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B) Ha azt akarjuk, hogy valamely intézeti oktatás sikeres legyen, akkor azon intézetnek első sorban úgy kell
szervezve lennie, hogy kellő számu tanerő mellett egy-egy
osztályba csak annyi növendék vétessék fel, a mennyit egy
tanitó a megfelelő segéd tanerőkkel (rajz-, torna- kézimunka-tanító] oktathat a nélkül, . hogya növendékek nagyobb
száma miatt a tanitó akár felette meg volna terhelve, akár
pedig a tananyag gondos feldolgozhatásában
akadályozva.
Itt speciell a siketnéma-oktatásról
levén szó, felemlítenünk
kell, hogy az egy tanitó által oktatható, illetőleg egy osztályba (csoportba) felvehető növendékek
száma aránytalanul kisebb, mint a népiskolában, minélfogva asiketnémák
oktatása nagyobb anyagi áldozatokat igényel, mint az épérzéküeké. De hisz' az tudvalevő dolog, hogy egy betegség,
vagy fogyatékosság által suj tou egyén fentartása mindig
több kiadással jár, mint az épérzéküé 1 Szó sem lehet
tehát arról, hogyasiketnémák
oktatásánál az egy tanító
által oktatható növendékek számát, vagy az osztálycombinátiókat oly elvek szerint állapitsuk meg, a mint az az
. elemi népiskolákban történik. Itt az egy tanitó által oktatható növendékek számának a közoktatási törvények' által megengedett maximuma 80, mely szám azonban
a
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gyakorlatban nem ritkán még a kétszerésre is felemelkedik,
mig az osztálycombinátiókat
tekintve egytől-hatig terjedhet
az, a nélkül, hogy az éppen veszélyeztetné az «iktatás eredményességét. Sőt ellenkezőleg. Ismerek paedagogot, a ki az
első osztály töl eltekintve, előnyt ad az osztatlan iskolának és
csekélyebb számu növendéksereg
mellett nagyon szivesen
lát osztálycombinátiót. P. o. II. és Ill. osztályt, vagy V. és VI.
osztályt. Az aradi állami tanitóképző-intézet
gyakorló iskolájában 50-54 növendék négy osztályba osztva egy taníto
által vezettetik olyeredménynyel,
mely meggyőződésem
szerint nemcsak hogy nem áll hátrább más osztott aradi
iskola eredményeinél, de sőt sok tekintetben határozottan
előbbre van. Az azonban, hogy egy elemi iskola tanítojának
az egyik évben 5, vagy 8 növendékkel több van-é, mint
talán a másiknak az évi eredmény megitélésénél 'szóba sem
jön (eltekintve talán az 1. osztály tól). Az egy tanitó által sikeresen oktatható növendékek nagy számát azon körülmény
teszi lehetövé az elemi iskolában, hogy ott a z osz tál Yt anit ása 1 kal m azt a tik és az egyéni oktatás, ha nem is
hagyható teljesen figyelmen kivül, de még sem lép fel oly
követelményekkel,
hogy erre való tekintettel alakuljanak
szükségképen az osztályok.
Nem igy áll azonban a. dolog a siketnémák-oktatásánál.
Azon körülménynél fogva ugy.anis, hogy a belépő növendék
előtt a tanitö csak pantomimicai jelek által teheti magát érthetővé, mig a nyelvet, - úgy formai mint belső, úgy mechanicai mint logicai oldalát tekintve - az iskolai oktatás által
kell nála megteremteni ; hogy a tanuló füle - mit már
Aristoteles az oktatás szervének nevezett -- el van és el
marad zárva és csak opticai úton foghatja fel a növendék
az oktatást: a szó szoros értelmében csak in d iv id u á 1 i s
lehet a siketnéma-oktatás
és ehhez képest teljesen más képet nyujt a siketnémák-iskolájának
berendezése, mint az
épérzéküeké.
Különösen a legalsó fokon állunk szemben
azzal, hogya tanitónak nemcsak hogy egyenként kell foglalkoznia minden növendékkel, hanem azon idő alatt, mig
a tanító egygyel foglalkozik,a többinek' majdnem egészen
tétlenül kell maradnia. Történikpedigezkülönösen
a hangfej les z t é s fokán, a hol minden egyes növendéknél közvetlen ráhatás által kell elérni, hogya tanitó arczán észre-
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vehető izommüködések-,
az ajkak változó állása-, a nyelv
külömböző irányban és helyzetben törLénő szabályos mozgásváltozása, a gégefő ruganyos porczainak remegése stb.
által létrejövő jelenségek oly reflexmozgásokat
idézzenék
elő, melyek a növendéknél bizonyos zönge, vagy mássalhangzó articulálását eredményezzék. De hogy ez történhessék, a növendéknek ezen jelenségeket nem csak szemével,
hanem tapintási érzékével is figyelemmel kell kisérni, mi
azonban csak úgy történhetik, ha ujjaival a tanitö gégeföjét,
mellét, tarkóját stb. figyelmesen és húzamosabban megtapint ja : a mit pedig egyszerre csak egy növendék tehet. Mig
a tanitó egy növendékkel ily módon - sokszor 4-5 perczig is egymásután - bibelődik a többi növendék legfeljebb
csak nézheti a tanitó és társa fáradozását, a nélkül, hogy ez
által a fejlesztendő hangra nézve tisztába jöhetne magával
addig, mig ugyanezen
benyomások
direct reá is nem
gyakoroltatnak. Azonban nem csak a legalsó fokon, hanem
a középfokon is majdnem igy áll a dolog. Elvileg az osztálytanításnak
asiketnémák
iskolájában
is hódolnak ugyan a
mennyiben ez némely tantárgynál keresztülvihető;
de minthogy mindegyik fokon siketek állnak előttünk s mindegyik
fokon többé-kevésbé mindig merül fel nehézség az oktatásnak szájról, illetőleg az arczról yaló gyors s biztos lenézésében és minden fokon van egyes növendék kiejtéséhen
javitani, helyreigazitani való: mindig van valami vontatottság, nehézkesség az oktatás menetében, melynél fogva a
siketnémák-oktatása
tulajdonképen
mindig egy é ni okt atás t igényel. Vegyük p. o. az olvasási oktatást. Nem-e ez
azon tantárgy, mely által az elemi iskolában úgyszólván minden gyermek egy szem, egy fül? Minden növendéknek éles
figyelemmel kell kisérnie azt, a ki olvas; mindenkinek csendesen szintén olvasnia kell és pedig ugyanazt, a mit a másiknak, hogy felszólitva ugyanott folytathassa, vagy ugyanazt értelmezhesse.
Tekintsük már most a siketnémák olvasási óráját. Ha az egyik fenhangon olvas, ezt nem hallja a
többi; s igy nem kisérhetik figyelemmel társukat, nem vehetik észre jól olvas-e s mert vagy társukra, vagy könyvükbe
pillantanak, nem sajátithatják el a jobb növendék helyes
hangsulyozását - ha ugyan lehet siketeknél erről szö -"
szöval nem tanulhatnak egymástól, mint az épérzéküek.
*
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Nem bocsátkozhatom
hosszabb taglalásba ehelyütt,
hanem csak végeredményül
mondhatom
ki, hogy az egy
tanító által oktatható siketnémák
száma az alsó fokon
8-10, a felső fokon 10--12.1) Azonban még ily csekély
számu növendékeknél sem lerletséges oly osztálycombinátió,
mint az elemi iskolában. Mindamellett azonban, hogy le kell
mondani arról, hogy egy tanitó hat vagy nyolcz osztályba
(évfolyam) tartozó, külömbözö
képzettségi fokon álló növendéksereget vezethessen, a siketnéma-iskolában
is lehetSőt az esetben, ha praetiensan viteséges osztálvcombinátiö.
tik keresztül, egy nagy bajon segiti át az illető intézetet,
notabene kisebb intézetet. Ugyanis az majdnem elkerülhetetlen, hogy 10-12 növendékbólálló osztályban (vagy csoportban) valamely évfolyamban egy vagy két növendék is
el ne maradjon. Betegség, vagy más okból való huzamosabb
ideig való elmaradás, gyengébb tehetség stb. folytán osztályismétlés szükségessége állhat be. Mit tegyen ez esetben a tanito oly intézetben, melyben csak minden negyedik, vagy hatodik évben nyilik meg új cyclus? Váczón vagy Budapesten
ily nehézség nem merül fel. De sok gondot ád oly iskolában, mint p. o. az aradi iskola. Az iskola megnyitásakor belépő növendék a második év elején betegség következtében
61/2 hónapot mulaszt és elmarad. Mikor és mily idoben tanitandó ezen növendék? Az osztálynak 35 heti órája levén,
az ily 'elmaradottak képemikor és mennyi idő maradhat
zésére? Helyes osztálycombinátió
segíthet csak ily bajon a
Azért noha nem akarok szerkisebb siketnéma-intézetekben.
vező képességet vindicálni magamnak, mindazonáltal tekintve, hogy esetleg már a Kolozsvárt megnyitandó intézetnek is szolgálatot tehetek, legyen szabad a következő két
megoltervet bemutatnom, melynek az osztálvcombinátiök
dásán kivül tudnék még más sok jó oldalára. is mutatni:
(Lásd a 133. lapon).
Igy terveztern én az aradi iskolát, noha fájdalom mindeddig nem sikerült segéd-tanitót
nyernünk. Ily beosztást,
ily szervezetet ajánlok a megnyitandó kolozsvári intézetnek,
.1) Lásd: Grundzüge ein es Lehrplanes
für Taubstummen-Anstalten
ele.
Von Hill. Weimar. Hermann
Böhlau. 1867. - Az aradi siketnémák-iskolája
szervezeti szabályzata szerint az egy tanitó által oktatható
növendékek számának maximuma 12.
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a)

