérletnek a cselekedetek köréből csak a moto
rikus készségek hozzáférhetők. A gyermeknek megvizsgáljuk a
a járását, futását, hátra és oldaltmenését; csináltatunk vele karhajlítást, öklöt, be- és kigomboltatjuk vele a kabátját, becsukatjuk a
nyitott kést, beillesztetjük a kulcsot. Tollat tetetünk a tollszárba.
(Ha a beszédet nem érti meg, akkor ezeket előbb magunk csi
náljuk meg előtte.) Ezáltal azonban a cselekedeteknek csak a külső
részét állapítottuk meg. A cselekvések maguk a psychologiai
kísérletnek hozzá nem férhetők. Itt is éppen úgy, mint a figyelem
vizsgálatánál a volt tanító megfigyelései éppen oly fontosak a szel
lemi állapot megítélése szempontjából, mint az experimental psy
chologiai mérések. Felette kívánatos tehát, hogy az elemi iskolai
tanítók az „ajánló-lapok“-nak „a szellemi és erkölcsi sajátságok"
cimü rovatát nagyon behatóan és az itt felemlített nézőpontok
figyelembe vételével töltsék ki. Talán felesleges is megemlíteni,

140

Irányelvek és módok

hogy a megfigyeléseknek tárgyilagosaknak és a lélektani megis
merés szellemétől áthatottaknak kell lenniök.
Ahogy láttuk, a beteges lelkűiét megnyilvánulásai igen
különbözők, kiszámítathatlanok, eltérő erejűek és tartalmúak.
Ezeket megismerni, avagy utakat és módokat megjelölni, hogy
ezeket a gyengetehetségü gyermekeknél megállapíthassuk: ne
héz feladat. Mindenki elismeri azt is, hogy a gyermek hibás
megítélése igen súlyos következményekkel járhat, sőt hogy az
egyenesen végzetszerü lehet; éppen azért felette fontos, hogy
az iskolás gyermekek szellemi fogyatkozásainak megállapításánál
nélkülözhetetlen általános elvek minél előbb kidolgoztassanak, s
e téren is járható utakat mutassunk.
Összefoglalás a vizsgálat módjára vonatkozólag
A) A gyermek megítélése orvosi szempontból. Az egész testi
állapot felvétele különös tekintettel az esetleg fenforgó ideges
zavarokra, a degeneraciós jelek, érzéki fogyatkozások megálla
pítása stb.
B) A paedagógiai vizsgálat. A tudás terjedelme és mélysége
az egyes tantárgyakban. Szóbeli, írásbeli és rajzolásbeli kifejezés.
A nyelv. Iráspróba, a vonások minősége, reszkető írás, akadozó
írás. Az emlékezeti anyag: terjedelme, megértése, az elmondás
módja. (Lásd: Binet müvét is az értelmi vizsgálatokról.)
C) Az értelmi vizsgálat.
1. A képzettartalom megállapítása.
a) Vizsgáljuk a látóérzék keretébe eső képzeteket 1. Mi ez?
(irka, Írón, számtanfüzet stb.) Mutasd nekem a te tolladat, köny
vedet, sapkádat! 2. Mi az? (kés, óra, kulcs stb). Keress ki nekem
itt egy acéltollat, egy kést, egy órát, egy abc könyvet. 3. Tájéko
zódás valami csoportképen. 4. Keress és végy ki a szekrényből
lyen tárgyat*) (Háromszögletes, négyszögű, kerek stb.) 5. Tégy
ide olyan tojást, mint ez! (Fehér, zöld, piros, kék). Adj egy vörös,
egy kék, egy zöld lapdát! 6. Tedd ezt a piros A 't másik piros
A-re, ezt a zöld O t zöld O ra> ezt a sárga Q-t sárga [J-re!
b) Vizsgáljuk a hallóérzék körébe eső képzeteket. A látó
érzéket itt ki kell kapcsolni. 1. Mivel csináltam ezt a zörgést?
(hangot adunk pénzzel, kulcscsal csörgővel . . .) 2. Mutasd meg
melyik oldalról hallod a hangot! ? A hang irányainak megállapítása.
c) Vizsgáljuk azokat a képzeteket, amelyek a tapintás körébe
*) Felette fontos, hogy a kérdéseket és a felszólításokat a gyermek előtt
is ismeretes szólásformákban adjuk fel,
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esnek. A látóérzéket itt is kikapcsoljuk. 1. Milyen tárgy ez? (ceruza,
gyufadoboz, kulcs, gomb, libatoll . . . .) 2. Milyenek a tárgyak?
(vatta — puha, kő — kemény, üveg — sima, dörzsölőpapir — érdes,
reszelős).
d) A térképzetek vizsgálása. Melyik a jobb füled, a bal
lábad ? . . . Akaszd fel a képet egyenesen ! Hogyan függ most ?
(ferdén). Tedd a könyvet a szekrénybe, -alá, -fölé, -mögé. Tartsd
fel magasra, tedd le, tedd messzire innét!
e) Nagyságképzetek vizsgálata. Különböző hosszú és széles
pálcikák közül kikerestetjük az egyenlőket, vagy a tetszés szerint
megjelölteket.
f) Számképzetek vizsgálata. Mutass három, hét, kilenc ujjat!
Hány dió van itt ? Számláld meg a székeket!
gj Vedd ki a szekrényből a köveket, babokat (feketéket,
fehéreket, tarkákat) leveleket! Mikezek itt mind?
h)
A helyileg és térbelileg összetett képzetek vizsgálata.
(Csak nagyobb gyermekeknél lehet és szükséges). Mit mondasz,
mi van akkor, ha sötét felhők vannak az égen, dörög az ég,
villámlik és esik az eső ? Hát mi van akkor, amikor már nincs
kenyerünk, nincs húsúnk, nincs tejünk, nincs burgonyánk ?
t) A vonatkozási és komplex képzetek vizsgálata. 1. Ki
nagyobb-kisebb, a doktor ur-e vagy én ? Mi van a falon magasab
ban,-alacsonyabban a kép vagy a tá b la ? ... Miért hoztam én
esernyőt? Mivel gyújt a te mamád tüzet? Miért? A vizsgáló egy
kis mesét mond el. Kit szeretsz? Kit nem? Miért? Mikor vagy
hálás a te szüleidnek? Miért? Mi a külömbség egy asztal és a
szék között? Kar és láb között? Gólya és a macska között, hazug
ság és tévedés között (lásd fent a mesét!)
II. A képzettársítás lefolyását vizsgálhatjuk 1. számsorok kép
zése, a hét napjainak elsorolása . . . és ezek megfordított sor
rendje által. 2. A hívó szavak segítségével. Hívó szók : hal, atya,
ágy, kép, iskola, kocsi, hinta, ég, katona, lő n i.........
(Értékelni kell azt is, hogy megy végbe a képzettársítás és
mennyi idő alatt reagál a gyermek.)
III. Emlékezet vizsgálat.
a) A figyelem vizsgálata. 1. Egyszerű alakokat rajzolunk a
gyermek előtt — letöröljük — utána rajzoltatjuk. (V, O ! I <]■)
2. 2 + 1 = ? 7, 8, 9, 10 (ismétlendő!) Melyik példát számítottuk
ki először? a-b, i r s (ismétlendő !) Melyik hangokat betűket mond
tam először? 3. Reich kiválogató módszere. Anyag: egyenlő tár
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gyakat keresünk össze pl. barna, fehér, tarka babot, borsót. Feladat:
ki keli rakni az összetartozókat oly gyorsan, amint csak lehet.
b) A felfogó és megtartó képességvizsgálata. 1. Az önállóan
felfogottak egyszerű vizsgálata. A vizsgált gyermek szemét becsukja
és elmondatjuk vele, mit látott a szobában: bútorokat, képeket,
milyen tárgyak vannak az asztalon . . . . Kérdések segítségével
téves emlékezéseket igyekszünk beszuggerálni a vizsgáltnak. 2. A
„párosán összekapcsolt szók“ módszere. Anyag: a vizsgáltnak tiz
szópárt adunk fel: kert-nagy, fa-kicsiny, ház-zöld, levél-sárga,
asztal-kerek, szoba-magas, ágy-hosszú, szék-alacsony, kép-szép,
golyó-nehéz (Ziehen). Értékelés: bizonyos idő 1, 5, 10, 30, 60 perc
múlva kikérdezzük őket, még pedig úgy, hogy a vizsgáltnak meg
nevezzük minden szópár első szavát, míg a másik megfelelő szót
neki kell rámondania. 3. Rieger ujjkisérlete. Az egyik kéz minden
egyes ujja előnevet kap, vagy számmal jelöljük meg azt. A vizs
gált gyermek pedig, ha az egyik ujjra mutatunk a rávonatkozó
jelző szót, vagy az illető számot ismétli.
Megjegyzés. Ha a gyermeket kisegítő-iskolába vagy nevelőintézetbe akarják átutalni, vagyha meg kell állapítani, vájjon tette
elkövetésénél annak büntethetőségével tisztában volt-e: akkor
értelmi vizsgálatot tartunk. A kisegítő-iskola tanítóinak pedig sok
szor biztos eszköz ez arra nézve, hogy a felvett 'gyermekek lel
kének tartalmát, a tudás terjedelmét és mélységét megismerje. Az
értelmi vizsgálat arra is igen akalmas, hogy a gyermekeknek a kise
gítő-iskolába való kiválasztásánál a hibák elkerültessenek. A felvé
teli vizsgálatnál azonban csak akkor alkalmazzuk ezt, ha a peda
gógiai vizsgálat kedvezőtlen eredménnyel járt. Valamennyi pont
ját csak akkor alkalmazzuk, ha kétes esetekről van szó és a vizs
gálatról teljes és hibátlan képet akarunk kidolgozni.
