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Vegyes közlemények.

T a n k ö n y v e in k .

Az ujabb időben a siketnémák ..oktatásának minden
,-.~--' __ .~ •. _ •••••• ,.''''_'~ ••• _ •• .........,. , _~ <#F'

ága 1~.!2.giiJ.e.teL'leíLJótékony esőként hat a szerencsétlenek
sor~á,nak javítására irán-yult s megindul1 minden eg-yes moz-

galom s mig a társadalom is vállvetve iparkodik az eddig el-
han-yagolt üg-yet előbbre vinni, maguk a siketnémák védői,
asiketnéma tanítók is megteszik a tőlük. telhetőt, hog-y se-

gitsenek .

. Sok teendő vár még mindennek daczára elintézésre,
megfeszitett munkára van szükség, hog-y a müvelt n-yugatot
csak elérhessük.

Eg-yik igen fontos teendő a siketnémák számára irandö
tankönyvek szerkesztése-rnert jelenleg tankönvvekkel, olya-

nokkal, melvek a birálatot minden tekintetben kiállhatnák,
még nem rendelkezünk. A~Linté2';et-csak irott.tanköny-
vekkel rendelkezik s.azonfelül segitségül veszi a hallok szá-

-• . . . . . ~ .~ .- -

mara írotlakat is. Az izr. siketnémák országos intézetének
már saját n-yomtatott tankön-yve van, melvet Grünberger
Lipót igazgató készitett. A' többi iskoláknal minden tanító
maga késziti magának s növendékeinek a tankön-yvet, illetye
tankön-yveket.
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Hogy ilyen viszonyok mellett hazánkban egységes,

vagy legalább megkög;~litőleg egységes tanítás nem létezik,

nagyon természetes. De hogy ezeket az állapotokat továbbra

"..~fenntartaüinern lehet annélkül, hogy az egészséges fejlődés

hátrányt ne szenvedjen, az is természetes.

Az alábbiakban némileg körvonal oz ni kivánom azon

teendőket, miket szükségesnek tartok, hogy már a legköze-

lebbi jövőben elvégeztessenek s különösen azon mödoza-
tokra fogok rámutatni, melyelmek követése által lehetőleg

jó, vagy legalább a körülménvekhez képest legjobb tan-

könyvek volnának nyerhetők.

Kétféle tankönyvre van szüksége a siketnéma intézet-RQPONMLKJIHGFEDCBA
I ~ ._ < > - -~ . - ' ~ ~ - ~

nek vagv-az iskolának.

Az első azon nehéz feladatnak megoldásával kell hogy

foglalkozzék, mely a- siketnéma beszélni tanulására adja

meg a szükséges-ntasitásokat. Ez volna az olvasó kÖffyV'vagy

Schwarczer Antal kifejezését használva : Nvelvtanitó.könvv.

A második könyv magába foglalná a reáliakat.
" - - " " '- " " -~ - - " " . • .- " " " '- - .

Nézzük mind a kettőt közelebbröl. -v-; -"" -"

" '- " - . . . . .

Legfontosabb mindenesetre a siketnémák számára

irandó olvasókönyv, Ilyen könyv jelenleg van egy, mint fen-

tebb. emlitém Grünberger Lipótnak. a 1md.apesti_int~z~t ~~~z-
gatejának olvasökönvve, Nem ismerjük e munkát közelebb-

röl és igy nem nyilatkozhatunk felőle, de futólagos betekin-

tés után annyit állíthatunk róla, hogy nagyon alá van ren-

delve a képeknek s mintegy csak a szemléleti képek leírását

tartalmazza.

Az olvasókönyvnek egészen más irányt kelJ követnie.

Az alsóbb osztályok olvasókönvvei megengedjük, hogy

inkább beszéd és értelemgyakorlatokat tartalmazzanak. de

nem a képek alapján, hanem a kinálkozö szemlélet alapján.

Ezen kivül tartalmazniok kell a nyelv egyes alakjait lehető-

leg sokoldalulag m e g v ilá g í tv a s olyan sorrendben tárgyalva,
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mely eleget tesz azon paedagogiai elvnek: a könnyebbről
nehezebbre.

Minö fáradságba kerül s minö beható szernléltetésre

van szükség, mig a növendékkel az ujabb nyelvalakokat
annyira megismertettük. hogy azokat értsék és használják,
azt felesleges bőven magyaráznom a szakembernek.

Viszont azt is könnyen elképzelhetjük, hogy olyan in-
gadozó alapraRQPONMLKJIHGFEDCBAt . i. a gyermek emlékező tehetségére épite ni
csak olyan eszközökkel lehet, a minő eszközök az alaphoz

illenek s olyan anyaggal, a mely eléggé jól van elökészitve.

6-9 éves gyermekekkel van dolgunk, a kik nem hirnak
arról fogalommal, hogy az ember szóval ad kifejezést gon-
dolatainak s ha már ennek a tudatára jöttek is, még nem
tudják azt eléggé elképzelni, hogy a beszéd érthetőségéhez
nem csak szavakra. hanem ragokra is van szükség.

Egy időben már kifejtettem, hogy minő fontossága van
a magyar nyelvben a szavak sorrendjének is s ha mindezen
nehézségeket figyelembe vesszük, akkor tisztán áll előttünk
az, hogyanyelvtanitás feladatát jó segédeszközök nélkül
nem fogjuk sohasem megoldani tudni.

A mig .nem bírunk olyan könyvvel, mely a magyar
nyelv sajátságaihoz alkalmazkodva magában foglalja mind-
azon szükségeseket, melveket a siketnémának tudni kell,
hogy gondolatait kifejezni képes legyen, addig tanításunk
hézagos marad. Okvetlen'szükségünk van tehátsegédkönyvre,

olyanra, mely a kivánalmaknak a jelenben megfelelni képes.

Másod sorban figyelmet érdemel a reáliák tankönyve is.

A jelenben ugy vagyunk evvel is, mint az olvasó köny-
vékkel. Minden iskola, sőt minden osztály maga késziti meg
saját eszméi szerint a kitüzött tananyagot, egyik a gyakorla-

tiasságot, másik más szempontot tartva figyelemben. Igy
azután nem csak az egyes iskolák, de még egyes osztályok
is eltérőleg müködnek s megtörténik az, hogy mindenik ki-

*
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feled valami fontosat azt gondolva, hogy már a másik osz-

tály azt feldolgozta.
Az ismeretek e téren sem lehetnek tehát teljesek, ha-

nem hézagosak maradnak, miket az élet nem képes, mint
a hallónál betölteni.

A népiskola számára irt ily tárgyu könyvek nyelveze-
tüknél fogva nem értékesithetők. Azután bennük kevésbé

. találkozunk avval az elvvel, hogy keveset, mint inkább avval,
hogy mindent, bár röviden. Azonban ezekRQPONMLKJIHGFEDCBAk é s z í té s e még

.sem ütközik olyan nehézségekbe, mint az olvasókönyveké,
a mennyiben már vannak magyar könyvek, a melyek után
indulni lehet s a melyeket egyszerüsiteni s reducálni kell

csak.
Az olvasó könyvek nél azonban nincs ilyen támaszunk,

mert a hallók könyvei bár a gyermekek felfogásai képességei-

hez alkalmazkodnak, nem veszik figyelembe anyelvalakok
egymásutánját. A már beszélni tudóra ez nem hátránvos

semmiben sem, de a kinek csak most kell tanulnia a nyel-
vet, mint a siketnémának, annál nem szabad sokfélét ősz-

szezavarni, mert a sok közül semmi sem marad meg emlé-
kezetében.

Hasonlitana ez a tanítás ahhoz az eljáráshoz. ha az

embernek, miután savanyu, édes, keserü izü folyadék, hús,
főzelék stbre van szüksége az élet fenntartásához, mindeze-

ket egyszerre adnánk oda. Külön-külön mindeniknek meg
van a jó hatása, de együtt éppen az ellenkezőjét szülik an-
nak, a mit tőlük várnánk.

Az olvasökönvvnek nem szabad nélkülözniea.fokoza-
tos haladást s kibővülest.

De nem szabad hiányoznia benne az összefüggésnek
sem.

A külföld e tekintetben is sokkal szerencsésebb, mint

mi. Nemcsak hogy rendelkezik olvasókönyvekkel, de már
többféle olvasókönyvei is vannak, a melyek közül válogat-
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hat a siketnéma tanító, hogy melyiket s melyiknek irányátRQPONMLKJIHGFEDCBA

k ö v e s s e .

A németek különösen nagy fontosságot tulajdonitottak
ennek már kezdettől -s ma tekintélyes irodalommal rendel-
keznek e téren.

Nálunk csak Schwarezer Antal idejében voltak egysé-
ges tankönyvek. Halála után sem az ő tankönyveit nem ja-
vították át újra, sem újakat nem irtak. Ha volt is valaki, a
ki erre szentelt időt, munkája csak kézirat maradt s soha-
sem látott napvilágot. Egyedül Gaál Miklós német forditása

részesült abban, hogy kinyomatva lelt s mikor a váczi inté-
zet tanári testülete az iránt folyamodott, hogya más tan-
könyvek kinyomatása épp oly fontos lévén, azok kinyoma-
tása is elrendeltessék, a pénzügyi helyzet szorultsága miatt
az akkori helytartó tanács nem tartotta e kérelmet teljesit-
hetőnek.

Igy maradt abba a tankönyv irás s igy maradtunk még
jelenleg is a fejlődés csecsemő korában.

De a kérdés jelenleg égetövé vált. Elodázni tovább nem

lehet s különösen az állami intézetnek kell e tekintetben a

zászlót előre vinni.
A kormánynak segitő kezet kell nyujtania e tekintetben

is s hisszük, hogy azt meg is fogja tenni.
Mi volna tehát a teendő?
Fentebb említettem, hogy az olvasókönyvek megirásá-

nál kiváló gondot kell forditani'arra, hogy az a magyar nyelv

követelménveinek megfelelőleg, lehetőleg teljesen s hézag
nélkül tárgyalja mindazokat a nyelvalakokat, melyek a si-
kelnémáknak olyan készültséget fiiitosifsanak, hogy azok a

- hallók számára ir.t könnyebb nyelvezetű könvveket megért-
hessék.

- Mellékes kérdés az, hogy minő módon dolgoztassanak
ezek fel, valjon beszéd- és értelem gyakorlatok alakjában,

vagy olvasmányok alakjában legyenek-e megirva .. Mind a
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két féle irányban vannak olvasókönyvek leülföldön s a keze-

lés Lőlfügg, hogy melvikkel lehet eredményesebb a tanítás.
Azonban az ismétRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s , hogy ezek az irányok

össze ne zavartassanak.
Ebből önkényt következik, hogy egy egész testület,

mint azt a váczi intézetnél megkisérlelték, nem fog szerves,

'összefüggő egészet producálni, különösen, ha tekintetbe
vesszük azt, hogy tagjai közötí többen már más irány felé
hajlanak.

Hogy az egység bennük meg lehessen, akkor valaki-
nek össze kellene a különfélekép kidolgozott könyveket

egyeztetni, a mi annyit jelent, hogy magának kellene meg-
irnia az egészet.

Csakhogy ez idővesztegetés s akkor inkább helyesel-
hető lenne az, hogy valaki már kezdetben maga csinálja
meg az egész könyvet.

