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V á z la t o k s v á j c z i u t a z á s o m b ó l , k ü lö n ö s t e k in t e t t e l a

s ik e t n é m á k n e v e lé s e - s o k t a t á s á r a .
(Folytatas.)

Aminek Amman müveiben majdnem másfél század előtt
alapját megveté, annak helyességét s életrevalóságát Arnold ujabb
korban, ritka szakértelmével, lángoló ügyszeretettől vezetett, mond-
hatom vallásos ihlettel élesztett buzgalmával s ez által serkentve,
lankadatlan törekvésévei, testi s lelki erejének egész hatalmával,
a tökély oly magas fokáig érvényesité: hogy fáradozásának bámu-
latos eredménye a szakkörök figyelmét s érdeklődését mindenfelül

Riehenre, Arnold intézet ére vonta, hol tényleg elvitázhatlanul
bebizonyult, hogy siketnémák a jelbeszéd kizárásával, egyedül
csak az élőszó fejlesztésével s hasznáJatával képezhetők, oly fényes
sikerrel: mely a legfelcsigázottabb követelményeknek is megfelelt.

Arnold iskolája új korszakot alkotott s mintaképül szolgál
a szakkörök törekvésének, mely azonban csak úgy érhet el igazán
gyakorlatilag beváló eredménydús .sikert, ha a szakiskolák, illetőleg
intézelek úgy szerveztetnek s mindazon kellékekkel birnak, melyek
Riehenben feltalálhatók. Ezeknek bővebb megbeszélését, valamint
Arnoldnak a tanitásnál követett gyakorlati eljárását S mindazt,

mire fősúlyt fektetett: részletesebben előadandom a svájczi isko-
lák, de különösen a rieheni intézetre vonatkozó rész keretében.

Arnold nem követett szoros értelemben vett iskolaszabályos,
elméleti fejtegetésekkel részletesen kidolgozott módszert, mely az
egész tanfolyamon egymás után következö fokainak tananyagára
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kiterjed. Feladatáúl tűzte ki magának a siketnémák beszélő képes-
ségét optikai úton s az érzékeltetés műszakilag kifogástalanul
helyes kezelése által úgy fejleszteni, mint ahogy a beszéd épérzékü
gyermekeknél akusztikai úton, a családi s társadalmi körök külön-

féle koru s foglalkozásu tagjainak behatása s oktató befolyása
által fejlődik.

Intézetének nyolez évi tanfolyama négy alsó osztályában
törekvése oda volt irányozva, hogy növendékei beszélő képessége
oly fokig fejlődjék, mint az épérzékü gyermekeknél, azon idő-
pontig, midőn ezeknél a tanitás az elemi iskolákban kezdetét
veszi. A felsőbb négy osztályban az általa szerkesztett tankönyve-
ken kivül: Haster Albertnek a népiskolák számára kidolgozott
olvasókönyvét s Priesternek Cambergben kiadott alaktanát, vala-
mint másnemü nép iskolai könyveket használt növendékei további
kiképeztetésére.

A tanfolyam befejezése után az intézetből kilépett növendé-
kek szellemi fejlettsége mérkőzheteU a nép iskolai tanulmányokat
végzett épérzékü gyermekek ismereteivel. Arnold tanitványai.: kik
intézetében oktatást nyertek, képesek jól s tisztán megérthető
kiejtéssel bárkivel társalogni, fogalmaik- s gondolataiknak élő-
szóval folyékonyan kifejezést adni. Ismereteik kiterjednek min-
denre, mire életpályájuk körében szükségük van.

Az Arnold által kiad ott müvek kizárólag gyakorlati oktatás-
sal foglalkoznak s csak iskolai használatra szolgálnak.

Szándékosan mellőzte az általa követett rendszert behalótag
s tüzetesen leirni. Nem volt arra birható, hogy irodalmilag szak-
szerü fejtegetésekben részt vegyen, vagy elméleti vitatkozásokba
bocsátkozzék. Ennek magyarázatául szolgáljon azon indok: hogy
minden tehetségét s erejét kizárólag növendékei nevelésének és
oktatásának szentel é ; irodalmi munkára nem jutott idő.

Az általa szerkesztett iskolai könyvek a következők:
1. Auszug aus meinem Lautirgange : Elementar-Uebungen

im Auffassen und Nachsprechen, Schreiben und Lesen, mit Bil-
dern. Frankfurt a,. M. in H. Ludwig Brönners Verlag.

2. Unterricht in der christlichen Lehre, fül' Unmündige.
Von W. Arnold, Inspektor der Taubstummen-Anstalt in Riehen.
Basel. Verlag' von C. F. Spittler.: 1864,

3. Elementar-Uebungen im Auffássen und Nachspréchen.

Schreiben und Lesen mit Bildern, zunüchst fül' Taubstumme und
Vollsinnige mit mangelhaftem Sprachorgan, von Wilhelm Arnold,
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Ispektor an der Taubstummen-Anstalt zu Riehen. Frankfúrt a.
M. Heinrich Ludwig Brönners Verlag. 1865. .

4. Wörter- und Sprachbuch, zunachst fül' den Gebrauch
der Taubstummen-Anstalt in Biehen bei Basel. Anschliessend an
den Auszug des Lautierganges, von "\V. D. Arnold. Basel. Verlag
von Felix Schneider. 1874.

5. Biblische Geschichten. Ein Lesebuch fül' Unmündige, zu-
nüchst fül' Taubstumme, von Wilhelm Arnold. Basel. Bahmaiers
Verlag. (C. Detloff.) 1877.

Ezen lapok olvasóinak érdekében, kik esetleg nincsenek
azon helyzetben, hogyasiketnémák oktatásának törtenelmét tüze-
tesebben tanulmányozhatnák, Walther Ede adatai szerint J) rövid
vázlatban ide iktatandom Arnold életrajzát.

Arnold Vilmos Dániel 1810. évben, márczius 17-én született
Eppingenben, közcl a württenbergi határhoz, hol atyja ref. lel-
kész volt s fiát is ezen hivatásra óhajtván rievelni : Göglingben
W urst iskolájában képezteté a latinnyelv elsajátitása czéljából.
A fiú azonban kevés hajlamot érzett a papi hivatás iránt. Inkább
kereskedő óhajtott lenni.