Irodalom. D r. W. Cimbal, Taschenbuch zur Untersuchung nervöser u.
psychischer Krankheiten u. Krankheitsverdächtiger Zustände. Berlin, J. Springer,
1909. — Arno Fuchs: Schwachsinige Kinder. Gütersloh, Bartelsmann 1899. —
Gustav M ajor, Unser Sorgenkind. Leipzig, Nemnich 1910. — Striim pell-Spitzner, Die Pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder
Leipzig, Ungleich, 1899. — Dr. Th. Ziehen, Die Prinzipien und Methoden der
Intelligenzprüfung. Berlin, Karger, 1909. — Dr. Th.Ziehen, Geisterkrankheiten
des Kindesalters. Berlin, Reuther u. Seichhardt, 1902.
Éltes M.
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A hangzó nyelv tanítását, mint azt tanításom kezdetén jelez
tem, nem tűztem ki főcélul, csak érdekes kisérletképen mellékcél
nak tekintettem. S bár az elért eredmény minden reményeimet
fölülmúlta, s a mellékcél az idő haladásával mindinkább előtérbe
lépett, s lassan-lassan a főcél helyet foglalta el, amennyiben ma
már a hangzónyelv a tanítási idő javarészét elfoglalja, abban az
egyben, hogy a hangzónyelvet közlési nyelvnek a vaksiketnémával szemben sohasem fogom használhatni, nem tévedtem. Mert
a szem, illetve a látás hiányában a szájról-olvasás lehetetlen, s a
tapintás útján való leolvasásra nem támaszkodhatunk, nemcsak a
tapintás kényelmetlensége miatt, hanem leginkább azért, mert a
beszéd az ő finom árnyalataival mégis csak a tapintási érzék
körén kívül esik.
Minthogy a célkitűzésem ellenére is, a hangzőnyelv tanítása
oly kiváló helyet vívott ki tanítási eljárásomban, szükségesnek tar
tom követett eljárásomat kissé jobban részletezni annál is inkább,
mert ez a siketnémák oktatásának azt a területét érinti, amely
fölött a siketnémák oktatói oly könnyen hajba kapnak.
Arra a kérdésre gondolok ugyanis, amely talán sohasem
izgatta hazánk szakembereinek kedélyeit, mint éppen a jelenben,
t. i. hogy az egyes hangok, vagy szók képezzék-e a beszédtanítás kiindulási pontját?
Előre is kijelentem, hogy úgy tapasztalataim, mint elméleti
következtetéseim alapján a két tábor egyikének sincsen teljes
igaza. Mert elméletileg szépen hangzók mindkét tábornak az elvei,
de a gyakorlatban csak úgy válnak be, ha egymást támogatják,
s annyira egyesíttetnek, hogy határai egybeolvadva együtt képez
zenek egy teljes egészet.
Jól tudom, hogy nem kisebb szakembernek, mint a siketné
mák oktatása elismert nagymesterének a német Vatter állításai
val illetve elveivel helyezkedem szembe a fenti állításommal, jól
tudom, hogy nem egy lekicsinyelő mosolyt váltanak ki szavaim,
mégis kimondom a saját tapasztalataim és a kétféle módszer hívei
nek elejtett élesebb kijelentéseinek hatása alatt bennem megérle
lődött gondolatot, hogy az elvek ily merevsége mellett nem hiszek
a nagyon hajlékony nyelvben, a könnyed mozgású beszédszer
vekben, a folyékony és tiszta kiejtésben.
Nem célom sem az egyiknek, sem a másiknak az igazát
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megdönteni, vagy megerősíteni, nem is érzem magamat feljogo
sítottnak erre az eddigi tapasztalataim és az elért eredmény alap
ján ; eljárásom leírásával csak azt akarom megerősíteni, hogy a
kettő összeegyeztethető s hogy a kettő közti középutat találom
leginkább célravezetőnek. Evvel nem akarom azt mondani, hogy
valami feltűnően kiváló eredményt értem volna el a hangzónyelv
terén, nem távolról sem, mert a siketnémák beszédjével össze
hasonlítva növendékem beszédjét, bizony azt mondom, magam
is láttam már jobbat is.
Újszerűséget sem iátok s nem is akarok láttatni módsze
remben — mert a kérdéses módszerek is, szerintem, csak egyegy elvnek a másik rovására való kidomborításában különböznek
egymástól — csak hangsúlyozni kívánom, hogy csak ezen az
úton tartottam az elérteket elérhetőknek s hogy ez az út a
kevésbbé fogyatékos gyermekekkel még szebb sikerekre vezethet.
Miként annak idején is megírtam, az írott nyelv tanítását
tűzvén ki célul, a hang, illetve a betű képét nem lévén mihez
kötni, szóképekből kellett kiindulnom. Mellékcélom érdekében
e mellett — függetlenül a megismertetett szóképektől — gyakorolgattam a hangfejlesztést is. Egyes hangokat fejlesztettem s
kötöttem a hangképekhez, vagyis a betűkhöz, a hangokból szó
kat alkottam, tehát követtem az általános gyakorlatot, amelyben
Vatter azonban óva int attól, hogy a legkisebb hibát is meg
tűrjük, mert szerinte a beszéd érthetősége az egyes hangok tisz
taságától függ. Vatter és követői általános gyakorlata szerint csak
akkor szabad tovább haladni, mikor az egyes hangok kifogásta
lanul tiszták és teljesen öntudatosak.
A hangok egyenkinti fejlesztését hűségesen betartottam, de
a kifogástalan tisztaság folytonos szem előtt való tartása ellen,
bizony-bizony sokszor vétettem. Nem vártam be mindig az egyes
hangok tisztaságát s meg vagyok róla győződve, máig is alig
jutottam volna a hangfejlesztésen túl, ha a kevésbbé tiszta han
gokkal is be nem értem volna. Akárhányszor a nem csekély
kifogás alá eső hangok javítását a jobb alkalomra való számítás
sal abban hagytam, egyrészt azért, hogy a gyermeket túlságosan
ki ne merítsem, ami nagyon is lelohasztja a gyermek beszéd
kedvét, másrészt azért, mert az ilyen erőszakos módon fejlesztett
hang úgyis a legtöbb esetben a beszédszerveknek erőltetett beál
lításával jő létre, ami pedig a könnyed, természetes kiejtés csak
nehezen, vagy sehogysem leküzdhető akadálya lesz.
Amire számítottam, bekövetkezett. Későbben többnyire szinte
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játszva sikerült egy-egy hangnak a kijavítása. A kedvező ered
mény tehát igazolja azon nézetemet, hogy felesleges idő- és erő
pazarlás úgy a tanárnak, mint a gyermeknek oly módfeletti mér
tékben való igénybe vétele, mint amily mértékben azt a tiszta
hanghoz való föltétien ragaszkodás nagyon sok esetben meg
követeli.
Hogy példával is megvilágítsam a mondottakat, kiragadok
a több közül egy esetet. Sem „ 5 “, sem „sz“ hangunk nem volt.
Valami sziszegő volt, de egyiknek sem felelt meg. Egy esztendő
leforgása alatt számtalanszor megkíséreltem ezeknek a javítását,
Istenes kartársnak a műszereivel is tettem kísérletet, de mind
hiába, a műszerek alkalmazása nélkül nem sikerült a rögzítés, s
már-már le is mondtam arról, hogy valaha az ezekben való gyö
nyörködésben is részem legyen. Egy szép napon azonban való
ban a tiszta véletlen folytán, mint ahogy a tiszta hang helyett
néha rosszat ejtenek a gyermekek, az én növendékem elég jó
„s“-et hangoztatott. Mi sem természetesebb, minthogy nyomban
kifejezést adtam megelégedésemnek és hozzáláttam a rögzítéshez.
És azóta van „s“-em és közvetlen utána megszületett a tiszta „sz“ is.
Látni való tehát, hogy a hangoknak kezdetben való föltétien
tisztaságához való ragaszkodás nélkül is elértem vaksiketnémámma! is a hangoknak tiszta kiejtését, s ha vaksiketnémával szem
ben nem szabad pálcát törni azon módszer felett, amely szavakat
tanit mielőtt a megfelelő hangok kifogástalan tisztáknak mondha
tók volnának, még kevésbbé szabad azt tennünk akkor, amikor
csak siketnémáról van szó, ahol a hangfejlesztés a látás igénybe
vételével mégis csak biztosabb siker kilátásával kecsegtethet.
Én tehát a hangoknak önmagukban való tiszta kiejtésére
nem helyeztem akkora súlyt, mint a mekkorának a szükségessé
gét sokan hangoztatják. De annál nagyobb gondot fordítottam a
szavaknak érthető kiejtésére, vagyis a hangkapcsolásra. Ezt úgy
értem, hogy az önmagukban nemis egészen tiszta hangokkal
mégis tiszta, azaz helyesebben szólva, érthető szavakra törekedtem.