Van azonban a dolognak még más lényeges oldala is.
A tankönyv-irás időt, még pedig sok időt vesz igénybe.

Valjon találkozik-e olyan ember, a ki az időt, a mit, ha ta-
nitással foglalkozik rendes tanóráin kivül, értékesithet. fel-

áldozza egy két éven át, ha nincsen meg azon reménye,
hogy munkájáért elismerést s jutalmat nyerhet?

S valjon, ha monopolizálni akarjuk a tankönyvek irá-
sát nem-e esünk abba a hibába, hogy az üdvös verseny ki-
zárásával seiejtesebbel vagyunk kénytelenek megelégedni?

Szerintem a leghelyesen megoldása ez égető kérdés-
nek a mai körülménveket figyelembe véve ~Y.Q-Ina-;-11'pá-

lyázat nyittatnék olvasó könyvekre. A pályázó bármely vég-
zett szakember lehetne s munkáját az állam az esetben, ha

'"az a birálatot kiállja "vagy megvenné, vagy pedig ingyen ki-

nyomatná, ugy hogy a belőle befolyó jövedelem egy része a
szerzöé lenne.

Ha már annyi intézetünk és iskolánk volna, hogya

tankönyveknek piacza elég biztosítékot nyujtana az iránt,

. .



119 -

hogy a kinvomalás és munka költségei megtérittetnek, akkor

feleslegesnek tartanám ezen kedvezmény nyuj tását, de ma,

nem csak nem felesleges, hanem elkerülhellenül szüksé-

ges is.

Most még néhány megjegyzést.

Lehetnek többen, a kik evvel a kérdéssel már hosz-

szabb idő óta foglalkoznak. Lehetnek olyanok, kik az olva-

sókönyvek megirásaba már bele is kezdtek, igy tehát nemRQPONMLKJIHGFEDCBA

á ll í tu n k lehetetlent, ha azt mondjuk, hogy egy év mulva

már elbirált és kinyomatott tankönyveink lehetnek, ha ezen

jelenleg egyedül ajánlható módozat elfogadtatik s annak ke-

resztül vitele megkezdetik.

Az ügy érdekében reméljük, hogy az intézkedés nem

fog elmaradni. -roQPONMLKJIHGFEDCBA

A s z e m lé l e t i o k t a t á s . B e s z é d - s é r t e l e m g y a k o r la t o k .

A la p v e t ő s l e í r ó s z e m lé l e t i o k t a t á s .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A ssemléleti o lda tcis helyzete a nyelvokta tá s egyéb á ga iva l szem-

ben s jelentősége a siketnémcik '!I'yelvokta tá sciba n.

Az iránt minden siketnéma-szakpaec1agog tisztában van, hogy
mint fönnebb is említettük - az ismeretek, összeségére elő-

készitő s megérlelő szernléltetö oktatásra nemcsak hogy okvetle-
nLU s elvilázhatlanul szükség van, hanem a körűlményekhez képest
s lehetőleg minden tantárgy megértető eszközeül a szemlélet szol-
gáljon, azonban annak jclentőségét s ebből kifolyólag annak a
nyelvoktatás többj ágaival szemben elfoglalandó helyzetét illetve
oltérők anémet tanférfiak nézetei. Hogy t. i. a népiskola tan-
módját mentül hivebben vigyék át asiketnémák oktatásáha, mint
már emlitve volt, három előkelő szakpáedagog, (névszerint Rössler,
Valter, Stahm) ama tanférfiak nézetét fogadták el, a kik az
1854. okt. 3-iki porosz regulativak szerint - jóllehet ezek csak
az osztatlan népiskoláknak szóltak - az olvasókönyvet tették a
tanitás középpontjává. A siketnéma szellemi fejletlenségét tekintve
attól féltek, h o g y ha a szemléleti oktatás s a nyelvoktatás egy'éb
ágai külön kezeltetnek. a tanitás tárgyainak eme gyakori változ-
tatásával annyira megoszlik a növendékek érdekeltsége s figyelme,

• . .
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hogyasiketnéma gondolkodé- s beszéd képessége nem lesz ugy
fejleszthető, miszerint a tanultak elévülhetlen tulajdonukká válja-
nak, a melyeket alkalomadtán egyszersmind szabadon s könnye-

dén alkalmazhassanak.
A nyelvoktatás tanmenetére náluk az olvasási anyag az

irányadó s ez a kezelendő s a begyakorlandó nyelvanya . A_z_
olvasmá ly íárfBcit Hgy ért@tik tn.@g,hogy egy előzetes megbeszé-RQPONMLKJIHGFEDCBA

-lésben előkészitik n Öyendékejket az ol 1T'.uaná uyra Az olvasmány-
kezelésben tehát mintegy begyakoroltatik az, a mi az ezt meg-
előző szemléleti oktatásban érzékeltetve lett. Az olvasmányhoz pedig
amaz elemi gyakorlatok fűződnek, melyek a már ilyeténkép szer-
zett nyelvanyagot nem csak tartalmi, hanem alaki oldaláról nézve
is tisztázzák, rendezik s bővítik a gyermekeknek. KövetkezőképqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s/iJ emléletiokta tá s, o lva sá s és n elv a kor la t rendszereSeii1WVeTKeZííé-
egymasme e s mindannyiszor ugyanazon anyag körül mozognak:-

'fagadhatlan, hogy a nyel vtanitásnál az olvasókönyv képezi
a középpontot, átalán véve csaknem szintoly szemléltető módon
lehet eljárni, mint a külön kezelt szemléltető oktatásnal.

Kérdés azonban, vajjon egy olvasókönyv, mely a kezelendő

a nya got előr e megir va fogla lja ma gá ba n, kielégitheti-e a siketnéma

nyelvsziikségletét ?
Az emlitett szerzők előtt kétségtelenül amaz intézet viszo-

nyai lebegtek, amelyeknél működtek s működnek, a mennyiben
korántsem hagyandó figyelmen kivül, hogy egy olyan intézet iránt
támasztható igények, mely nem csak hogy 8 éves tanfolyammal
bir, de a melynek kellő s kipróbált tanerőkön kivül szigoruan meg-
határozott felvételi szabályzatai is vannak, a melyektől semmi
körülmények között sem történhetik eltérés, sokkal nagyobbak s
kiterjedtebb ek lehetnek, mint egy olyan intézettel szemben tá-
masztható követelmények, a mely kedvezőtlenebb viszonyok között
működik.

Nagyvárosi gyermekek nyelvszükséglete egészen máskép elé-
gitendő ki, mint a kisvárosiaké. Álta lá ba n a helyi viszonyok e

tekintetben a legjobb ir á nya dók.

zemlélet s nyelvsziikséglet képezik tehát ama természetes ._
alapo], a melyre a si e nema nyelvképzésének épülete felrakható.
Az első nélkül ugy sem volnának képesek növcndeKcrnlcegy--
nyelvet megtanulni, a második nélkül pedig attól tarthatunk,
hogy egyátalán oly nyelv megtanulására szeritjuk és erőltetjük
a gyermeket s főkép a siketnémát, mely az ő lényévei s gondol-
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kozásával mi összefüggésben sincsen s a mely eszerint az isko-
lának igen, de nem az életnek jó.

Más oldalról meg tekintsük az 'olvasóköny feladatát. Az
. olvasókönyv ugyanis egyrészt a nyelvoktatás alaki részének fej-
lesztésénél segédkezik, a mennyiben alkalmasb olvasmányok on
szemlélhetők a nyelvtani igazságok; másrészt pedig a nemzet
szellemi életét tükrözi vissza, értve a népmeséket, gyermek-ver-
seket, hazai népéletrajzokat, regéket, a hunmondákat, a vezérek
mondakörét s a tőbbit. Legfeljebb az osztatlan népiskolában
használhatók ama közhaszuu ismereteket is tárgyazo olvasóköny-
vek, mcrt ezekkel köznépünk szegénységet tekintetbe véve - a
többi kézikönyveket akarják pótolni.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA siketnéma -intézet a zonba n

nem oszta tla n népiskola . .

A mcnnyibcn pedig a tanításnak - főleg az első évek-
ben - a közvetlen seemléleir e kell táma szkodnia és nem oloa smá -

nyokr a , tehá t oloa smi, illetve olva sta tni csa k olya t kell, a mit mÚ1'

közvetlenül szemléltetn i nem, szükséges, mer t ismer etes a gyermekek

előtt, va gy pedig nem lehet külsőleg seemlélietn i, ha nem amely

dolgokná l csa k a Leiesemiéletr e s a gyermekek oissea emlékeeésér e

lehet táma szkodni. Nem állhat tehát az olvasókönyv a nyelvgya-
korlatokon kivül semmi más tárgy szolgálatában, hanem igenis
az olvasókönyv legyen nemeeiies ir á nyu, mely a maga valóságá-
ban mutassa be a nemzeti nyelvet, a hazát s hazaszeretetet kelt-
sen a gyermeki szivben.

Ezeknél fogva bátran természetellenesnek á llitha tjttle a siket-

néma első nyelvolda tá sá t a z olva sókönyvhez hötni.

Mihelyt annyira fejlődött a siketnéma beszédkészsége, hogy
a 6-7 éves gyermekhez hasonlóan képes magát kifejezni, akkor
bízvást tanítható a leghelyesebbnekbieonyult népiskolai tanmód
szerint, De ezt megelőzőleg más utat kell választanunk. S ez az,
melyet az első fejezeten emlitett a nya i iskola jelöl ki számunkra
és a mely főleg az első tanévekre érvényes s a már ismeretes
Hdl-féle elvben találja kellő kifejezését, hogy t. i. ttgya na zon

módon fejleszszü7c a siketnéma gyermekben a nyelvet, a mint a zt

a z épér zé7cünek ma ga a z élet a dja .

Valamint a szülői háznak, ugy a siketnéma-intézetnek is,·
bár korra különböző, de szellemi fejlettségre nézve cgyvivásu-
gyermekekkel van dolga, a kiket a beszédre, ennek legelső ele-
meitől kezdve kell megtanítania. .

Hogy Hill emez alaptétele tulajdonkép csak lényegében áll-RQPONMLKJIHGFEDCBA

*
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hat meg asiketnémák nyelvoktatásánál, az könnyen átlátható,
ha megfontoljuk, hogy: az épérzékűnek semmi különös nehézsé-
get nem okoz a beszédtanulás, hogyanyelvanyag szakadatlanul
s mintegy önkénytelenül áramlik az életben feléje, mig a siket-
néma tagadhatlanul nagy fáradsággal tanulja el az egyes szó-
hangokat vagy szóhangcsoportokat, malyeknek helyes ejtése czél-
jából őt az egész tanfolyamon keresztül folyton javitanunk kell
s a mi fő, összes nyelvképzése csaknem kizárólag a tanórákra
szoritkozik, következéskép csak szokatlanul lassan képes haladni.
Nem kevésbé megfontolandó ama körülmény, hogy az ugyneve-
zett anyai iskola egy, legfeljebb két kisded beszédtanitásával fog-
lalkozik s ez is természetes akusztikai uton, a hallás utján tör-
ténik; mig a siketnéma-intézet osztályonkint 10-12 növendéket
csoportosit és csak optikai uton, a látás segélyével, tehát némi-
leg mesterséges uton kénytelen a gyermeket beszélni tanitani.
Tehát emez okoknál fogva szükségképeni változtatást szenved a
gyakorlati kivitelbenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH iU alaptétele.