Két szaktanítóval
Megnyitási

Tanév

I

1888-89

I

1889-90

1890-91

I

I

Összes növ,
száma

Hány növ'j
egy osztál:v:ban

1.

Első tanitó

5-6

5-6

1.
II.

Első tanitó

5-6
5-6

10-12

1.
II:

5-6

Első tanitó
5-6
I----~~------------~-

I Ill.
I 1.
1891-92

év 1888-89.

Hány tanitó?

Osztály

biró iskola.

II

Ill.
IV.
II.
I Ill.

1892-93

IV.
V.

I
I
I

Segéd-tanitó

5-6

Első tanitó

5-6
5-6

Segéd-tanitó

5-6
5-6

j

15-18

20-24
$

Első tanító
Segéd-tanitó

I
I

5·-6IHGFEDCBA
5-6
20-24

5-6
5-6

I

20 növendéket két tanitó négy osztályba sorozva tanit. (Esetleg 24-et.)

melylyel első sorban azt érhetné el, hogy állandóan 4 osztály állhatna fenn s a netán visszamaradó növendék nem
marad el még sem teljesen; másodsorban pedig ily kisebb
növendéksereg
számára internatust
könnyebben
lehetne
létesiteni, mivel a megelőző közleményben kifejtett elveim
szerint igy soha sem volna több, mint 10-12 növendék

internálandö.