Az isteni gondviselés azonban más pályát jelölt ki számára,
alkalmul szolgálván erre' asiketnémák pforzheimi iskolája, melyet
atyjával együtt meglátogatott. Az iskola feladata s az itt meg-
figyelt eredmény mély benyomást gyakorolt minden jóra fogé-
kony lelkére s a szenvedő emberiség sorsa iránt érzékeny rész-
véttel eltelt szivére. Itt fogamzott meg lelkében azon szilárd
elhatározás: hogy ő is tehetsége szerint a siketnémák javára fog
közreműködni s oktatásukkal foglalkozni. Ezen' szándékát atyja

is helyeselvén : fiát, asiketnémák oktatasahoz is mulhatlanul
szükséges paedagogiai ismerelek elsajátítása czéljából, Karlsruhéba
küldé a tanító-képző seminariumba, hol a rendes tantárgyakon kivül
Köníg iskolatanácsos egyúttal bsavata a siketnémák oktatásának
tanmódjába, Megszcrezvén itt a tanképesitő okmányt, 1829- ik évben a
népiskola szolgálatába állott. Egy év leforgása után azonban már

megvált attól s Pforzheimban a siketnémák iskolájában alkalma-
zást nyervén, itt 9 évig legnagyobb szorgalommal s ügyszere-
tettel foglalkozott a növendékek tanitásávaJ. Scherr halála után
Zürichbe nyert meghivást asiketnémák s vakok intézetének.
vezetésére. Nem tudván megbarátkozni a siketnémáknak a vakok

1) »Geschichte des Taubstumrnen Bildungswesens.« Bielefeld und Leipzig.

Verlag von Velhagen & Klasing, 1882.
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oktatásával egybekapcsolt feladattal, rövid idő mulva meg-
vált a zürichi intézettől s Kosel Lajoshoz fordult, ki 1827-ben
lépteté életbe a frankfurti intézetet, mely nemsokára hírnévre
jutott Németországban. Kosel médszerét tanulmányozván s irány-

adó eszméinek alapján mélyebben megismerkedvén az okszerü
tanítás elveivel, megtisztult nézetekkel ismét visszatért Pforz-

heimha. Innen azonban 1839-ben meghivást kapott a riehcni
intézet vezetésére, melyet 1839-ben elvállalván : a fiatal intézet
szervezése s a kezdet nehézségeinek leküzdése körül kifejtett eré-

lyessége, valamint a növendékek előhaladása által rövid idő
lefolyása alatt oly eredményt tudott felmutatni, mely mindazokat,
kiknek' érdekében állott az intézet müködését figyelemmel kisérni,
meglepett. Ennek hire gyorsan elterjedt, minélfogva hű barátok
s. jótékony pártfogok melegen' támogatták Arnold nemeslelkü
törekvését. Mindamellett al: intézet sokféle szükségleteinek kielé-

gitése kezdetben sok gondot s nagy fáradságot okozott az ügy-
szeretettől lángoló férfiúnak. Az intézet rendelkezett ugyan ingat-
lan bírtokkal. de ez adósságokkal volt túlterhelve, Fentartásának
költségeit könyöradományok utján kellett födözni. Mindaddig,

mig Merian Sámuel gazdag svájczi polgár s Basel városi tanácsos
bőkezűsége által 1842-ik s 1843-ik évben az anyagi gondok terhe
alól felszabadult. Merian első ízben 20,000 frtot, később pedig'

ismét 12,000 forintot adományozott az intézetnek, mely igy meg-
szabadult nyomasztó adósságaitól.'] Az intézet mintaszerü mükö-
dése napról-napra több pártfogót hóditott, úgy, hogy jövedelmi
forrásai, adakozások s rendes évijárulékok által annyira megnöve-
kedtek, hogy fentartási költségeinek födözése biztos alapra fek-
tettetett.

Ily helyzetben Arnold minden idejét s tehetségét gondtala-
nul szentelheté intézetének. Egyedül s kizárólag a növendékek
kiképeztetésével foglalkozhatott. A felügyelő bizottság felmenté őt
számtalan apró gondok alól, melyek rendesen az intézetek veze-
tőinek vállait a felelősség súlyos terhei alatt nyomják s azon kény-
szerhelyzetbe juttatják, hogy nem fordithatják az intézet főczéljá-,
nak előmozdítására a szükséges figyelmet s minden idejüket. Az

administratio, pénzkezelés, háztartás s kényes személyi érdekek
elintézésével, szóval az intézetek beléletének soknemű bajaival s.

1), Vajha Magyarországban is utanzökra találna hazánk vagyonos osztá-

lyai körében : Merian nagylelkiisége!UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF . K .
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izetlenségeivel nem kellett törődnie. Mindezeket elvégezte helyette
a bizottság. Szakavatottságát s tevékenységét naponként összpon-

tositva a növendékek nevelésének soktatásának szentelheté, utba-
igazitásokkal s szakadatlan ellenőrzessel életet adva a tanitásnak.
Rendszerét, menten minden beavatkozástól, vagy mások jóváha-
gyása nélkül, korlátlanul, legjobb meggyőződése szerint érvénye-
sitheté. Eszméit s nézeteit az intézet minden tagjainak feltétlenül
az ő szellemének megfelelő irányban kellett követnie.

Kiváló érdemeiért Basel városa 1860-ik évben személyére s

családjára szóló diszpolgári joggal követték.
Majdnem 50 éves müködése után 1879-ben zeptember 16-án

magához szólitá az egek ura.
Mielött szemeit örökre behunyá, utolsó szavai ezek voltak:

.,Nagy az Úr Isten bölcsesége! Dicsértessék mindörökké !"

A s ik e t n é m á k h it o k t a t á s a é s P iv á r I g n á c z b ib l ia i -

t ö r t é n e t e s ik e t n é m á k s z á m á r a .

"Bibliai-lörténet.siketnéma-növendékek számára. Szerkesztette
Pivár Ignácz, kegyesrendi tanár, siketnéma-intézeti hitoktató V á-

czon, 1888. Ára 50 kr.: Ily czimü munka hagyta el mult hóban
a sajtót. És mint a szerző 'állása s jellege mutatja, ezen ily irá-
nyu első magyar munka a római katholikus siketnéma-növendékek
eredményesebb oktathatása czéljából lett kiadv~.