Az épérzékü beszédtanulása röviden visszaadva, igy megy
végbe: figyelve az anya, vagy egyéb családtagok szavára utánozza
azok egyes szavait, a me1yeket azok előtte az egyes tárgyak meg-
nevezésére használnak, kimondanak, tehát közvetlenül köti a tárgy
hallható jelét magához a szemlélt tárgyhoz; igaz, hogy másfél
vagy két éves kisded beszédbeli önállósága (öntevékenysége) még
háttérbe szorul annyival is inkább, mivelhogy a hangmódositóRQPONMLKJIHGFEDCBAü r

(toladékcső = száj) szervei gyakorlatlan ok kezdetben a nehezeb-
ben ejthető szóhangcsoportok egységes visszaadására ; a szerint
azonban, a mily mérvben ügyesednek szervei ebben, ugyanoly
növekedő könnyüséggel utánoz aztán bármit, a mit neki e1őmon-
danak s u környezetnek úgyszólván egész napon át vele való
foglalkozása reggeltől estig tartó beszédtanulási órákká válnak rá
nézve ugyannyira, hogy folytonos gagyogása - hogy ugy mónd-
juk szüntelen fecsegése növekedik. Tehát lá tá s, esetleg más ér-
zékmüszer közreműködése, a látott s általában érzékelt tárgy
megnevezése a környezet által s a halottak utá nmondá sa amaz
eszközök, melyek az épérzéküt a beszéd elsajátitására vezetik.

Ha mármost a beszédtanulás eme módja s utja biztosan
vezet az elénk tűzött czélhoz, nekünk siketnérna-tanítóknak sem
lehet okunk czélunk elérésére más utat választani, hanem egye-
nesen ezt, mint beszédtanitási eljárásunkban egyedül természetes
és helyes példányképet, fogadjuk el egyszersmind a mi siketnéma-
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növendékeink oktatásánál is; az épérzékü kisded beszédtanitása
kizárólagos szemléleti oktatás; utánozzuk tehát mi is, a mennyire
lehetséges, a természetet s járjunk el lehetőleg hasonlóképen.

Hogy miért nem szolgálhat nekünk minden tekintetben
egyedüli. példányképül a népiskola tanrnódja, erre egyszerüen ama
kérdéssel felehetünk,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy: meqtamulha tná -e kellő leg a beszédet a

népiskola ta nmódjá na k segélyével, a z ór a ter vben kijelö lt néhá ny

n,a pi ta nór á n a 6 éves épér sékú gye~ ·mek, ha ő, mint a siketnéma

mindekkor á ig meg lett volna fosztva a csa lá di kör nyezet má r em-

litett okta tó beha tá sá tól?

A siketnéma-intézet feladatának félreismerése volna kétség-
kivül az, ha a népiskolai tamnódot minden további megfontolás
nélkül alkalmaznók asiketnémák nyelvoktatásánál.

E tényből önként következik, hogyasiketnémák nyelvok-
tatása két fő tanfolyam ra oszlik, és pedig; a z a la pvetőr e, melyet

tu la jdonképeni különleges siketnéma -okta tá sna k is nevezhetün7c s
s a mely az egész képzési idő felét veszi igénybe és egy a nép-

iskola i ta nitá sna k kör ülbelül megfelelő eiketnéma -okta idsr a , mivel-
hogy ami siketnémáinknak előbb bizonyos szerény határok közt
mozgó beszédkészségre s szóbőségre kell szert tenniök, mielőtt
velök az épérzéküekhez hasonlóan elbánhatnánk.

Valamint tehát Denzel, Grassmann s a többiek, különválva
kezelt szemléleti oktatással képesitik az épérzékü gyermeket a to-
vábbi oktatás befogadására, nekünk. silyetnémá k ta nitó jna 7; kétsze-RQPONMLKJIHGFEDCBA, - -
r es okunk va n növendékeinket a tová bbi s a népiskola i okta tá sna k

megfelelő ta nítá sr a előkésziteni, azaz őket a tanulásra képessé
tenni, mely előkészités után ama rendszeresebb tanitásmódra tér-
hetünk át, mely a 8 éves tanfolyam 3-4 utotsó évében körül-
belül megfelel a nép iskolai tanítás első 4-5 évének.

Ha végre a mi különleges beszédtanitásunknál az épérzékü
gyermek fejlődésmenetét akarjuK követni, ha azt akarjuk, hogy
ezenkivül a mi növendékeink nyelvszükséglete legyen e tanitásnál
mérvadó s a beszéd (a nyelv) a siketnéma szabadon használható
szellemi tulajdonává váljék;

a Lsi,_szemíeletí okta tá st a z összes nyelvkéJ JZés kiind21ló s kö-

zéppontjá vá kell tennünk, va laminthogy a zt

b ) a z olva sá si okta tá stóU .i!1J .getlenül, öná llóa n kell kezelnünk.

EzzeíR:i van jelölve a szemléleti oktatás ama helyzete, állása,
amelyet annak I I nyelvoktatás egyéb ágaival szemben lehet s kell
elfoglalnia.
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A szemléleti oktatás uralja tehát az összes nyelvoktatást, ez
ama biztos alap, melyre a nyelvoktatás legtermészetszerübben fel-
épithető s amely egyszersmind annak kifejlesztésére s okszerű
betetőzésére a legváltozatosabb anyagot szolgáltatja.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A szemléleti okta tá s fela da ta (czéljcy.

A szemléleti oktatásnak már neve ismintegy arra utasit bennün-
ket, hogy általa növendékeínk szemlélő tehetségét fejleszszük.

Mint fönnebb az 5. ("A siketnémák s azok oktatásának
sajátosságai" czímü) §-ben emlittetett, a siketnéma is ta qa dha ila -

nul lá t, de nem a la posa n, mer t nem sze1nlél. És miután a siket-
néma az őt környező világ megismerésében csaknem egyedül látó
érzékére van utalva, annál fontosabb reá nézve, hogy szemlélni

ta nuljon s a szemlélés utján helyes szemléletekre szert tegyen.
Oken emez állitását: "Látás által lép az ember a világba,

hallás által lép vagy jut a világ az emberbe" a siketnémára ilye-
ténkép alkalmazhatjuk: "Látás által nemcsak, hogy a világba lép
asiketnéma, de ugyancsak látás által kell a világnak asiketnéma
tudatába jutnia."

Ama fontosságánál fogva, melylyel a szemléleti oktatás a
siketnémák nyelvoktatásában bir, szükségesnek látom egy rövid
kitéréssel ama lélekiami fo lyama tot, melya z ér zéki jelenségek s
tá r gya kna k a mi ér zékünkr e gya kor olni seokoti inger étől s ezen

inger okozta ér zéstől kezdve a képzetek a la kulá sá ig végbemegy, köz-
bevetőleg érinteni.

Az érzékek képezik ugyanis képlegesen szólva, ama bejára-
tot, melyen át a külvilág bensőnkbe hatol, "Amit érzékeinkkel
észre nem vettünk, annak tudatával nem bírunk," mondá Aris-
toteles, mint az 1. §-ben emlitve van.

Az érzéki világ különbözö jelenségei természeti tulajdonsá-
gaik szerint eme vagy amaz érzékre vannak behatással. melyről
nem mindenkor veszünk tudomást. Ezen inger hatása az ér zés.

Az inger inkább érzéki, az ér zés pedíg mintegy szellemi része
az észr evevés folyama tá na k, mert öntudatos érzésre csak a lélek
segélyével juthatunk. Mi t. i. a tárgyaknak csak tulajdonságait
érzékeljük, amennyiben pl. a szivacs nedvességét érezzük; de
magát a szivacsot nem érezhetjük, hanem csak észrevesszük,
tehát: mig a z ér zés a tá r gya k tula jdonsá ga im, a ddig a z észr e-

vevés a zok létének, jelenlétének megismer ésér e vona tkozik.

Az ér zéki vilá g a z inger ek végtelen sor á t gya kor olja r eá nk,
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minda eona lta l a sokma k egy kis r észe jut tuda t~mkba , a za z - lesz

ér eéssé, illetve éser eoeoéssé. A molnár pl. annyira megszokta malma
kelepelését, hogy már nem is hallja; de azonnal figyelmessé lesz,
ha mcgszünik a malom kelepelni. Hány esetben észre sem vesz-
szük a fejünk felettRQPONMLKJIHGFEDCBAfü g g ő falióra ketyegését, mikor gondolataink
másfelé irányozvak. Csa kis a kkor jut~mlc a z ér zéki inget'ek iuda tdr a ,

ha figyelő képességünket kizá r óla gosa n - habár csak pillanatnyira
is - e va gy ama z inger r e ir á nyozzu7c, for ditj~ tk.

A figyelem tehát nélkülözhetlen fellétele a képzetek szerzé-
sének. Miért is, ha a tanitó felhivja növendékeit, hogy valami
látható dolgot jól megnézzenek, avagy szavait jól meghallgassák,
nem a gyermekek érzékműszereinck, ha nem egyedül figyelő képes-

ségei7cnek szólt a felszólitá s.

Az érzékek, mint afféle gépies készülékek, egészséges álla-
potban szakadatlanul működnek, de a lélek képtelen az őt foly-
ton ostromló ingerek egész sokaságát felfogni, hanem csa k egyes

inger ekr e szoritkozhatik s a lélek er őinek emez - egy bizonyos'

kivülről behato inger r e va ló - összpontositá sá t: figyelemnek ne-

vezzük.

Belső érzéki szerveink segélyével lelkünk beléletének állapo-
tát érezzük egymás után, időben, külső érzékműszereink segélyével
pedig a rajtunk kivül jelentkező tárgyakat szemléljük egymás
mellett, tér ben.

A belső érzékek működése tehát ér zésnek, eredménye pedig
ér zetnek neveztetik.

A külső érzékek működése szemlélés-nek, eredménye pedig
seemléietnek: neveztetik.

Mármost, ha akár belérzékeinkre, akár a külérzékeinkre
gyakorolt ingerek megszünnek, megszünik az érzés és a szemlélés.

Dc a tárgyak, vagy lelkünk beléletének állapota, melyeket
már szemléltünk vagy éreztünk, bizonyos nyomot hagynak hátra
lelkünkben; következéskép: ama szellemi kép (vagyis akár belálla-
potunkból keletkezett ér zet, akár a kültárgyak szemléléséből eredő
szemlélet), mely a z ér zéki inger megszüntével ma r a d lelkünkben,

képzetnek neveztetik akkor, ha az csak általánosságban vonatko-
zik az érzetekre vagy kültárgyakra, foga lomna k pedig azon eset-
ben, ha az illető érzeteket vagy kültárgyakat részletesebb vizsga-
lódásunk tárgyává is tesszük egyszersmind.

Helyes szemléletek (kil?~ei~k, fogalmak) szerzése pedig csakis
észszerűen fejlesztett érzékek és élénkérr-müködő lélek segélyével
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lehetséges, minélfogva: aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszemléleti okta tá s első s legfőbb fela da ta

a z ér zékmiiszer ek s má sfelől a lelki er ők fejlesztésében á ll.