Egy megnyitandó új nagyobb intézet azonban, melyben a növendékek számának maximuma 40-44 lehetne,
osztály-combinátióval
leghelyesebben és legczélszerűbben
igy alakulna: (Lásd a 134. lapon.)
Az ily intézetben évenként 5-6 új növendék volna
felvehető, s viszont ugyanily számu növendék hagyná el az
intézetet. Szerintem ily intézet internatussal
összekötve,
melyben legfeljebb 10-12 növendék internáltatnék csak
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Megnyitási
,

I

Osztály

1888-89

II

1.
I.

1889-90

I

Tanév

1890-91

II

I

I

189i~92
I

1892 93

.

~I.

1893--94

-

I .növ.
Az osztály
száma

I

II. I
1.

II. I
Ill. I
I.

II. I
Ill.
IV. I
1.

II: I
Ill.
IV. I
V. I
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
1.

I
I
I

I

I II.
Ill.
1894-95 I IV. I
V.
VI. I
VII. I

r

Ill.
IV. I
1895-96
V.
I VI. I
VII.
VIlI.
I
I

1896--98 I

dto

I

év 1888-89.
1

5-6
I
5-6
5-6
I
5-6
5-6
I
5-6
I
5-6
5-6
5-6
5-6
I
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
I
5-6
5-6
5-6
5-6
I
5-6
5-6
I
5-6
5-6
I
5-6
5--6 I
5-6
5-6
I
5-6
I
5"":'6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
I
dto
I

I

I
I

l

I
I
I

I A n.öv.
száma
osszcsen

Tanítók

Igazgató tanitó

I

Igazgató

r;-12

Igazgató

I
I

1. tanitó

5-6

15-18

I
I

Igazgató

20-24
1. tanító
I

Igazgató

25-30

1. tanitó

II. tanitó
Igazgató

I

1. tanitó

30--36

II. tanitó
Igazgató
1. tanitó

I
I

I

35-42

II. tanitó
Segéd -tanitó
Igazgató
1. tanitó

I
I

II. tanító

.

Segéd-tanitó
dto

<#

40-48

I

40-48
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egyszerre, a legczélszerübb berendezésü volna. 1) Ha az intézetben csak hatévre terjedne a képzési idő, akkor ugyanezen
terv kivihetö volna egy igazgató, egy rendes- és egy segedtanitóval. Az osztály-combinatiot
tekintve ily számu növéndékeknél nagyobb akadály aligha merülne fel, noha megvallom, hogy talán kissé mégis merész eszme tőlem, az első
vagyis az articulans osztály vezetesén kivül még egy második évfolyamot végző· növendék-csoport
vezetését is egy
taníto számára osztani be. Azonban arról is megvagyok
győződve, hogy egy lelkes s buzgó tanitó, ki nemcsak »hivatott«, hanem -választott« is, 10-12 növendék mellett
meg fog küzdeni még e kettős feladattal is azon reményben,
hogy egykoron még »szebb nap is fog felderülnia magyar
siketnéma-oktatás
ügy jelenleg még nem igen biztató egén.
(Vége következik.)

A
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és
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(Folytatása

Ign ácz

b ib lia i

szám ára.

és vége.)

3. Végre a vallás-erkölcsi oktatás eredményes voltára való
tekintettel óhajtandó volna, hogy a siketnéma-intézetek felekezeti
jellegüek legyenek. 2) Sietek azonban hozzá tenni azt is, hogy ez
alatt nem azt értem, hogy talán még a siketnéma-intézetekben
is ápoltassék más vallásfelekezetek
iránti türelmetlenség,
vagy
épen gyülölség!
.
Hogy mivel érvelhetek a felekezeti siketnéma-intézetek mellett? A sok érv közül felhozom a következőket:
1. A hitéletet, annak számos parancsait és szabványait, mint
minden gyermek, úgy a siketnéma gyermek is csak hosszas szokás és tapasztalásból,
nem pedig könyvből tanulhatja meg. Már
pedig a felekezetnélküli intézetekben a vallás-erkölcsi oktatás csak
a tan órákra szoritkozhatik, épen úgy, mint p. o. a községi elemi
iskolákban, vagy az állami tanintézetekben.
2. A mi növendékcink
előtt furcsának fünik fel, hogy a
római kath. sik. növ. imáját keresztvetéssel kezdi és végzi, mig
a mellette álló református gyermek ezt teljes közönynyel nézi,
vagy a zsidó tanuló pláne kalapját teszi fel, ha imádkozik. Pedig
1) Nem
merem ugyan bizonyosan állitani, de gyanitom, hogy akkor,
midön Fekete Károly igazgató úr a váczi intézet decentralizátiójának
eszméjét
vetette fel., alighanem ilyformán
akarta a váczi intézetet berendezni.
2) Két nagy hazai intézetünk, a váczi és budapesti, felekezeti jellegűek
- (A váczira nézve tévedés forog fenn. Szerk.)
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a paritas elvének keresztül vitele, mit pedig a tanitónak felelősség
terhe mellett kell szem előtt tartani, csak igy lehetséges.
.
Mindennek daczára a felekezeti intézetnek szükség esetéhen
be kell fogadnia más felekezetü szenvedőket is, mert hisz' a szeember és ember között!
retet Istene nem ismer különbséget
Csakhogy e növendékek vendégek lesznek a felekezeti intézetekben. és alkalmazkodniok kell end annak szervezetéhez.