Eltekintve attól, hogy már tárgyilagos megitélés szempont-
jából is okvetetlenül jeleznem kellene asiketnémák vallás-erkölcsi
oktatásának főbb elveit, teszem ezt még azon második körül-
ményre való tekintettel is, hogy eb. lapok hasábjain a siketnéma-
oktatás ezen része még egyáltalában nem lévén eddigelé érintve,
asiketnémák vallás-erkölcsi oktatása azoui. t. olvasók előtt, kik
e szakba vágó külföldi ruűvekkel esetleg meg nem ismerkedhettek,

a szószoros értelmében: terra incognita ... A siketnéma-oktatás
czélja a szellemi álomban sinylö gondolat- és érzelemszegény si-
ketnémát felébreszteni örömtelen lelki szunnyadásukból és czélirá-

nyos nevelés-oktatási behatás segélyével őket úgy az állam, mint az
egyháznak hasznos tagjáva képezni ki. Tekintve azonban a siket-
némának legfeljebb ellensulyozható, de szomorú következményeit
illetőleg soha sem gyógyitható fogyatékosságát, nyilvánvaló, hógy
a siketnéma a leggondosabb oktatás és a leglelkiismeretesebb ne-
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velói ténykedés mallett sem válhatik oly önállóvá, mint hasonló

tehetségü halló-embertársa. Bizonyos tekintetekben kiskoru marad

-örökre és - fájdalom - csak ritka tűneményként jegyezhetünk

fel egy-egy kiválóbb siketnémát a tudomány, a művészet, vagy a

közélet terén. A legtöbb siketnéma soha sem érheti el a tökély

azon fokát, hová talán tehetségeinél fogva, örökös fogyatékossága

nélkül emelkedhetett volna. A földi élet sok nemes örömei teljesen

ismeretlenek maradnak a siketnéma előtt és azon tökéletesség s

e földi életben elérhető boldogság', malynek ők is részesei lehetnek,

tulajdonképen csak halvány visszképe: a valódinak. A mi vilá-

gunk öt érzékű lények világa, malyben a szánandó sorsu négy-

érzékű siketnémának minden lépten-nyomon éreznie kell fogyatékos

voltát. Ily körülményck között, kárhoztatvak levén arra hogy sok

földi örömről lemondjanak, nem követelhetik-e ők kétszeresen,

miszerint kárpótoltassanak azzal, hogyannál nagyobb mértékben .

részesüljenek a hit vigaszaban és azon örömökben, melyekkel az

anyaszentegyház megörvendezteti gyermekeit? De nem kell-e si-

ketnéma növendékeinket különösen vallásos szellemben nevelnünk,

hogy megismervén Istent és az ő végtelen bölcsességét, megnyug-

vást találjanak ama gondolatban. hogy úgy jó minden, a mint a

Teremtő azt jónak látta alkotni és azon szenvedésekért, melyeket

e földön való zarándok-utjukban tűrniök ken, egykoron elveendik

jutalmukat? Ha tehát már épérzékü gyermekeink nevelésében ~

eltekintve egynehány tulzótól - .,kik nem akarnak az arany kö-
zépúton járni" - hangsulyozzuk a vallás-erkölcsi oktatás fontos-

ságát, mennyivel inkább kell ezt tennünk a siketnémák-oktatásánál

és mennyivel hatványozottabban kell gondot forditanunk arra,

hogyasiketnéma, gyermekek az anyaszentegyháznak élő tagjaiul

érezzék magukat s az iskolából (intézethől] kilépve is meggyőző-

déssel, készséggel és hűséggel bizzak magukat az ő vezetésérc ;

vagyis, hogy higyjék az anyaszentegyház tanítását, éljenek az ál-

tala nyujtott kegyszerekkel és megtartsák a parancsokat." (Ohler:

"A nevelés és tanitás tankönyve." 133. §.) Ezen felfogás nem új
asiketnémák tanitói előtt. Nem csoda! Hogy is téveszthették

Aolna ezt szem elől azok, kik a siketnéma sajátságos lényét köz-
vetlen együttélés és sokszoros érintkez6s nyomán behatóan tanul-

mányozhatták és megfigyelhették! Nem kerülhette el fig-yelmüket,

hogy a siketnéma zárkózott, magába vonult s kevésbé közlékeny

természeténél fogva sokkal ~fogékonyabb a vallásos eszmék és

gondolatok iránt és lelkére mélyebb és maradandöbb hatást gya-
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korolnak, mint a hallóéra, ki hitében vallástalan környezet, vagy
olvasmányok folytán későbben nem ritkán alapjában megrendül
és sokszor letér az igaz ösvényről! Nem kerülhette el továbbá
figyelmüket azon sokszorosan tapasztalt körülmény, hogya siket-
némák állhatatosbak a hitben, készségesebbek a vallás által előirt
szertartások gyakorlásában, mint a hallók; szóval, hogy a siket-
némák természetüknél fogva szigorúbban ragaszkodnak a. hitélet
követelményeihez, noha viszont nem ritkán a siketnémák a vallás
tanait csak külsőségei szerint fogják fel és követik,

El kell tehát ismernünk, hogya siketnéma-oktatás
egyik fő f'el a d a tát képezi az érzékiségén kevésbé ur a l-
kodni tudó és csábitásra könnyen hajló müveletlen si-
ketnéma lelkét és szivét lelkiismeretes és gondos vallás-
erkölcsi oktatás által annyira nemesiteni és müvelni,
hogy vallásossága és istenféleleIme őt a bűntől és vé-
tektől távol tartsa.

A vallás-erkölcsi oktatás nem részesült mindig oly figye-
lemben, a mint azt e tárgy fontossága megkövetelte volna. A
siketnéma-oktatás első korszakában sok volt a jóból i mig az az
után következőben viszont majdnem egészen elhanyagolták. A
sporadikus oktatás korszakában ugyanis a tanczél ezen egyetlen
tárgyban összpontosult. A legtöbb siketnéma-tanító feladatát

megoldottnak tekintette, ha növendékét az artikulatió befejezése
után nehány imára oktatta és a confirmátióra előkészitette.