Azzal tehát nem elégedhetünk meg, hogy a gyermek kénye-

ked ve szarint szerezzen magának szemléleteket, hanem a: természet

rendjét követve, rendszeresen kell vele, szemléltetni, tehát szán-

dékosan kell benne érzéki ingereket teremteni. ,

Amennyiben a siketnéma az oktatás első évében rendkivül

kor lá tolt nyelvvel bir , a beszéd által az érzékműszerek működését
csak csekély mérvben segithetjük elő s igy a szemléletek sser zésé-

nek csa knem egyedüli eszköze a z ér zékek müködése - és pedig

va lamennyi ér eék. belevoná sá va l - leend kezdetben.

Hogy mennyire szükséges tiszta, és világos szemléletek

szerzésére valamennyi érzéket foglalkoztatni, ezt behizonyitja

pl. az almának helyes és helytelen, vagyis tökéletlen szemléltetése.

Hiányos volna ugyanis az alma szemléltetése, ha a annak 'csak

'külalakjára s legfeljebb még a szinére hivnók· fel a gyermekek

figyelmét; helyes azaz teljes lesz pedig akkor, ha annak alakján

s szinén kivül a tapintó-érzék belevonásával érzékeltetjük kemény-

ségét avagy puhaságát, súlyát, továbbá az izlő érzék belevonásá-

val megizleltetjük annak izét, sőt a szagló érzék segélyével tudo-

mást vetetünk annak illatáról is. Csakis, ha minden egyes részt

az egészhez való viszonyában felfogaUunk, szerezhet a gyermek

bármely tárgyról tiszta, világos és szabatos szemléletet. Azért e l -

vitázhatlan, hogy szemléleti oktatással minden létező s működő
érzékműszert fejlesztenünk, élesitenünk kell.

A, nyert .szemléleteket __mármost természetesen sza vakba kell

öltöztetni". vagyis élőszóval 'h1egrögzileni, tuinélfogva a szemlél~ti

oktatás nemcsak szemléletek szereztetésével foglalkozik, h""anem

egyszer smind-nye.lv.okta tá ssti' ' is lesz. A szó. tehát közvetlenül csat-

lakozik a szemlélt tárgyhoz, amint az az előbbi 9. §-ben, az ép-
érzékü szemlélődésnél emlittetett. A szó t. i. megjelöl ami újon-

czunknak egy bizonyos tárgyat; ha meg már több hasonfaju

tárgyat ismer, rávezetjuk őt a hasonfaju tárgyak lényeget képez.ő

ama. k,ÖiŐsJegyeiliek' a 'kivá:lasztásáras összefoglalására is, m~íy~k

nem csupán egy tárgyra vonatkoznak, hanem mindazokra, ame-

lyek ugyanegy fajhoz (néger, eszkimó,. csörgő kigyó, oroszlán)

vagy ugyanegy nemh~z (~ber, hüllő, ragadozók) tartoznak, tehát

a foga lO11tszer zésr e,{oga loma lkotá sr a . Jóllehet egyes fogalmak is

nyelvanyagként szolgálnak és agondolatoknak - bár !lern teljes "'-

közlése már ezek által sem lehetetlen; hanem ha azokat egymás-
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sal logikai összefüggésbe hozzuk - szóval - összefüggő beszéddé
kötjük össze, képezhetnek csak tökéletes közlekedési s megértetési
eszközt, szellemi kapcsot az emberek között.

Tanuljon meg a siketnéma is, mihelyt lelki s nyelvbeli
fejlettsége megengedi,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbizonyos foga lma k egymá shoz va lő viszonyá -

r á l is tudomá st szer ezni s e viszonyt éZőszova l "megha tá r ozni~_ kife-

jezni tudni, azaz: ta 1J ~tJ jQ .n: : : ..RQPONMLKJIHGFEDCBA{X : ~ iketnén~U .6J jii, - á Z~.~ét-Sziivi!ba

Altöztetni s gyakorolja magát az igy megszerzett nyelv alkalma-
zásában.

Minden itélet nemcsak hogy két fogalomból áll, ,t. i. a meg-
határozott alanyból s a meghatározó állitmányból, hanem minden
itéletnek egyszersmind ta r ta lma s a la kja is van s asiketnémának
éppen c két utóbbi alkatrészévei van dolga; minden itéletben,
vagy is nyelvtanilag mondatban ugyanis nem csak a tárgyakat s
azok jegyeit megj elölő beszédbeli ta r ta lma t, a nya got, hanem a
fogalmakat egymással viszonyitó nyelva la kot is adunk. A szem-"
léleti oktatás ilyeténkép ta r ta lmi s a la ki nyelvoktatás egyszersnlind"" .
Jóllehet, mivel természetszerüen nem a nyelvalakok nehézségi
fokozata irányadó a szemléleti oktatás tanmenetére, nem is lép-
tethetjük fel anyelvalakokat szigoru nyelvtani egymásutánban a
szemléleti oktatásban; hanem okvetlenül szerves összeköttetésbe
hozza azokat a szemléleti oktatás a tartalommal, vagyis szem-
léltetett anyaggal s ugy az a lka lomszer üen előfor duló nyelvalakok
megrögzitésére, begyakorlására s alkalmazására folyton kiváló
figyelmet kell forditani. A szemlélt-vtárgyakhoe- k:etölL.,.heszéd,
(nyelv) .nerncsak szóbeli begyakorlás tárgyát képezi, hanem irás-
belileg is iparkodnúnk kell a gyermekek maradandó tulajdonává
tenni ~~ igy minden szóbeli gyakorlathoz" elmMadhatlanul kell
csatlakoznia az irásbelinek. hogya növendékek lehetőleg korán
gondolataiknak irásbeli visszaadásában is ügyesittessenek.

A siketnémának környezetében előforduló jelenségek beható
megfigyelése s az ahhoz közvetlenül kötött utbaigazitó s felvilá-
gosító oktatás által feltárjuk azt a világot, amelyben él s igy
általában előkészitést nyel' a reálszakokra, mert valójában a föld-
rajzi s terményrajzi ismeretek esirája már a szemléleti oktatásban
rejlik.

Ha végül összefoglaljuk a szemléleti oktatás eddig kifejtett
s megoldandó feladatait, a siketnéma-gyermekekre nézve a követ-
kezőket állithatjuk fel a szemléleti oktatás czéljaként: a szenilélő

- á lta lá ba n ismerő tehetség - fejlesztése, ennek. képzetekkel va ló

• . .
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A nyelvoktatás tulajdonképen már az első tanévben fellép,
csakhogy a phonetikai gyakorlatok uralnak minden egyéb ta-
nulni valókat. Hogy pedig a szemléleti okta tá s sza ba don mozog-_

ha sson s a ka dá lyta la nul fol1fha sson s nehogy befolyá soljá k a tech-

• mka ~ nehézségek a beszédta nulÚ st, szÜkséges, hogy előbb a szóha nqol.;

jó r észe be legyen gya kor ol' rm6Szetes, hogy lehetőleg ka r á n,

/ -.!!.!!.!l.!!: J losyelVa ntfa g .szolgá ljon egyszer smind a tecl~m7ca z,gya lrQ r lg ,tok·

tá r gyá ul, de amely nyelva nya g - szem előtt tartva a természetes
-.::..::..---

fejlődésmenetet, közvetlenül köttessék a mindig elör ebocsá jto tt szem-

lélethee, melynek anyaga meg a legközelebbi környezetből meri-
tendő.Az első oktatás ennélfogva többé-kevésbbé a phonetikai
oktatás szolgálatában álló szemléleti oktatás. Ha mármost az
alapvető phonetikai oktatás számára az első évet 'elöfük ki, fel-
e e o, rogy a noven ekek gépies beszédjének elég jó alapot

fl, a~llnk. A má soa : ilc t; : : : : : 1vben a ztá n fell@ phet a tu ,la ja onképen~

---U-ezettebn szemléletI ok .' s, ugy, hogy minden egyéb nyelvokta-
tásí ag enne összpontosulhat, csak a gépies szóelem - s szó-
elemcsoport-gyakorlatok, melyek főleg a tanitás néhány első
évében szakadatlan ápolást igényelnek, kezeltetnek a számukra
kitüzött külön tanórákon.RQPONMLKJIHGFEDCBA

, " " \ '> A ha nna dik ta névben, amennyiben idáig már meglehetős
szárhbavehető nyelvanyag gyüjtetett, mindenesetre ajánlatos ezen

. anyagot rendezni, kiegésziteni, és pedig- az erre kitűzött külön
eze en o 'em~ nyelv a la k-gya kor la t ególyével.'

Bizonyos könyebb társalgási citételek, melyek esetleg elő sem
fordulhatnak a szemléleti oktatásban, különös figyelmünket igény-
lik; valaminthogy a szemléleti oktatásban, szintugy esetleg elő
nem fordúló napi élményeknek az élőszóval s irásban való vissza-
adásában való gyakorlás által megvethetjük alapját asiketnémák
nyelvoktatásában oly fontos szerepet betöltő na plóvezetésnek is.

Amenyiben továbbá megérettek növendékeink arra, hogy az ő
eddig szerzett nyelvkészletüknek megfelelő irályhan tartott olvasó-
könyvet is adhatunk kezökbe, felléphet a 0. iskolai évben a kü-
lön kezelendő olvasási oktatás is, melylyel anyelvképzésnek új

128

ga zda gitá sa , nyelva nya g s nyelva la kok elsa já titdsa , a beszéd szóbeli s
ir á sbeli formá já ba n va ló gya kor lÚ sct s a nna k öná lló s öntuda tos a l-

ka lma zá sa és a r eá lsza lwk számá r a természetes a la pot vetni meg s mind-

ezá lta l a siketnéma -növendék összes szellemi er őinek a fejlesz}ése.
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forrását nyit juk meg számukra. A 3. s 4. iskolai évben azonban
túlnyomólag a szemléleti oktatás szolgálatában álland az olvasási
oktatás is, amennyiben a 2. 3. s 4 iskolai években, az emlitett
elemiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelva la k-gya kor la tokr a s a kisebb leir dsokr a való kiterjesz-
kedés daczára is, a szemléleti oktatás foglal el egyszersmind leg-
fontosabb s legbefolyásosabb állást a tulajdonképeni alapvetőRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

lönséges siketnéma-oktatás emez éveiben.
Mig az 5. ~anéyben, amidőn már t. i., mint a 9. "A szem-

léleíi oktatas helyzete stb." - czimű §.-ban emlitve van, a, nép-
iskolai tanitásnak körülbelől megfelelő siketnéma-oktatás veheti
kezdetét, a szemléltetés, csak mint minden tanulni valónál szem-
előtt tartandó elv, áll még fönn, de megszűnik többé önálló tárgy
lenni, a siketnémákkal is bizonyos mennyiségű ismeretanyag
sajátitandó el, és pedig az egyes- küTOiiValt--tantargya erefé' en.

o Az egyes tantárgy ak kezelésener,-=- amiről egyébkéi1f annak he-
lyén bővebben leend szó - nem szabad egyedül a könyvek szö-
vegének való visszaadásával megelégednünk, azaz, nem elég a könyv-
hez szolgaiasan ragaszkodnunk, mert ama kétes értékű eredményt
érnők el ezáltal, hogy csak holt ismereteket sajátitanának el nö-
vendékeink, a nélkül, hogy azok az életviszonyokhoz volnának
kötve; holott ezzel ellentétben bármelyik tantárgy kezelése köz-
ben felmerülő s az illető tantárgy keretébe beillő egyébh életvi-
szonyokat s jelenségeket is be kell, hogy vonjunk a tanításba,

amennyiben a siketnémának, mint az eddigiekből is tisztán lát-
ható, egyedüli tanitói mi vagyunk s a tanórákon kivül alig talál-
nak oktató behatásra.