II.
Asiketnémák
vallás-erkölcsi oktatásának fentebbi nagy körvonalakban való vázolása után áttérek Pivár tisztelendő úr művére. Megvallom. nem vagyok ment e perczben némi elfogultságtól. A siketnémák sorsa iránt, fájdalom, mindeddig oly megmagyarázhatatlan közönyt tapasztalhatunk
éppen hazánkban, hogy
valóban nem is lehetne rosz néven venni tőlünk, hogy ha bárkit
is, a ki még oly szerény módon bár, de érdeklődést mutat e
szerencsétlenek iránt, a legmelegebb elismeréssel halmoznánk el.
Már pedig Pivár
úr nem csak azzal tanusitja védenczeink iránti
szeretetét és érdeklődését, hogy irodalmi tevékenységéveI száll
sikra sorsuk javitása czéljából, hanem egyszersmind anyagi áldozatot sem kimél e tekintetben. Mert a jelen körülmények
között
siketnémák számára nyomtatott tankönyveket állitani ki, minden
esetben csakis tetemes anyagi veszteséggel járhat. Nemcsak hogy
eleve le kell mondania szellemi munkája után járó esetleges
dijazásról, de még a kiadási költségek is vagy egészen, vagy legnagyobb részben őt terhelik.
Csoda-e hát, ha elfogultság vesz rajtam erőt, midőn a helyett,
hogy szerencsétlen védenczeink nevében köszönetet tolmácsolnék
módszertani szempontból tekintve,
áldozatkészségeért, munkáját,
nem helyeselhetem.
Mint a váczi kir. intézet hitoktatója, kétségkivül első sorban növendékei érdekeire akart tekintettel lenni. Vizsgáljuk tehát
müvétfelőször ebből kiindulva. A váczi intézetben a képzési idő
8 év. E szerint az ó- és uj testámentom eseményeinek tárgyalásánál, bár hosszabb idő áll rendelkezésre, úgy az anyag, mint a
nyelvezet tekintetében a lehető legnagyobb egyszerüségre kellene
törekednie. Bővitett s egyszerűbb összetett mondatok, gondos
kerülése amondatszerkezetet
complicálttá
tévő kötőszóknak, túl
nem terjeszkedés az ige három főalakján, lehetőleg csekély számu
és csak elkerülhetetlenül szükséges abstract fogalmak, csak a legegyszerübb és csak oly képletes kifejezések és szóvirágok, melyeket a nyelvoktatás ezen fokán már okvetlenül elsajátitott a növendék, a kérdéseknek logikailag helyes szerkezete, definitiók teljes mellőzése, minden tekintetben helyes syntheticus tanmenet :
ezek azon elvek, melyek egy "Bibliai történet" megirásában Ariadne
fonalul fogadandók el.
Pivár
úr könyve ezen elvekre való tekintet nélkül készült.
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Kétszeresen sajnos ügyünkre
nézve ez, mert továbbra is nélkülöznünk kell a siketnémák számára oly szükséges bibliai történeteket.
'
Vegyük csak közelebbről szemügyre e munkát. Az 1. részben
a .világteremtéstől
kezdve a Megváltó születéséig chronologicus
rendben minden eseményt felölel, épen úgy mint halló nővendé3 1 /2
oldalra terjedő
kek számára irt ily czélu mű. A II. részbenQPONMLKJIHGFEDCBA
.Bevezetés" után kezdi tárgyalni az új-szövetséget szintén chronologikus sorrendben és oly terjedelemben, mi elemi iskolában
is csak nehezen dolgozható fellelkiismeretesen.
Különösen ezen
.Bevezetés" a II. r. elején feltétlenül törlendő volna még a legjobb elemi iskolában is. Lássunk egy kis mutatványt e .Bevezetés"-ből.
.1. Mit foglal magában
az Új-szövetség?
Az Új-szövetség
magában
foglalja
Jézus Krisztus
szent életének
egész történetét,
az ap o st o l o k cselekedeteit és az egyház al ap it ás át."
Tehát' ezen analyticai módszer szerint asiketnéma
növendéknek tudnia kell olyas valamit, a miről még csak ezután lesz szó .
• 2. Ki Jézus-Krisztus?
Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia, a második .Isteni Személy, a mi Megváltónk és Udvözitőnk."
Ebben a feleletben is
mielőtt megismerné Jézus-Krisztust, hogy mint élt, mint cselekedett, mint szenvedett, mint halt meg, mint támadott fel stb., már
meg kell nekie oly definitióval
birkóznia, melynek megérthetése
okvetetlenül feltételezi az egész új-szövetség oly pontos és beható
ismeretét, milyenre síketnéma-növendékeink
aligha fognakjéletükben szert tenni. Tehát nemcsak, hogy nem szabad a .Bevezetésben" tárgyalni ezeket és hasonló dolgokat, miket e negyedfél oldalon
találunk, hanem ezeknek egyáltalában el kell maradniok. A Róderféle •Biblia-történetben " ezen részt nem találtam.
Pedig e két
munka összehasonlitásából az tünik ki, hogy szerző Róder bibliaitörténetét dolgozta fel kérdések- és feleletek alakjában. De erről
majd későbben. Maradjunk a definitióknál.
Emlitettem hogy ezt
siketnémák számára irt munkában a lehető leggondosabb módon
kell kerülni. Ebben a könyvben azonban olyan sok van, a mi
magában véve használhatlanná teszi. Igy p. o.
1. • Teremteni tesz valamit semmiből létrehozni. (3. 1.)
2. Mindenható az, a ki mindent megtehet, a mit akar; Isten
mindent megtehet a mit akar: tehát Isten mindenható." (3. 1.)
Itt pláne következtet és pedig mindjárt az első leczkében!
3.• A lélek halhatatlan szellem, mely nélkül sem nem gongondolkodhatunk, sem nem élhetünk. (5. 1.)"
. 4. .Az ördög az a gonosz lélek, mely bennünket mindenféle
roszra ingerel."
•
5.• Bálványozásnak nevezzük valamely hamis istennek imádását. (15. 1.)." Es ez után mindjárt következik:
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6: "Azt a hamis istent, akit valaki imád, 'bálványnak nevezzük. "
7. A próféták istenfélő férfiak voltak, kik Isten kinyilatkoztatásából jövendöltek. (4'1. 1.)." Es ezután még 8 kérdés és felelet
aztán névszerint való megnevezésük s
próféták ki- s milétéről,
csak ezek után tanulja a gyermek "Illés " történetét.
8. "A diakonusok olyan jámbor férfiak voltak, akik az apostoloknak a hivek közös táplálásakor és az Ur szolgálalában segítettek." (115. 1.)
Ezen idézett definitiók eléggé bizonyitják, hogy e könyv nem
siketnémák
számára való.
Még az esetben, ha Frost módszerét követnők a vallás-erkölcsi oktatásban, a mit pedig oly intézetröl, melynek Fekete
igazgató úr a vezetője, gonoszság nélkül fel nem tételezhet senki,
- mondom még ez esetben sem volna ez a könyvas.
n. oktatásnál
alkalmazható. Nem csak a definitiókért, a miket esetleg még ki
lehetne hagyni, hanem átalában nyelvezetéért, mely néhol még
Róder bihliájának
nyelvezeténél is nehezebb.
Mikor az ó-testámentomot végig olvastam, azt hittem.jhogy
talán az új-szövetséggel fog kezdődni a vallás-erkölcsi oktatás és
az majd egyszerübb lesz. Csalódtam. Az egész könyv nyelvezete
egyforma, mintha egy évfolyam számára készült volna s semmit
sem veszi tekintetbe a növendékek képzettségi fokát. Az első részben mondottak, hogy t. i. "az oktatás minden tárgyában szem
előtt tartassék a nyelvoktatás" semmi figyelemben nem részesülnek, pedig e nélkül eredményes tanitás nemcsak a váczi kir, intézetben, melynek tehetségesebb növendékei sem fogják a 8 évi kurzus befejezése után sem megérteni tudni e "Bibliai-történetek"
képletes, szóvirágos nyelvezetét, de bármely intézetben sem képzelhető.
Tekintve most már azon czélt, hogy a siketnémák
isten. ismeretre igazi vallásosságra
és erkölcsösségre vezettessenek : e
könyvben ismét .nem találjuk fel ennek alapfeltételeit azon oknál
fogva, mert nyelvezete nem megemészthető. A mit. pedig meg nem
érthetünk
azzal nem is nyerhetünk semmit.
Nézzük még egy oldalról e tankönyv esetleges czélját. Nem
lehetetlen az sem, hogy Pivár úr e könyvet oly czélból irta, hogy
kilépő növendékeknek, hogy azon
utravalóul adja az intézethól
esetben, ha II biblia olvasásra nem volnának képesek, e könyvböl
meritsenek az életben tápot és anyagot vallásos szükségleteik kielégitésére.
Azonban ily szempontból tekintve sem beszélhetek kedvezőbben róla!
Mert tegyük fel, hogy a kilépő növendéknek csakugyan akarunk "bibliai-történettel"
kedveskedni!
E czélnak jobban megfelel a Hóder-féle
munka, mert nem
csak egységesebb képét nyújtja a történeteknek, a mennyiben nincs
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kérdésekre szétdarabolva, hanem illusztrálva is van, ha nem is művészi kivitelü képekkel.
'
Hogy hézagossággal ne vádolhassanak, felemlitem még, hogy
a könyv függelékkel is bir. E függelék "A ministrálás módjáról"
szólván be' akarja vezetni asiketnéma-növendéket
a Jézus-Krisztusnak közvetlenül való szolgálására.
Szerző tehetséges és szorgalmas ember s tőle jobbat is kaphatnánk. Ajánlhatnánu neki, hogy azon esetben, ha el tudná magát
határozni újabb áldozatra növendékei vallás-erkölcsi oktatása érdekében, lépjen szövetségre egy szakmájában képzett s tapasztalattal rendelkező siketnéma-tanítóval.
Véleményem szerint csak is
igy születhetik egy jó "Bibliai-történet"
siketnémák számára.IHGFEDCBA
K o b o z J ó z se f.