. Ezzel ellenkezőleg de l'Epée és Heinicke, valamint ezek ta-
nitványai és követői ezen fontos tárgyal egészen mellékesnek, vagy
legalább olyannak tekintették, melyre csak a képzési idő végső sza-
kában tértek át "minthogy ez - szerintük - csak akkor válha-
tott lehetségessé, midőn már a nyelv birtokába jutottak a nö-

vendékek. "
A legujabb időben. vagyis az új-német módszer korszakában,

midőn a minimális képzézi idő hat évre terjed s jól szervezett
intézetben egy-egy tanító növendékeinek száma ritkán haladja
meg a tizenkettőt, a vallas-erkölcsi oktatás a tantervben és óra-
renden az őt megillető figyelemben részesül.

A mi a vallás-oktatás médszerét általánosságban illeti, ez a
következő elvek szerint alakult: _UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G ) A fr a n cz.ia is k o l a hivei il művészi jelnyelv cult~!1ak
hódolva, igen természetesen a vallás-erkölcsi oktatást is ezen
nyelven közvetiték. És tekintve, hogy el siket néma érzelmi- és ke-
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délyvilágára jelnyelvhez való természetes tehetségénél és hajlamánál
fogva jelek által hathatós és intensiv benyomást gyakorolhatunk,
a franczia iskola a vallás-erkölcsi oktatást illetőleg bizonyára szép
eredményeket mutathatott felr

2. Anémet m ó d sz er követői e módszer ismert sarkalatos
elvei folytán a vallás-erkölcsi oktatásra nézve is az élőbeszéd ér-

vényesitését követelték. Annyit azonban még a veissenfelsi nagy
mester, Híll Mór is megengedett, hogy tekintettel azon körül-
ményre, miszerint a hangnyelv a siketnémára nézve nélkülözi
azon elevenséget és közvetlenséget, melylyel kezdetben asiketnéma
kedélyére és akaratára nyomatékosabban hatni lehetne: a vallás-
erkölcsi oktatásban megengedhető a természetes jelek
használata. (Természetes jelnyelv, nem alapszik conventionális
és mesterségesen kimüvelt jeleken.)

3. E két, az egyes iskolák követőinél még most is érvényben
levő módszeren kivül e század derekán rövid ideig három inté-
zetben (Prága, Leitmeritz, Sz. Pölten] még egy harmadik, saját-
ságos felfogáson alapuló módszer is dívott. E módszert F ros t
Venczel '] a siketnémák prágai intézetének igazgatója találta fel ~!)
és alkalmazta. E módszernek, Janus képéhez hasonlóan,két arcza
volt: az egyik, mely az égbe tekintett, egészen frariczia volt s
jelnyelvben nyilatkozott; a másik a földre nézett s minden izében
német volt és kizárólag az élőszóval való oktatásnak hódolt.
Ugyanis a vallás-erkölcsi oktatásban a jelnyelvet kivánta hasz-
nálni, vagyis a franczia módszer követését, mig más tárgyak ok-
tatásában az élőszóval való oktatást hangsúlyozta, a mi viszont
egybeesik a német módszerrel. 2)

. F'r o st sajátságos módszere mellett ilyenformán érvel;UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) A vallás-erkölcsi oktatás asiketnéma anyanyelvén es:/:-
közlendő. (Minthogy azonban F. művészi jelnyelvet használt, már
Ő sem a sik. n. anyanyel vén tanitott, mert a művészi jelnyelv és
egyáltalában a jelnyelv nem nevezhető a sik, n. anyanyelvének.
(Bőv. 1.: .Einige Fragen über die Geberdensprache." Ed. Hösslor

1868.) De szerinte a jelnyelv természetes, veleszületett nyelve a
siketnémának, mely a bölcsőtől a koporsóig kiséri őt.

b) Ezen yelven kell tehát a siketnémát Isten megismerésére
vezetni és meg kell engedn í, hogy Istennel a saját nyelvén beszél-

1) Szül. 1814-ben, megh. 1865-ben.

2) Hill M. »Der gegenwiirtige !Zustand etc. 1866.
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hessen. (A Mindentudó igen természetesen a jelnyelvet is bizo-
nyosan érti. Ez volna a dolog logikája l ']UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) Az épérzékü emberekkel való érintkezés szükségét te-
kintve, el kell sajátitani a siketnémának azok hangnyelvét ; azért
a vallásoktatáson kivül minden egyéb tantárgy élőszóval tanit-
tassék. (Vagyís a siketnéma két nyelvet tanuljon. Egy mestersé-
gesen kimüvelt jelnyelvet. melyen Istenhez fordulhasson és egy
élőbeszédet - - - a földi teremtésekkel való érintkezésre!)

Hogy e furcsa módszer annak alapitójával együtt halt me~'f
az csak örvendetesnek nevezhető és tanúj a annak, hogy már e
század középen mily mélyen gyökeredzett a némel módszer. Mint
érdekes dolgot felemlitem e helyütt, hogy még akadtak olyanok
is, kik Hillf azzal merték gyanusitani, hogy Frosthoz hajlott! HiU
tisztelője volt Frosinak személyes kiváló tulajdonságaiért, me-
lyeket elvitatni nem lehet, azonban módszerét feltétlenül elítélte s
kárhoztatta. J)

Ezek után vonjuk le némi consequentiát gyakorlatiaknak s
rationalisaknak nevezhető átalános irányelvekre asiketnémák
vallás-erkölcsi oktatását illetőleg a következőkben:

1. A vallás-erkölcsi oktatás a siketnémák képzésében fontos
tényező és czélja;

a ) a siketnémát istenismeretre, istenfélelemre, igazi vallásos-
ságra és erkölcsösségre vezetni és egyszersmind

b) a némét módszer azon sarkalatos elvénel fogva, hogy:
"az oktatás minden tárgyában szem előtt tartassék a nyelvokta-
tás", gazdagitui asiketnéma szókincsét és előmozditni nyelvké-
pességét.

Magától érthető tehát, hogy a vallás-erkölcsi oktatásnak élő-
szóval és kíváló tekintettel a nyelvoktatásra kell történnie. Ugyan-
ezért a vallás-erkölcsi oktatás csak a második tanév végén, vagy
a harmadik elején kezdhető és fokozatos bőséggel oly terjedelem-
ben tanitandó, a mily márlékben II gyermek nyelvértelme
(szándékosan használom e szót, mert a vall. erk. oktatásban nem
a nyelvképesség, hanem a nyelvértelem az irányadó) az egyes
tanítási-fokokon fejlődik.

Könnyen szembeötlő még az is; hogy a vallás-erkölcsi ok-

1) Hill emlitett müvén kivül későbben »Die neuesten Vorschlage etc.

