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Ezek után nézzük, mi előnyökkel jár a Bárczi-féle tanítási mód?
Hogy e kérdésben tisztán lássak, nemcsak az 1933 ősze óta a  Bárczi-féle

módszerrel kezelt siketnéma gyermekek előmenetelét ellenőriztem és győződ-
hettem meg így a módszer hasznavehetőségéről, hanem a legilletékesebb szak-
értő tapasztalatait is igénybe vettem. Istenes Károly siketnéma-intézeti igazgató
tanár  úrral  folytatott  többszörös  eszmecsere,  a  tanítás  alatt  álló  gyermekek
együttes megvizsgálása alapján alkottam meg véleményemet a  Bárczi-féle új
tanítási  módszerről,  azt  szembeállítva  a  régi  eddig  dívó  optiko-kinaesthesiás
módszerrel. Megállapításaink a következők:

1.  Mennyiségileg  a  B.  eljárással  lényegesen  több  gyakorolható  be  és  ez
sokkal rövidebb idő alatt sikerül, mintsem a régi módszer útján.

2. A begyakorolt anyagot a gyermek azonnal használja. A régi módszernél a
gyermek  azonnal  visszatér,  a  tanítási  órán  kívül  a  jeleléshez,  míg  a  B.
módszerrel tanított siketek folyton a hangos beszédben gyakorolják magukat!
(Egy intelligens anya mondta el, hogy gyermeke azelőtt alig hallatta a szavát,
most pedig a B.-féle tanítás óta, reggeltől estig folyton csacsog.)

3. A B.-féle eljárással a beszéd tisztasága annak tartalmi bővülésével fejlő-
dik, tisztul és ezt  Istenes Károly szerint annak köszönheti, hogy az eljárásnak
egyik jelentékeny tényezője a ritmusra való támaszkodás is fokozatosan fejlő-
dik, megközelíti a normálisan halló ember beszédjét.

4. A B.-féle eljárással a szellemi képességek kinevelése, kitermelése eddig
még sohasem tapasztalt eredményeket ad (Istenes Károly).

Ennek bizonyságául  Istenes Károly utal arra, hogy az optiko-kinaesthesiás
úton való tanításnak a számtan tanítása egyik legnehezebb problémája: „Szinte
lehetetlen számtani műveleteket szöveges példa keretében, spontán értelmezés
nélkül megoldatni. Erre nézve jellemző a következő példa: tizenkét siketnéma
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gyermeknek, akik már  6 éve  állottak  a  régi  módszer  szerinti  tanítási  eljárás
alatt, egy olyan példát adtunk fel, amelyet az elemi iskola III. osztályában meg
kell tudniuk oldani. Ezt a példát a 12 közül csak egy tudta megoldani. Ezzel
szemben a  B.-féle eljárás alá vetett tanítványok a feladatokat könnyen oldják
meg.”

Ha afelett gondolkodunk, hogy miben keresendő a két tanítási mód közötti
különbség,  úgy  arra  a  megállapításra  kell  jutnunk,  hogy  a  régebbi  optiko-
kinaesthesiás tanítási mód mellett a  hallás teljes elhanyagolása, az új tanítási
módban pedig a hallás felköltésére irányult törekvésekben kell a különbség okát
keresnünk.  A hallás teljes elhanyagolása folytán a régi tanítási mód mellett  a
később  megsiketülteknél  már  félévi  tanítás  után  azt  tapasztalhatjuk,  hogy
értelmi készségük állandóan sülyed, míg ezzel szemben a  Bárczi-féle optiko-
akustikai tanítási mód mellett, bámulatos az a szellemi tökéletesedés, mely a
siketnéma  gyermekkel  való  foglalkozásnak  első  idejétől  kezdve  mutatkozik
(Istenes  Károly).  Mondhatjuk  tehát,  hogy  a  Bárczi-féle  módszer  felbecsül-
hetetlen előnye az, hogy a hallás kifejlesztésével a siketnéma értelmi fejlődése
is rohamosan halad előre.

