
A SIKETNÉMÁK

NYELVOKTATÁSA
í I •

V Á L A S Z
Ntdő Pivár IgnácX kegyesrendi áldozár és siketnéma-intézeti hit

oktató „A  beszélő siketnémák nyelvtanitása“ czimü Tnrjflr.íH rtniii

'Y^anulmányára.

TARITZKY FERENCZ és SCHERER ISTVÁN.

VÁCZON,

NYOMATOTT MAYER SÁNDORNÁL. 

1887.



Motto : Moins on suit, moins on doute ; moms 
on n découvert, moins on voit ce qui 
reste ä decouvrir.

C Turgot.

Kénytelenek vagyunk az alábbiak alapján újból kijelenteni, 
hogy szerző tanulmányát dilettáns munkának tartjuk. Dilettánsnak 
három okból: 1-szür: nem ismeri az anyagot kellőleg, t. i. a siket
némát s igy azon óriási munkát sem, a minő ezeknek nyelvoktatása, 
a mennyiben teljes tárgy s jórészt alaki ism reteket követel ott. a 
hol még egyikről sem lehet szó; 2-szor: nem tudja a siketnéma inté
zetek (vagy iskolák) czélját, a melyeknek feladata a beszélés meg
adása, nem pedig nyelvtan, illetve alaktan tanítása; s 3 szór: sem 
szakképzettséget eddig be nem igazolt, sem gyakorlatilag siketnémák 
nyelv tanításával nem foglalkozott s igy tanulmánya pusztán teórián, 
még pedig tévesen alapszik.

A siketnéma, a ki az intézetbe lépésekor semminemű nyelvisme
rettel nem bir, a gondolatnak szóval közléséről fogalma nincs, a ki 
jellel s jelben gondolkodik ugyan, de a beszéd előtte képzelhetlen s 
érthetetlen, nem esik ugyanazon kategóriába, mint a halló hason 
korban. Nem ember e tekintetben, hanem csak embryo. Ismeretköre 
csekély, a jelenségeket csak szemével veszi észre s éjjen ezért kép
zetei hiányosak s egyoldalúak. Lelki tehetségei szunnyadnak s 
alaktalan gyónnának lehetne nevezni, a mihez ha avatatlan kéz 
nyúl, soha sem lesz több tömegnél. Észtehetsége sötét lap, melyre 
csak egyes világos fogalmak vannak összekúszáltan húzgálva s a 
természet mostohasága siralmas állapotát tetézi avval, hogy meg
tagadta tőle az épérzéküekkel való közlekedés útját: a hallást és 
beszélést s evvel kizárta a lehetőséget, hogy rendes úton művelőd
hessék.

A  tudomány feltalálta a kerülő utat, a melyen haladva a tö
meg hovatovább alakot nyer, de ez annyira rögös és homályos, hogy 
— hasonlattal élve — olyan, mint a sötét éj, a melyben csak tapo
gatódzva s bizonytalan lépésekkel haladhatunk.

A  kik már kiművelt nyelv birtokában vannak s ennek segé
lyével tanulnak más idegent, tudják mennyire hosszadalmas s fárasztó, 
néha hiábavaló munka ez, pedig emlékező tehetségük gyakorlott s a
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hallók kifejezés-módja már ismert. Akár hányszor találkozunk külön
ben tudományos s müveit emberekkel, a kik magyarok közt élve, 
egész életükben sem tanulnak meg helyesen beszélni, pedig folyto
nosan h a l l j á k  a szavakat és kifejezéseket s maguk is beszélnek.
S különösen a hallás az, mely a beszelni tanulás fóteltetele. Vegyük 
most már a siketnémát. Beszédje nincs s nem is szerezhette meg, 
emlékező tehetsége ez irányban gyakorlatlan, kifejezésmódokat nem 
ismer s a mi legroszabb, sohasem is hallhat. Reá nézve nem  l é t e 
z i k  s z ó m a g y a r á z a t  sem kezdetben, sem fejlődöttebb korában, 
hanem csak s z e m l é l t e t é s .

Mennyi munkát s minő megerőltetést tételez fel ez a növendék 
s tanitója részéről, csak az tudja, a ki e szakkal foglalkozik. De 
elképzelhetjük, hogy minden segédeszköz nélkül, csupán a szemlé
letre szorítkozva, nem csekély feladat a lehető legnehezebb ismeretet,
a nyelvet megadni. f ;

A  mig avval a kezdő siketnémával egy szónak a fogalmat 
megértetjük s annak használatába bevezetjük, hetek kellenek. A  mig 
öntudatára jön, hogy mindannak, a mit iát, alakját, anyagját, szí
nét s más tulajdonságát külün-külön szóval fejezi ki az épérzékü, 
havak múlnak el s még akkor is csak a tőszavakat ismeri. A  szavak 
egymáshozi viszonyítását teljesen egész életében sem tanulja meg s 
hosszú körmondatok, logikai következtetések értékét s értelmét 
mechanice tudhatja, de alkalmazni nem fogja. .

A  halló naponta bárminemű foglalkozásközben s m i n d i g  
s z e m l é l v e  gyűjti szótárát s mindennek daczára hiányosak kifeje
zései s többnyire egyszerű mondatokkal él.

Csak ha műveltebb egyénekkel érintkezik s részint uj szavakat 
tanul, részint komplikáltabb kifejezési módokat hall, alkalmazza ezt 
könnyedén utánozva s mégis mig magát teljesen kifejezni bírja, évek 
múlnak el. Sokan egész életükben sem viszik annyira, hogy gondo
lataikat szabatosan közölni tudnák. Vájjon a siketnéma oly tehet
ség-e, a ki beszélni tudjon, mielőtt tanulta volna? Vagy létezik oly 
egyén, ki utánozni tudjon olyas valamit, a mit sohasem hallott?^
° A  közlés egyszerű és természetes módjától elzárva, a beszélés 

művészetét tehát kerülő utakon kell megtanulnia, egyedül a látás 
utján. Épen olyan neki a hang, mint a vaknak a szin : ismeretlen. 
Ismeretlen még akkor is, mikor már ismerni tanulta s megnevezni 
tudja. Az összefüggést a tárgyak, azok nevei; a hetük s azok ter
mészete ; az Írott s kimondott szó közt nem lehet oly könnyedén 
megértetni vele s ha már ennyire vitte is, a beszélés különbözőségét 
annak ezernyi alakját még nem sajátította el egyúttal.

Nemcsak az alakot kell neki megszerezni, hanem még az anya
got is s minő utón? Először az egyes hangokat tanulja meg kimon
dani s ennek szemléletéül a betűt. Az ismert betükbőj. szavat kéj^z 
s ennek értelmét is szemléltetés utján tanulja meg. Kellő szóanyag-- 
gal kezdi meg azután az alakokat alkalmazni, még pedig nagyon 
óvatosan s lassan. Minden újabb csoport nyelvanyaggal újabb alakot 
tanul s az előbbiekkel kölcsönösen gyakorolja.

Hogy ez csak évek müve lehet, azt beláthatja a legkevésbé



szakértő egyén is. Vegyük, hogy a legközönségesebb beszédhez leg
alább kétezer szó s legalább ezer különböző nyelvalak szükséges. 
Ennyit szerezhet meg a halló kevésbé szerencsés körülmények között 
hat hét év alatt. A  siketnémának, a ki izolálva él, ‘ talán nem kell 
ennyi idő?

A  lehető legnehezebb ismeret a nyelvismeret, mert hogy ön
tudattá váljék, a szemléleten kell alapulnia. Vagy miért vesződik 
annyit a gymnazista a grammatikával ? mert a szabályok olyan ter
mészetűek, a miket szemléltetni csak elvontan lehet. Vagy miért 
tudjuk inkább az eseményeket, mint a történelmet? Mert a törté
nelem nem szemlélhető, csak képzeletben.

A  concret fogalmak szemléltetése még csak hagyján, hanem hogyan 
szemléltessük az abstract fogalmakat? A  „Beszélő siketnémák nyelvta- 
nitása“ szerzője egyszerűen segit, a dolgon és pedig logikai, utón, p l.: 
„Aki mindent tud, az mindentudó; Isten mindent tud, tehát Isten 
mindentudó.“ Kérdjük a hozzá értő szakembert, vájjon világosabb 
fogalma van-e annak a népiskolai tanulónak a mindentudásról, ha 
igy tud következtetni, mint ha ezt mondja: „Az Isten mindent tud.“ 
Ezt igy is mondhatjuk: „Az Isten mindentudó.“ 8 bőviil-e evvel 
annak nyelvismerete? Hát hogyan, bővüljön ezen az utón a siket
némáé, a ki e tekintetben hasoniithatlanul hátrább áll amannál.

Nem régen a külföld egyik jeles szakembere, Vatter, a defini- 
tiókra igy válaszolt: „übrigens sind Definitionen von geringem
Werthe“ , s ha a szómagyarázatnak a hallók iskolájában is csak 
nagyon relativ haszna van, mennyivel inkább kell azt nekünk kerül
nünk, a kik valóban csak a legszükségesebbre szorítkozhatunk min
den tekintetben.

A  ntdő szerző is egy véleményen van velünk, a mikor azt 
mondja, a siketnémának azt kell tudni, a mit az életben használni 
fog. (Hát akkor miért használ olyan példákat tanulmányában, a mik
némileg csak tájkifejezések?)

Miután saját erőnkön kívül is megfelelünk arra, mit kell a 
siketnémának tudni, feleljünk meg egyúttal — nemcsak nagyhangú 
phrasissal, hanem körülményesen, —  mit tanuljon tehát?