1872.« ez. dolgozatában is elitélte öt és csekély számu követőit.
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tatas a nyelvoktatás négy fokozata szerint, szintén négy fokra
való tekintettel rendezendő.

A legalsó fokon csak a vallás-erkölcsi oktatás előkészité-
sére szoritkozhatunk. Ez is kétfélekép történhetik.

A kik kényelemszeretők és szeretik a dolog könnyebb végét
megfogni, a természetes' jelnyelv segélyével bibliai képeket magya-
ráznak és egyes vallás-erkölcsi fogalmakat szereztetnek. Ezen
urak a nagy tekintélyre, Hillre hivatkozván élnek az általa ki-
adott bűnbocsánattal a természetes jelnyelvre nézve. (Csakhogy
félő, hogy nem birnak az ő belátásával is annak megfigyelésére,
hogy hol vagyon végső határa a természetes jelnyelvnek és hol
a kezdőpontja a mesterségesnek.) Másik része anémet iskola hi-
veinek, tökéletesiteni óhajtván a módszert, nem jelez és nem ma-
gyaráz jelekkel bibliai képeket, hanem a naponként előrehaladó
nyelvértelemmel párhuzamosan nehány vallás-erkölcsi fogalmakat
nyujt növendékeinek ... persze élőszóval. J) Azonban e két eltérő
út a legalsó fokon egyáltalában nem bir oly elhatározó befolyás-
sal, hogy pereatot kiáltanánk arra, a ki a természetes jelnyelvet
használja az emlitettem előkészítő oktatásnál.

Előkészíttetik még a vallás-erkölcsi oktatás azzal, hogy lehe-
tőleg gyakran utalunk és hivatkozunk Istenre és megértetjük,
hogy tőle várhatunk minden jót és büneinkért ő fog kérdőre
vonni és elit élni. Noha imádkozni még nem tudnak ezen fokon
növendékeink, oktatás előtt és után, midőn a felnőttebb növen-
dékek imádkoznak, nekik is össze kell kulcsolniok kezeiket és
ájtatosan a tanitóra, vagy az imádkozó növendékekre tekinteniök
és igy lelkileg részt venniök. Nemkülömben már e fokon is gyakran,
ha lehet minden vasár- és ünnepnapon templomba kell őket is
vinniés a hitéletre vonatkozó minden jelenségre figyelmeztetni,
mert igy lehet bő anyaget gyűjteni a következő fokon fellépő
vallás-erkölcsi oktatáshoz.

A középfokon a vallás-erkölcsi oktatás attól függ, hány
évre terjed ri képzési idő? Hat. vagy nyolcz évre?

1) Igy p. o. az I. osztályban, Isten. Islen jó. }<~nszeretem Istent. Isten

ad ételt. Isten ad italt. Én köszönörn. Én imádkozom (összeteszi kezeit, midön

tanitója és társai imádkoznak). Isten égben lakik etc. A második osztályban.
(1. fél évben): Ez Káin, Ez Ábel. Káin va'], mérges. Káin rosz. Ábel szelid.

Ábel jámbor, Ábel imádkozik; Káin nem imádkozik. Káin megöli Ábelt. Ábel

meghal. Isten haragszik. Káin nagyon rosz. Isten elüzi Káint. Káin bujdosik.

Káin éhes. Nem kap kenyeret. Káin álmos. Nincs ágy. Káin fázik. Nincs ruha.

Káin gyilkos. Én nem szerétern a gyilkost. Én jó vagyok. Én nem veszek szem, etc.
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a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 6 évre terjedő képzési-idővel rendelkezé intézetben a
középfok a 3-ik, 4-ik tanévig illetőleg az ötödik tanév közepéig
terjed. Ezen idő alatt úgy az ó-, mint az új testámentom tár-
gyaltatik az egyes bibliai-történelmi eseményekhez fűzött tanulsá-
gokkal együtt. Nehány ima is felvehető. A főbb ünnepeket is lesz
elég alkalom e fokon tárgyalni; két év, illetőleg harmadfél év alatt
dolgozvan fel oly bő tananyagot, mint az ó- és új-testámentom,
bizonyára le kell mondanunk arról, hogy oly terjedelemben tár-
gyaltassék az, mint az elemi iskolában. Sem tartalmilag, sem
pedig a nyelvezet formai tekintetében. nem lehetséges ez. A leg-
egyszerübb mondatszerkezetre, a legátlátszóbb irályra és csak az
események legfőbb mozzanatainak vázolására lehet és szabad ki-
terjeszkednünk. J)

b ) Ha a képzézi idő 8, vagy több évre terjed, a középfokon
egészen más alakot nyer az ó- és új-testamentom tárgyalása.' Ez
esetben ugyanis, az ó- és új-testamentom csak leírások nyomán

. .
tárgyaltatik nagyobb bőséggel, miután az ezt követő felső (5 és
6 év) és legfelső fokon (7 és 8 év) lesz idő a középfokon leírások

nyomán tárgyaltakat történeti formában s igen természetesen bő-
vebb terjedelemben újra tárgyalni.

A felső fokon: a)' 6 évi képzési időt véve tekintetbe, a
tulajdonképeni hittan (katekizmus), a ezertartástan és az egyház-
történelem (a legáltalánosabban és csak c i legfőbb események sze-
rint) tárgyalandó.

b ) Ha 8, vagy több évre terjedő képzési idő. áll rendelkezé-
sünkre e fokon újra tárgyaltatik és pedig történeti alakban az ó-
és új-testarnentom és csak ezután a legfelső fokori (a 6-ik év

után) nagyobb terjedelemben az, mi amott, a hat évvel rendel-
kező intézetben a felső fokon vétetik.