A fontos újítás  tehát  a  Bárczi-féle  tanítási  eljárásban az, hogy az eladdig
elhanyagolt,  számba sem vett  hallási  maradványokat használja  fel.  E hallási
maradványokat  az  eddigi  fülészeti  vizsgálatokban  ki  nem  igen  mutatták,  a
szokványos hangvilla vizsgálatokkal elégedtek meg és ezeknél az alkalmazott
hangvillák az élettani adatok figyelembevételével lettek kiválogatva. Miként azt
ellenőrző  vizsgálataim  alatt  megállapíthattam,  az  emberi  fül  hangot  felfogó
skálája túlmegy az élettanban elfogadott határoknál. De számba kell vennünk
azt  is,  hogy  a  fülgyógyászat  nagy  haladása  folytán  a  korán  kezelésbe  vett
heveny fülbántalmak megnyugodott szakba kerülnek és ennek tulajdonítható,
hogy  hallási  maradványok  maradnak,  melyeket  oly  ügyesen  használ  fel  a
Bárczi-féle eljárás.

Ezen hallási maradványok útján az agykéreghez jutó hangérzetek a folyto-
nos  gyakorlatozás  folytán  állandósulnak,  akárcsak  a  Pawlow kísérleteiben,
melyekben  az  állatokban  a  legkülönbözőbb  érzetekhez  kötött  kapcsolatok
létesíthetők. E felfogást támogatja az a körülmény, hogy csak a begyakorlott
szókat  ismerik  fel  hallás  útján  a  siketek,  kiknek  kombinatív  képességük  e
módszer  segélyével  kifinomul  és  vele  karöltve  jár  értelmi  fejlődésük.  Egy
analógiára utalunk az elmondottak megérthetősége szempontjából. A telefonban
fülünk  csak  a  zöngéshangokat  fogja  fel,  a  zöngenélkülieket  nem;  és  mégis
megértjük  a  beszédet  és  erre  kombinatív  tehetségünknél  fogva  vagyunk
képesek,  amint  idegen  szót  hallunk,  megszűnik  a  kombinatív  képességünk
működni, nem értjük meg a bemondott szót. Ugyanez megy végbe a Bárczi-féle
begyakorlásnál, csak a begyakorlott hangérzeteket tudja a gyermek értelmileg
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felfogni.  A folytonos  új  és  új  kapcsolások  létrejöttéhez  hosszú  hónapokon,
éveken át való gyakorlatozás szükséges, ennek aztán meg is van az eredménye,
amennyiben a teljes siketnek tartott egyén néhány évi gyakorlatozás útján eléri
azt a fokot, hogy viselkedésében a teljes érzékű egyéntől alig különböztethető
meg.  Ezt  néhány  esetben,  kik  már  évek  óta  állanak  kezelés  alatt,  meg  is
állapíthattam, ezekkel rendes társalgási nyelven, akárcsak a jól hallóval, lehet
érintkezni.

Mindent összefoglalva, ki kell, hogy jelentsük, hogy Bárczi Gusztáv tanítási
módszere  a  siketnémák oktatásában  teljesen  új  utakon haladva,  nem remélt,
bámulatos eredményeket ad, a szunnyadó hallási maradványok felélesztése és
felhasználása útján. Kétségtelen, hogy a régi optiko-kinaesthesiás módszerrel
szemben nemcsak a beszédkészség terén, hanem az értelem fejlesztésében is
úttörő jelentősége van.

E  véleményem  alapján,  amelyhez  teljes  egészében  csatlakoztak  az  e
tárgyban egybehívott szakférfiak, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
elrendelte,  hogy  az  1934/35.  tanévben  az  eddigi  tanítási  mód  alkalmazása
mellett egy oly első osztály állíttassék fel, amelyben a növendékek a Bárczi-féle
módszer szerint lesznek oktatva.

A siketnémák budapesti m. kir. állami intézete igazgatóságának felszólítá-
sára  1935  január  havában  a  Bárczi-féle  tanításban  1934  szeptember  hó  óta
részesülő első osztálybeli siketnéma gyermekek előmenetelét figyeltem meg és
tapasztalataimról a következő véleményemet adtam.