Ezek után, a szemléleti oktatás fokozataiként, a következők
állithatók fel:

1. F ok. Az előkészitö szemléleti oktatás, mely a phonetikai
oktatással kapcsolatban s ennek alárendelve a siketnéma legköze-
lebbi környezetéből meritett tárgyak s személyek neveit, tulajdon-
ságait s atöbbit sajátittatja el a siketnémával, valaminthogy a leg-
sürgetőbb nyelvszükségletet kielégitendö s födözendő, a legkez-
detlegesebb s legegyszerűbb ítéletek (mondatok) alkotására vezeti.
őt. Ezzel egyszersmind fogalmat nyer a siketnéma a hangzó nyelv
értékéről s fontosságáról és az egész nyelvképzés épületének az
alapja megvettetik.

2. F ok. Az a la pvető szemléleti oktatás. Mig az első évben,
mint a phonetíkai oktatás alárendoltje, s annak inkább rumtegy
anyaggyűjtője létezett a szeniléleti oktatás, a második tanévben
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már önálló tárgy gyanánt lép fel, amennyiben a mellelt, hogy
kinálkozó alkalmakkor az első évben tanultakat felfrissitjük nö-
vendékeink emlékezetében, a közelebbiről a távolabbira való tova-
haladás által a gyermekek érzéki világából meritett érdekesb je-
lenségeket megnevezzük, történjék ez akár egyes fogalmak akár
ítéletek alakjában. Az ezen úton gyűjtött sqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlega l7ca lma zha tóbb

nyelva nya g elsa já titá sa , egyszerű s hibátlan alakba öntve, lesz
tehát e fokon a főteendő.

Ezen elnevezés: .J : .a r ..ta lmint elvokta tá s..," melylyel a szemlé-
leti oktatást jellemezzük, eléggé találó, ha meggondoljuk, hogy,
mielőtt egy épület alapját lerakni akarnók, előbb okvetlenül
épitő-anyagot kell szereznünk. Amennyiben pedig a mi telkünk
(talajunk), melyre épiteni szándékozunk, nem a legalkalmasabb,
azért főgondunkat kell, hogy képezze az, miszer in t nemcsa k lehető

leger ősebb a la pot a djunk II endő épületünlcnek, ha nem er r e a z er ős

a la pr a mentül egyszer übb s mentül er ősebb épületet emelfünk, ne-
hogy ott a legelső vihar ledönthesse, vagy pedig hogy szilárd
alap hiányában abba kelljen hagynunk az épitkezést, midőn azt
betetőzhetnők.

3. F ok. A leir ó szemléleti oktatás mely a 3. s 4 iskolai évet
tölti be, főkép egyes tárgyak körül forog s ezek köré csoporto-
sitja a nyelvanyagot. J jllig a 2. ta névben inká bb a gyermeki ösz-

tön, mely minden gondolkodó lényben szunya doz s amely kifeje-

zésr e vá gyik, volt ir á nya dó, a 3. s 4 tanévben már kevésbé
engedhető meg az a némileg fölületesnek látszó általánosságok
között való megállapodás, ha nem. itt má r egyes tá r gya k beha iá bb

megfigyelésér e uta ljtdc növendékeinlcet, amiből meg a z egyes tá r gya k

r észletesb leir tisa s a z ehhez kötendő beszéd, va gyis nyelvezetnek

ta r ta lmila g s a la .kila g leendő bővülése következik. Daczára azonban
e főteendőnek nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy valamint
egyébkor, ugy itt se korlátozzuk a gyermek öntevékenységét s ha
valamit ráutalás nélkül is észrevesz, csak jóakaró támogatásunkat
érdemli meg, a helyett, hogy arról figyelmét elterelnők.

4. Fok. A kiegészítö szemléleti oktatás.
A szemleleti oktatás eme befejező fokozata két irányban esz-

közöl kiegészitést: egyfelől a nyelv szerkezetébe engedvén bepillan-
tást, a nyelvta n segélyével öntt~da tos nyelvkészséggé emeli a z eddig

szer zett öntuda tla n beszédkészséget, másfelől meg az eddig gyűjtött
tárgyismeretet rendezi s némi rendszerbe foglalja, azaz az eddigi
összerű szeniléleti oktatás a maga felbontható alkatrészeire oszlík
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t. i. fö ldr a jzi, természetr a jzi s tör téneti okta tá ssá vá lik. Eme ki-
egészitő fokozat, mely a népiskolai tanításnak körülbelül megfe-
lelő siketnéma-oktatásnak nevezhető, a tanfolyam hátralévő 5.,
6., 7., 8. éveit tölti 'be,

(Folytatása köv.)QPONMLKJIHGFEDCBA

S o h w a r o z e r A n t a lRQPONMLKJIHGFEDCBA

s z • • 1780 - t 1834.

Simon Antal halála után az igazgatóságban az intézet első
tanára, a még csak 28 éves' Schwarczér Antal következett. S
vele kezdődött el a magyar siketnéma ügy fénykora. Telve nemes
törekvéssel s lankadatlan buzgalommal azon szerenesés helyzetben
volt., hogy eszméit és módszerét érvényesithette, mert mint az
intézet igazgatója, saját belátása s óhaja -szerint intézkedhetett.
Tanártársai gyakorlott tanitók s jó ses lők voltak, bár vele egyik
sem versenyezhetett.

Ennek az együttes müködésnek lett meg az a szép eredmé-
nye, mely által az intézet hirnévben a legjobbak közé tartozott.

Schwarezer Antal 1780. január lfi-án- született Szegzárdon
Tolnamegyében, Atyja az állami uradalrnak pinczemestere volt
(Cellarius Domino Polit. Fundli.) s fiát közpályára szánta. Az
élénk e s z ü fiunak volt is kedve erre s miután elemi tanul-
mányait elvégezte, Kalocsára ment a középiskolába. Ezután Pé-
csett hallgatta a bölcsészetet, de 1801-ben már Pesten találjuk
mint jogászt. Midőn a helytartótanács a váczi [intézet részére
tanerők nyerése végett pályázatot hirdetett, ö is egyike volt a
kérvényezőknek s - a szükséges képzettséget beigazolván, - a
Bécsbe küldötteknek. 6 tanusitott társai közül legtöbb képzettsé-
get s szorgalmat s ennek folytán a váczi intézet I-sö tanárává
neveztetett ki, bárha ő volt a legfiatalabb. Már a bécsi intézet-
ben, de különösen később önszorgalma által annyira otthonos
lett a sn . oktatás terén, hogykortársai vele nem versenyezhettek.
Az első években a magyar kezdőket tanitotta, csak néha helyet-
tesité az igazgatót a felsőbb osztályokban, később azután őmaga
is azokban tanított. Igy gyakorlatilag is átment asiketnéma
oktatás minden fokán s alkalma volt a növendékek képességeit
minden fokon megfigyelni. Ezen időben még nem kezdte meg nyil-
vános. működését, a mihez a talaj sem volt előkészítve, legalább
nem vehető kezdetnek azon javaslata a mit még 1802. deczembe-
rében nyújtott be a hely tartó tan ácshoz a népiskolák irás és olva-
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sási módjának egyszerüsitése s könnyitése végett. Ez lett volna
az irvaol vasási mód első kezdete Magyarországban, azonban a
helytartótanács nem látta alkaimasnak az időt, hogy ezRQPONMLKJIHGFEDCBAú j mód
bővebb tárgyalásába bocsátkozzék.

Igazgatói kinevezéseig látszólag semmit sem dolgozott, de .
ezen idö alatt tanulmányozhatá a magyar és nyelv nyelvtani sa-
játságait, hogy ezeket aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsn . felfogásahez mérten elrendezni tudja.
Sok időt tölthetett el beható tanulmányozással, mert úgy tan-
könyvei, valamint módszertana is érett megfontolás s meghatáro-
zott czél tudása mellett tanuskodnak.

Ismerle a teendőket s .eze]; nehézségeit már akkor, midön
igazgalóvá kinevezték s ha magát gyengének is vallotta, hogy
velük megküzdhessen, s bár igazgatói beszédében *) a tanárokat
együttes működésre kérte fel, erre nem szorult s beszédjének
ezen részét inkább udvariasnak, mint őszintének mondhatjuk.
Egyébiránt a tanároktol kéveset is várhatott s még kevesebbet
nyert. E-gyik sem volt azon a magaslaton a melyen ő s igy saját
erejére volt utalva. .

Igazgatósága első éveiben kemény megpróbáltatásokon ment
keresztül az intézet s vele együtt ö is. A franczia háboruk sebe-
sültjei részére korházul -szemelték ki az intézetet s kénytelen volt
bérházba költözni, a mi tekintve, hogy a növendékek száma akkor
már 35-re szaporodott, nem kevéssé nehezitette meg Schw. állá-
sát. A megpróbáltatás emez éveiben készité el tankönyveit, a
miket már 1812. használtak, de nyomtatásban 1817-ben jelentek
csak meg.

Munkái a következők :
1. Magyar nyelvtanitókönyv a siketnémák használatára 1817

(Deutshe-Sprachlehre für Taubslumme.)
2. Első esméretek a siketnémák számára May után 1817

(Erste Kennlnisse für Taubstumme nach May.)
3. Ugyancsak az első esméretek kérdésekkel 1823

(Erste Kenntnisse mit Fragen erweitert.)
4. Lehrmethode zum Unterrichte der Taubstummen

in der Tonsprache 1827.
Ez utóbbi munkájával, mit Karolina Augusta császárnőnek

ajánlt, szerezte hirnevét külföldön s mert hazánkban csak maga a

") Historia Hegii Surdomutorum Instituti Vaciensisben egész beszéde

le van irva.
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váczi intézet volt, több magyar szakember pedig nem létezett, né-
met nyelven bocsátotta közzé, hogy mentül szélesebb körben is-
mertesse meg saját oktatás módját.

Az első három könyv kézikönyv a növendékek használatára,
ez utóbbi pedig vezérkönyv aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsn . tanitó számára. Tudva, hogy
a sn . csak hallás hiánya miatt van az emberi társaságból ki-
zárva, mert csak e miatt nem képes a beszédet megtanulni, a
mit azonban, ha más uton elsajátit, ép oly tevékeny s hasznos
emberré válhatik, mint a halló, oly módszert akart megállapitani,
mely szerint erre a legrövidebb idő alatt képesitessék.

Az oktatás végczéljául tehát a nyelvismeret megadását tűzte
ki . . . . .. "mivel ő neki esze és foghatósága vagyon; tehát
legalább a nyelvtudás s avval együtt más tudományok, melyek az
emberi társaságban szükségesek, adódjanak meg neki. ~ (Nyelvta-
nitó könyv VII.) I-Ja képes lesz magát megértetni s másokat is meg- .
érteni, alkalmazkodni fog embertársaihoz s nem érzi majd magát
idegennek s ez "által magának és hazájának hasznára lehet."