A  jövendő életpályát tekintve, olyas ismeretekre van szüksége, 
mik használható iparossá tehetik. Első sorban tudnia kell magát 
kifejezni, nem irodaimilag, hanem egyszerűen s lehetőleg világosan. 
Ismernie kell a körébe tartozó tárgyakat, azok egymáshoz viszonyí
tását, a cselekedetek s tulajdonságokat s azok viszonyát a tárgyak
hoz. Nekünk, a kik öntudatlanul (s mindig szemlelet alapján) már 
birtokában vagyunk a nyelvnek, persze csekélynek tűnik fel ennyi 
eredmény, de képzeljük magunkat abba a helyzetbe, ha idegen nyel
vet beszélő nép közé kerülünk ? Mennyi időbe kerül, mig magunkat 
csak némileg is kifejezni bírjuk s másokat csak némileg is értünk? 
Szokták mondani, hogy gyermekkorában az ember könnyen tanul 
nyelveket. Ez tény, de miben rejlik oka? Mert a szűk kör, melyre 
a gyermek szorítva van, nem mutat föl nagy változatosságot sem 
nyelvanyag, sem alak tekintetében. Csalódnánk azonban, ha azt 
liinnők, hogy az a gyermek azt a nyelvet tökéletesen érti is, mert
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a köznapi használatra elég ismerettel bir. Oly elemi nyelvismeret 
ez még csak, mely a tökéletesbedés alapfeltétele, a minek alapján 
könnyen szerezhet több anyagot, alakot és ismeretet. Ez a processus 
tart a hallónál körülbelül 20-ik évéig tehát, 19 évig, pedig a nyelv
tanulás fő fel tételével, a hallással rendelkezik.

Mit kívánhatunk a siketnémától, ki összesen 8 évig tanulója az 
intézetnek? Semmi esetre sem többet egy elemi nyelvnél, mely őt — 
ha szorgalmas — a tovább haladásra képesítse. Össze kell vonni 
tehát úgy a nyelvanyagot, mint az alakokat s csak a leghasznál
tabbak alkalmazására szorítkozni.

Ennek az elvnek az alapján készült a váczi intézet tanterve, 
a mit a ntdő szerző, úgy látszik, szintén csak kevéssé ismer. Ez 
képezi az intézetnek feladatát, de nemcsak a vácziét, hanem általá
ban a siketnéma intézetekét. Beszélő siketnémákról, t. i. olyanokról, 
kikkel formaszerinti grammatikai tanítást lehetne űzni, az intéze
tekben szó sincs. Beszél az az elsőtől az utolsóig, de csak bizonyos 
körben, s bizonyos nyelvalakokkal. Perfect beszélőkké nem 8 év, 
hanem még több sem teheti, s a nyelvet tökéletesen, egész classici- 
tásában, mint már egyszer említők, soha sem tanulja meg. Ehhez 
hiányzik a kellő alkalom s hiányzik a mindenféle hiányt pótolni 
kész h a l l á s .

11.

L á s s u k  mo s t  má r  a s i k e t n é m á k  n y e l v o k t a t  á- 
s á n á 1 k ö v e t e n d ő  a l a p e l v e k e t !  A  helyett, hogy az aláb
biakat saját tapasztalatainkból vonnék le, azokat B. Stahranak lélek
tani alapokon nyugvó „Tanterviéből merítjük.

A  népiskola czéljának megfelelő s általános érvényre emel
kedett módszertani alapelvek átalán véve a sikn. tanításánál is 
alkalmazhatók, mert a siketnéma számára a sikn. intézet lép a nép 
iskola helyébe, tehát, amennyiben a siketnéma egyéni sajátsága nem 
akadályozza ebben, a sikn. intézet is a népiskolával azonos czélokat 
követ és igyekszik a) növendékeinek ugyanazon szellemi, vallási és 
erkölcsi képzettséget biztosítani, valamint hogy b) ugyanazon isme
reteket s készségeket sajátokká tenni, melyek rendeltetésüknek el
érésére szükségesek avagy hasznosak s egyszersmind képességeiknek 
megfelelők.

Hogy azonban az egyes tanítási részletekben lényeges eltérések 
észlelhetők, ezt igazolják, sőt követelik a .siketnéma sajátosságai.

A sikn. sajátosságai, a mennyiben ezek a tanításra nézve tekin
tetbe veendők, a következő három körülményre, mint okra, vezet 
hetük vissza: a) hiányzik a hallás; egyébb érzékei ellenben, főkép 
látása és érzése, amennyiben az új képzetek szerzésénél túlnyomólág 
ezekre kénytelen szorítkozni, a tökély magasb fokával bírnak ; b) a 
még képezetlen siketnémának nincs szónyelve (hangzó- s írott nyelv); 
e helyett a jelnyelvet használja képzeteinek s gondolatainak köz
lésére; c) miután hallása és szónyelve nincs, szellemi fejlődésének
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legalsóbb, azaz az érzéki észrevevés (szemlélődés) fokán marad s e 
tekintetben vajmi messze áll épérzékü kortársai mögött.

Ezekből a tanításnál követendő következő általános eltérések 
vonhatók le :

1. minden hallhatót, tehát a hangzónyelvet is a látás és érzés 
útján észrevehetővé, felfoghatóvá kell neki tennünk ;

2. a siketnémának a szónyelvet (hangzó- s Írott nyelvet) ala
posan s legalább is annyira kell megtanulnia, hogy azt elegendő 
terjedelemben és készséggel megérthesse s használni tudja;

3. a siketnéma tanításának mindig s mindenben a tudás elemei
ből illetve az érzéki észrevevésből (szemlélődésből =  képzetekből) 
(külérzék s belérzék) kelt kiindulnia;

4. a tanításban való előhaladásnak nem csak hogy szoros kap
csolatban kell a lélektani kifejlődés törvényeivel lenni, hanem egy
szersmind a sikn. növendékek korlátolt lelki erőihez mértnek s 
ennélfogva ugyancsak hézagtalannak s lassúnak kell lennie;

B. amit a sikn. növendékeknek pontosan s hűen meg kell tar- 
taniok s jól kell tudniok, azt a tanítónak magának kell tanítványai
val egész az eléviilhetlenségig s bizonyos ügyességig begyakorolni ;

6. a tananyag a siketnémák oktatásánál az alsóbb fokon jelen
tékeny bővítést, mig a felsőbbeken némely megszorítást igényel.

Emez eltérések szükségességén alapulnak ama különös nehéz
ségek, melyeket a siketnéma-oktatás támaszt. Ilyen nehézségek a 
következőkben nyilatkoznak; és pedig:

1. hallható dolgokat a siketnéma látása s érzése számára kell 
felfoghatóvá tenni ;

2. a siketnéma szellemi s nyelvbeli művelését, ismereteit s 
készségeit, szellemi elszigeteltségének, szellemi fejlődésének több évi 
fennakadása s a tanidő rövidségének daczára is csaknem egyedül a 
tanodái oktatás által kell a kitűzött czélhoz vezetni ;

3. a sikn. gyermek lélektani kifejlődésének kezdetét kinyo
mozni s a tanítás tárgyait legegyszerűbb elemeikre kell visszavezetni;

4. a lélektani kifejlődés törvényeit alaposan ismerni s a taní
tásban való tovahaladást, minden tekintetben a szerint kell sza
bályozni ;

5. a növendékek gyönge erőihez alkalmazkodni, lassan tovább 
haladni, gyakran ismételni s mindent az eléVülhetlenségig s bizonyos 
készségig begyakorolni;

6. a tanítás közben ama korlátok közt maradni s mozogni 
tudni, amelyeket átlépni sikn. növendékeink képtelenek.

A  siketnéma-oktatásnál követendő (felállítandó) tanmenetre 
nézve a következő körülmények mérvadók :

1. a növendékek, de különösen a siketnéma növendékek képes
sége és szellemi szükségleteik;

2. az egyes tantárgyak sajátságai;
3. a tanítás, illetve taneredmény külső feltételei, azaz a ren

delkezésre álló tanidő s taneszközök.
Az 1. körülmény megköveteli, hogy: a) a tanító (tanár) az



egyes tárgyak anyagából mindent kiküszöböljön, ami a sikn. növen
dék szellemi szükségleteit avagy képességeit túlhaladja;
, bogy : b) ennélfogva előre is mondjon le a tananyag objektiv 
teljességéről ; j a j

hogy : c)  a tanítás kimérten haladjon, minélfogva az egyes 
tantárgyak keretében feldolgozandó anyag- kezdetben lehetőleg össze
vont legyen és évről-évre csak szigorú fokozatossággal bővüljön;

hogy végre: d) a tovahaladás subjektive teljesen hézagtalan 
egyen, vagyis, a növendékek minden fokon annyira képesittessenek, 
íogy ennek alapján a következő tok nehézségeivel is lehetőleg könnyen 

megbirkózhassanak. J
i :3‘ körülmény igényelte teendőkről alább, magánál a

nyelvoktatás egyes againál úgyis szólandunk.

III.

Tárgyunk általános megvilágítása kedvéért szükségesnek tart- 
juk e helyen a siketnemák nyelvoktatásának történeti kifejlődésére 
rövid visszapillantást vetni, aminek természetes folyományaként 
lógunk azt an a (IV. pontban) a nyelvoktatás egyes ágainak czéljával, 
tárgyával s módszerével foglalkozni. J

Hogy lehetőleg tökéletes áttekintést szerezhessünk magunknak 
a siketnemak nyelvoktatásánál követett különböző tanmódok tekin- 

’ bogy előbb az épérzéküek nyelvoktatásának történeti 
tejlodesebe pillantsunk be. Az e téren végbement vitatkozásokból 
ama kérdés tűnik ki íőleg, hogy a nyelvtan tanítása, a nyelvoktatás 
egyel) fényezőivel szemben, milyen állást foglaljon el.

i , iÜbb ,i.ró bözül Jastram adja a nyelvoktatás történeti fejlődésé
nek legtokeletesebb képét, mint következik :

1. Az empirikusok (Heyse) a tapasztalatilag helyes beszéd- s 
iimodorra grammatikai szabályok segélyével tanították növendékeiket.