H a z a i in té z e te in k é s

i s k o l á i n k . QPONMLKJIHGFEDCBA

-'
A v á c zi i n t é ze t a jővö
tanév elején átalakuláson
fog
keresztül menni. 1) A növendékek teljesebb kiképzése czéljából
ugyanis az ipari kiképzésre is nagyobb súly leend forditva s ezért
a 8-ik évfolyam bevégzése után a növendékek mindaddig az intézetben maradnak, mig mint kész mesteremberek nem hagyhatják
el azt. Egyelőre 6 tanműhely felállitása van tervben, ugymint :
könyvkötő-,
betűszedő-, esztergályos-, szabó-, varga'; és asztalosműhelr
.
- A k o l o zs v á r i s i k e t n é m a - i s k o l á h o z a folyó évi márczius hó
18-án kelt magas ministeri rendelettel Olgyai János, a váczi intézet segédtanára helyeztetett át jelenlegi illetmény ein ek megtartásaval. Ez által ez iskola megnyitását mi sem akadályozza s az mint biztos forrásból értesúlúnk v= még a nyár folyamán, legkésőbb szepternber hó 1-én meg is fog történni.

Ú j s i k e t n é m a - i s k o l a . Grünfeld Izsák, a budapesti izraelita
országos intézetnek kezdettől fogva tanitója, még mult év szeptemberében megvált ez intézettől s Budapesten kis iskolát nyitott,
melyet jelenleg 5 növendék látogat. Ajánljuk ezt az iskolát a'
budapesti, de a vidéki szülők figyelmébe is.
K é t g ya ko r la ti
tanitás tartatott
meg a mult hó folyamán jó sikerrel a váczi intézetben. Az élénk vitatkozásból örömmel tapasztaltuk,
hogy a tanári testület a kor szinvonalán áll s
kivánatos, hogy eszméi keresztülvitelének hazánkban minél tágasabb
körben nyiljék alkalom.