De terjedjen bár a képzési idő 8 évre, a bibliának szóvirágos,
képletes nyelvét elsajátittatni növendékcinkkel nem fog. sikerülni.
De hisz' ez -nem szükséges! Ha ugyanis a legfelső fokon növén-
dékeinkkel abibliát olvastat juk és ennek olvasásával őket meg-
barátkoztatjuk, nyelvértelmük és ó- és új-testamentomi ismeretük
segélyével meg fogják a képletes kifejezéseket is érteni idővel.
Tegyük fel azonban, hogy még ennyire sem mennek növendé-
keink! Szerintem még ez nem épen kétségbeejtő. Hat, vagy nyolcz

1) Utalok ehelyütt legulóbb kibocsátott kis füzetkémre, melyben ily

szempontok szerint az ó-testamentomból 23 eseményt dolgoztam fel és remél-

hetőleg nem sokára a többit is kidolgozhatern.
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év alatt jó módszer nyomán és jó példaadással növendékcink
vallás-erkölcsi érzülete elég biztos alapra lesz fektethető. Mert el-
végre is, nem az a fő, hogyabibliát jól tudják, hanem hogy azon
parancsokat és intéseket, melyeket megismertek : kövessék. Nem
volt e már rá eset, hogy theologusok bűnös utakra tértek! Tehát,
ne tudni, hanem hinni tanitsuk növendékeinket. És e czélra hat
vagy nyolcz év elegendő!

2. A vallás-erkölcsi oktatás szigoru párhuzamesságban ma-

radjon a nyelvoktatással. Nem akarjuk, hogy "minden a nyelv-
oktatásban Összpontosuljon", de igenis kell, hogy az oktatás
minden ágában figyelemmel legyünk a nyelvoktatásra. A vallás-
erkölcsi oktatásnak van önczélja. De ezen önczél mellett még a
nyelvképesség előmozditása is czélja kell, hogy legyen. A szivből
szétágazó véredények útjukban táplálják a test minden részét, de
végre is mind a szivbe v.iszik a vért. Igy minden tárgynak kiÜön
nyelvezete és ~zélja van, de a végczél még is egy: előmozditani
a sik. növ. nyelvképességét.

Hogy azonban egyrészt a vallás-erkölcsi oktatást, másrészt
pedig a nyelvoktatást tekintve létre jöhessen ezen nélkülözhetetlen
összhang, azon követelménynyel állunk szemben, hogy a vallás-
erkölcsi oktatás ne vétessék ki az osztály tanító, vagy általában a
nyelvoktatást vezető tan erő kezéből. Még az esetben sem, ha a
hitoktató maga is - a mi pedig ritkább - alapos képzettségű
szakember volna a siketnéma oktatás terén. Lesz még alkalmam
ezen kérdést egy külön dolgozathan fejtegetni. Azért most hosz-
szasabb indokolás helyett csak Hill M. következő szavait idézem:
"Mily viszonban áll az intézettől távol álló hitoktató (a tanítóval

szemben) azon képessége illetőleg, hogy növendékeivel a vallásban
való oktatás eredményes volta érdekében, magát kellően megér-
tethesse ? Alig más e viszony, mint ha a tavon szembe állitnők
,kis ruczákat vezető tyúkot egy kacsával. mely vigan úszkál fiókáival
a vizen és megszerzi számukra azt, mi életfentartásukra' szükséges."

(Folytatása következik.)PONMLKJIHGFEDCBA

A z e ls ő . o s z t á ly r é s z le t e s tanterve.')

1. Anyanyelv; hetenként 18 óra.
Az anyanyelv oktatás czélját az első osztályban, a hangok

tudása s azoknak az ajkakról való leolvasása; a kis és nagy betük

. ') Felolvastatott és elfogadtatott a váczi intézet tanári testületének f.
évi február hó l l-én tartott havi tanácskozmányán.
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ismerete és irása : egyes szavak jelentésének ismerete s azoknak
egyszerü niondatokba füzése képezi azon czélból, hogy a siketné-
ma gyermek, a ki a szülői házban többé-kevésbé elhanyagoltatott
s a kinek fogalma sincs arról, hogy a halló emberek egymással
mikép érintkeznek, már az első osztályban öntudatára ébredjen
annak, hogy azok a szavak bizonyos viszonyba hozása által
szokták gondolataikat s érzelmeiket kifejezni..

Ezen czél elérése végett az oktatásnak ki kell terjeszkednie:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j A szóelemek fejlesztése és összekapcsolására, az ajakle-

olvasásra, irásra (kis és nagy betük) és az irottak olvasására:
b ) Beszéd s értelemgyakorlatokra. illetve szemléltető ok-

tatásra;
e j Társalgási beszédgyakorlatokra.
Aszóelemek fejlesztése a legelső teendője az első osztálynak

s napi idejének nagy részét igénybe veszi az első félévben. Az
oktatás eredményessé tétele végett azonban előgyakorlatokat is
kell elővenni még a fejlesztést megelőzőleg s ezek kiterjednek a
légzési gyakorlatokra, a figyelem felébresztése végett képek és
alakok szemléltetésére és különféle nyelv mozgásokra és az irás
előkészitése tekintetéből írási előgyakorlatokra. Ez előgyakorlatok
különösen az első hónapban veendők elő s lassan-lassan átvál-
toznak szóelem összekapcsolásokká, mig végre az első félév végén
megszünnek.

A szóelemek fejlesztése és összekapcsolása, az ajakleolvasás,
az irás és olvasás karöltve fejlesztendő s szintén különösen az
első félév teendője.

A második félévben legfeljebb csak a nagy betük ismerte-
tése maradhat hátra.

Az első félév főteendője tehát a hangok és betük tanítása,
a mi a második félévben már inkább a nyelvtanulásba olvad
bele, habár nagyobb biztosság s könnyedség elsajátítása végett
tovább is gyakorlandó.

A szóelemek összekapcsolása után már szemléltető oktatás
is veheti kezdetét, ez azonban az első félévben inkább kisegitője
az irás-olvasás tanításának, de azért ép úgy kezelendö már akkor
is, mint a második félévben; p. o. ha valamely tárgy nevét kér-
dezzük, már használnunk kell e kérdést is, mi ez? továbbá a tu-
lajdonságnévnél minő, vagy milyen? stb.

A második félévben tehát, a mint a hangok tanítását elvé-
geztük: ezek helyett a szemléltető oktatás lép előtérbe.

E tantárgy a beszédtanulás tekintetében a legfontosabb, ez
van t. i. hivatva arra,'hogya szavak egymásközti viszonyát meg-
értesse a növendékekkel. Anyagát a növendék környezete adja és
pedig' maga az iskola. Itt kiterjeszkedünk L a benne levő tár-
gyak és személyek megnevezés ére és számára, (egy, sok), 2. ezek-
nek helyére (itt, ott), 3. szinük-, alakjuk-, terjedtségük s 'anya-
gukra.