A  logikusok (Becker, Wurst) főleg a gondolkodó tehetségre 
összeSZ ' 0t Va aZt k o t tá k ,  hogy a szó a gondolattal hogyan függ

3. Az analytikusok (Otto, Kellner) mintaolvasmányokból indul- 
II 1  teljesen ezek alapján, a tulajdonképeni nyelvtan kizárásá

val kezeltek a nyelvoktatást.
4- A  historikusok (Wackernagel, Mager, Hülsmann) az előbbiek

hez hasonlóan nélkülözik a nyelvtant, csakhogy még szabadabb ala
pon kivannak mozogni, t. i. a népies irodalom szerintük a leghelye
sebb mintakép a nyelvoktatásban. J

5 Az ekletikusok (Hüttman, Jütting, Lüben) harmonikus egészszé 
egyesítik az előbbiek különböző elveit. A  mintaolvasmányokat ugyanis 
ePP ugy nelkülözhetleneknek tartják, amint súlyt fektetnek nemcsak 
az empirikái, de a logücai és historikus elemekre is. A  nyelvtan 
tehat onalloan lep tel, de nem mint czél, hanem mint az általános 
nyelvképzés eszköze.
•i . H a faár most megkíséreljük a Jastram-íéle beosztás alapján, a 

siketnemak nyelvoktatásánál dívott tanmódokat feltüntetni, Sőder
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H. szerint a következő szakemberek számíthatok az empirikus ok közé : 
Reich, Daniel, Hensen, Alle, Mücke, Schwarzer, Jäger stbbi; a logi- 

Neumann ; az analytikusok s historikusok közé: 
Wolke, Hill, Rössler, mig az ekletikusokhoz: Sägert, Priester, Schüttle, 
Arnold, Clippers s mások. A  régibb időkben Heinicketől Jägerig a 
grammatikai szempont a nyelvoktatás többi ágainak teljesen föléhe- 
Jyeztetett; a második irányt pedig H ill alapította s terjesztők tanit- 
\anyai, mely szerint a grammatikai szempont teljesen alárendelt 
a ast̂  foglal el s a nyelvtani fogalmak csak alkalmilag, szórványo
san tétetnek tanulmány tárgyává az olvasmányok kezelése közben, 
mely utóbbiak szintúgy minden tekintet nélkül az egyes grammati-
, . ismeretek megvilágítása — s megszilárdítására, határozottan a 

i égi iJenzGl í^le szemléleti körük szerint irvák s rendezvék ,■ vé^re, 
legújabb szakembereink a grammatikai szempont jogosultságát kellő-

^.^^nyolva, azt a nyelvoktatás többi ágaihoz mintegy mellé
rendelik _s igy a rendszeresen vezetett nyelvtanítást nélkülözhetlen- 
nek tartják.

, A  föntemlitett Söder ugyancsak három időszakra osztja a siket- 
nemak nyelvoktatásának kifejlődését, mely beosztást könnyebb átte
kintés kedvéért mi is kell, hogy kövessük.

^doszak, melyben a grammatikai^szempont a nyelvoktatás 
többi againak teljesen fölé helyeztetik.
i i kószák nyelvtani vezérkönyvei aránylag számosak, me
lyek közöl azonban a használatban már csak Jügeré és Schwarzeré 
van, utóbbi főleg megdönthetien és ma is érvényben levő lélektani 
alaptételeinél fogva. Ezen időszak képviselői a következők : Heinicke, 
Eschke, Daniel, Hensen, Venus, Schwarzer, Czech, Reich, Graser és 
Jagei. Mindezen szakférfiak, jóllehet különböző tanmeneteket állí
tottak fel, megegyeznek abban, hogy szoros grammatikai egymás
utánt követnek, amennyiben pl. a névragozást vagy akár a beszéd- 
reszeket mitsem törődve a szemlélettel, mint egykoron a felsőbb 
tanodákban jártak el az idegen nyelvek oktatásánál a humanismus 
koiaban, sorban letárgyalták. Kevésbbé tekinték ugyanis e korszak 
tekintélyei a beszédbeli készséget, mint inkább a nyelvbeli helyessé
ge^ s így tanítványaiknak a nyelv tudományos szerkezetébe enged- 
tek bepillantást.^ Miért is felül állt az illető nyelvszabály, ez alatt 
a kellő számú példák s a növendéktől hasonló példák szerkesztése 
kivantatott meg.

Árnyoldala tehát e methodusnak abban állt főleg, hogy elfelej
tettek, miszerint a nyelvtanítás háromféle c.zéija közül a nyelvbeli 
helyesség, a nyelvértelem s a beszédbeli készség mögött kell, hogy áll
jon. Mivel továbbá a nyelvtan tanítása nem mint eszköz az általá
nos czel elérésére, hanem mint önczél tekintetett, a hangzó beszéd 
gyérebb alkalmazást talált, mint az Írott nyelv és a jelölés. A  mi
mika, mint afféle nélkülözhetlen tolmács, a nyelvoktatásban szorgo
san ápoltatott és alapjául véve a nyelvképzésnek, nélkülözhetetlen 
medium gyanánt szolgált az írott nyelv és az élőszó között. Rövi
den összefoglalva: kizárólagosan a nyelv alakja által vezettették 
magukat ezen időszak emberei a nélkül, hogy nyelvtani oktatásukat
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csak némi kapcsolatba is hozták volna a szemléltető vagy olvasási 
oktatással, következéskép: ez utóbbiak az alaknak teljesen aláren
deltettek.

Második időszak, melyben a grammatikai szempont a nyelvok
tatás többi ágainak teljesen alárendeltetik — illetve kizáratik a 
nyelvoktatásból.

Amint az egyetemes paedagogia terén a grammatika főszerep
lése ellen általános reakczió támadt; az úgynevezett analytikusok 
(Ottó, Kellner) keletkeztek, akik a nyelvtant alkalmi kezelésben ré
szesítették az olvasmányok mellett, míg a historitikusoh (Wackerna- 
gel, Mayer, Hülsmann) mindennemű grammatikai tanítást eldobtak. És 
ugyancsak ez áramlatot legelőször követte a mi különleges szakmánk
ban l l i l l , a volt weissenfelsi inspektor az ő könyveiben, valamint 
egész tanítási' eljárásában.

Ő volt az, aki olvasókönyveivel a német siketnéma intézetek
ből az alak uralmát kiküszöbölni törekedett, melyet az a nyelvokta
tás többi tényezőinek rovására mindakkoráig bírt. l l i l l  ugyanis az 
olvasó-könyvet tette a nyelvoktatás középpontjává, e mellett rend
szeres (Denzel-féle) szemléltető oktatást vezetett, valamint a szabad 
nyelvgyakorlatokat, helyesebben : szólásmódokat (szólásformákat) is
illető jogukban részesítette ; mig a tulajdonképeni grammatikát tel
jesen alárendelte e három tényezőnek úgy, hogy óratervében egy 
osztályban sem jelölt ki ennek külön tanórákat. Az alaktan tehát 
nála mintegy szükségképen elmosódott s feloldódott a szemléltető 
oktatásban, mert vezérelve volt: a siketnémában is úgy fejleszteni 
a nyelvet, mint azt az épérzékü gyermeknek az élet mutatja s adja elé.

Hillnek emez elvei az egész németországi intézetekben változ
tatásokat idéztek elé ugyanannyira, hogy a régibb intézetek tanter
vei is azok szerint alakíttattak át.

Lássuk azonban, mennyiben nem tették magukévá az alább kö
vetkező harmadik időszak vezérférfiai l l i l l  elveit, és ezen eltéréssel 
szemben mégis mily korszakalkotó volt Hill fellépése, s mily nagy- 
ratörekvő szellemnek bizonyult be, aki évtizedekig uralni tudta a 
küzdtért szakmánkban s akinek érdemei sokszorta felülmúlják tan
módjának egy két árnyoldalát.

llillnek ugyanis amaz alapelve, hogy: „ugyanazon módon fej
lesszük a siketnéma gyermekben a nyelvet, amint azt az épérzékűnek 
maga az élet adja,“ némelyeket az ő tanítványai közül tévútra ve
zetett, mert annak érvényesítésében túlzásba esvén, csaknem a tel
jes rendszertelenség veszedelmes lejtőjére jutottak; és a harmadik 
időszak vezérférfiai ugyancsak ezen élvéért hibáztatják őt tulajdon- 
kép, amennyiben szerintük annak teljes alkalmazásával figyelmen 
kívül kagyatik a siketnéma helyzete s természete. Mert lehetetlen
ség a siketnémát amaz állapotba helyezni egy intézetben, amelyben 
az épérzékü gyermek van a szülői házban, s ennélfogva annak nyelv- 
oktatásánál sem lehet azon képen eljárni. Sőt, ha meggondoljuk, azt 
látjuk, hogy még a halló gyermeknél is az iskola pótolja az életben 
meg nem szerezhető ismereteket, pl. a nyelv alaktani részét. És jó l
lehet H ill sem ignorálja a nyelvoktatás alaki részét teljesen, legalább
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elvileg, amennyiben vezérkönyvében (Anleitung zum Sprachunterricht 
taubstummer Kinder, 1840) „tartalmi“ és „alaki“ nyelvoktatást 
különböztet meg; kézikönyveiben (olvasókönyveiben) az alaktan 
érdekében csaknem mitsem tett, s igy nála ez a tartalmi rész 
mögött teljesen háttérbe szorul. Annyiban talált ugyanis náta az 
alak némi alkalmazást, hogy alkalmilag a véletlen adta használat 
által iparkodik a nyelvformák alkalmazásában növendékeit iigyesi- 
teni s ez által bennük a nyelvérzéket fejleszteni. Az akkori, az álta
lános paedagogia terén gyakorlatba hozott összpontositás szerint a 
grammatikai részleteket is olvasókönyveihez s az ezekhez készített 
képgyűjteményéhez csatolva kezelte, valamint az Írásbeli dolgoza
tokat is. , . . ,

A  beszédrészek közöl csak a főnevet, melléknevet, igét és szám
nevet tanulták növendékei felismerni s megnevezni.