Nem fából vaskarika ez tisztelt olvasók, mert azt velem együtt
édes mindnyájan tudják, hogy a szóban kiejtett hang ritkán azo
nos az önmagára ejtett hanggal. S ha ez nem volna így, akkor
minden beszélő siket, tisztán beszélő volna, mert az „abc" hang
jait valamennyi megtanulja az első tanév alatt, s ha a későbbi
beszéd tisztasága, érthetősége a hangok tisztaságán fordulna meg,
amit esetleg egy év alatt nem lehetne teljesen elérni, a meszszebre kitolt hangfejlesztési idő alatt bizonyára minden egyes,
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kifogástalan tisztasággal sajátítaná el az összes hangokat. De az
eredmény akkor sem volna jobb a mainál, mert nem a hangok
kiejtése, hanem a hangok kapcsolásainak ezer módja az, amit a
siketnéma sohasem gyakorolhat be eléggé.
A hangok egymagukban való gyakorlásának túlhajtásában
látom én az erőltetett szájállással való döcögő beszédnek egyik
fő okát. Mert a hangoknak nagy precizitása, nagyobb és erőtel
jesebb beszédszervi mozdulatokat kiván, mint a szóban összeol
vadó hangoké. A mozdulatoknak terjedelem és erőbeli különbség
gel egyenes arányban nő az időbeli különbség is. Ennek ter
mészetes következménye az, hogy a gyermek a hangoknak a
szóban való külön külön precíz kiejtésére törekszik, ami termé
szetszerűen meglassítja a beszédet és módfelett megnehezíti a
gyermeknek a hangok egymáshoz való kapcsolását.
Mindezek arra indítottak, hogy az alaphang természetessége
mellett természetes szájnyitás és lehetőleg gyors kiejtésre, a han
gok gyors egymáshoz való kapcsolására szoktassam növendéke
met. Ez által elértem azt, hogy növendékemet a szavak kiejtésé
nél nem a szavakban előforduló hangok, hanem a teljes szóképek
foglalják el. S hogy ez így van, az abból is látszik, hogy hason
lóan a dadogókhoz gyakran a szó első hangját meg-megismételi, mialatt a szó gyors kimondásához látszik beszédszerveit
beállítani.
Igaz, hogy ez is elég nagy szépséghiba, de ez a folyékony
kapcsolások alapos begyakorlásával könnyen leküzdhető.
A beszéd érthetőségében az egyes hangok tisztaságával
vetekedő fontos szerepe van a hangsúlynak. Vagy talán tisztábbak
azon idegen ajkú, magyarul beszélő embertársaink egyes beszéd
hangjai, akik a b-p, d-t, g-k között különbséget egyáltalán nem
tudnak tenni, s azonkívül a vokálisokkal is hadilábon állanak?
Aligha! S mégis a több száz kilóméternyi út egész idején élén
ken elbeszélget az a jó magyar paraszt a „Pútabesdre“ utazó
polgártársaival, vagy naphosszat is eltréfálgat az őt „ídes gazsdúrám kírem szípen“-ező utitársával, míg a siketnémával való beszél
getését gyakran már az első mondat után azzal szokta befejezni:
nem értem.
itt a beszéd meg-, vagy meg nem érthetését aligha a beszéd
elemek tisztaságában, vagy tisztátalanságában szabad keresnünk,
hanem igenis a beszéd színezésében.
S ez az a terület, ahol a siketnéma oktatás mindmáig csak
csekély eredményeket mutathat föl. Ez az a kérdés, amely előtt
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szinte teljesen tanácstalanul állok. A hangsúlynak sokféle finom
árnyalatára gondolni sem merek, mert nem ismerek eszközt, módot
aminek a segélyével észrevétetni, s majd utánoztatni tudnám. A
hangsúlyozás módjait a szótag és a szó hangsúllyal már kimen
tettnek látom. Hogy mindazonáltal növendékem beszédje mégis
némileg gördülékenyebb, változatosabb legyen, ennek a kétféle
módnak az igazi kimerítését tűztem ki célul, minél fogva a szó
ban az első szótag, a mondatban pedig a hangsúlyos szó kieme
lésére nagy gondot fordítok.

Az írá s a beszédtanítás v o n atk o zásaib an .
Irta : Szobolovszky István.

Ezidőszerint egy igen aktuális kérdés várja tisztázódását:
az írástanítás kérdése. A kérdés veleje abban pontosul össze:
vájjon van-e helye az írásnak az elsőfokú beszédtanításnál, vagy
sem ? Tudtommal e kérdés tárgya köré két tábor sorakozik. Az
egyik szükségesnek, fontosnak, a másik pedig fölöslegesnek, sőt
végeredményében károsnak véli az írásnak a nevezett helyen való
érvényesülését. Mindkét tábor számos érvet hoz felszínre a maga
állítása biztonságba helyezése érdekében. Nem lehet célom a hul
lámzó érvek özönét e sorokban részletezni, mert a művelet nyer
sen simítaná el a kérdés által támasztott hullámokat. Ha a két
tábor állítása helyessége felett kellene döntenem, akkor föltétlenül
az első táborhoz fűzném a jogosultság elemeit. Lássuk, hogy
miért? Az írást a benne föltalálható értékek latbavetésével olyan
nak kell vennünk s értelmeznünk, mint a hangbeszéd-tanítás szá
mottevő eszközét. Arra az ellenvetésre, amellyel sokan élnek, hogy
az épérzéküeknek beszédtanulásánál nem szerepel az írás s mégis
mindamellett megtanulnak beszélni; megvan a maga sajátos fizioló
giai s pszychologiai magyarázata. Mert amíg az épérzékű gyermek
önkéntelenül, fokozottabb fáradság nélkül jut a hangbeszéd bir
tokába, addig a siketnéma csak mesterséges beavatkozásokkal:
fárasztó munka árán öntudatosan tanulja meg a hangbeszédet.
Ott kizárólag a fül, itt pedig a látás és az izomérzés, valamint a
tapintás az irányító tényező. Az írás korántsem fülnek, hanem a
szemnek szól. Eszerint kedvez a siketnéma munkájának. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a hangbeszédtanítás két dologra törekszik.
Az egyik, hogy megfelelő szemléleti anyagot nyújtson a siketnéM agyar G yógypedagógia.
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mának; a második, hogy a szemlélet révén keletkezett közképeket,
fogalmakat lényegükkel egyező jelekkel: szavakkal lássa el. Mert
ha nincs közképünk, fogalmunk, akkor nincs is mihez fűznünk a
szót! Üresen, pusztán nem állhat meg. A szó, melyet a közkép
hez mint fogalomhoz csatolunk lehet: a látott szó, a mondott
szó, a szájról leolvasott szó, az írott szó és a nyomtatott szó.
Minél érzékibb a szó, annál jobban állandósítja a közképet s annál
kizárólagosabb a szónak a fogalommal való összetapadása. A
többoldalúság jobban gyarapítja a siketnéma fogalomkincsét, beszéd
kedvét, beszédvágyát, mint az egyoldalúság. Több az ösztökélő
tényező. Azonban nem szabad elfelednünk, hogy az írás nemcsak
a látásra, hanem egyúttal a kar izomérzésére is hat; könnyíti a
siketnéma munkáját. Előbbi cikkemben kísérletileg kimutattam,
hogy a siketnéma többfélekép szerzi szóképzeteit. Vannak olyan
típusok, akik e tekintetben a látáson és a beszédszervi izomérzé
sen, valamint a tapintáson kívül a kar izomérzésére is támaszkod
nak. Ismét akadnak típusok, akik a betűk alakjára, nagyságára, a
szavak terjedelmére, a mondatban való elhelyezésére, a sorok tér
beli tulajdonságára stb. ügyelnek. Már abból is látni való, hogy
az írás mellőzése megnehezítené a siketnéma amúgy is fárasztó
munkáját. Lám a modern iskola ma már nem elégszik meg a régi
fáradságos módszerekkel, hanem, hogy a tanuló ebbeli munkáját
megkönnyítse; bő teret nyújt a szemléletnek; a gyermek minden
oldalú öntevékenységének s ezzel az érzékszervek érvényesülé
sének. Többek között a betű kiformálását előzőleg a pedagógiai
kézimunkába helyezi bele. így keletkeznek: agyag, pléh, fa, stb.
betűk. S csak ennek megtörténte után tér át a tuladonképpeni
írásra és olvasásra. Ebben az esetben a szemlélet sokoldalú, a
munka könnyebb s a rögzítés jobb. Jegyezzük meg, hogy a siket
némánál az írott szó eleinte jobban biztosítja a fenmaradását, mint
a hangbeszédképek. Úgy a szájról való leolvasás, mint a beszéd
szervek hangizomérzése jó sokáig tökéletlen, nincs határozott
alakja; a hangképzet bizonytalan, nem lehet rá támaszkodni.