Anyagát adja továbbá a növendék maga, ruházata, testré-
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szei, táplálkozása s végül cselekvések. E tananyag a törnondat
körében dolgozandó fel milyenséget és cselekedeteket kifejező állit-
mánynyal. A feldolgozásnál a következő nyelvalakokra terjesz-
kedünk ki a következő rendben: Mi ez? hány? azután mondat-
ban? Hány asztal ez? Minő? s mondatban minő a kabát? Ki
ez? Mi fehér? Ki magas? Fehér a papir? egyszerü ige n, vagy
nem felelettel? Mit csinál? Mit csinál a ló? Ki szalad? Mí sza-
lad? Szalad a ló? stb.

Mit csinálsz te? Mit csinálok é n? először az iktelen igékkel
s pár nappal később az ikes igékkel. Szaladok én? Szaladsz te?
Minő vagy te? Minő vagyok é n? s ugyanekkor a tagadó mon-
datok is kezdődnek p. Rosz vagy te-? En nem vagyok rosz, Irsz
te? En nem irok stb. Miből van? Mihől van az asztal? Mi van
fából? Fából van az asztal? Hol van? A szemleltető oktatás az
egyszerü leírásokkal végződik.

A tanév befejezéseig a növendékeknek oly ügyességre kell
szert tenniök, hogy a fentebbi kérdések bármelyikét megértsék s
rá azonnal felelni tudjanak.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ) A társalgási beszédgyakorlatok alatt az első osztályban
azon nyelvalakok értendők, melyeket a tanár intéz tanítványaihoz
a tanítás közben, alatt, vagy után mint pl. szépen ülj! vigyázz!
irj! stb. Anyagát képezi továbbá: kérések és figyelmeztetések, mint:
kérek tollat stb. Almos vagyok, s tanuló társainak nevei. Ez fe-
jezi be az első osztály tanitását. Alkalmazásuk, habár már az első
félévben is használunk közülök többeket, inkább csak a második
félév vége felé következik be. Vannak továbbá természeti jelensé-
gek is, mikre alkalom acltán figyelmeztetjük a növendékeket p.
Esik az eső. Ma szép idő van.

A mennyiben a beszéd gyakorlatokban a növendék környe-
zetén kivüli, vagy elvontabb dolgokról van szó, soha sem szabad
a kifejezést a gyermek szájába adni, csak ha a szemlélet is kinál-
kozik pl. Esik az eső, ezt a kifejezést csak akkor fogom a növen-
dékeknek mondani, ha valóban esik.

Mig tehát a szemléltető _oktatúsnál a' kifejezéshez bármiker
rendelkezésünkre áll a szemlelet s ezért bizonyos sorrendet tart-
hatunk meg, a szóllásmódoknál nem lehet meghatározni a sor-
rendet, nehogy a közvetlenség hiányozzék a szemléltetésnél.

E három főpontban van egyesítve az első osztály anyanyelv
oktatásának anyaga.

A számtan tanítása, hetenként 4 óra.
Ennél a czél a számjegyek ismerete s megnevezése 1-10 s

ugyane körben az összeadás és kivonás fejból és táblán. •
Itt is előgyakorlatokat végezünk a gyennekkel a végett, hogy

a mennyiségekről tiszta fogalmat alkothassanak maguknak.
Ezért az iskolának el kell látva lenni külömbözö - lehetőleg

nagyobb - s könnyen kezélhető tárgyakkal, mint golyó-, dió-, pál-
czika-, fakoczkák-, játékszerekkel stb. Amint a növendékek a
mennyiségeket azonnal felismerni képesek s azt akár ujjukkal,
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akár máskép értésünkre is adják, kezdetét veheti a számjegyek
tanitása. Ennyit kell az első félévben elvégezni. A második fél-
évben átmehetünk a müveletekre.

Főgond forditandó a szemléletre itt is s különösen kerű-
lendö az újjakon való számolás. A növendéket szoktassuk rá már
itt, hogy csak is gondolkozó képességük 'segitségével fejtsék meg
a feladatokat s ezért nagy fontosságu kezdetben a szemléltetés.
Tehát nem puszta számjegyekkel, hanem tárgyakkal számoltás-
sunk, máskép: csak megnevezett számok forduljanak elő. A táblán
számolás a fejböllnek csak copiája legyen s minden feladatot elő-
ször fejhól fejtessünk meg, csak azután irassuk le ugyanazt a
táblára.

Szép irás, hetenként 92óra (a második félévben.)
Czélja, hogy a növendék a tollal irni megtanuljon s a be-

tüket nemcsak olvashatólag, de szépen is tudja irni. Különös
gond forditandó arra, hogy a növendékek testtartása könnyed
legyen s hogy a világosság a papirra akkép essék, ne hogy a
gyermekek szeme megerőltetve legyen.

• .rPONMLKJIHGFEDCBA
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A vá c zi in té ze t tanári testülete f. évi február hó 16-án tartá meg
rendes félévi tanacskozrnányát, melynek legfontosabb targyát a tanóraszapori-
tás kérdése képezte. A magas ministerium elvben helybenhagy ta a mult évi
szeptember hóban tartott tanácskozmány erre vonatkozó pontjait s e szerint az
igazgatóság utján felterjesztett tanórarend-javaslat elfogadtatván, a szaktárgyakon
kivül minden osztály tanár kivétel nélkül 24 órát ad hetenként.'] Az új tanóra-
rend azonnal életbe léptettetett. y.

- Két .gyakorlati tanitás tartat.ott a multhóban a váczi intézetben. Egyik a
7-ik osztályban, másik a 6-ikban. Ugy Vidu Vilmos tanár olvasmány-kezelése,
mint Tarit.zky Ferencz t.anár számtantanitása sikerült volt. Mid ön e tényt öröm-
mel említjük fel, nem hallgathat juk el azon körülrnényt, mely a számtanitás
sikeresebbe tétele érdekében különösen az alsóbb osztályok részére alkalmas
számtani példatárok készítését követeli meg. E tekintetben a takarékosságnak
nem látjuk semmi hasznát s óhajtanók, hogy a következö iskolai évben már
kész számtani példatáraink lennének. Ugyancsak szükséges volna ezen kivül
még a mi czéljainknak megfelelő olvasókönyvek szerkesztése is. - E tárgyra
különben egy legközelebbi czikkünkben még visszatérünk.