') Személyi változások is vannak kilátásban:
amimnyiben két fiatal
tagja az intézetnek megválni
készül, nem lévén reményük, hogya, jelen viszonyak közt véglegesittessenek.
Szerk.
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s z e m l e . QPONMLKJIHGFEDCBA

A " B l d t t e r fü r T a u b s t u r m n e n b i l d ' u n g " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
márczius l-én következő tartalommal jelent meg: "Olvasás és olvasókönyv a siketnéma iskolában". Kopka P.-től. "A siketnémák továbbképzése".
Köhrich Fr.-től. Közlemények. "Szemle" rovatában
a "Kalauz"
szaklapot is, Taritzky Ferencz siketnéma intézeti tanár tollából,
hosszasabban ismerteti. - A márczius 15-iki számának tartalma:
"Császárunk halott". Fekete szegélyzetü s benső érzelemtől áthatott czikkben emlékezik meg a legközelebbi multban elhunyt I-ső
Vilmos császárról. -- "Olvasás és olvasókönyv a siketnéma iskolában". Kopka P.-től. "A siketnémák továbbképzése".
Köbrich
Fr.-től. Közlemények.
.
" A z o l v a s á s é s o l v a s ó k ö n y v " czim alatti czikk igy folytatódik.
"Hogyasiketnémáknak
is kell olvasni tanulni, ép úgy mint a
hallóknak, az kétségen kivül áll. Egy másik fontos kérdés az:
Miként tanitsuk olvasni s mit kell olvasniok? A felelet nem oly
egyszerü, mert mint tudjuk maga a fogalom "olvasni" a metodikusoknál különféle felfogásra adott okot. Niemeyer mondja : "Az
olvasás nem más, mint a láthatóknak átalakitása hallhatókká".
Jakobi szerint: ." A látható irásjegyeknek hallható hangokká való
átvitele". Stockmayer után: "Az egymásután következő irásjegyek
gyors és biztos felfogása, a 'szóhangoknak
mondatrészek- s mondatokká való átalakitása, az alak és tartalom folytonos tekintetbe
vételével. hogy a gondolat megértésére vezessenek; mi majd halkan, majd hangosan történik és ez utóbbi esetben arra szolgál,
hogy másoknak szavak által kifejezett gondolatait megérthessük."
Hogy Niemeyer és Jakobi definitiójuk által az "olvasni" szó
fogalmát igen szűk határok közé szoritották s azt igen egyoldalulag fogták fel, az az első tekintetre észrevehető. dk az irott és a
kimondott szók között más különbséget nem tesznek, mint azt,
hogy amaz látható emez hallható, az a szem, ez a fül által fogatik fel. Ha csak arra törekszünk, hogy a látható irásjegyek
helyére a hallható hang lépjen és hogy az irásjegyek nekik megfelelő hangtömeggé alakuljanak át, akkor az oktatás feladatának a
gépies olvasás által is eleget lehetne tenni s ily értelemben az iskola könnyü játék- s az olvasmány jó, czélszerü s foganatos részeltetése teljesen fölösleges volna.
Láthatjuk ebből, hogy az olvasás művészete ezen meghatározás által nem merittetett ki. Szeríntűnk az olvasás oktatásnak 3
feladata van: képesiteni kell a gyermeket:
1. A látható jegyek vagy betük helyes, biztos, folyó s nekik
megfelelő hangok és hangösszekötetésekbe.
való átvitelére (gépies
olvasás).
,
2, Az olvasott tartalmának
hű megértésére (értelmes olvasás) és
•
3. arra hogy a tartalmat érzéssel is vissza tudja adni (szép
olvasás).
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A geples olvasás szorgalmas gyakorlat által - egyenkint és
karilag, otthon úgy, mint az iskolában - éretik el, ha a növendék
az egyes hangokat, szótagokat
s szavakat gyorsan áttekintve,
minden fölösleges félbeszakitás nélkül biztosan s szabatosan tudja
kimondani.
Az értelmes olvasásnak feladata a tartalom és az alak helyes felfogásán alapszik, mi az .egész olvasási darab s az egyes
mondatok fölötti. elő1eges beszélgetés, előolvasás s széttaglalás
által érhető el. Minden elbeszélésnek, mit a tanitó ad, rövidnek,
foganatosnak, velősnek kell lenni.
A szép olvasás abban áll, hogy az olvasó az olvasandó datekinrabnak nem csak értelmére figyel, hanem azt - különös
tettel a hangképzésre.
hangnyomatékra,
a hang erősségére s magasságára -- érzelemmel visszaadni törekszik, hogy az irásban kifejezett gondolatok s érzelmek valamint magában, úgy a hallgatóban is felgerjesztve legyenek.
Az olvasás oktatás e három foka a tanítás menetében úgy.
osz1ik meg, hogy az értelmes olvasás a tanitás minden fokára
kiterjed, a gépies olvasás kivál ólag a tanitás alsó- a szép olvasás
kivál ólag a felső fokára esik.
Régente a tudatlan gépies olvasási készség elsajátitását czélozták, tekintet nélkül az értelemre, továbbá azt hitték, hogy a
növendék legjobban megtanul olvasni, ha csak olvas, elősegítve
vele a gyors olvasást, mi minden rosz olvasásnak az anyja. Későbbi időben, nem rítkán, épen az ellenkező hibába estek, a
mennyiben a. gépies olvasás speczialis gyakorlatait elhanyagolva,
azon nézet uralkodott, hogya
gyermek magától is elsajátitja az
olvasásbani készséget, ha érti az olvasandót. Azonban csalódtak.
Az igaz, hogya növendék egy megértett olvasmányt ügyesebben
fog ·olvashatni, mint egy értelmetlent, de megfordítva, az olvasásbani jártassággal
a gyermek előtt az olvasott darab értelme
gyakran magától feltárul, mindazonáltal az olvasási ügyesség folytonos, jól megfontolt és sokoldalu gyakorlat által éretik el. Azért
kell az olvasási oktatás három fokát az. egész tanitás tartama alatt
minden osztályban együttesen gyakorolni.
.
Itt most azon kérdés merül fel: Mennyiben jogosult ezen
kivánság a siketnéma-intézetekben
s mennyiben nem?
Midőn mai nap azon nézet túlnyomó, hogya siketnéma-intézet a népiskolának megfelelő eredményt törekedjék elérni, ez az
olvasásra alkalmazva, nagyon is tulhajtott követelmény lenne,
amennyiben a számos akadály következtében a gépies és értelmes
olvasás ugyan igen, de a szép olvasás nem érhető el. Mi növendékeinktől, hallás hiányuk. következtében, a szép kiejtés, a hang
.emelkedése, leszállása, a hangsulyozás nem hivánható. A születés
átai, vagy korán megsiketülteknél a monoton hang nem háritható
el, ilyen gyermekeknél
legalább
világos, elszivelhető kiejtést czélozzunk. Más növendékeknél, kik későbbi időben, midőn a nyelvet
már bizonyos terjedelemben birták, siketültek meg, törekvésünk