Hogy mily túlzásba estek az ő alapelvének kivitelénél az al- 
tala e szakmára képesített egyének, az illetőktől időnként közzétett 
czikkekből vett következő kivonatban jellemzi Sőder:

„A  német iskola lényege azon alapelvben rejlik, hogy a mi 
hangzó nyelvünket ugyanazon xítoii s módon sajátíttassuk el a siket
néma gyermekkel, amint azt a kisded halló tanulja. A  ̂ tartalom, 
(tárgy) s nem az alak, az egyedüli vezérelv a nyelvoktatásban. Ami 
az alaki részből tanulandó, kezdetben a szemléltető oktatáshoz, ké
sőbb pedig az olvasási oktatáshoz csatoltatik. A  grammatika nem 
való a siketnéma-tanitásba. Mitsem használ az, ha a siketnéma ismeri 
is a mondatfajokat vagy beszédrészeket. A  különféle nyelvalakokat 
már a gyakorlatból, mintegy magától is megtanulja a siketnéma 
gyermek, s igy tovább.“

E szélsőséggel szemben nem éppen helytelenül jegyzik meg a 
legutolsó irány képviselői, hogy: ha ezek után csakugyan azt hisz- 
szük, hogy a siketnéma tanuló ily rendszertelen utón is bevezethető 
a nyelv birtokába éppen úgy, amint s amily mérvben  ̂azt a halló 
képes természetes utón vagyis hallásánál togva magáévá tenni, kér
dés, vájjon lehet-e egyátalán akkor szó tanmódról. Ezek közöl külö
nösen Stahm, a langenhorsti (Westfália) intézet igazgatója kelt ki 
hevesen az „Organ“ czimü szaklap XVILI. évfolyamának 18. s to
vábbi lapjain, ki ezt dajkaszerü eljárásnak („Ammen und Bonnen
verfahren“ ) nevezi.

H ill tanmódjának előnyei azonban, melyeket nem is annyira az 
ő közvetlen működése, de az általa képzett akkori fiatal szakpaeda- 
gog nemzedék túlkapásai homályositottak el egy időre, a követke
zőkben állanak :

Szerinte minden tanítási anyag nyelvoktatás is legyen egyszers
mind a siketnémára nézve úgy, hogy minden tantárgynál íejlesztes- 
sék a növendék beszédbeli készsége is. Azt is helyeslik a mostani 
időszak képviselői, hogy a siketnémának egész nyelvoktatása a szem
léleten alapuljon. Továbbá elvitázhatlan érdeme Hillnek, hogy a 
német intézetekben akkorig virágzó jelnyelv általa inkább mintegy 
alkalmilag használtatott, mint közlekedési eszköz a mester és tanít
vány közt, és a mesterséges jelnyelvet természetes pantomimiával



pótolta, melyet nevezetesen a tanitás első stádiumában, az alosztá
lyokban alkalmaztak, később azonban oly fokozatossággal nélküloz- 
tetett mindinkább, mint amily mérvben haladtak növendékeik a 
hangzó beszédben. És így érte el I l i l l  azt, hogy a tárgyhoz közvet
lenül annak kifejezése csatoltassék a jel közbejötté nélkül, melyet 
„közvetlen szótársulásnak“ („unmittelbare Lautsprach-Association“) 
nevezett Dr. Ottó val, ki előbb szintén siketnéma-tanitó volt E rfurt
ban. Mig tehát a franczia iskola s az ezt követő első időszakbeli 
német szakférfiak jobbadán néma jelölőket neveltek, H ill siketnémái 
beszélők voltak. Hűl említi egyik munkájában, hogy az idegen láto
gatók az igazgatása alatt állott weissenfelsi intézet felsőbb osztá
lyaiban alig hitték, hogy tulajdonkép siketnémák intézetében van
nak, valamint hogy hasonló hatást tett azokra a néhai Arnold rie- 
heni (Svájcz) intézete. Hűlnek tehát összes törekvése oda irányult, 
hogy a sikétnéma-oktatástól ama régi titokzatos fátyolt eltávolitsa, 
és az egész tanmódot általán érthetőbbé s hozzáférhetőbbé tegye; 
és hogy ez úton fényes eredményeket mutatott fel, az általán elis
mertetett úgy kortársai, mint a külföldi szakemberek által. Végül 
megjegyzendő, hogy nemcsak, hogy korszakot alkotott H űl fellépése, 
amit már tizenhárom rendbeli szakmunkája s azoknak rendkívüli 
elterjedése és használhatósága is bizonyít; de az imént leirt s a je 
len III. időszakbeli szakférfiak által is helyeselt s tanmódja előnyeiül 
tekintett elvek ma is fennállnak s fognak ezentúl is eléviiIlletlensé
gük s megdönthetetlen voltuknál fogva alkalmaztatni.

Harmadik időszak, amidőn a grammatikai szempont a nyelvok
tatás többi ágainak mellérendeltetik.

Ezen legújabb irány, jóllehet a legutóbbi időkben érvényesült 
teljesen, de szórványosan már Hűl korában is mutatkozott, mely a 
fönnebb idézett Jastrani-féle osztályozás szerinti ckletikusok eljárását 
követi és emez alapelvet állítja fel, hogy : amit az élet az épérzékü 
gyermeknél öntudatlanul s esetlegesen végez, azt a siketnéma-tani- 
tásában szigorú rendszerességgel kell elkezelni s ennélfogva a szem
léltető oktatás és a szabad nyelvgyakorlatok (szólásmódok) mellett 
annak idején (a 2. vagy 3. iskolai évben) a tervszerű alaktani okta
tás is elkezdendő s végigvezetendő a tanfolyam befejezéséig.

Ezen irány legelső képviselője Sägert titkos kormánytanácsos s 
a porosz síketnéma-intézetek főfelügyelője volt, ki mint akkori mag- 
deburgi siketnéma-tanár ugyanazon (1840.) évben, amidőn Hűl ve
zérkönyve jelent meg, adta ki az ő módszertanát. És pedig egészen 
eltérő külalakot adott könyvének, amennyiben H ill kézikönyvei (az 
olvasókönyvek) 10— 12 évvel később jelentek meg vezérkönyvénél, 
Sägert módszertanához gyakorló táblákat (Sprachtafeln) csatolt, me
lyek az alaki nyelvoktatásnak kitűnő segédeszközeiül bizonyultak 
be. Sügért főkép az ő „Normallehrplan“ czimü könyvében jellemzi 
eljárását, mely röviden a következőkben áll :

„A  hangzó nyelv megtanulása a siketnérnánál nem mehet végbe 
azon az úton, amelyen haladva azt az épérzékü szokta elsajátí
tani ; mert mig az épérzékü gyermeknek a nyelv anyagát s alakját 
illetőleg valamely élő nyelv megtanulásánál mindenkor útbaigazító
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analógiát szolgáltat anyanyelve, melyet már folyékonyan beszél: a 
siketnémánál még ama nehézséggel is számolnunk kell, hogy ő tulaj- 
doijkép képekben gondolkodik és semmi támponttal sem bir a rá 
nézve idegenül hangzó nyelv elsajátithatására, legyen az bár sajat 
nemzetének a nyelve. A  siketnéma nyelvoktatása ennélfogva rend
szeres beosztást igényel, mert a nélkül a tanító is elveszítené az 
egész anyag felett való áttekintést és annak helyes összefüggését.“ 
Már e rövid jellemzésből látható, hogy H ill ismeretes alaptételének 

„merő ellentétét állitá fel Sägert, amiből meg természetszerűen követ
kezett, hogy emez ellenkező természetű elv kiviteléhez is más utón 
s eszközök segélyével kellett eljutni.

Schöttle, ez esslingeni intézet vezetője szintúgy Hill idejében 
emelte fel szavát az analytikai irány ellen „Lehrbuch der Taubstum- 
men-Bildung. Esslingen. 1874. czimü müvében, holott úgyszólván 
eretnekül tekintették azt, ki I ld i tekintélyét csak megingatni is 
merészelte.

A  legutóbbi időben nagy érdemeket szerzett néhai Arnold 1874- 
ben megjelent „Wörter und Sprachbuch“ czimü könyvében határo- 
zottau kinyilatkoztatja, hogy annak megírásában a grammatikai 
szempont vezette.

A  sok közöl még legújabb jelenséget képező müveket kell, hogy 
idézzünk, s ezek a Majna melletti frankfurti intézet igazgatójának 
Vattcrnek az olvasókönyvei ( 1̂875), valamint a német nyelv tanitásá- 
rak módszertana (1881), amennyiben már olvasókönyveivel, melyek
ben a grammatikai szempontnak szintúgy tag tér nyittatik, a 3-ik 
időszak képviselőjeként mutatja be magát.

IV.

Miután mindhárom időszakot jellemeztük, iparkodunk e röpirat 
ezé Íjának s terjedelmének megfelelő rövidséggel, a siketnémák nyelv- 
oktatásának a jelen uralgó harmadik irány követelte beosztását s 
elrendezését visszaadni.