Máskép áll a dolog az írásnál. Az írásnak mindjárt megvan
a maga jellegzetes állandó képe s így jobban kedvez a hangkép
zet biztosításának, fenmaradásának is. Azonban ez a művelet csak
akkor értékes, ha észszerűen alkalmazzuk. Sok helyütt a kiejtés
helyessége, természetessége szempontjából csak igen kevés szót
csatolnak a gyermek fogalmaihoz. Ebben az esetben az, amit a
siketnéma m ond: érthető és helyes. Itt tehát valóra válik az az
állítás, mely szerint csak annyit ér a siketnéma hangbeszéde, mint
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amennyit értünk belőle. Csakhogy ezt a legkevésbé sem tartom
szerencsés műveletnek. Az ily keretek között nevelt siketnéma
igen sok közképpel, fogalommal s csak igen kevés szóval ren
delkezik. Ez a szűkösség a gyermek csak néhány szükségletét
elégíti ki, a többi szükségleteinél kénytelen-kelletlen a jelbeszéd
hez fog folyamodni. Ezzel pedig nagy gátakat emel a hangbeszéd
helyes haladása elé.
Viszont vannak helyek, ahol ennek épp ellenkezőjére törek
szenek. Ugyanis sok szóval s kevés közképpel, fogalommal látják
el a gyermeket. A gyermek tudása ebben az esetben: üres szó
tudás (pszittacizmus), melynek vajmi csekély az értéke. Minden
szó csak akkor értékes, csak akkor válik a gyermek tulajdonává,
ha azt meg is érti. Már pedig a szót megérteni annyi, mint hozzá
csatolni a megfelelő közképet, fogalmat. Enélkül a szó hamar sor
vad el, mert nincs, ami éltesse, táplálja. A közkép egyébként ellen
őrzi a szó érvényesülését.
Szavakban gondolkozunk ugyan, de ha szükség van arra,
hogy a szó teljesen világos legyen, akkor a közképet hívjuk elő
térbe, mely ha a helyes szemléletből ered, megvilágítja a szót s
kiigazítja a szó által ejtett hibákat.
Már most mi következik ebből ? Az, hogy az a siketnéma,
aki sok szónak s kevés fogalomnak a birtokosa, sokszor vétke
zik a hangbeszéd helyessége ellen. Minden szavának nincs meg
a megkívánt fogalma; ennélfogva a szó teljesen magára van
hagyatva, nincs ami ellenőrizze s irányítsa. Ebben egyúttal meg
leljük a siketnéma fokozott hiszékenységét is. Az üres szó miatt
nem láthatja a reális valót, a tényt; könnyen szuggerálható.
Amiket itt eddig érintettem, jóformán csak a fogalmak gyara
pítására, nagyítására szorítkoznak. Tehát az elvont gondolkodás
kielégítését célozzák. Szükségesek mert nélkülük a szavak üresek,
puszták. Azonban tudatával bírunk annak, hogy a hangbeszédtanításnak a szóban forgottakon kívül még egyéb célja is van.
Ez a cél, mely az első osztályt érdekli: a hangfejlesztés vagyis a
tulajdonképpeni fonétikai oktatás. Ha magát az írást nézzük, akkor
azt látjuk, hogy eleinte igen sok időt rabol el a fonétikai okta
tásból ; de be kell látnunk egyúttal azt is, hogy később könnyebbé
s tökéletesebbé teszi a tanítást. T. i. mint már érintettük is, a foga
lomszerzést s a fogalomrögzítést iletőleg. Minthogy azonban az
első osztály főanyagát s a hangbeszédtanítás alapját kizárólag csak
a kiejtés, a hangfejlesztés képezi; ennélfogva itt az írás bátran
mellőzhető. Ennek helyét oly eszközzel kell pótolnunk, mely a
10*
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hangfejlesztés, a kiejlés tökéletesbítésére törekszik. Természetes,
hogy ezek a tényezők, eszközök nem lehetnek mások, mint a
hangbeszéd képeit jellemző vonások; vagyis a hangkép-jelzések.
Ne tévesszük ezt össze az u. n. fogalomjelzéssel, a fogalomábrá
zolással (pazigrafia) melyet többek között az egyptomi hierogli
fekben, az ékírásban s a jelenleg is érvényben levő kínai írásban
találunk. Mint minden kép, azonképpen a hangbeszéd-kép is több,
keresett vonásból van összeróva. E vonások között, akárcsak a
hangnál, oly vonásokra is akadunk, melyek alapjai, jellemzői a
képnek. Ez a kép váza. Ha ismerjük e vázat, nem nehéz a kép
egészére következtetnünk.
Az egyik hangképnél pld. az ajkak helyzete, a másiknál,
vagy a harmadiknál a nyelv, vagy egyéb beszélőszerv állása
képezi a kép főjellegét. Ezek után csak az a kérdés merül fel
színre: vájjon meríthetünk-e a kép jelzéséből valamelyes hasznot
a hangfejlesztésre, a kiejtésre ? Minden bizonnyal igen. A táblára
vagy a papirosra vetett képjelzés, alapelveinél fogva, rokonságban
van a beszélőszervek által keletkezeti hangbeszéd képzetével. Egyik
a másikat erősíti, rögzíti és felidézi. A kép világosabb, a kiejtés
helyesebb. Megjegyzendő, ennek csak akkor van kellő értéke, ha
a hangbeszéd egyébb feltételei: u. m. a levegő kiáramlása a
zöreje, az alaphang is a helyességhez idomul. Valamint a foga
lom a hozzátartozó szót, szintúgy a képjelzés is ellenőrzi a vele
rokonságban levő kiejtést, a szájról való leolvasást.
Kísérleteimre támaszkodva mondhatom, hogy a tanulók foko
zott örömmel, kedvvel űzték a képjelzést. Ebből eredőleg ők
maguk fedezték fel a kiejtésnél, a szájról való leolvasásnál elkö
vetett hibákat. A füzetben nemcsak a jó, hanem a hibás hang
képzés is volt. Az összehasonlítás révén megállapították a jó és
a hibás hangkép közötti különbséget. Ha általános jellegű volt a
hiba, akkor közösen szemléltük. A hangkép jellemzőjének az
észrevevése a kezdet kezdetén sok nehézségbe ütközött bele. Ez
különben bizonyos fejlődéstani hiba. Nyilvánvaló, hogy amíg a
felnőtt egyén rendszerint a kép legfontosabb jellegét, mely az
összbenyomás által keletkezett, figyeli, szemléli, addig a fejlődő
gyermek igen sokszor a kép mellékes, jelentéktelen tulajdonságait
jegyzi meg. Csak tapasztalataink által tesszük a szemléletet pontosobbá, határozottabbá. Minthogy tehát a siketnéma az egyik
másik hangnál nem a fő, hanem a melléktényezőket fogja fel;
kezdetben hibákat követ el úgy a kiejtésben, mint a szájról való
leolvasásban. Épp ezért élettani igazság ellen vétkezünk akkor,
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hogyha mindjárt teljesen tiszta, természetes hangot követelünk a
kis siketnémától.
Nemcsak a természetes, hanem a mesterséges színezet által
létrejött hangbeszédnek is bizonyos fejlődési tulajdonsága van.
A hangjelzés csak akkor jó, csak akkor vezet a kívánt célhoz, ha
a természetes beszédképből ered. A természetellenesség, mellyel
a hangfejlesztésnél elégszer találkozunk, hibás irányba tereli a siket
néma kiejtését. Tapasztalataink bizonyítják, hogy a gyengetehetségű
és a rövidlátó, vagy egyéb szemhibában leledző tanulók képjelzése
igen sok hibával van fűszerezve. Ez kihatással van a kiejtésre,
valamint a szájról leolvasásra is. Továbbá észleltem, hogy a száj
ról való leolvasással párosuló képjelzés csak a látás által meg
rögzített vonásokat tartalmaz magában, még ellenben az u. n.
önmegfigyelésen alapuló képjelzés ezeken kívül még a beszélő
szervi izomérzés elemeire is támaszkodik. Találtam képjelzéseket,
melyeknél a gyermek fantáziája is érvényesült. E képjelzés kevésbbé
megbízható, mert tévedésekre vezethet. A képjelzésnek az értéke
a kar izomérzésével is függ össze. Ugyanis a képjelzés okozta kar
izomérzés sajátságainál fogva rokonságban van a látás és a be
szélőszervi izomérzés képzeteivel; minélfogva ezek a képzetek
erősítik, támogatják s keltik egymást. A tanulók képjelzésének átla
gából megkaptam a tulajdouképeni képjelzést, melyet minden gyer
mek megért s haszonnal értékesít. Nincs helyem itt az egésszel
foglalkozni, azonban a teljesség kedvéért egyik növendékem
néhány képjelzését közlöm. így pld. a „p“ hang képjelzésére
egy vízszintes vonalat használt, mely az alakok helyzetét tünteti.
— Ha a „p“ képjelzése alá egy pontot teszünk, megkapjuk a
„b“ képjelzését. ~ A pont a gége, vagyis a hangszalagok műkö
dését jelzi. Továbbá, ha a „b“ hangjelzése fölé két pontot teszünk,
keletkezik az „m“ hangjelzése. A vonal fölött levő pont az orr
üreg működését jelzi. ~ Minden hangnak egyszerű, de jellemző képjelzése van.
Ismétlem, ez a képjelzés az első osztályra nézve sokkal érté
kesebb, mint az írás.
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alapító tagjai által választott felszámoló-bizottságnak Budapesten
1912. évi május hó 10-én, az állami kisegítő iskolában tartott
értekezletéről.