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.
Az értelmes olvasás fontossága s a sokféle nehézség, mely
annak a siketnéma-intézetekben
ellenébe áll, ebbe egy alaposabb
betekintést tesz szükségessé. Az első, mi neheziti az értelmes olvasást a siketnéma eredeti gondolatmenetében fekszik. Első előadása,
kivánsága jelekből áll, ezt megszokva, mindenkitől ez úton várja
a közlést. A mi tetszésszerinti (hang, vagy irási) jeleink, a melyek
semmiféle közvetlen vonatkozással nem birnak az általuk kifejezettekre, elvont gondolkozást követelnek.
A szájról való leolvasásnál a pillantásban, a beszélő tekintetében, kezének mozgásában találja azt, mit szavakban kifejezett.
_Ide vonatkozólag mondja Hill, hogy a könyvből való olvasás a
siketnémának olyan, mint nekünk egy zenei kompositio papiron.
A másik nehézség oktatásunk
módjától van föltételezve.'
Tudjuk, hogyasiketnémában,
oktatásunk
első szakában, nem
lehet máskép a képzetet. fogalmat, gondolatot felébreszteni, mint
szemléltető oktatás által. Ettől van a siketnéma összes szellemi
képzése föltételezve s az oktatás többi folyamata is erre támaszkodik.
De mint mindenütt, ugy itt is megtörténhetik, hogya tanitó
elmulasztja a gyermekek figyelmét, ezen érzéki szemléletek mellett
a lelki szemeinkkel látható jelenségekre forditani s később nehéz
lesz az alól őket kiragadni.
Szükséges azért, hogy a gyermek mindent megértsen, a mit
olvas sezt
minden fokon, minden osztályban következetesen
keresztül kell vinni. Figyeljünk különösen azon hibára, mit a
siketnéma az olvasásnál igen gyakran elkövet. Ezen hiba a hoszszabb mondatokban, az együvé tartozó szók helytelen szétszakitása által áll elő s az olvasott darab hiányos megértését eredményezi. Szükséges ezért kezdettől fogva a gyermeket rászoktatni,
hogy a levegővel takarékosan
bánjék, hogy később a hosszabb
mondatokat is egy lélekzettel tudja elolvasni.
A második felvetett kérdés az: "Mit kell a siketnéma gyermekeknek olvasni P" A felelet reá egyszerűnek látszik, mert magától érthető, hogy csak azon könyvet olvashatja, melyet megérthet, tehát ábeés és olvasókönyvet, a bibliai történetet s később
a szentirást. Az olvasókönyv kérdése nem oly egyszerü, mint
első tekintetre látszik lenni, mert ezen kérdéssel: "Mit kell növendékeinknek olvasni azolvasókönyvből?"
benső összefüggésben
áll ez a kérdés: "Milyennek kell lenni az olvasókönyvnek, ha
mint tankönyv, a nyelvoktatást támogatni s azt aczél eléréséhez
vezetni akarja?
Ezen kérdés kielégitő fejtegetése 'Csak a főnehézség eldöntése
után történhetik, nevezetesen akkor, ha teljesen tisztában vagyunk
a fölött, mi az olvasás oktatás és olvasókönyv helyzete az összes
a szemléltető oktatáshoz ?
nyelvoktatás, különösen
A hely, melyet elfoglalnia kell azonnal érthető lesz, ha ezen
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oktatási tárgynak feladata megállapitatott s a mód, asiketnéma
nyelv fejlődése s képzéséhez meghatároztatott.
Heinicke óta mindenkitől világosan felismertetett s határozottan hangsulyoztatott, hogyasiketnéma
csak akkor, midőn a
testvéri szeretet hephatája fölötte kimondatott, lépett foganatos
viszonyba halló társaival s az idő óta lehetett oktatás ának czélja,
a nérriet módszer szerint őt hangbeszéd által a nyelvnek birtokába juttatni, hogy az. emberi társadalomnak,
melyből eddig a
hallás hiánya kizárta, újra visszaadjuk.
Ezen czél elérhetése végett minden tantárgynak feladata azon
alapelv után, hogy minden oktatásban nyelvoktatása is legyen, ezt
figyelembe venni, de a fődolog mégis a nyelvoktatásnak marad hátra.
A növendékek előtt nyelvünk alakjait ismertté kell tenni és
képesiteni kell őket egyrészről a mondottak, írott- s nyomtatottak
helyes megértésére, másrészről saját gondolataiknak
helyes kimondására és [eirására.
A nyelvoktatás e kettős czélját Richter Károly "Sprachverstándníss"
és "Sprachfertigkeit" -nak nevezi s a feladatot négy
pontban foglalja össze:
"1. Képesség a kimondott szó megértésére (érteni s a beszédet szájról gyorsan leolvasni).
2. Képesség az irott beszéd megértésére (az olvasás).
3. Képesség a szóbeli kiejtés használatára (a beszéd) ..
4, Képesség az irás használatára (az irás).
Ezen czélmeghatározás
kissé távol ment, mert mindezek csak
azon terjedelemben kivánhatók, a mennyiben annak növendékcink
nyelvanyaga, szellemi képessége s szemléletköre megfelel. Ha a
növendék oly fokon áll,. hogy tanitójának kérdéseit teljes öntudattal érti, s felelni tud reá, továbbá az általában érthető irott
s nyomtatottakat . értelemmel olvasni s ezeknek kifejezést is tud
adni, akkor az iskola czélját elérte.
Ha meggondoljuk, hogy mi a nyelvet szóbeszéd, irott beszéd és nyomtatott. beszéd alakjában ismerjük s hogy nemcsak a
fül és szemnek, hanem a száj és kéznek is a nyelv szolgálatában
kell állni, akkor a czélhoz vezető eszközökböl önkényt következik
a beszéd, az irás és az olvasás. E három nem egyforma fontosságu,
mert a beszéd a nyelvoktatást legtágabb, az olvasást szükebb, az
irást legszűkebb értelemben foglalja magában.
Az oktatás sikere nem tisztán a czélttól függ, hanem a föltételtől is melyre támaszkodik s melyhez csatlakozik. Ezen föltételt az oktatandó siketnéma gyermek lényegében, természetében
valamint szellemi s nyelvi álláspontjában kell keresnünk. Vessünk
egy pillantást a siketnéma gyermekre s azt tapasztaljuk, hogy az
iskolába lépésnél minden előképzést nélkülöz,' ha hoz is magával
eddigi' .összeköttetéseiből némi szemléletet, képzetet, melyeknek
jelek által kifejezést is ad, ez egyáltalán nem olyan, hogy mjnt
basist használhatnók a nyelvoktatás megkezdése- s tovább fej(Folytatása következik.)
.IHGFEDCBA
B e r in z a J .
lesztésénél.
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A R e vu e in te r n a tio n a le
márczius havi számának tartalma:
Asiketnémák
fogsorának állapota. Goguillot L. - Egy kereső
találmánya. L. G. - Az abcés könyvek. Dupont M. - A hypnotismus az iskolában M. D. - Értesitések. - Lapszemle. - Könyvszemle. - Különfélék.IHGFEDCBA