Hogy miért örvend a fönnebb vázolt harmadik irány általános 
elterjedésnek, mely már az 1880-ban, Mailandban tartott nemzetközi 
kongreszszuson az egész világ siketnéma-paedagogusai által elfogad
tatott, s hogy miért hódolunk következéskép mi is ezen iránynak, 
azt okadatoljuk a következőkkel:

Ami ugyanis a siketnéma helyzetét illeti, az a nyelvtanulást 
illetve lényegesen különbözik az épérzéküekétől. A  halló gyermek, 
mint bevezetésünkben is említők, a nyelvet már iskolába lépte előtt 
— bár rendezetlen úton s módon — képes elsajátítani. A  nyelv
alakok s a szók jelentménye naponta ezerféle ismétlésben tolúlnak 
úgyszólván fülébe. Ellenben a siketnema csak annyit s azt tanul
hatja el a nyelvből, amit neki a naponta élvezett néhány órai okta
tásban, csak néhány egyén — t. i. tanárai nyújthatnak. Mihelyt a 
tantermet elhagyja, az azonkiviili élet sokkal kevesebb nyelvbeli 
gyakorlásban részesíti. Amidőn tehát a siketnéma összes  ̂ nyelvkép
zése ama napontai néhány órán csaknem kizárólag tanára kezébe



— nbAtrin% Ui^iti«fc leheí®leS gyömöicsözSvé is tegye, a siketnéma
oatran állíthatjuk — hasonló helyzetben találja maffát ahhoz

'máévmok0 D|ma S ’.éraé)tfiek ™ la“ ely  »legen nyelvet tanulunk. Mi 
magyarok pl. a franczia nyelvet legtermészetesebb módon Franczia 
oiszagban tanulhatjuk meg. Mivel pedig ily helyzetet a franczia 
nyelv eltanulasa kedvéért nem mindenki teremthet macának illetVo 
gyermekeinek, kénytelen a divatossá vált bonn. « n f f i Ä  
venni amint ez tehetősebb családjainknál igen helyesen szokásba 
vetetett. Hogy azonban az a francziául tanuló s csevegő gyermek 
a franczia nyelvet nem csupán mint mindennapi közlekedés^eszközt 
használni, hanem annak sajátos szépségeiben, formai változataiban 
gyönyörködni s annak törvényeit is az eddi" "vakorlatiInő- 
akusztikai (hallás) úton elsajátitottakból öntudatosan levezetni ^ e ^  
tanulja, szóval, hogy az ő egész franczia-nyelv tanulása lodice be- 
tetőzhessek s azt necsak osztönszerüleg. hanem ezután öntudatosan 
is tudja  ̂ beszelni s írni, okvetlenül szükség van a franczia nvelv 
alaktalanak vagyis grammatikájának a módszeres megtanulására is 

Ezen nyelvtanulási mód aztán megfelel úgy : H ill emez elévül’ 
hetlen elyenek: Épp úgy fejleszd a nyelvet e siketnémában mint
azt az eperzekunel az elet megteremti,“ mint amaz igazságnak ho"V 
a nyelvalakok tanulmányozása a tartalom megértését énn útv okf 
segíti s megkönnyíti a siketnémánál, mint az épérzékünéh ö7

fék b ő l következtetve, nem elég a siketnámát kezdettől fo"va 
a nyelvalakok változataiban gyakorolni, mert ő iskolába lépésekor 
egy valóságos tiszta lap, melyre ugyan Írhatunk tetszésünk szerint 
csakhogy ki kell ezek közöl a lehető legjobbat, vagyis a fejlődés 
tói vényeinek legmegfelelőbb anyagot választanunk^ azaz: előbb
nyelvanyagot ,keJ[ , ™ k\ .^nunk, mert különben a nyelvalakok szem 
elteteseie szolgáló legközvetlenebb eszközzel, amaz elemi szókész 

lettel melylye a kisdedóvodába lépő halló bír, sem fogunk bírni

(köMeted%r uV;eiva) aoU kyaSa ' s a
i 1; Tartalmi nyelvoktatás.A tartalmi, valamint!,ogy az összes

yelvoktatasra való előkészítőül a pbonetikai gyakorlatok szolnál- 
nak, melyeknek tárgyát a hallható és látható hangzók képezik 
Ászénnt tehat, amennyiben a hangzók felfogásáról van szó- leolva
sási tanitasy azoknak visszaadása: beszédtanitás; a betűk felfog!

irá's tan it£ aS ta,UtaS’ ** * betÜk visszaadása (írásban való utánzása) :

A . tulajdonképeni tartalmi oktatás czélja a siketnéma szemlélet- 
köret tervszerűen bővíteni, valamint őt a nyelv használatában i« 
erősíteni A  szemléltető oktatás fontosságát, mely a fömmbb 1  
okolásból elvitázhatlanul kitűnik, a III. pontban’7 jelzett első idő’ 
szakban alig méltányolták az akkori szakférfiak; mi" a 2. s 3 idő
szak vezerlerfiai elismerték annak fontos jelentőségét hanem csak 
annak tanmenetet illetőleg voltak s vannak eltérések.’ Mig ugyanis 
a 2. időszakban kizárólag a Denzel-féle térbeli körök a dókban 
mar az évszakok voltak irányadók a szemléltető-oktatá« / >
tanmenetében, (Sügért, Stahm, Vatters a rajnavidéki intézetek tanterve.)
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A  szemléltető-oktatás (beszéd-, s értelemgyakorlatok) kindulási 
pontja, a mennyire csak a körülmények engedik, mindenkor a ter
mészeti tárgy legyen. Mindamellett sem nélkülözhetők a képek tel
jesen, mert a valódi életet nem lehet az iskolába varázsolni. Jól
lehet az első tanévre kijelölt beszéd- és értelem-gyakorlati anyag 
túlnyomóan az elemi beszédképesség (phonetika) szolgálatában áll* 
úgy hogy pl. phonetikailag még nem kezelt s ki nem fejlesztett 
(összetett szóhangokból álló) szóhangokkal jelzett egyszerű fogalmak 
mindaddig nem képezhetik a szemléltetés tárgyait, a mig azok elemei 
(részei) phonetikailag nem érzékeltettek a siketnémával ; mégis már 
a II. félévben tiszta tőmondatokban mozog az iskolai személyek s 
tárgyak szokott megbeszélése.

A  szorosabb értelemben vett szemléltető oktatás azonban a 
2., 3., 4. iskolai év feladata. Anyagát a népiskolában 1. és 2. osz
tályában feldolgozni szokott s részben Bárány I. tanítók könyvének 
477. pontjában kijelölt, részben pedig a nmltságú közoktatási kormány 
által kiadott „Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításá
ban“ czimü Nagy L. féle műben két évre osztott megbeszélni valók 
képezik.

A  mi a szóban forgó tárgy kezelésénél követendő eljárást illeti, 
a népiskoláéhoz lényegileg hasonló ugyan, de sokkal körülménye
sebben kell az elemekre visszamenni. A  külszemléletből kiindulva, a 
siketnéma nyelvkészsége kell, hogy inducti v (következtető) módon fej - 
lesztessék, minélfogva itt a kérdezkedő tanalak (forma heuristica) 
alkalmaztatik. A  beszéd és értelem fejlesztése közben, hogy a gyer
mek kedélyi élete is ápolásban részesüljön, a megfelelő helyeken 
egyes kis elbeszéléseket is közbeszúrunk, adunk egy egy erkölcsi 
intést stb.

Ugyancsak a szemlélő oktatás azon tér a siketnéma-oktatás 
középfokán, amelyen ama fogalmak tervszerű fejlesztése kezdődik, 
melyeket az épérzékű már magával hoz a népiskolába. A  fogalom 
fejlesztés a siketnéma-oktatás egyik legnehezebb feladata, melyhez 
azonban sem a mimjelekkel való mesterséges tolmácsolás, sem pedig 
körülményes definitiók nem szükségesek és nem is czélhozvezetők.

Siketnémával a fajfogalmakat s u b s u m m á l á s ,  ez elvont 
fogalmakat pedig az eddig elért elemi nyelv segélyével k ö r ü l í r ás ,  
e g y  - e g y  é 1 e t p é I d á v a 1 v a l ó  m e g v i l á g í t á s  valamint 
a z  e l l e n t é t  kiemelése által szemléltethetjük s értethetjük meg. 
Tehát nem más, mint az összekötő (synthetical) tanmenetben törté
nik a fogalom fejlesztés. Hogy azonban a kifejtett fogalmak mara
dandó tulajdonukká váljanak növendékeinknek, beirattatnak egy kü
lön — úgynevezett — fogalom füzet be (fogalommagyarázó vagy foga- 
Jomgyiijtő könyvbe). A  foga lom fejtést pedig tudvalevőleg egy tan
tárgynál sem nélkülözhetjük. Ha tehát bármikor is előfordul egy 
ismeretlen fogalom vagy kitétel, azt leginkább a synonymia alkal
mazásával, nyomban hasonló, de az osztály nyelvértelméhöz mért 
egyszerűbb s könnyebb kitétellel helyettesítjük, valamint az életben 
előfordulható egyéb esetekre is alkalmazzuk. Ha pl. e fogalom: 
b i r t o k ,  fordul elő, mint olyan, mely még ismeretlen osztályunk
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előtt, egyszerűen, mint főfogalmat, alfogalmaival magyarázzuk s 
világítjuk meg, mint: birtok =  szántóföld, rét, erdő, kert, ház, pénz, 
könyv, ruha stb. Ha már most a szóbeli magyarázat után nyomban 
beírjuk ezt az osztály fogalomgyüjtő könyvébe, a honnan órán kiviil 
minden növendék a magáéba vezeti be, leczketanulás közben, ha 
nem jutna eszükbe a birtok-szó jelentménye, avagy feladványkészités 
közben, ha szükségük van esetleg valamely kifejezésre, felütik e 
füzetet s mint szótárból merítik belőle az oda iílő szót vagy egész 
kitételeket. Képzelhetni, hogy 5—6 éven keresztül jelentékeny foga
lomgyűjtemény kerül össze, mely füzeteknek nemcsak az iskolában, 
hanem kilépésük után az életben is kitűnő hasznát veszik siket
némáink.