Jelen vannak Török Gyula elnöklete alatt: Kelemen Ignác,
Fürj Pál, Halenkovics Fanny, Szabó Károly, Michels Fülöp és
Faragó Géza, mint a felszámoló-bizottság tagjai, továbbá Ákos
István, mint a lap szerkesztője és Éltes Mátyás mint a lap, volt
kiadó-hivatalának vezetője. Távollétüket kimentették Benedek Ábra
hám és Schreiner Ferenc felszámoló-bizottsági tagok.
Elnök a jelenlévők üdvözlésével az értekezletet megnyitja
és a jegyzőkönyv vezetésére Faragó Gézát felkéri. Ezután beje
lenti, hogy a „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztősége a lap
előző ciklusa alatt gyűjtött vagyont a felajánlás folytán elfogadta.
Bár a szerkesztő-bizottságban változás állott be, de mint a „Magyar
Gyógypedagógia“ egyetlen jogutódát, felkéri Ákos Istvánt, hogy
a vagyont a felszámoló-bizottságtól vegye át.
Ákos István kijelenti, hogy a volt szerkesztő-bizottság a lap
vagyonát a felajánlás után elfogadta, de annak hovafordítása iránt
nem határozott, hanem kezelte azt is, mint a lap többi dolgait.
A volt szerkesztő-bizottság nem használta azt fel a lap 4. évfo
lyamának fenntartására és így ő, a változott viszonyoknál fogva
annál kevésbé fogadhatja el erre, hanem a volt szerkesztő bizott
ság régen ápolt eszméjének megvalósítására kéri azt juttatni.
Ugyanis valósíttassék meg ebből a csekélyke vagyonból a gyógy
pedagógiai muzeum. Ezáltal a felszámoló-bizottság korábbi hatá
rozatának érvényben tartása mellett közcélra fordíttatnék a vagyon.
Éltes Mátyás a felszámoló-bizottságot arra kéri, hogy a
vagyont minden fenntartás nélkül adja át Ákos István szerkesztő
nek, mint jogutódnak és annak hovafordítását bízza reá, mert a
gyógypedagógiai muzeum létesítése esetén ismét egy bizottságra
lenne szükség, amely intézné, avagy ellenőrizné, hogy tényleg
mennyi és hová fordíttatott. Ellenkező vélemény elfogadását bizal
matlanságnak farija, azért ajánlja, hogy Ákos István vegye át a
vagyont és tegyen vele belátása szerint bármit.
Fürj Pál támogatja Éltes Mátyás indítványát, mert ez a vagyon
tényleg a lapé és a lapnak erre a vagyonra esetleg szüksége
is lehet.
Kelemen Ignác szintén Éltes Mátyás szavait kéri elfogadásra,
mert a lap máig is a közé, a közt szolgálja és így a vagyon is
legyen mindenben a lapé.
Elnök a felszámoló-bizottság egyhangú véleménye alapján
kimondja, hogy a lap vagyonát — a szerkesztőbizottságban beál
lott változás dacára is — a „Magyar Gyógypedagógia“, szer
kesztőjének, Ákos Istvánnak leltár mellett végérvényesen átadja.
Ákos István azzal a kijelentéssel, hogy a lap a közt szolgálta
és szolgálja, köszönettel elfogadja a vagyont.
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Elnök kéri az ériekezletet, hogy küldjön ki 3 tagból álló
leltározó bizottságot, amely a lap volt kiadóhivatali vezetőjétől
leltározva a vagyont átvegye és ez a bizottság jogosíttassék fel
a kiadóhivatal vezetőjének Éltes Mátyásnak a felmentvény végér
vényes megadására.
A felszámoló-bizottság megbízza Törők Gyula, Kelemen
Ignác és Faragó Géza tagokat a vagyon leltározására, a felment
vény megadására és a vagyon átadására.
A jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek Fürj Pál és Szabó
Károly. Elnök szíves szavakkal az értekezletet bezárja és a fel
számoló bizottságot feloszlottnak jelenti ki.
Kmf.
Tötök Gyula elnök.
Faragó Géza jegyző.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsa május hó 11 én tartott gyűlésének tárgysorozata:
1. A gyógypedagógiai intézetek évvégi vizsgálatai.
2. Plichta Béla tanterv-módosító javaslata.
3. A sikeinémák kecskeméti intézete gyámolító bizottságának
jegyzőkönyve.
4. A szegedi ifjú vakok intézete tantestületének felterjesztése
érzékeltető oktatási órák felvétele iránt.
5. Nagy Péter külföldi tanulmányúd programmja.
6. A németországi siketnéma-tanítók IX. gyűlésére vonat
kozó meghívó.
Wellinger Mihály elhunyt kartársunkról a Vakok Kir. Inté
zete a múlt hó 29-én gyászünnepppel emlékezett meg. Az emlék
beszédet Tóth Zoltán intézeti tanár tartotta, az intézeti énekkar
pedig gyászdalokat énekelt. A gyászünnepen a fővárosi testvér
intézetek tanári testületéi is képviseltették magukat.
Séra Lajos a Vakok Kir. Intézete tanára a múlt hó 29-én
Hamburgon át Északamerikába utazott a vakok ottani intézeteinek
tanulmányozására. Ez az első eset, hogy magyar szakférfi az
újvilágban tanulmányokat végez s így utazásának eredményei elé
nagy várakozásokkal tekintünk. Az ügybuzgó kartárs, ki csak
augusztus végén tér vissza, anyagi erejét fölülmúló nagy anyagi
áldozatokat hoz, miért is reméljük, hogy jelentése kapcsán, utó
lag utisegélyben fog részesülni.
Schinek Gizella a vakok csernoviczi (Bukovina) intézetének
házvezetőnője és leánynővendékeinek nevelőnője a múlt hó végén
egy hétig a Vakok Kir. Intézetében tartózkodott az intézet gaz
dasági kezeléseinek és az intézeti nevelési rendszer tanulmányo
zása céljából, mely idő alatt az intézet vendége volt.
A vakok óvójának épülete, mely 110.000 korona összeg
ből épül, most került tető alá. Szomszédságában pedig a napok
ban fektették le első tégláit a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesü
lete foglalkoztató műhelyeinek. A két új épülettel a Hungária
körúton valóságos kolóniája lesz a vakoknak, melyhez hasonló
csak egy van még Európában, Chemnitzben, Szászországban,
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Az ideges gyermekek középfokú iskolájából. A vallás és
közoktatásügyi minisztérium az ideges gyermekek középfokú
osztályaihoz a taneredmény felülvizsgálására Dr. Balassa József
állami főgimnáziumi tanárt küldötte ki. A kiküldött miniszteri biz
tos május hó folyamán többször meglátogatta az intézetet. A folyó
tanév végén az ideges gyermekek intézete középfokú tanulói közül
7-én a polgári iskola, 8-án a gimnázium megfelelő osztályából,
1 pedig a felső kereskedelmi iskola alsó osztályából bocsájtatik
magánvizsgálatra. A túlsúlyban levő gimnáziumi tanulók az alsó
és felső osztályok között oszlanak meg. A polgári iskolai és gim
náziumi vizsgálatok a székesfővárosi I. kerületi iskolákban, a keres
kedelmi iskolai vizsgálat pedig a II. kér. felső kereskedelmi isko
lában tartatik meg.
Akadémiai kitüntetés. Dr. Kertész Manó székesfővárosi
tanárt, az ideges gyermekek középfokú iskolája óraadó tanárát a
M. T. Akadémia a Sámuel díjjal tüntette ki. A Sámuel díjat Dr.
Kertész, mint az 1911. évben megjelent legjobb nyelvészeti érte
kezés szerzője kapta meg.
Gyengetehetségü gyermekek nevelése. A fővárosi tanács
elhatározta, hogy a III. Miklós-utcai kisegítő iskolával kapcsola
tosan a gyengetehetségű gyermekek részére ez év szeptember
1-től kezdve továbbképző osztályokat állíttat fel. Ezek a tovább
képző osztályok ismétlő iskola jelleggel fognak birni és főleg a
gyermekeknek a kenyérkereseti pályára való előkészülését szol
gálják.
«Jutalomdíj-adományozás. A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium f. évi április 2 án 39.292. számú
rendeletével Halenkovics Fanninak 200 K jutalomdíjat engedélye
zett. Nevezett a IX. fizetési osztályba való kinevezésért folyamo
dott, miután azonban hármas képesítése nincs, a képesítés meg
szerzése iránt benyújtott kérvénye a képző szabályzata értelmében
elutasíttatott, s így a IX. fizetési osztályba ki nem neveztetett, a
jutalomdíj némi kárpótláskép engedélyeztetett.
Ösztöndíjas tanfolyamhallgatók. Az 1912—13-ik tanévre
újból 12 ösztöndíjas tanfolyamhallgató felvétele engedélyeztetett.
A pályázati hirdetés június hóban fog közzététetni.
Szünidei képesítő-tanfolyam. A beszédhibák javítására
szolgáló áll. tanfolyam vezetősége ez évben is tart szünidei képesítö-tanfolyamot a beszédhibák kór- és gyógytanából képezdei
tanárok, gyakorlóiskolai vezetők és tanítók számára július hó 1-től
július hó 27-ig.
A felveendő 15 hallgató részére egyenként 100 K állam
segélyt és a férfihallgaíók részére ingyen lakást engedélyezett
Ő Excellentiája.
A pályázati kérvények május hó 15-ig nyújthatók be a val
lás és közoktatásügyi ministeriumhoz.