Valamennyi, 9 gyermek a táblára írt  és rajzolt illusztrált  szöveget mind a
fülbemondás, mind leolvasás útján hangos kiejtéssel utánamondja, illetve kiejti.
A  régi  módszerrel  szemben  a  gyermekek  kiejtése  feltűnően  tiszta,  az
erőlködésnek nyoma sincs,  gutturális  színezetű hangok teljes  hiánya  mellett,
abszolút  ritmikai  beszéd  állapítható  meg  és  csak  itt-amott  fordul  elő,  hogy
egyik-másik  szó  kiejtésénél  némi  tisztátalanság  észlelhető.  A  kiejtésnek
rendkívüli,  csaknem az egészséges beszédhez való teljes hasonlatossága még
feltűnőbb lesz akkor, ha összehasonlítjuk ez új eljárással tanított első osztályos
(négy  hónapi  tanításban  részesült)  tanulók  beszédét  az  iskolát  végzett
tanítványok  beszédjével,  mert  ekkor  kitűnik,  hogy  az  új  eljárással  elért
tisztaságú  és  ritmusú  beszédet  a  régi  módszerrel  még  csak  elképzelni  sem
lehetett.  Feltűnőnek találom azt a könnyedséget, amivel ezek a gyermekek a
szájról  való  leolvasást  felfogják  és  megértik.  Kétségtelennek  kell  tartamom,
hogy a  dr. Bárczi Gusztáv-féle módszerrel a gyermekek értelmisége is feltűnő
módon  javul,  kifejlődik  és  ezt  annak  köszönheti,  hogy  e  módszerben  több
érzékszerv - köztük a felköltött hallás - is szerepel.

Az  eddigi  megállapított  eredmények  is  elegendők  már  ahhoz,  hogy
megállapítsam, hogy a Bárczi-féle tanítási mód a gyakorlatban is teljesen bevált
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és ennélfogva kívánatosnak tartom, hogy bevezetése a siketnémák oktatásában
most már kötelezővé tétessék. Kifejtett álláspontomat mi sem bizonyítja jobban,
mint  az,  hogy a  régi  módszer  alkalmazásával  oktató,  a  párhuzamos  osztály
vezetője, ugyancsak a Bárczi-féle módszert is alkalmazza.

Továbbképzés

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Oligofrénpedagógiai Tanszék

Gondolatok az értelmileg akadályozottak
nevelésének és képzésének jövőjéről*

HATOS GYULA
(Közlésre érkezett: 1992. szeptember 27.)

Egy intézmény  jubileuma  mindig  jó  alkalmat  kínál  a  számvetésre  és  az
előttünk  lévő  feladatok  latolgatására.  A  mai  alkalom  számomra  annyiban
kedvezőtlen,  mert  a  jövőről  való  gondolkodás  természete  a  tapasztalatok
sokoldalú  megközelítését  és  számbavételét  kívánja,  a  résztvevők  vitáját,  a
felvetett  gondolatokról való dialógust, amit most későbbre kell halasztani, és
ennek  én  kevésbé  lehetek  részese.  „A  jövő  a  lehetőségek  tere,  a  mi
szabadságunk tere” - írta egy német filozófus (1). Hozzátehetjük azonban, a mi
felelősségünk tere is. Szabadságunkban áll a jelent és a múltat feldolgozni és
megítélni és ez a szabadság ma nagyobb, mint régebben. Lehetőségünk van az
impotens és adminisztratív, ránk erőltetett állapotokon túllépni. Tehát elemezni
és dönteni, más oldalról valami új megépítését alapozni, kifejleszteni, pluralista
módon  véleményeket  ütköztetni  és  kialakítani,  ami  jobban  megfelel  az  új
lehetőségeknek és a követelményeknek.

*  A győri  Bárczi Gusztáv Óvoda,  Általános Iskola  és Diákotthon (Foglalkoztató Iskola)
     jubileumi szakmai napján, 1991. augusztus 31-én elhangzott előadás rövidített szövege
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