Zsinórmértékül vette a hallók idegen nyelvtanitását, a kik
ha oly környezetben élnek, a hol a megtanulandó nyelvet soha-
sem alkalmazzák, kénytelenek a könyvekhez folyamodni.

A .könyvből tanulás azonban feltételezi a betűk ismeretét.
Ilyen formán a betük ismerete megelőzi anyelvtanulást sannak
mintegy alapját képezi. A minő fáradságos s sok időt igénylő az
ily módu nyelvtanulás a hallónál, a kinél magyarázóul az anya-
nyelv szolgál, ép oly nehéz s időt rabló a sn . a kinek a betűk
sorrendjét is meg kell tartania emlékezetében, ha azt akarjuk,
hogy az azok által jelzott fogalmakat megértse s tudja; (Lehrm.
38.1.) Még jobban kitünik ennek fáradságos volta abból, hogy
neki nincs magyarázó nyelve, mert a jelbeszéd ehhez kevésbé fej-
lett s szintén kiművelésre szorul. Az ő jelét, a mit hazulrol hoz
nem tekinthetjük még beszédnek: "mert ezt is a grammatika
szerint jobban kipallérozza s képzeletekkel s tudományokkal bővíti."

A szó előtte érthetlen hierogliph, ha csak' értelmét is meg
nem magyarázzuk neki, a mi különösen az elvont fogalmaknál
nem könnyű feladat.

Mind e nehézségeket számbavéve kitünik, hogy a sn . külön
módszerű s elrendezésű könyvekre szorul, mert neki nem mind-
egy, hogy minő rendben tanulja meg a beszéd részeit, s hogy
a nyelvet valaha értse s használni tudja szükséges, hogy "a be-
szédrészei a foghatóságnak s a képzeleteknek . gráditsonként való
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kifejlődése szerint nézhetőkké tevődjenek." Szüksége van tehát
olyan kézikönyvre, melyből maga is láthassa a nyelv szabályait,
annyival inkább, mert neki szóval el nem mondhatjuk, mert ~a
gondolatoknak kölcsönös s legalkalmatosabb ővele és velünk
való közlése csak az irásban áll." .

Ilyen elvekből kiindulva irta Sch. Nyelvtanitókönyvét s azt
három részre osztotta, a három osztálynak megfelelőleg:

Ha tekintjük, hogy segédeszközül nem állott semmi ren-
delkezésére, hogy tehát teljesen saját erejére volt utalva, bámul-
nunk kell mély belátását, melylyel a nyelv alakjait elrendezte.
Oly gondoskodó figyelemmel indokolta felosztását s oly meggyő-
zőleg, a mi képes volt befolyását hazánkban hosszu időre biz-
tositani.

Kézikönyvének első .részében az első osztály -- két iskolai
év - tananyagát vette fel. Még nem tekintett a nyelv alakra,
hanem csak a szógyüjtésre, mert szerinte ahhoz, hogy valaki
gondolatait kifejezni tudja, mindenek előtt kellő anyaggal kell
birnia s ennek elérése volt az első osztály feladata. A nemek
szerint összeállittatott 1223_tárgy-, 3~4 tulajdonság-, 44Uge s

,...226-különféle számnevet kellett a k~vendéknek tudnia, mig
a nyelv használatát megkezdette sekkor mehetett át a második
osztályba, eléggé ügyes lévén ahhoz, hogy a nyelv alakjaihozRQPONMLKJIHGFEDCBA

p e m a aCkésziteni tudjon. nA mely szókat az első osztálybanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyenként és magá nosa n tanult, azokat ebben az osztályban haj-
togatni, ejtegetm~ egymdssa l összekötni s velök élni' tanul." Elő-
ször is a személyes íievmást ejtegette, utána az igét, végül a tárgy-
neveket s a z ejtegetés ér telmét választott példák használata által
magyarázta s tanittattameg. Csak azután megy át mondatok
alakitására tulajdonságnév s ige állitmánynyal. Az igét, mint a
nyelvoktatás forrását s 'kezdetét, amely legművészibb s legtar-
talmasabb (Lehrm. 155. 1.) különösen sokat gyakoroltatta. A
nyelv gyakorlati alkalmazását is a második osztály kezdette meg,
mert "már felelni és kérdezni tud" (Lehrm. 200 1.)

A harmadik osztálynak maradt az összetett szók, a szórend
az egyszerű s bővitett mondatban : az öszetett mondat s evvel
kapcsolatban a kötszók ; az ige foglaló módja; a kérdő szók
stb. használata.

Ha e röviden közölt elrendezést tekintjük, a fokozatosságot
szembetűnőnek találjuk.

A módot illetőleg egyes osztályokban a következőkép járt
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el. Az első oktatást a betűk irása, kézi abcvel jelelése, azután a
hangok kimondása s összeolvasztása képezte, a mi nem nehéz,
.mert szinte azon szóllóeszközei vannak mint nekünk" s "mihelyt
az A B C rendjének utolsó betüjét kimondani tanulta, mindjárt
olvasni is tud." A mint a növendék a betűket ismerte, irni s
kimondani tudta, tehát némileg olvasott, azonnal megkezdelte a
szavak tanitását. Minden óra előtt feliratta egy nagyobb növen-
dékkel a megtanulandó szavakat a fali táblára, hogy minél ke-
vesebb időt vesztegessen el a tanórákból. Ezeket elol vastaUa s
azután jelentésüket a jel segitségével magyarázta meg. Erre igen
nagy sulyt fektetett s a kellő szemléltelés s ügyes érzékeltetésben
találta a tanítás művészi oldalát s a tanitó ügyességét. (Lehrm.
437. 1.)

Ezért megkívánta, hogy a tanitó ismerje a jelnyelvet, mely
. azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nYC tnyelv .helyettese, (Lehrm. 4,33. 1.) mert csak ez "lehet köz-
vetitő tanár s tanitvány közt. Az írás által jelzett szót tehát a
kézjelekkel magyaráztatta meg, mert bár ez a kezdőknél nincs
is a nyelvalakjainak megfelelőleg kiművelve, még is olyan ter-
mészetű, hogy vele mindent ki lehet fejezni. "Néhány jól meg-
választott előadás (Vorstellung] a jel segitségével sokkal jobban
s biztosabban vezeti a növendéket a nyelv birtokába, mint hosz-
szaclalmas analytíka s optikus levezetések, " (Lehrm. 39. 1.)

A szavakat egyidejűleg írták, jelelték és kimondották. A
kimondást lehetőnek tartotta, mert a beszédszerveket a sn . is
képes olyan állásokba helyezni, mint mi; utánozhatja tehát a
szavakat, mert ezek nemcsak hallhatók, hanem láthatók is. (Lehrm.
77. 1.) Kiejtése nem lesz ugyan olyan tiszta, mint. a hallóé s
beszédjéhen megmarad bizonyos idegenszerüség, de ha a kellő
hangmagasságot eltalálja, a hangsulyozás kivételével ép oly ért-
hetően fog beszélni, mint mi. (Lehrm. 80. 1.) Az érthetőség egyéb-
iránt a magánhangzók tisztaságától függ.

Annyira fontosnak találta a kimondást, hogy az oktatás
végczéljául a nyelvismeret mellett ezt tűzte ki s bár alapul az
irást vette, az irott szót még is csak a gondolat közvetett kifeje-
zőjének kivánta tekinteni. A beszélés mellőzését azért is helyte-
lennek tartotta volna, mert "a kimondott szó az irott eredetije s
a gondolat közvetlen kifejezője."

A mint a Nyelvtanitókönyv első részében leirt szavakat irni,
kimondani és jelélni tudta valamelyik növendék, azonnal "átment
a második osztályba tekintet nélkül, hogy a tanév eleje vagy
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közepe volt-eo Ez az osztály szedte nyelvtanilag rendbe az eddig
tanult szavakat; még pedig oly formán, hogy a szabáJyokhoz
példákat készitett. Nem a példákból vontak le tehát a szabályt.
Az ige gyakorlásának megkezdése előtt a személyes névmások
természetével s értelmével jött tisztába a tanuló s ezt gyakorolta
inkább, sem mint az igeragozást. AzqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAén, tc, ő fogalmát s haszná-

latát igy magyarázták meg. Három papirlapra a három névmást
irttik. Azután az ént a tanító saját mellére tűzte, a tet egyik jobb
növendékére s az őt egy harmadikóra. A beszélgetést a jelnyelv
használatával az én kezdte s valahányszor saját személyéről szólt,
mindannyiszor az én papírlapra mutatott : a mikor mcgszólitott-

ról mondott valamit a ter e s igy tovább. Ezt addig folytalták,
mig észrevették. hogy a növ. már értik s maguk is alkalmazni
tudják. Gondot fordítottak arra is, hogy az árnyék lat, malysze-
rint az én egyszersmind te is lehet s viszont, kellőleg feltűnjön.
A többesnél a személyeket a három csapatra osztott osztály kép-
viselte s mindenik csapat előtt czérnaszálon a mi, ti, őle szók
voltak függesztve.

Ha a névmás ok rendeltetését ismerte a növ. akkor az igék
használatát is könnyen elsajátítja, mert csak az időket (a 7 időt)
kell külön megtanulnia, a személyek többé nem okozhatnak semmi
nehézséget. Ezután kezdette meg az egyszerű mondatok alakitását
s ezt különösen gyakoroltatta, mert "ha a sn . az egyszerű mon-
datot nem érti, nem képzelhető, hogy a nyelvet használni is
tudja." (Lehrm. 398. 1.) A mondat fogalmáról némileg tájékoz-
tatta a növ. az első osztályban is, mert a főnevékhez az alkal-
mas igéket s tulajdonságneveket kerestette s Ieiratta oly formán,
hogy baloldalra a tulajdonságnév, jobboldalra az ige került. Igy:

Az asztal

barna,
kerek,

. magas,
alacsony,

áll,
dül,
fekszik,
törik, stb.

Azért nem lehet ezt már mondat alakitásnak venni, mert
csak a mondat tőjét használta ragok stb. nélkül. A második
foka azonban már ragokat is használt s az egyes alakokat' ala-
posan s körülrnényesen magyarázta s szemlélte annyival is inkább,
mert a tanulás rendelkezésére csak a szem áll. (Lehrm. 348. 1.)
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Nem kivánta, hogya nyelv minden alakja fel legyen véve
a kézikönyvbe*) csak a főbb szabályokat állitottaRQPONMLKJIHGFEDCBA[ö s s z e : "hogy
igyareguláknak és kivételeknek sokasága miatt a tanulás ne-
hezebb ne legyen és maga a tanuló oly könnyen el ne téved-
jen. u (Nyelvtanitókönyv.) .

Az alakok elrendezésénél különös gondot forditott arra, hogy
egyik a másikat míntegy magyarázza. Az előljárókat (németben)
könnyebb megértés végett hasonló jelentésük szerint állitotta ösz-
sze s mindenik után oda' irta az esetet is, a mit vonzanak.
(Lehrm. 251.). Csak ha igy a főbb alakokon átment, azokat pél-
dákkal értelmezte s gyakorolta, tartotta érettnek a növendéket, hogy
a harmadik osztályba felvétessék. Ez az osztályamondatkötést
tanulta csak s a hasonló értelem szerint kiválasztott kérdések s
feleletek gyakorlása képezte teendőjét. Csak akkor mondhatja a
sn. hogy nyelvismerete van, ha a tárgyak egymásközti viszonyát
megértette. (Lehrm. 403.)