Vizsgák. A gyógypedagógiai képző f. tanévi vizsgálatai a
következő napokon tartatnak m eg: írásbeli vizsgálat május hó
29-én, szakvizsga május 31-én és esetleg június 1-én s végül az
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alapvizsga június 24-én. A szakképesítő vizsgálatra 13-an jelent
keztek.
Korpótlék-utalványozás. Egy adott esetből kifolyólag a
következőkről értesítjük érdekelt kartársainkat: Egyik kollégánk
6 évi működés után vétetett fel a gyógypedagógiai képzőbe.
Mind a 6 évet felekezeti iskolánál töltötte el, amely idő alatt az
1907 : XXV11. t.-c. értelmében 200 K korpótlékot kapott Ezt a
200 koronás korpótlékát akkor, amikor a gyógypedagógiai kép
zőre nyert felvételt (ösztöndíjas hallgatói minőségben) beszüntet
ték. Később aztán, amikor kinevezték nevezett kartársunkat a
XI. fiz. osztályba, kérte a már élvezett 200 koronás korpótléká
nak további folyósítását. Kérelmét nem teljesítették. 200 K helyett
140 koronát (fizetés 10%-a) utalványoztak neki, dacára annak,
hogy hivatkozott kérvényében a 4869—1900. eln. sz. alatt kelt
azon rendeletre, amely rendelet kimondja, hogy a már egyszer
élvezett korpótlék megmarad ugyanazon összegben, mint amely
ben először kiutaltatott. Újabb kéréssel fordult a ministeriumhoz.
Ehhez a kérvényéhez odacsatolta azt a rendeletet, amelynek értel
mében a kérdéses 200 koronát nem fizetésemelés, hanem korpótlék
címén kapta. Utóbbi kérésének meg lett a foganatja, mert a napok
ban megkapta a már egyszer élvezett 200 koronás korpótlékát.
Az 1907. XXVI. t.-c. értelmezése alá tartozó kollégák, vagyis
azok, akik állami iskolánál töltöttek el 5, vagy ennél több évet,
nem eshetnek a fenti elbírálás alá, nem pedig azért, mert a rájok
vonatkozó 1907. XXVI. t.-c. nekik nem korpótlékát biztosított 5
év után, hanem fizetésemelést.

IRODALMI SZEMLE.
Vezérkönyv a sikefnémák beszédtanításához. II—III. osztály.
A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministerium megbízásából irta
Borbély Sándor a siketnémák váci kir. országos intézetének igaz
gatója. Pestvidéki nyomda Vácon 1911. Borbély Sándor vezér
könyve épp most jelent meg. Ismertetését egyik legközelebbi
számunkban hozzuk, most csak azt jegyezzük meg, hogy a mű
5 K árban a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa
útján szerezhető meg.
Vatter 11 növendékkel az I-ső osztályban. II. Szóbanforgó munka második felét a 11 növendékkel, 40 hét alatt el
végzett anyag felsorolására fordítja. Ez a gyakorlati rész különben
az értékesebb is, mert arany fonálként húzódnak benne végig az
értékes gyakorlati útmutatások. Mindamellett le kell mondanom
arról, hogy teljes részletességgel ismertessem, mivel ez a német
és magyar nyelv közti nagy különbség miatt úgy sem járna nagy
haszonnal. így hát csak a legszükségesebbekre fogok szorítkozni.
E rész minden sorából a siketnéma-oktatás nagymestere szól, aki
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valóban művészetté varázsolja a tanítást. Fő jellemvonása a hatá
rozottság, amely nem ismer kísérletezést, hanem csak biztos
haladást.
Az 1. héten előgyakorlatokat végez, melyeknek célja nyuga
lomra, figyelemre szoktatás, valamint az utánzóképesség gyakor
lása, fokozása. Először nagyon szembetűnő gyakorlatokat csináltat
az egész testtel, ilyenek pl. járás, futás, ülés, felállás, lehajlás;
majd egyes testrészekkel történők következnek, mint karemelés
előre és oldalt, tapsolás egyszer, kétszer; karlökés előre, fel, le;
ezután kevésbé szembetűnő gyakorlatokat végeztet, ilyenek papír
szeletek, toll, palavessző fúvása; végül a siketnémának eleinte alig
feltűnő beszédszervi előgyakorlatok jönnek: lehelés az a, ó, ú, e,
szájállással. Majd vonalakat huzat a palatáblán.
A 2. hétben figyelemre méltó előgyakorlatok ezek: a kéz
kinyújtása, ökölbe szorítása, ennek kinyitása; a száj kinyitása, ennek
becsukása ; az ajkaknak könnyű egymásra való illesztése, továbbá
a felső fogaknak az alsó ajakra való illesztése. Ezek után már a
szótaggyakorlatokkal (Silbenmechanik), az úgynevezett gügyögőgagyogó gyakorlatokkal, mint bababababa, veti meg a jó kiejtés
alapját. Nehogy félreértésre adjon okot — mint ahogy nálunk
eddig is többen helytelenül magyarázták az előbbi gyakorlatot —
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a déli német nem mond
zöngés b, d, g hangokat és Valter egyáltalán nem is tanítja ezeket,
hanem helyettük csak a magyar p, t, k-val azonosakat fejleszti ki.
Csak így érthető, hogy az aránylag elég munkát adó ¿-vei kezdi
meg már a 2. héten a szótaggimnasztikát és folytatja már a 3.
héten d, g-ve 1 is. Megjegyzendőnek tartom azt is, hogy a zönge
nélküli p, t, k hangokat hehezetesen ejti ki, így: ph, th, kh és
éppen azért csak a h kifejlesztése után a 4. hétben tanítja ezeket.
Hogy fenti szótaggimnasztikában a. á, e színezetű zöngét
mond-e a néma kezdetben, az mellékes.
A fő az, hogy az alaphang természetes és a beszédszervek
mozgása könnyed legyen. A w-vel (magyar v értendő) kapcso
latban rögzíti meg a zöngét ilyen gyakorlatban: wawawa. Majd
következik erre: t’afafafa, szaszaszasza.
A 3. hétben az f, sz fsj. s fscbj hangokat rögzíti meg és
aztán az á vokálist tisztázza fá, szá, sá hosszú szótagokban.
Tehát az á vokálist — de a többi hangot is — lehetőleg mindig
előbb valamely szótagban fejleszti ki, csak azután választja külön
a szótagtól és adja meg neki az írásbeli képét. így hát nem
egymagában fejleszti ki a hangokat, hanem a szótagban. Hogy
miért szótagban, erről ugyan nem szól e munkában, de nyilat
kozott e dologról már más alkalommal. Tudniillik az izoláltan
kifejlesztett hang nem annyira természetes beszédhang, mint az,
amelyet a szótagban tanítottunk, azért „a szótag játsza itt (t, i.
az I-ső oszt.-bán) a főszerepet és nem az egyes hang." — Majd
következik a b, d megrögzítése (bá, dá); erre a eh, g ; aztán
ezek a sorgyakorlatok: f, sz, sch; b, d, g.
Első értelmes szótagja: da, amelyet különféle értelemben
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használtat tanulóival, mint pl. „Jó napot,“ „Köszönöm,“ „Szabad-e
kimenni“ stb. helyett. Ezzel beszélésre és a környezettel való
alkalmazására akarja rászoktatni növendékeit.
A 4. hétben kívánja a különféle lélekzési gyakorlatokat újból
és alaposan elővenni, mire a h-1 tanítja m eg; aztán jön a p, t, k
(lásd bababa magyarázatát); majd az m, n, ng, mamama, nanana
gyakorlatokkal. Erre a már tanult baba, papa, mama, nana szótaggyakorlatokból alkotja: „Papa," „Mama“ szavakat; következnek
ezen a héten még Hahn, wasch, nasz szavak.
Az 5. hétben az eddig tanultakból alkotott sorgyakorlatok
után megtanítja az erős kezdést: á, á —. Erre következnek d-val
kezdődő szótagok és a tanult anyagból alkotható értelmes szavak.
Felemlítésre méltók az itteni megjegyzései. A kezdet-kezdetén
tanár és tanuló egyszerre, jobban mondva együtt beszél. Majd
le kell szoknia a tanárnak az együttbeszélésről és a tanulót is
rászoktatni, hogy olvasson le pontosan, mielőtt beszélne. Nagyon
szükséges és fontos, hogy minden tanuló eleinte egyedül, egy
magában beszéljen, mert csak így képes a tanár kellően ellen
őrizni a kiejtést. Csak később jöhet a karban való beszéltetés, de
elővigyázaítal, mert pl. egy erős hangú, jó kiejtésű gyermek, több
növendéknek a rossz kiejtését palástolhatja el. A tanulóknak már
az első hetektől kezdve kell egymáshoz beszélniök és Ieolvasniok
egymástól, mert ezáltal rakjuk le a szóbeli érintkezés alapját.
A 6. héten kifejleszti az n-t tanult mássalhangzók kapcsán.
Majd következik az u erős kezdése u, ú— és megfelelő értelmes
szavak. Innentől kezdve a már tanult szavak naponta ismétlendők,
gyakorlandók, szem előtt tartván e közmondást: Repetitio est
mater sfudlorum. Az értelmes szavak képezik tulajdonképpen az
I-ső oszt. tanulójának az igazi beszédanyagát és nem az értelem
nélküli szótagok, mert csak a szavakban, a beszédben kapják meg
a hangok az igazi színezetüket (karakterüket). Az értelemnélküli
szótaggyakorlatok csak azt a célt szolgálják, amelyet az ujj-gyakorlatok a zongorázónak nyújtanak.