- Az u Tu d i s ike tn ém a - is ko la mind jobban fejlődik. Ez évben már külön
rajz- és torna-tanitója is van szerény, de a körülményekhez képest elég szép
díjazással. A város, lakás- és fűtésen kivül, 200 frtot szavazott meg e czélra s
ebböl fedezik a rajz- (100 frt) és torna-tanitast (60 frt).

K ü lf ö ld i s z e m le .

A "B lü tte T fÜ 1 ' Ta ~ b s tt t r nm e n b ild u n g " február l-én következö tarta-
lommal jelent meg: -Hivatalos« czim alatt az 1888-ik évre megállapitott vizs-
gálati határnapokat közli. Dr. Neumann Ferdinand, Emléklap születésének 100-ik

1) A növendékek ideje ez állal annyu-a elfoglaltatoU. hogy jobban már nem lehet őket
igénybe venni, n e h o g y a t e s t i n e v e lé s e r e d m é n y e k o c z k á r a tétessék. A t a n á r i k a r is m e g a d t a a
m a x im a l is t a II ó r a számot s - d ic s é r e lé r e le g y e n mondva - s a j á t Jetérdekének koczkaztata-
sával. Mert fizetésük oly csekély, hogy összes napi idejüket kénytelenek órák adásával tölteni,
c s a k h o g y t is z t e s s é g e s e n megélhessen ek. R e m é lj ü k , n e m s o k á ig maradnak i ly nyomasztó a n y a g i

helyzetben.. Szerk.
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évfordulójára. Rudlofftól. - »Olvasás és olvasókönyv asiketnéma iskolában.«
Kopka P.-től. Közlemények rovata alatt a közel jövőben életbelépő kolozsvári
siketnéma iskola megnyitását emlitve, őszinte örömét fejezi ki, hogy a ezeren-
esetlen négyérzéküek érdekében Magyarországon az ujabb időbel} megindult
általános mozgalom, a helyenkint felállitott kisebb iskolák által a leghelyesebb
uton halad. - A február 15-iki számának tartalma: »Olvasás és olvasókönyv
asiketnéma iskolában.« Kopka P.-től. A képek használata asiketnéma iskolá-
han.« Roentgen Pál-tól, »A nyelv és a gondotat.« Hoffmann-tóI. Közlernények.

LlUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e vu e in ie r r u i t io n a le február havi számának tartalma: Az ábcéskönyv,
vagy az olvasótáblák haszna. Goguillot L. - A rajztanitás. Dubranle A. --
Az elvont és moralis eszmelánczolat tanitása a siketnéma-oktatás négy első
évében. Molfinó E. A színezett hallás. Dr. Baratoux J. -- Ertesitések. -
Lapszemle. - Könyvszemle. - Vegyes közlemények.PONMLKJIHGFEDCBA

K ö n y v s z e m le .

» E lső o kta tá s c t b ib l ic t i tÖ 1 ·té n e t- é s e 1 ·kö lc s ta n b a n .« Vezérfonal a több
felekezethez tartozó növendékekkel biró siketnéma-intézetek és iskolák szá-
mára. Irta: Roboz József, az aradi siketnéma-iskola vezető tanitója. Ára 20 kr.
Kéziratul tekintendő. Arad. 1888. - Szerző e Iytographirozott munkájával a
siketnémák tanitásának egyik legfontosabb ágára, a valláserkölcsi oktatásra
akarja előkésziteni a növendékeket s czéljának megfelelőleg dolgozta ki az
anyagot. Nyelvezete alkalmazkodik a növendékek felfogásához. A külalakok
tekintetében azon meggyőződésünk van, hogy a történetek sokkal egységesebb
képet nyujtanak - felesleges kérdések nélkül s figyelmébe ajánljuk .szerzönek,
hogya folytatásnál alkalmazkodjék inkább a németek állal követett irányhoz
s legyen könyvében elbeszélő s nem kérdezgető.

V e g y e s k ö z le m é n y e k .

Ll kö lts é g ve té s tá r g ya lá s a alkalmával a siketnémák ügye szóba se
került az országházban. A nyomasztó pénzügyi helyzet nem engedi meg, hogy
e szerencsetlenek érdekében anyagi áldozatokat hozzunk. Valjon mikor érjük
mi meg asiketnémák t a n k ö t e l e z e t t s é g é t ? Mikor fogja törvény kényszeríteni
a szülöket, hogy fogyatékos gyermekük tanításáról gondoskodjanak?! Az aradi
iskola felügyelő bizottságának kéreime a miniszter úr ő nagyméltóságához ada-
tott ki I e het ő f igye 1 e m bev éte I végett.

- Ta n ké p e s i té s . Február hó 4-én tették le tanképesitő vizsgájukat Be-
rinza János és Kaán János, az intézet tanárgyakornokai. Fejlődő ügyünk két
jeles képzettségü harczest nyert bennük s hiszszük, hogy a bennük helyezett
reményeknek teljes mértékben meg fognak felelni. A vizsgán a kiküldött mi-
nisteri biztos Nagyságos Szalay Imre ministeri osztály tanácsos LÍr elnökölt.

- Ll s ze g e d i ta n te s t i i le tb e n örvendetes mozgalom indult meg a siketné-
mák érdekében. Márczius hóban a tantestület elnökének Vass Mátyásnak meg-
hívására Roboz József az aradi iskola tanitója fog a tantestület előtt felolvasást,
illetöleg előadást tartani asiketnéma oktatásról s tán ez által meg fogják
kapní azon vezérfonalat. mely egy siketnéma iskola felállitásához fog vezetni.
Üdvözöljük e derék testületet s .a magunk részéről is felajánljuk erőnket czéljuk
megvalósitásához.

- Legújabb értesülésünk szerint Se b c a r e Ná th á n kapuvári tanító, ki
egy időben a Deutsch-féle bécsi siketnéma intézetnél a siketnémák oktatás
módját tanulmányozta, egy, ugyancsak ezen intézetben tanult siketnéma leány-
gyermeket tanit a magyar nyelve. A leány anémet nyelvben s írásban, to-
vábhá különböző tan- sismeretágakban már eléggé jártas ahhoz, hogy az új
nyelv ne okozzon nagy nehézségeket.

Nyomatott Váczou , Mayer Sándor könyvnyorndajaban.