A  mi a beszéd- és értelemgyakorlatok nyelvezetét illeti, nem 
szabad s nem lehet annak, mitsem törődve a vele párhuzamosan haladó 
elemi alakgyakorlatokkal, tetszés szerinti vagy éppen nehezebb s 
még ott elő nem fordult nyelvalakokat s mondatformákat felhasz
nálni ; hanem lehető szigorúan kell azt emehhez idomítani. Nem 
lehet tékát pl. bővitett mondatot akkor alkalmazni a beszéd- és 
értelemgyakorlatokban, ha az alakgyakorlatokban még csak a tőmon
datnál időzünk. Megfordítva pedig, az alakgyakorlatok kell, hogy 
anyagukat a beszéd- és értelemgyakorlatokból merítsék, úgy hogy 
a nyelvoktatás e két ága egymást kiegészítse és áthassa. Hill amaz 
egyik alapelve: — „Miudenben nyelvoktatás legyen“ — szerint, a 
siketnéma-tanodában még nagyobb mérvben kell úgyszólván minden 
tanórának egyszersmind nyelvtani órának is lennie, mint az épérzé 
küeknél.

Anélkül, hogy az egyes beszéd- és értelemgyakorlati leczkék 
hosszas leírásába bocsátkoznánk, mégis szükségesnek tartunk bizo
nyos, az egyes szemléleti tárgyak kezelésére vonatkozó általános 
utasításokat (Vatter és Sóder nyomán) idejegyezni. Minden tárgy 
megbeszélésének lehető szerény határok közt kell mozognia. Sohasem 
merítsünk ki egy-egy tárgyat teljesen, vagyis ne terjeszkedjünk ki 
az avval ugyan összefüggő, de oly távol eső tárgyakra s körülmé
nyekre, melyek a gyermek addig fejlesztett szemléletkörén túlesnek. 
Az adott keveset azonban mindenkor jó l megértetni, beemléztetni és 
helyesen visszaadni (reprodukáltatni) legyen a főteendő. A  további 
begyakorlást és maradandóvá tételt az egyes gyakorlatokhoz fűzendő 
kérdések s Írásbeli feladványok végezik, főleg pedig az olvasási ok
tatás az, mely főképen a (2. 3. 4.) középfokon jelentékeny mérvben 
támogatja a siketnéma tartalmi nyelvoktatását. A  mit ugyanis a 
szemléltető oktatásban inkább átalánosságban s csoportosítva nyúj
tottunk növennékeinknek, mindazt ismételten és pedig bővítve talál
ják meg az olvasmányokban hogy igy valóságos olvasássá váljék az 
olvasási óra, s itt ne legyenek már többé szüwségesek a minduntalan' 
közbelépő (közbeszúrandó) s az olvasmány, főkép elbeszélés és mese 
összefüggését szükségkép szétforgácsoló tárgymagyarázatok ; jóllehet 
az elvont fogalmakkal az egész képzés folyamán, kiváltkép pedig a 
vallásoktatásnál, az olvasmányok kezelésében, a számvetésnél s áta- 
lán a reáliáknál, folyton akad dolgunk, kanem kizárólag az olvas
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Hiányokat illetőleg megjegyzendő, hogy az azok kezelését megelőzni 
szokott s az éperzeküeknél követett kezelési módtól lényegesen 
eltérő előkészitésben kell, hogy a még elő nem fordult fogalmak 
illető módon szemléltettessenek, nehogy minduntalan megakaszszák 
az olvasás (olvasmány) folyékonyságát (elolvasását). A  mi a kezelési 
leszleteket illeti, azok Huschens es Sóder után röviden vázolva a 
következők :

1. az olvasmány tárgyára való előkészítés, mely az olvasmány 
tartalmának, az olvasókönyvben foglalt szövegétől függetlenül, egy
szerű szavakkal való elmeséléséből, másodsorban pedig a még odáig 
elő nein fordult ismeretlen fogalmak s egész kitételek előleges meg- 
magyai’ázásából áll, mielőtt még felüttetnők növendékeinkkel a tár
gyalandó olvasmányt.

2. az előkészitésben közöltek kikérdezése, mely kezelési részlet 
azonban csak a felső fokon alkalmazható ;

3- első ától vastatása a darabnak, főtek intettel a tartalom meg
értetésére, a hova a tartalomra vonatkozó kérdezkedés is fűződik;

4. másodszori átolvastatása a darabnak, a beszédbeli nehézsé
gek elhárítása czéljából, mely ismét különleges, tehát technikai rész
lete a siketnémáknál való olvasmánykezelésnek, melyre annál bőveb
ben kell kiterjeszkedni mentül alsóbb osztálybeli növendékekkel van 
dolgunk ;

5. harmadszori átolvastatás a különféle kifejezéseknek más ese
tekre való alkalmaztatása czéljából, mely nem más mint a siket- 
nemáknál az ő szóbőségöket rendkívül fejlesztő s igy nélkülözhetlen 
tartalmi átalakítás arra, hogy lássák, miszerint e vagy ama kitétel 
nem csupán itt s ily értelemben alkalmazható, a milyennel éppen 
ez illető olvasmányban s mondatban bir ;

6. az olvasmány emléztetése, mely legfeljebb igen rövid pró
zákra, de leginkább egyes, a gyermeki kedélynek leghozzáférhetőbb 
tartalmú költeményekre áll, továbbá a növendékek kérdezgetése az 
olvasmány tartalmára, miáltal mintegy kiemeltetnek ama szenvedő
leges szerepből, mintha kizárólag a felelésre volnának kárhoztatva, 
mely kezelési részlet szintén egyik különleges és fontos gyakorlat, 
de szintén csak a felső fokon alkalmazható ;

7. az olvasmány alaki elemzése és formai átalakítása, mely 
minőség és mennyiség tekintetében mindenkor alkalmazkodik az 
alaktanban elért eredményhez s nem más, mint egyik módja az 
alaktanban tanultak alkalmazásának.

Természetes, hogy mindezen gyakorlatokat minden olvasmány
nál alkalmazni, lehetetlenség, a mennyiben e gyakorlatok minden 
osztályra csak néhány különösen e czélból kiválasztott vagy átdol
gozott olvasmányokra nézve állanak, mig az egy-egy osztályban 
t^rgyalandók nagyobb részénél csak az elmaradhatlan előkészítést, 
az olvasmány tartalmának megértetését és a kikérdezést alkalmazhatjuk. 
Hogy melyek, mikor s mely osztályban alkalmazhatók, függ első 
sorban az illető osztály általános szókészletétől, technikai beszéd
készségétől, továbbá az illető olvasmány czéljától, nemkülönben függ 
az illető osztályba csoportosult növendékek tehetsége s alaktani

. T V

'  17



i á

ismereteitől, végre pedig az időtől, mely az olvasmányok kezelésére 
úgy azok számát, mint tárgyalásuk mikéntjét tekintve, az órarend
ben rendelkezésünkre áll. Egyébként a siketnémák nyelvoktatásának 
ezen a többivel egyenjogú s fontos ágának kezelését német kútfők 
nyomán már régebben kidolgozta egyikünk (Taritzky F.), mely érte
kezés egyik tanügyi lapban fog valószínűleg megjelenni ; miért is, 
nehogy jelen röpirat a dologhoz nem feltétlenül nélkülözhető részle
tekkel még inkább bűvöljön, az olvasmánykezelés egyes részleteinek 
jóformán csak bekezdéseit iktattuk ide.

2. Az alaki nyelvoktatás 2. 3. s 4. tanévben az elemi alakgyakor- 
latokban nyilvánul. A  tantervben kijelölt egymásutánban ugyanis begya
koroltatnák a szemléltető oktatásban s az olvasmányokban foglalt 
alakok, melyekből azonban kizárvák a szabályok, de még a nyelvtan 
terminológiája is, legfeljebb az érzéki tartalmú, vagyis a külérzék 
által felfogható ismert tárgyú példákon szemléltetett eme legelemibb 
gramatikai fogalmakat (elnevezéseket) ismertetjük meg növendé
keinkkel, mint: mondat, szó, szótag, hangzó, tőszó, rag, kérdés, fe
lelet, egyesszám, többesszám ; jelen, múlt s jövő idő, pont. Az alaki 
nyelvoktatás czélja a siketnémáknál átalában ugyanaz, mint a nép
iskolai nyelvoktatásé, t. i. „hogy a gyermek megtanuljon szabatosan 
beszélni, helyesen írni, a mások beszédét és írását biztosan és tisz
tán megérteni“ — mondják Gyertyánffy és Kiss A. (A  népiskola 
módszertana); különleges czélja pedig, hogy amit az élet az épérzé- 
künek öntudatlanul nyújt, azt módszeres utón s hézagtalan tanme
netben a síketnéma sajátjává tenni.