Ekkor kezdette meg a tulajdonképeni ismeretszerzést s ezt
különösen a kérdések feladatává tette (Lehrm. 404. 1.)

Az Első ismeretek két első részét csak ekkor érthetik meg
valóban - mondá - mert nemcsak a szavakat tudják, hanem
a nyelvalakokat is ismerik, tehát teljesen. birtokában vannak a
nyelvnek.

Tévednénk azonban ha azt gondolnók, hogy a nyelv gya-
korlati alkalmazása is csak ekkor kezdődött. Már az első s má-
sodik osztály is gyakorolta ezt empirikus uton az Első ismeretek
után, a miből kezdetben ha holt tudományt szarzettek is a növ.
a későbbi időben gyakori ismétlés után még is hasznukra vált.
Nagy szerepet játszott az "Első esméretek" mint dictandó könyv,
a miből egyik növendék jele után a többiek a táblájukra írtak s
onnan leolvastak végig menve az egész könyvön s újból elkezdve,
a mig csak az időből tellett.

Ez a tankönyv volt az ismeretek szerzésének könyve s az
akkori kor fogalmai szerint minden tanulandót felölelt.

Három részre volt felosztva ez is s .felosztásánál Sch. helyes
paedagogiai érzéket s tapintatot tanusitott. Az első részben az
embert, külviszonyait s az iskolát; a másodikban a környezetet;
(állat, növények, föld, levegő, égboltozat, időbeosztás) a harma-
dikban az ember lelki tehetségeit, a családot s istent tárgyalta.

*) Mintegy 184nyelvalakot különböztetett meg (Sprachbegriff) (Lehrm. 3~.1.)
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A felosztás teljesen megfelel a növendékek láíkörének s tartal-
milag is elég hő anyagot nyujt.

Mindakét tankönyvének czélja az volt, hogy azok segitségé-
vel a nyelvet minél hamarabb elsajátíthassák s tekintve a rövid
időt, a mi rendelkezésére állott többet nem is lehetett kivánni.
Avval, hogy a növendékek egyuttal kéznniipart is tanultak. a kö-
vetelményeknek elég volt téve. Ha ismereteik kilépésük után né-
mileg hiányosak is voltak - ezt a kor szelleme is úgy hozta
magával - az alap megadatott a tovább képezhetósre, AqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsn ,

végtére nincs másra szüksége, minthogy izolált állásából, mibe
hallási hiánya helyezi, kiemeltessék s ezt elérjük, ha képessé tesz-
szük arra, hogy magát megértesse s másokat is megértsen. Ezért
tanittatta Schw. nagy szorgalommal akimondást s az irást.
Annyira ügyesnek kivánta a sn . mindkettőben, hogy az irásnal
ne gondoljon a mechanikus müködésre, hanem csak az értelemre,
a mit a szó kifejez; a kimondásnál pedig, a mir e a gya kor la ti

életben feltétlen szüksége va n s a mi nélkül a képzés egyoldalu
lenne (Lehrm. 484. 1.) a szó önkényt tóduljon ajkára, hogy fecse-
gővé lehessen:

A felsőbb osztályokban tehát már nem engedte meg, hogy
.a tanár s tanítvány jellel közlekedjék. A tanár 'magyarázatát a
táblára írta s ugyanoda irt kérdéseire a növ, vagy irva, vagy
szóval feleltek (Lehrm. 480. 1.) A jelet nem tekintette itt már
mag-yarázónak, mert erre az élőszó s irás is eléggé kifejlesztetett.

Dc a környezetnek sem engedte meg már akkor a jelélést.
A társalgási nyelvnek az előszót tekintette - de csak a növen-
dék részéről - mert bár elismerte hogy az irni nem tudokkal úgy
sem érintkezhetik máskép, az ajakleolvasast még sem űzte, bár
maga mondja (Lehrm. 181. 1.) "S ez nem is oly nehéz, s mint
a tapasztalat bizonyítja a siketnémák igen nagy ügyességre tehet-
nek e tekintetben szert." Az irásnak azomban az által feltétlen
jogokat biztosított, hogy minden növ. zsebében kis naplót tar-
tatott - melynek teleirt lapjait újakkal cserélte fel, - amelybe
ha megszólitják s tudni .akarnak tőle valamit a kérdéseket bele-
irhassák.

Ha a közlekedésnek ezt az utját kivánta startotta lehető-
nek halló és sn . közt mi szüksége volt a jelre, mit a nyelv alakjai-
nak megfelelőleg szintén kimüvelt? Ha tudta, hogy a gyakorlati
életben úgy sem vehetik hasznát, miért követelte az iskolában?

Azért mert azon téves, véleménye volt, hogy csak egy nyel-

\
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ven lehet aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsn . a fogalmakat s azok viszonyait egymáshoz meg-
magyarázni, azon a nyelven, melyet minden sn . ért s ez a jel-
nyelv vagy magya r á zó nyelv, a mi nélkül az irott mondat örökre
megfejthetlen talány maradna. (Lehrm. 268. 1.)

Nem beszéddé akarta tenni a jelet, hanem alkalmas magya-
rázóvá. de hogy ez lehessen, magának a jelnek is változásokon
kellett keresztülmennie. Azért idomitotía a beszéd alakokhoz, oly
formán, hogy jelet és szót s viszont a szó alakjával a jel alakját
,is tanittatta. Ez némileg érthetetlen volna, mert a felsőbb osz-
tályból kizárta a jelnyelv használatát s azt kivánta, hogy az élő-
szó legyen a magyarázó; de ha tudjuk, hogy ő a beszédet csak
akkor tartotta alkalmasnak erre, ha abban a növendék immár
otthonos s ha vele minden vísszonyt kifejezni tud, nem fogjuk
érthetetlennek találni. A jelnek csak addig volt teendője, mig az
élőszó fel nem válthatta s ebben tér el Schv. lényegesen a bécsi
iskolától s már az ujabb iskolához, a némethez hajol. Tévedett
ugyan, mikor azt mondta, hogy az élőszóval nem lehet magya-
rázni addig, mig teljesen 'birtokába nincs a sn., de módszere még
is megelőzte korát s legfőbb hiánya az volt, hogy az ajakleolva-
sást nem tartotta lehetőnek, mert a sn. figyelmét nem a hang-
képek összesége, hanem a betük egymásutánja köti le (Lehrm.
423. l.) s ezért bár' megengedi "hogy egyes szavakat az ajak moz-
dulatairól megért, sőt a félsiket a mondat értelmét is eltalálhatja,
de a teljesen siketnek ez nagyon bizonytalan, majdnem lehetet-
len." (Lehrm. 121. l.]. Ezért az élőbeszéd csak saját gondolatai-
nak közlése s az olvasás végett szükséges s csak erre szoritkozik
(1. XXI.). Ezek volnának Schw. elvei. De nem az elvek felállitá-
sában kell Schw. érdemét keresnünk, mert az utóvégre sem azRQPONMLKJIHGFEDCBA

ö találmánya s csak azt bizonyit ja, hogy a külföldi szakmunka-
kat is olvasta s figyelmct nem kerülte el a legkisebb mozzanat
sem, hanem a módszcrónek felállitásában sannak világos és ért-
hető leírásában, mclyért úttörőnek lehet őt nevezni. 6 nem csak
a kor szinvorialán áll, hanem kertársait meg is előzte s a siket-
néma oktatás összes czélját s módját oly határozotlan megjelelte,
a mi éles belátásának s szakértelmének fényes tanujele.

A nyelvtanitáson kivül az oktatás tárgyát, a számtan, val-
lástan s rajz képezte. Ezekhez járult az ipari kiképzés ís, a mit
szükségesnek tartott.

"

(Folytatása köv.)
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Az isr . siketnémá k or szá gos intézetének évi záróvizsgája
május hó 26-án tartatott meg nagyszámu és díszes közönség
jelenlétében. A vizsga örömmel töltött el bennünket s a szép
eredmény, melyet a növendékek a 6 évi szorgalmi idő mellett
felmutaUak, nemcsak az igényeket elégitették ki teljesen, hanem
a várakozást felül is multák. Ez évben 86 növendéke volt az ip-
tézetnek, nagyobb részt alapitványosok; de voltak fél és egész
fizetésesek is. A szép írásbeli. dolgozatok, a csinos kézimunka ki-.
állitás a közönség általános _ dicséretét teljes mértékben kiérde-

melték. A vizsga után a tanitásmég junius hóvégéig fog folytattatni s
csak ekkor bocsáttatnak haza a növendékek két havi szünidőre.

~ Léva y ünnepély a vá czi si7cetnémá k iniéeeiében, Apr. 13-án
délelőtt 10 órakor lélekemelő ünnepélynek volt szinhelye a váczi
siketnéma-intézet. Lévay Henrik tudvalevőleg tiz' ezer forint
alapitványt tett az első magyar általános biztositó-társaság fenn-
állásának 25 éves jubileumán oly czélból, hogy annak 500 frtot
kitévő kamat ja évről-évre egy a vác zi intézetben tanult, sze-
gény sorsu s szorgalmas siketnémának adományoztassék, ki már
önnálló üzlet nyithatására képességgel bir. A segélyösszeg ünne-
pélyes átadása aprilis 13-án történt a tanári testület s a növen-
dékek jelenlétében. Az 500 frt segélyt ez évben Varga Erzsébet
göllnitzbányaí varrónő nyerte el. Krenedits Ferencz tanár elő-
ször is a nap jelentőségét s a jótékony férfi érdemeit méltaUa
kellőleg, majd a jutalmazotthoz szólt s szorgalomra, kitartásra
buzditván őt továbbra is, átadá neki az 500 frtot. Végül az in-
tézet növendékeivel értette meg, hogy ezen jótékonyságban ők is
részesülhetnek ha hasonló szorgalommal tanulnak az intézetben
s érvényesitik majdan az életben itt tett haladásnkat. - L éva y
Henriknek a tanári testület táviratilag hozta tudomására az ün-
nepély lefolyását s a segélyösszeg átadását.

K ü l f ö ld i s z e m le .