7.
hét: au és megfelelő szavak. 8. hét: o, 1. 9. hét: a, e.
Innentől kezdve az igékre fektet nagy súlyt, mert a sn. a cselekvések, mozgások iránti nagy kedvet tanúsít. Ne is gyötörjük
tisztán főnevekkel a kis némát, mert ezek csak megnevezései a
tárgyaknak s nem tud mit kezdeni velük a néma. Jól mondja
V. „Die Ausbiídung“ stb. című művében: „Egyes szavakat az
emlékezetben elraktározni, ezeket elmondatni és Íratni nem beszéd,
nem nyelv.“ Ezért tanítsunk minél előbb igéket (cselekvés szókat),
hozzuk ezeket viszonyba a tanult főnevekkel, különösen pedig
a tanulók neveivel.
A 10. hétben szembe állítja a kemény és lágy explosivákat
és begyakorolja a rövid és hosszú vokálisokat sorgyakorlatokkal.
A 11. héten általános ismétlést tart, összegyűjtvén az eddig
tanult szavakat. Erre 4 heti nyári szünet következik.
Ennek elteltével a 12. hétben ismétli az eddig tanultakat,
miközben kiváló gondot fordít a természetes kiejtésre, hogy le-

158

Irodalmi szemle.

szokják az erőltetést és a különféle hiába való és zavaró együtt
mozgásokat. Az egyes hangok beidegzésére szükséges izomérzés
lokalizálása csak közetkezetes gyakorlatokkal érhető el. Ilyenek:
erős kezdés rövid magánhangzókkal, a, o, u, e; erős kezdés
hosszú vokálisokkal: á—•, ó—, ú—■, é—/ rövid félvokálisok: 1, m,
n, n g : röviden e mássalhangzók: f sz, sch. Ez utóbbi két gya
korlat azért szükséges, mert kifejlesztésüknél rendszerint nagyon
is hosszan ejtettük ezeket a hangokat, pedig a természetes beszéd
ben csak egy pillanatig halljuk őket. Erre: b, p, d, t, g, k, A féle
gyakorlat, majd az / kifejlesztése, megfelelő szavak és mondatok
alkotása jönnek sorra. Itt szerepel először a teljes mondat.
A 13. hétben szerepel az / erős kezdése, szavak, köztük az
én (ich) és evvel alkotott mondatok, melyeknek állítmánya ige.
A 14. hétben tanítja az e/'-t, megfelelő szavakat és mondatokat.
A 15. és 16. héten mássalhangzó torlódások vannak napi
renden, amikor szigorúan ügyel arra, hogy pl. a félvokális (m stb.)
és a szomszédos mássalhangzó közt az állkapocs ne mozduljon
a helyéből (Hemd, Hemed).
A 17. hétben tanítja a „die" névelőt, s ezzel kapcsolatban
ismétli a tanult nőnemű főneveket. Itt kezdi meg a hangsúlyozást,
két tagú szavakon úgy, hogy a névelőt alig, míg a két tagú
főnév első szótagját erősen hangsúlyozza, pl. die Nase. Egyúttal
ügyel ilyenkor arra is, hogy ezt az egymásután következő 3 szó
tagot olyan gyorsan olvassák le a tanulók, mint akár ezt az
1 szótagot (szót) „duu (te).
A 18. héten tovább folytatja a mássalhangzó torlódások
(bl, fi stb.) gyakorlását és megtanítja növendékeinek a kereszt
neveit (t. i. az r nélkülieket).
19. hét: a, ö, ü, au, eu, valamint egy-két szó és mondat.
Szept. 25-től okt. 11-ig őszi szünet van.
A 20. héten szavakban és mondatokban gyakorolja a hosszú
és rövid vokálisokat.
A 21. hétben kerül sor az „r“ hangra, előbb a szótag, majd
szó elején, aztán a végén. Most kezdi az olvasást nyomtatott fali
olvasó-táblákon.
A 22. héten szerepel br, fr, gr, schr gyakorlása megfelelő
szótagokon, szavakon és az osztály összes növendékeinek a nevei.
Tehát 22 hét alatt fejezte a tulajdonképpeni hangképzést. Ne
felejtsük azonban el, hogy Vatter ideális viszonyok közt dolgozik,
s mellette (pedig ő maga is heti 8—9 órát tanít az I-ső osztály
ban) még egy segédtanár is van, így hát ketten tanítanak ebben
az osztályban és nem 15 növendéket, hanem csak 11-t. Nálunk
pedig egy embernek 15 tanulóval be kell fejeznie 6 hónap alatt
a hangképzést, különben nem jár el előírás szerint. Hogy micsoda
aránytalanság van az ő ideálisan szervezett intézete és más inté
zetek közt, azt Vatter maga belátja jelen munkája 21. oldalán,
amikor azon nézetének ad kifejezést, hogy avval is meg van
elégedve, ha az ő anyagát csak A1/2 év alatt végzik el. S nálunk
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mégis, mégis . . . Hogy előnyére vagy hátrányára van-e ez oktatás
ügyünknek, — nem akarok senki Ítéletének elejébe vágni.
A 23. hétben tanítja a számneveket 5-ig (majd iassan-lassan
10-ig). Mostantól kezdve heti 4 félórában van számolás. Eztán
csoportosítja a tanult mellékneveket.
A 24. hetet szenteli a különféle mássalhangzó-torlódások
rendszeres gyakorlására, mert ezeknek helyes kapcsolásából nagyon
sokat nyer a beszéd folyékonysága és egyúttal az érthetősége is.
E közben tanítja be a „Mit csinálsz“ kérdést és rá a feleletet.
A 25. héten „Mi ez“ kérdéssel kapcsolatban névelő nélküli
főneveket gyűjt.
A 26. hétben szerepel a „Mit csinál“ kérdés és megfelelő válasz.
A 27. héten van a „Milyen“ kérdés soron, ráfelelve mon
datokkal. Továbbá a tanultaknak a kiejtés gyakorlása céljából
csoportosított ismétlése. Majd térbeli rokonság szerint csoporto
sítja a tanult anyagot.
A 28. hétben léiekzési és hangoztatási gyakorlatokat tart:
belélekzés az orron át s aztán erős kezdéssel á—, a a a; ó—
o o o. Ezt a többi magánhangzókkal is végezteti, de az állkapocs
nak nem szabad kimozdulnia az elfoglalt állásból. A h gyakor
lására felveszi ezeket: há—; hó—; hú stb. Majd kiejtési gyakor
latokat tart erős (teljesen hangos), félerős és suttogó beszéddel.
Erre következik a tanultak ismétlése tartalmi rokonság szerint.
A 29. héten a határozatlan névelők ismertetése van soron.
A 30. hétben szerepel egy alkalmi beszélgetés a karácsony
fáról, illetve karácsonyról és a hazautazásról. A karácsonyi szünet
után a 31. hétben bevezeti az ő abécés könyvét (Fibel), amelyben
a tanultakat nyomtatott alakban ismétli. Szerepei ezen a héten
még az is kötőszó és a nem tagadó szó, valamint a jelen idő
egyes és többes számának első személye.
A 32. héten mássalhangzó torlódások gyakorlására vesz fel
alkalomszerű szavakat és mondatokat. Majd szembe állítja az ellen
tétes mondatokat, pl. Vatter úr nagy. Én kicsiny vagyok.
A 33. heti anyagnál felemlíti, hogy mily nagy gondot fordít
a mondathangsúlyra és ennek gyakorlására szembe állít olyan
mondatokat, melyekben az alanyon van a hangsúly olyanokkal,
melyeknél az állítmány a hangsúlyos, pl. Ez ing. Az ing fehér.
A 34. héten „Mid van“ (Was hast du?) kérdést ismerteti
és megtanítja az intézet személyzetének a neveit.
A 35. hétben „Mid van,“ „Mije van“ kérdéseket helyezi szembe.
A 36. héten egymással összefüggő kisebb beszélgetések
szerepelnek a tábláról, palavesszőről, szivacsrói stb.-ről, de csak
az én-nel kapcsolatban.
A 37. hétben „Mije van,“ „Milyen ez“ kérdések vannak
napirenden. Továbbá egy kis alkalmi beszélgetés a farsangról,
meg az esernyőről.
A 38. héten ezeket a kérdéseket találjuk: „Mi vagy te“ (fiú,
leány), „Hogy hínak.“ „Mi vagyok én“ (férfi), „Mi az én nevem“
(Vatter).
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A 39. héten általános ismétlés van.
A 40. héten „Mi ez,“ „Mit csinál,“ „Milyen ez,“ „Mije van"
kérdéseket és ezekre vonatkozó feleleteket gyakorol. Erre követ
kezik befejezésül a hazautazásról szóló rövidke alkalmi beszélgetés.
Iiyformán az isk. év befejeztével tanított Vatter 120 főnevet
és 80 egyéb szót, amelyeket egyszersmind rövid mondatokban
is feldolgozott.