Határozottabb jelleget ölt aztán az alaki nyelvoktatás a szem
léltető oktatás megszűntével, midőn az a reáliákban oszlik szét, t. i. 
az 5. tanévtől kezdve. De azért e felsőbb fokon sincsen más czélja, 
mint hogy „a növendék nyelvérzékét megszilárditsa s lassanként a 
nyelv használatát öntudatossá tegye“ (Gy. és K.) „K i kell innen 
zárni minden elvont természetű bonczolgatást, minden telesleges sza
bályt, melyek nélkül t. i. a nyelvtani oktatásban népiskolák alsóbb 
fokú czéljaihoz képest ellehetünk“ , —  Írja Nagy L. vezérkönyvében. 
„Tévesztett dolog volna tehát olyan szabályokkal gyütreni őket, 
a melyek nélkül könnyen ellehetnek; ilyen tévedés volna p. azon 
szabálylyal vesztegetni az időt, mely a főnevek többesének képzé
sében az ékvesztésre, hangugrásra s m. ef. vonatkozik“ L. Bárány 
Tanítók Könyvének 529. pontjában. „Az olyan tanító igen nagyon 
eltévesztené czélját., ki az elemi népiskolában a nyelvtan szabályait 
elvontan és rendszeresen tanítaná, és a tanuló idejét szóragozás 
meddő tanulására és annak alkalmazás nélküli sikertelen felmondá
sára fordítaná.“ (Tanterv a Népiskolák számára 1882.

Mennyivel kevésbbé lehetséges tehát a siketnémát tudományos alapú 
grammatikával traktálni! Felveszi tehát tantervébe e felső fok a nyelv
tanítást annyiban, amennyiben elemező tanmenetben egy-egy kerek v 
egészet képező grammatikai anyagot jelöl ki az 5. 6. 7. s 8. osz
tály számára; és pedig az 5. osztály nyelvtani anyaga a tőmonda
tot s az annak keretében elfordulható beszédrészeket, a 6. osztály 
a bővített s összevont mondatokat s az ezekben előfordulható be-



szédrészeket, a különféle mondatfajokat jelentményük szerint, az 
írásjeleket, a 7. osztály az összesorozott mondatokat, az egyszerű 
összetett mondatok közti különbséget az összes beszédrészekkel s 
írásjelekkel, végre a 8. osztály a többszörösen összetett mondatot a 
szóalkotással stbbi, szemlélteti az e czélra kiválasztott alkalmas 
példákon s megnevezi azokat. Mig ugyanis a 2. 3. 4. tanévben folyó 
elemi alakgyakorlatokban az igét p. I. csak a három főidőben ta- 
nuÍja a gyermek ragozni, legfeljebb a jelen, múlt s jövő idő megne
vezésével, már a felső fokon megkülönböztetjük az igetőt s igeragot 
egymástól, megneveztetjük a módokat, a kétféle alakot (aTanyi s 
tárgyi ragozást), s amennyiben a bővített mondatban már mind az 
öt mondat rész előfordul, tehát azok állását s illető ragjaikkal való 
viszonyításukat is megismertetjük s minden névragot is egyszers
mind legalább főbb megkülönböztető neveikkel jeleztettünk s hason
lóan az írásjeleket is a különféle jelentményü mondatfajokon szem
léltetjük s ezekkel egyidejűleg tanultatjuk be azok elnevezéseit is. 
Teljesebb tájékozás kedvéért azonban bárki meggyőződhetik több 
évi tanterveinkből s nyelvgyakorlati füzeteinkből arról, bogy az 
alaktan a nyelvoktatás többi ágaival nemcsakhogy teljesen egyen
jogú lag kezeltetik, hanem hogy ez a világító fáklya, mely a többi 
tankönyvek szerkesztésénél is, az illető tantárgy szövegében alkal 
mazandó mondatformákat s alakokat illetőleg, útmutató s irányadó 
szerepet visz.

Ami röviden, az eljárást illeti, mint az előbbiekből következ
tethető, a felső fokon mindig mintamondatokból kell kiindulni s a 
nyelvtani megjegyezni valókat inductive azokból levezetni. Szabá
lyokkal tehát hiában gyötörjük a siketnéraát először, mert a logikai 
difinitiók csakhamar elmosódnak emlékezetében s másodszor, mert 
arra, hogy az intézetbőli kilépésük után az épérzéküekkel élőszóval 
érintkezhessenek, ha gyakorlati úton el nem sajátíthatták a nyelvet, 
a szabályok vajmi nehézkes útbaigazítóiul szolgálhatnak. E helyett 
azonban sokkal több helyet foglalnak nyelvtani füzeteinkben olyan 
részletek, amelyek a hallók nyelvtanaiban nem is kell, hogy előfor
duljanak, mert azokat már iskolába léptük előtt akusztikai utón sa
játították el s így kész nyelvérzékkel fognak a nyelvszabályok ta
nulásához. Hogy csak egyet is említsünk, ilyen a személyes névmás 
ragozása p. helyviszony ragokkal, mely kilenczféle alakulásnak a 
megfelelő^ kérdésekkel együtt mind ott kell állania, hogy aztán a 
fogalmazási gyakorlat készítésénél, ha elfelejtette valamelyikét, le
gyen hol megnéznie ; valaminthogy a névragozásnál a hely viszony
ragok mindegyikének jelentményét egy-egy alkalmas mondaton kell 
szemléltetni ; de viszont fölösleges volna s az életben mi hasznát 
sem veszi a siketnéma, ha mind a 9 helyviszonyrag elnevezésének 
beemlézését megkívánnék tőlök s így úntig elég, ha azoknak főczi- 
mét (helyviszonyrag) megjegyzik s e névvel, bárhol forduljanak is 
elő, kevés utángondolással megtudják nevezni, jeléül annak, hogy 
felismerték azokat s így alaktani tanításunk, nem éppen meddő 
munka. Ez azonban még csak a szemlélet és megjegyeztetés volt, 
melyeket okvetlenül kell követnie a további begyakorlásnak, t. i. az 
'  ‘ *
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e czélra alkalmas olvasmányok mondat- és szótani elemezésének és 
a fogalmazási gyakorlatoknál', mely utóbbiakban nemcsak gyakorlati 
alkalmazást találnak az alaktanban gyűjtött ismeretek, hanem egy
szersmind az összes tartalmi s alaki nyelvoktatás végeredményéül te
kintendők.

A  fogalmazási s helyesírási gyakorlatok a nyelvgyakorlatokkal 
mindig párhuzamosan haladnak úgy, hogy tegyük tel a siketnéma- 
intézet 5. osztályában a nyelvtani órában néhány tőmondaton szem
léltetjük a mondat és szó fogalmát, nyomban rá írásbeli házi gya 
korlatul adunk növendékeinknek egy csoport mondatot és vagy 10 
szót, hogy azokból először a mondatokat azután meg a szókat Írják 
ki e föliratokkal: Mondatok. Szók. Ez csak egyike ama tömérdek 
írásbeli gyakorlatoknak, a melyek a nyelvtani anyag nyomán ké- 
szittethetők növendékeinkkel, s melyekie nézve bő anyagot tárnak 
elénk Bárány I. nyelvgyakorlatai, Nagy László nyelvtani gyakorló
könyvei a népiskola 2. 3. s 4. osztálya számára, továbbá a Szirmay- 
VörÖs-Szilágyi féle olvasókönyvek a népiskola mind a ,6 osztálya 
számára, mely utóbbiakban az egyes olv. könyek végén foglalvák a 
nyelvgyakorlatok s az ezekből kifolyó Írásbeli feladványok. Mihelyt 
azonban a nyelvgyakorlati anyag be fejeztetett, annak ismétlésére 
kerül a sor s igy önként megszűnnek az Írásbeli nyelvgyakorlatok ; 
a tanév hátralévő részében még készíttetnek ismert tárgyakról vagy 
valamely természetrajzi egyedről egyszerű és összehasonlító leírások, 
az észlelt s esetleg előre is megbeszélt heti élményeknek leiratása 
(naplószerkesztés) elbeszélések adott dispositio után, valamint a le
velek különféle fajai s végre az üzleti fogalmazványok. Ez utóbbi
akra (kivéve a naplószerkesztést) igen jó szolgálatot tesznek s bő 
anyagot szolgáltatnak a Bárány-féle feladvány tüzetkéken kívül a 
föntemlitett Szirmay-V.-Sz.-féle tankönyvek valamint a Knopflef Sándor 
féle Irály feladványok Tára s átalában az olvasmányok, csaknem 
minden tantárgy s a napi élmények. Természetes, hogy mindezen 
felhasználandó anyagot az illető osztály nyel vértel inéhoz képest ki
válogatva alkalmazzuk, ami ismét tanterveinkből s fogalmazási fü
zeteinkből tűnik ki. A  fogalmazási gyakorlatok az egész képzés fo
lyamán felveendő anyagát s kezelési módját legrövidebben s legvi
lágosabban mutatja elénk a következő négy pont, melyeket Benecke 
Erziehungs-Lehre- és Schumann Lehrbuch czimü munkákból H ill a 
már 1840-ben megirt Anleitung zum Sprachunterricht taubstummer 
Kinder, Söder die Methodik des Sprach-Ünterrichts in Taubstummen- 
Anstalten, 1877. Vatter Die deutsche Sprache und ihre methodisch
praktische Behandlung in der Taubstummenschule 1881. ,czimü mun
kákban teljesen egybehangzóan követnek a siketnémák nyelvoktatá
sánál:

1. Anyag és alak megadatik: egyes olvasmányok szószerinti le
írása, a beemlézett leczke leírása, tollbamondás után való irás, az 
egyes tantárgyakból tett kérdéseknek Írásbeli megválaszolása, melyek 
a középfok (2. 3. 4. év) irálygyakorlatait képezik.