V egyes

k ö z le m é n y e k .

T r e fo r t minister
úr ő Nmltsága betegségéből teljesen fel. épült, de még szobáját nem hagyhatja el. Mi is - mint sokan
mások - örömöt érzünk szerenesés felgyógyulásán s kivánjuk,
hogy még sokat tehessen a mi szerencsétleneink érdekében.
L a p u n k mult számába két értelem zavaró hiba csuszott
be. A 117. lap 8. sorában ,követnie" helyett ,követniök", a 10.
sorban ,követték" helyett "tüntette ki" olvasandó.
K é p e k , a fö l d r a j zi a l a p - fo g a l m a k
i s m e r t e t é s é r e . Elemi iskolák számára s a középiskolák alsóbb osztályainak. 8 lap, me-'
lyen 15 szép, szines kép van. Ára az egésznek egy darab vászonra fölhúzva : 5 frt 50 kr.; fölhuzatal nélkül: 3 frt 50 kr. Az
egésznek nagysága: 1'72 cm. - 1'26 cm. Tartalma:
1. Egy iskola-szoba, 2. Az iskola épülete- stelkének alaprajza. 3. Hazánk
térképe, tisztán csak természeti s politikai meghatározásokhoz és
négy tájkép: a Magas-Tátra, az erdélyi havas ok, a Balaton s az
Alföld vidékeiről. (Ez külön is kapható, 50 krért számitva darabját). 4. A földgömb felületének főbb alakjai. 5. Földünk a világűrben, a sark csillag- és holddal. 6. A folyam-képződés fokozatai.
7. Földünk gömbszerüsége s a látó-határ. 8. A világ-tájak, a nap
után meghatározva. 9. A szél-rózsa. 10.• A földgömb méretei. 11.
A keleti és nyugati félteke. Megrendelhetők : könyvárusi uton, vagy
Angyal Béla, Vizy Ferencz főreáliskolai tanárok mint szerzők- és
kiadóknál, Körmöczbányán. Megtekintésül is kaphatók; de 8 nap
alatt, bérmentesen való visszaküldés kötelezettsége'[mellett. Ugyanitt kaphatók: "Iskolai fali képek a hazai történet sirodalom
oktatásához" czimü mű is. 75 drb kép, 54 arczkép s 21 történeti
müemlék rajzai. Nagyságuk: 60'81 cm. Második kiadás, tetemesen
leszállitott áron, 25 frtjával. Jóságuk- s olcsóságuknál fogva, a
közmüvelődési s iskolákat segélyző egyesületek különös figyelmébe
s pártfogásába ajánlhatók.

S z e r k e sz tő i ü z e n e te k .
: - B e r e n c z M . Új-Futtak. Sorát fogjuk kerit eni. P i v á r 1. Vácz. Beküldött czikkét mostani alakjában
nem közölhetjük,
mert terjedelme nagyon
túllépi lapunk szük terét. Röviditve és átdolgozva szivesen adjuk .•

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.