Ezzel be is fejeztem volna szóbanforgó művecske tulajdon
képpeni ismertetését. De nem tartanám teljesnek az ismertetést,
ha magáról a mü szerzőjéről, Vatterről. a’siketnéma-oktatás apos
toláról nem emlékezném meg. Most ünnepelte meg a legjobb testi
és lelki erőben kettős jubileumát, t. i. születésének 70. és műkö
désének 50. évét. Nagyon találóan választotta meg mottóját e
szavakkal: „Életem a siketnémáké,“ mert majdnem egész élete
egybeforrott intézetével. Hogy mily lelkesedéssel csüngg a siket
némák oktatásán, azt legjobban bizonyítja a most ismertetett munka
23. oldalán levő felkiáltása: „Éljen a kiejtett szó“ (Es lebe das
gesprochene Wort.) Mindamellett rajongónak — amint egyesek
Vattert nevezni szokták — nem lehet mondani, mert ő a tett
embere, aki nem ismer fáradságot és amit hirdet, azt beváltja az
utolsó betűig. Sőt akik személyesen ismerik működését, állítják,
hogy ez a munkája — mint ő maga mondja — tényleg eljárásá
nak a fotográfiája; de amint a fénykép nagyon távol áll az általa
ábrázolt élő egyéntől, éppen úgy ez a művecske is csak élettelen
mása Vatter tanításának, mert módszere egyáltalában el nem választ
ható a gyakorlati működéstől, az egyéntől. így hát módszerét nem
is lehet más intézetben teljes mértékben keresztül vinni, annyira
összeforrott az az ő személyével és az ottani intézet viszonyaival,
amit legjobban bizonyít az a tény, hogy a volt segéd tanerői
közül eddig még egyetlen egynek sem sikerült más intézetnél a
frankfurti eredményeket reprodukálni.
Ne is akarja hát senki sem az ő módszerét szo/gailag
fsklavischj utánozni, mert ez föltétlenül csalódással járna. Hanem
mint ő maga is mondja, hogy csak „éles szemmel és nyitott
füllel“ (mit k/arem Blick und offenem Ohrj kövessék őt, vagyis
igyekezzék mindenki ezt a módszert összhangba hozni a saját
egyéniségével, valamint intézeti viszonyaival és nem fog elma
radni az áldás.
Ne feledjük el, hogy Vatter nagyszerű eredményei is 3
tényezőn, t. i. az ő kiváló tanítói személyiségén, a psychologia
és fiziológia követelményein felépült módszerén és a frankfurti
intézet ideális viszonyain nyugszanak.
Ehlitig Jakab.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Siketnémák statisztikája. Németországban 48.750 siket
néma és 34.330 vak egyén él. A vaksiketek száma 340. Német
ország 88 intézeteiben 888 tanerő, 782 osztályban 7900 siket
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tanulót oktat. A 88 intézet közül 40 internátussal kapcsolatos, 36
externátusos és 12 vegyes intézet.
Hollandiában az 1909. évi népszámlálás adatai szerint 2305
siketnéma egyén találtatott. Ezek közül oktatásban részesült 1425,
míg 880 egyén, közülök 210 még jelenleg is tanköteles nem része
sült, illetve nem részesül oktatásban.
Oroszországban, hozzászámítva az ázsiai tartományokat is,
165.759 siketnéma egyén van. Ezek közül csak 22.000 részesült
eddig, oktatásban. Oroszországnak 30 magán és 4 állami intézete
van. Állami intézet van: Szt.-Péterváron, Moszkvában, Varsóban
és Kasánban.
Japánban az általános tankötelezettséggel együtt a stketnémák
tankötelezettsége is ki van mondva. (Taubstummen Revue.)
A hollandiai intézetekről. Hollandia néhány városában van
intézet gyengeelméjű illetve gyengetehetségű gyermekek számára.
Az intézetek többnyire kisegítő iskolák, melyek remek épülettel
és kerttel bírnak. Ilyen kisegítő iskolák vannak Rotterdamban,
Haarlemben, Gravenhagaban és Utrechtben. Gravenhagaban 3 is
van. Az iskolák többnyire társadalmi alapon és állami subventióval alakultak. Az évi tandíj 30—100 korona között váltakozik,
de a szegény gyermekek szegénységi bizonyítvány alapján a tan
díj alól fel vannak mentve.
Egy-egy osztály növendékszáma 16-nál több nem lehet. Min
den iskola napközi otthonnal és többnyire fürdővel is el van látva.
A haarlemi iskola tanerőinek fizetése: Az igazgató 4000—5000
koronát kap. A tanítók 2400—3200 koronát kapnak. A kezdő taní
tók 2000—2600 koronát kapnak. A fenti fizetéshez még a harmad
éves pótlék járul, mely mindig 200 koronára rúg.
Az összes iskolák mellett psichiater orvos van alkalmazva.
A kisegítő iskolák tanerőinek folyóirata a Tijdschríft dér
Vereetiiging van Onderwijzers en Artsen werkzaam aan Inrichtingen
voor Onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakhe Rinderen“ mely
havonta egyszer 1— iy 2 ívnyi terjedelemben jelen meg s melynek
szerkesztője: Schrender, Vos és Wijsman. Kiadóhivatal: G. 1. Vos,
Den Haag Copernicustrast 91.
E folyóirat első száma 1909. április havában jelent meg.

VEGYES.
Szünidei tanfolyam. A f. évben gyengetehetségüek okta
tására képző tanfolyam lesz. A tanfolyam junius hó 25-étől szá
mított 5 héten át fog működni. E tanfolyamra 20—22 okleveles
népiskolai tanító és tanítónő vétetik fel. A tanfolyamra felvett hall
gatók a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő intézetben lakás
és teljes ellátásban részesülnek. A vallás- és közoktatásügyi m.
kir. minisztériumhoz címzett egy koronás bélyeggel ellátott kér
vények a tanítói oklevél csatolásával, legkésőbb 1912. évi május
hó 20-ig Berkes János szaktanácsi előadóhoz küldendők.
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Idegesen terhelt és gyengetehetségű gyermekek nyara
lása és foglalkoztatása. A nyaralásra utazó szülőknek igen sok
szor nagy gondot okoz idegesen terhelt, vagy gyengetehetségű
gyermeküknek elhelyezése. Ha az egész éven át odahaza is tar
tották gyermeküket, nyaralni nem igen vihetik magukkal igen
különböző okok folytán. Erre a gondolatra építette Fürj Pál kar
társunk azt a vállalkozást, hogy az ilyen gyermekek számára nya
raló telepet létesítsen. Kísérletképpen Dr. Leitner Adolf székesfővárosi bizottsági tag nemes szivű támogatása mellett már a múlt
nyáron is foglalkozott ezzel az üggyel. Ebben az évben pedig
már május hó elején állandó lakásra kiköltözött abba a budai
farkasvölgyi villába, (l. Torbágyi-út 14—16.), ahol a telep létesült.
A hely maga és berendezése mindenképpen alkalmas arra a célra,
hogy szükebb keretekben ott egy gyermeknyaralóhely legyen.
Az épület szép villaszerű, csinos berendezéssel, s 5600 [)]-öl
területű befásított kerttel van körülvéve. Ez a hatalmas terület
alkalmas arra is, hogy a fejlettebb és tanköteles koron túl levő
gyermekeknek állandó kiképzést és foglalkoztatást nyújtson a ker
tészetben és házi ipari munkákban. Ha meggondoljuk, hogy a
fogyatékos gyermekek ügye terén hazánkban még milyen sok a
tennivalónk, úgy örömmel kell üdvözölnünk minden kis lépést,
ami azt előbbre viszi. Fürj kartársunk praktikus vállalkozását
is szívesen kell látnunk és fejlődését bizodalommal várjuk és
kívánjuk is.
II.
morálpedagógiai kongresszus Hágában. Folyó évi
augusztus 22-től 27 ig Hágában második morálpedagógiai kong
resszus fog tartatni, amely hasonló nagyszabásúnak ígérkezik,
mint a londoni volt. Fővédnökségét a németalföldi anyakirályné
vállalta el, védői között pedig az összes kultur államok vallás- és
közoktatási minisztereivel együtt gróf Zichy János szintén helyt
foglal. A kongresszus az előleges jelentés szerint részint nyilvá
nos, részint pedig szakosztályi üléseken tárgyalja az erkölcsi neve
lés minden részére úgy a testi, mint a szellemi nevelésre vonat
kozó tárgyakat, beleértve a nem normális gyermekek nevelését is.
A magyarok közül is többen jelentettek be igen érdekes előadá
sokat. Aáagyarországon a kongresszus ügyének előmozdílására
bizottság alakult, amelynek elnökségét gróf Apponyi Albert vál
lalta el, a titkári teendőket pedig dr. Czettler Jenő (Budapest,
Elemér-ntca 35.) látja el, aki minden érdeklődőnek szívesen szol
gál fölvilágosítással.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték: Rózsa Gizella Szabadka 5, Eberstein
Ferenc Temesvár 10, Leopold Rezső Bpest 5, Vitár Rezső Bpest
10, Tóth Zoltán Bpest 5, Schaeffer Mátyás Vác 10, Kirschenheuter Ferenc Bpest 10, Beszédhibák jav. áll. tanfolyam Bpest 10,
Istenes Károly Bpest 10, Vakok budapesti kir. orsz. intézete 10,
Szabó Károly Bpest 5 korona.
Kieitsch János
a kiadóhivatal vezetője
VII., István-út 95.
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, Ili., Lajos-utca 94. sz.