- A "ReV1,(,ein ter na tiona le de l'enseignement des sour ds-

mueis" (Carré, rue St. André des Arts 58) márczius havi száma
a szakirodalomnak első nyomtatott termékét kezdi közölni fran-
czia forditásban. Bonet P a blo J ua n "A betűk (hangok) élemeikre
való felbontása, vagy asiketnémák tanításának művészete" czime
a műnek, mely 1620. évben jelent meg és melyet az akkori spa-
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nyol királynak ajánlott. A folyóirat szerkesztősége igazán hasznos
munkát végzett, midőn lefordittatá ezen művet és olvasóinak
nagy szolgálatot tesz annak közlése által, mert eltekintve a mű
ritkaságától, nagyon érdekes megtudni, hogy hogyan gondolko-
zott például a módszer egyik megalapitója a siketnémákról és
azok oktatásáról és igy akár azon álláspontra helyezkedünk, hogy
Bonet ismerte az előtte élő Ponce müvét, akár az ellenkezőt
tételezzük fel róla, az aRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű értékéből és érdekességéből mit sem
von le. Bonet művének előszavában nagyon helyesen ítéli meg
asiketnémákat és azok oktatására nézve sok oly megjegyzést
tesz, melyek még ma is, a siketnéma oktatás módszerének elő-
haladottsága mellett, helyesek és követésre méltók. Dicséretére
legyen még felemlitve, hogyelőszavának minden sorából az őszin-
teség, önzetlenség és emberbaráti szeretet tükröződik vissza, mely
tulajdonságok tudvalevőleg nem mindig voltak meg szak oktatá-
sunk művelőiben. Bonet azzal kezdi művét, hogy az ó-korban a
tudósok közt, kik oly sok, az emberiség jólétét előmozditó felfe-
dezést tettek és ezekért anyagi és . erkölcsi jutalomban részesültek,
nem akadt egy sem, ki a siketnémákkal foglalkozott volna. Alsóbb
fokú lények nek tekintették őket, kik fogyatkozásuknál fogva a
legnagyobb sajnálatra méltók ugyan, de kik alakjukon kivül
miben sem hasonlitanak az emberekhez. És ezen nézet volt az
oka, hogy nem kerestek és igy nem is találhattak orvoslást egy
nagyon elterjedt bajra. Pedig ezen baj gyógyitható tudomá-
nyos eljárás és művészet alapján, mely által a siketnémát meg-
tan itjuk nemcsak beszélni, hanem írni, számolni és egyáltalában
mindarra, mit a hallók tanulnak. Csak irás vagy ujjbeszéd által
forduljunk hozzájuk és ők gondolataikat oly tisztán és értelmesen
fejezendik ki, hogy a hallás hiánya gyakran fel sem tűnik. Hogy
ezen eredményt elérhettük szükséges őket a hangokkal megismer-
tetni és velük azt kiejtetni. Nem szükséges valamely titokteljes
eljárást követnünk, sem valamely gyötrő eszközhöz folyamodnunk
vagy a torkot kinoznunk. Ezen mód nagyon egyszerű és én
(Bonet) a lehető legvilágosabban igyekszem majd azt megma-
gyarázni, hogy minél általánosabbá legyen és minél szélesebb
körben hasznossá válhassék. Hogy mi inditotta őt asiketnémák
oktatásával foglalkozni arról igy nyilatkozik:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnA ragaszkodás,
melylyel a hadvezér családja iránt viseltetem, (Bonet a spanyol
korona-marsall titkára volt) a kötelékek, melyek ahhoz fűznek,
érlelék meg bennem az elhatározást, hogy ezen munkára vállal-
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kozzam. 6 Exczellencziájának egyik fivére két éves kora óta ezen

fogyatkozásban szenved. Nem tudtam ellentállani a herczegnő

anyai fájdalmának, ki mindenkihez hiába fordult segélyért és

mint a házRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű és odaadó szolgája rászántam magamat, hogy ez

irányban kutassak. " Bonet azon feltevésből indul ki, hogy a han-
gok nagyon egyszerüek és hogy a természet a siketnémáktól az

értelmet nem tagadta meg, sőt a hallás kárpótlásáúl élesebb meg-

figyelőtehetséggel ruházta fel őket. Végül előszavában kijelenti,

hogy művével a közjónak akart használni és örvendeni fog, ha

mások azt tökélesbitik. Attér azután az első szakaszra, a mely a

betűkről szól. Miután ezen füzet ebből csak egy nagyon kis részt

közöl, ennek ismertetésébe csak később bocsátkozom. A második

czikk "a siketséget a gyermekeknél és felnőtteknél " tárgyalja or-

vosi, paedagogiai, törvénykezési és gyámi szempontból. A harma-

dik czikkben Dumont R. a siketnémák álmáról ir. Ezután követ-

kezik Dr. Zuchi a milanói siketnémák intézete elnökének és

Fekete Károly váczi igazgatónak nekrológja. E számban a siket-

némák nemzetközi kongresszusában való részvétel iránti felhivás,

továbbá a julius iO-i8-ig tartó kongresszus napirendje közölve

van. Végül lapszemle van és ismertetése Heuschert "A siketnéma

tanitók naptárá "-nak.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A "Bldtter fÜ1' Ta ~tbst'Ummenbilcl'U ng" márcz. elsejéről a

következő tartalommal jelent meg: Történelem oktatás a siket-

néma-iskolában, Köbrich Fr.-től.- "Társalgási nyelv az alsó

fokon." Franke TC-tóI. - A gyakorlatból Fresetől. -- Tervezet a

svédországi siketnéma intézetek részére. - Közlemények. -

Márczius 15-iki számának tartalma pedig: Történelem oktatás a

siketnéma iskolában. Folytatás. - A természetrajz tanításának
reformjához. Knauf H. C.-től - Nyelvtani órák. Hoffmann H-tól.

-- Közlemények. - A svédországi intézetek tanterve Blomkvist-

tól Oerebroban jelent meg, ez a német módszer hatalmas követője

s a tanterv is ennek szellemében van kidolgozva. Minden ké-

pezhető, ép elméjü siketnéma anémet, vagyis a tisztán hangez-

tató módszer szerint tanittassék. A szellemileg egészen gyenge
siketnéma pedig a frariczia jelölő módszer szerint. Az ilyenek ré-

szére Manillában felállitott intézetben. A ki, mint rektor egy siket-

néma intezet élén akar állani, szükséges, hogy elemi- és siket-

néma-tanítói vizsgúja legyen, nem különben, hogy. már 8 évet
valamelyik intézetben eredménydus tevékenység között eltöltött
legyen és beszélje anémet és franczia, avagy a német és angol
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nyelveket. A gyermekek felvétele 7-10 éves korig történik, az
iskola szabályszerint S évi tanfolyamu. Közlemények rovata alatt a
.Humanischer Lloyd" Bukarestben megjelenő lap után hozza a követ-
kezöket: Az aradi siketnéma intézet igazgató-tanitója jelenleg egy
memorandumon dolgozik a siketnémák képzése tárgyában, melyet
felséges királynénknak szándékozik átnyujtani. A mernorandum a
Romániában található siketnémák oktatásának szükségességéről be-
szél, hol mintegy 3000 ily szerencsétlen található a nélkül, hogy csak
egy intézet is volna. (Itt megjegyzi a szerkesztő, hogy Roboz ur
téved, mert van egy intézet Tcínban.) A német nyelven irt me-
morandum 8 ivre terjed s az általános utmutatáson kivül a kö-
vetkező fejezetekkel bir: Asiketnémaság, s okai és következményei
ezen fogyatkozásnak. A siketnémák száma Romániában és más
államokban. Asiketnémák tanitásának szükségessége. Képezhe-
tők-e asiketnémák s mily fokig? Tanul-e a siketnéma beszélni?
Tanterv egy romaniai siketnéma intézet részére. Asiketnéma
oktatás megkezdése Romániában.QPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s k ö z le m é n y e k .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A siketnémá lc okta tá s ügye ez évben az országgyülésen
nem emlittetett fel. Még mindig nem érkezett el az az idő, a
mikor e szerencsetlenek tanittatáSa-títszagos-ügyneltTeKfnteli1("'s --
annak ~",:zközl(~se-tö~~~en zab-:rlyö'Zvá:-'A--'K1rwktatásügyi
bizottságban Fenyvessy Ferencz szólott melegen érdekükben s
kivánatosnak mondá, hogy több költethessék asiketnémák inté-
zetére. Csáky Albin gróf, vaJJás és közoktatási minister kilátásba
helyezte, hogy a váczi intézet jobb dotatiójáról, a mennyiben a
pénzügyi viszonyok engedni fogják, gondoskodni fog. .

-- J ubile1 ,tm. Vida Vilmos váczi siketnéma-intézeti tanárnak
30 éves szolgálati jubileumát ülte meg ápril hó 9-én szük, kízá-
rólag a testület kebelében az intézet tanári kara. 30 év' egy em-
ber életében nagy számot tesz, de 30 évet a természetet e mos-
toha gyermekeinek szolgálatában eltölteni s őket az életnek, a
társadalomnak visszaadni segiteni. oly jelenség, mely előtt meg'
kell hajolnunk. Büszkén tekinthet vissza az ünnepelt férfi e 30
évre. Nemcsak a kitünő szakembert, a hangya szorgalrnu munkást,
a boldog családfőt látjuk benne öszpontosulva, hanem ismerjük
egyszersmind társadalmunkban, mint önzetlen jóbarátot. Ör6m-

- - .RQPONMLKJIHGFEDCBA
/
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mel ragadjuk meg ez alkalmat, hogy részünkről is üdvözöljük s
tiszta szivünkböl vegyünk részt a tanári kar jó kivánataiban.
Magának a jubileumnak lefolyása a következő volt. Reggeli 9
órakor az intézet egyik termében egybegyült tanárikar előtt, az
erre felkért jubilans megjelenvén, először a növendékek nevében
egy 8-ik osztályn siketnéma gyermek üdvözölte, majd Krenedits
Ferencz, a testület seniorja meleg szavakban emlékezett meg a
munkás férfi 30 éves müködéséről s kartársai szívből eredt érzel-
meinek volt tolmácsolója. Meghatottan mondott erre az ünnepelt
köszönetet, hangsulyozván, hogy életének két felejtheUen napja
van, egyik a családi boldogsága megállapitásának napja, a má-
sik a mai. Végül egy jelenlegi leány tanítványa nemzeti szinú
szalaggal ékesitett diszes csokrot nyujtott osztálytársai nevében
szeretett főnökének. Este a tanárikar által a "euria" szálló kis-
termében az ünnepelt tiszteletére rendeztetett bankett, melyen
csak is közvetlen az intézethez tartozók vettek részt. A második
fogásnál Krenedits Ferencz nyitotta meg a' toasztok hosszu sorát,
éltetve a jubilans férfit, majd Vörös Károly a jubileum credelót

s jelentőségét fejtegette, a nála megszokott ékesszólással s szintén
az ünnepeltre ürité poharát. Taritzky Fereucz a fiatalabb nemze-
dék nevében szólt, mint utánzandó egyént állítva fel az ünnepel-
tet, ki megnyugvással tekinthet vissza mult jára. Most ujra Vörös
Károly emelt poharat a "társadalmi férfiuért " s erre az est hőse
felelt, a jelenlevők szives barátságába ajánlva magát és az inté-
zet vezetőjét Krenedits Ferenczet éltette. ki viszont szellemes be-
szédben válaszolt. Sikerült toasztot mondott még Scherer István
és Berinza János, az előbbi Kreneditset, utóbbi az intézet gond-
nokát éltetve.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-. O lva sóinkhoz! Olvasóink szives elnézését kérjük, hogy
lapunk olyan későn jelen meg. Elfoglaltságunk, másrészt technikus
akadályok játszottak közbe, a miket jövőben, reméljük, sikerülni
fog kikerülnünk.

- Évzá r ó vizsgá la tok. A váczi intézetben junius hó 26-in.
A kolozsváriban junius hó 30-án. Frim Antalnál junius 2-án.
Grünfeld Izsákhál junius 28-án. (Aradon, Temesvárott??)

S z e r k e s z t ö i ü z e n e t e k .

- R o b o z J . Arad. Sokáig várattál s végre sem birtalak kivárni. -
B e r e n c z M . Egy kis értesitest szivesen vennék.

Nyomatott Yáczon , Mayer Sándor könyvnyomdájában .RQPONMLKJIHGFEDCBA
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