2. A megadott anyag más alakba írandó: az olvasmányok nyelv
tani átalakításai más mód-, idő-, szám és személy viszonyokba, tar
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talmi átalakítás, vagyis kivonatozás avagy bővítése valamely adott 
olvasmánynak és rövid elbeszéléseknek a kellő alakba való átírása; 
végre az irályi átalakítások, a mennyiben költeményeket kötetlen 
beszédbe szedünk szét. párbeszédeknek elbeszélésekké való átírása, 
leírásoknak leiró levelekké való átváltoztatása stb. . . .

3. Különböző anyagoknak egy meghatározott aluli (minta) szerint 
leendő leirasa; leírásoknak egy bizonyos megadott vázlat (dispositio) 
után való készítése, mely p. 1. az állatok leírására ez volna: 1. faj, 
2» Nagyság, 3. a test részeinek elsorolása, 4. táplálkozás, 5. tartóz
kodási hely, 6. a szaporodás módja, 7. haszna s kára, 8. különös 
tulajdonságai, 9. ellenségei; továbbá levelek és a legszükségesebb 
üzleti fogalmazványok készítése egy-egy adott minta szerint, többé- 
kevésbhé a fönnebb említett napló szerkesztés is e pontba tartozik, 
ha ugyanis előre kijelöljük növendékeinknek a vázlatot — illetve 
sorrendet (gondolatrendet), a mely szerint p. 1. egy nyilvános ünne
pélyt, egy sétát vagy majálist, melyekben ők maguk is resztvettek, 
vagy az egész hét folyamán bár jelentéktelenebb, de közvetlen ál
taluk tapasztalt élményeket iratunk le velük.

A  naplószerkesztésről meg kell közbevetőleg említenünk, hogy 
ez ama csalhatatlan ellenőrző eszközt adja kezünkbe arra vonat
kozólag, vájjon miként figyelik meg növendékeink az élet jelenségeit 
s mennyire képesek azokat helyesen felfogni s megítélni.

4. Sem az anyag, son aluli nincs meghatározva. Megjegyzendő, 
hogy a 2. pont alatti nyelvtani átalakítás részben még a 2. 3. 4. 
iskolai év fogalmazási gyakorlatai közzé sorozható, míg úgy ez, mint 
annak többi részletei s a 3. pont már a felső fokon vehetők elő ; azon
ban olyan fogalmazványok, melyeknek összeállításánál mindkét té
nyezőnek megteremtése a növendék dolga, a siketnéma-oktatásban 
vajmi csekély mérvben alkalmazhatók. Mindenesetre kívánatos, hogy 
p. a tanfolyam utolsó évében a siketnéma is tudjon önerejéből ki
sebb elbeszéléseket s leírásokat fogalmazni, valamint a mesék, köz
mondások, szórejtvények, hasonlatok (parabola), szójátékok (parono 
masia) s több efféléket is magyarázni s írásbelileg értelmezni, csak
hogy függ az a növendékek tehetségéről s szellemi fejlettségéről.

Hogy a fogalmazási gyakorlatok eredménye ne váljék kétsé
gessé, el nem mulaszthatjuk annak hangsúlyozását, hogy ha a nép
iskolában csak úgy lesznek gyümölcsözőkké a fogalmazási s helyes- 
írási gyakorlatok, ha azok nyilvánosan s közösen javíttatnak ki a 
palatáblákon, kétszeresen áll ez a siketnémáknál, m rt ezáltal félig- 
rneddig megmenekül az ember ama lélekölő munkáló!, melybe a si
ketnéma tanulók házi feladányainak kijavítása kerül, mert ilyképen 
a papíroson csaknem több helyet foglalnának a vörös tintával tett 
javítások, mint maga a feladvány, valaminthogy tagadhatlan, hogy 
amúgy önmunkásságra és gondolkozásra szoktatjuk őket. E czélból 
kicseréltetjük a táblákat s elolvastatjuk egyik növendékkel az első 
mondatot, melyet a többi leolvas az arczáról. Ha hibátlan az elol
vasott mondat, engedünk egy perczet a többinek, míg megnézik táb
lájukon ugyanazt, hogy jól van-e s ha hibás, hogy kijavíthassák. 
Az így kijavított feladványt aztán a fogalmazási füzetbe tisztáztat
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juk velük az óránkivüli időben és az így tisztázott feladványokat 
javítjuk ki otthon a vörös tintával, amidőn már ugyanis kevesebb 
javítani való marad fenn.

3 A társalgási nyelv ama' különleges ága a siketnémák nyelv- 
oktatásának. mely az épérzéküek iskoláiban nem képezi a rendsze
res tanítási eljárás tárgyát, sőt egészen ismeretlen, mert fölösleges. 
Elmaradhatlan kiegészítő része ez azonban a siketnémák nyelvok
tatásának, mert a nélkül, hogy módszeres oktatásban részesülne a 
halló a czélból, hogy egyátalán közlekedhessék a környézettel vagy 
egyébb idegenekkel, a mindennapi érintkezés, gondolat- s nézet csere, 
szóval a folytonos akusztikai behatás oly képzőleg hat az épérzékü 
beszédkészségére, hogy észrevétlenül sajátítja el az úgynevezett köz
lekedési nyelvet; míg a siketnéma, ha a társalgási nyelv, mint tan
tárgy, nem szerepelne a siketnéma intézetek tantervében, tudná tán 
kilépése után is, a tantárgyak egyes részleteit, ha valaki esetleg 
kérdezné tőlük, a könyvben megállapított szöveggel elreczitálrn, de 
más oldalról meg talán még kenyeret sem volna képes magának 
kérni a környezettől.

Miután világosan látható ez előzményben e tantárgy szükséges
sége s czélja, könnyen következtethetünk tehát annak annak anya 
gála, mely a napi események, polgári viszonyok, állami rendtartás1 
a kereskedői élet, közlekedési viszonyok, az időszakok, időváltozás, 
valamint az ismertebb közmondások, szójárások és képes kifejezések 
stbbinek módszeres egymásutánban való megbeszéléséből áll s me
lyek mind oly dolgok, hogy kellően nem méltathatok a többi tan
tárgyak kezelése közben.

A társalgási nyelv-tanulás anyagát tehát legelsőrendü német 
szakíróink véleménye szerint, a gyermek fejlődésének megfelelő tan
menetben felosztva, valamint az annál követendő tanítási eljárást, 
röviden a következőkben adhatjuk :

a) Az alsó fok, vagyis az első osztály csak annyiban működ
hetik közre e tekintetben, hogy az időnként elérhető phonetikai ered
ményekkel lehetőleg párhuzamosan merítse a gyakorlati életből anya
gát, és így a későbbi közlekedési nyelvet előkészítve, a kis ujonczokat 
egyes könnyebb szólás formák használatára szoktatja, melyek nem 
egyebek, mint a leghasználatosabb köszöntő, kérő, parancsoló stbbi 
mondatocskák.

b) A  középfokon (2. 3. 4. tanév) azonban legtöbb súly fekfet- 
tetik a közlekedési nyelv kifejlesztésére. Jóllehet folytattatik a fön- 
nebb vázolt anyag és pedig mindinkább terjedelmesebb egészet ké
pező évfolyamonkénti keretekben, de a mellett úgy a nemrég elhunyt 
Arnold (Riehen Svájcz) mint Griesinger (az esslingeni intézet jel. ig.) 
s mások véleményét, valamint a magunk tapasztalataiból levont né
zeteinket követve, lehetőleg minden alkalmat felhasználunk arra, 
hogy siketnémáink közlekedési nyelvét gyarapitsuk. Az alkaloinsze 
riiség maga szolgáltatja erre a legtermészetesebb s leghozzáférhetőbb 
szemléltető eszközt. Miért is ha csak palavesszőjét vesztette el p. 
valamelyik növendékünk, már eme kis rendetlenségére vonatkozólag 
az egész osztálynak tanulságos párbeszédecskét inscenirozhatunk,
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nint: „Ha N. elvesztette palavesszőjét, okos, gondos liú ő?-1 „Nem
ikos, nem gondos fiú.“ , ,,

„Hát milyen fiú? —  Megjegyzendő, hogy itt, ha esetleg meg
smeretlen volna növendékünknek e fogalom : feledékeny, pompas a - 
talom nyílik annak megismertetésére s azt mondjuk: „Mivel N. el
vesztette palavesszőjét, ő feledékeny ( =  vigyázatlan =  gondatlan) 
gyermek.“ És tovább: „A  jó katona vigyáz fegyverére, a ]o tanuló 
vigyáz pala vesszőjére („tanszerére =  tanszereire) • .

És a pár perczet, melyet növendékeink közlekedési nyelvének 
fejlesztése érdekében áldoztunk, koránsem sajnáljuk, sőt azonnal 
beírjuk e fogalomszót analog kitételeivel együtt a fonnebb említett 
fogalomgyüjtő szótárba, hogy azt mindegyik beírja órán kívül a ma
gáéba s ”igy maradandó tulajdonukká váljék növendékeinknek, mert 
ha az ily apró-cseprő alkalmakat azonnal fel nem használjuk, azoka 
mintegy hajuknál fogva előrántani s mondva csinálni vajmi bajos 
dolo°\ Ily  természetes és közvetlen szemléltető eszköz nélkül pedig 
aiig°volna értéke az egész társalgási nyelv beemlézésének; valamint 
hogy annak kezelése semmi egyébbé, mint a jelnyelvnek az e 
(hangzó) nyelvbe való átfordításává válnék, mi által meg ónként a 
vegyes tanmódba esnénk vissza, holott ezt úgy mint a többi tantárgy 
kezelését, a jelek használata nélkül követeli a hamisítatlan neme
tanmód. , ,

Mivel azonban átalán elfogadott különleges tanelv a siketnemak 
oktatásában, hogy a mit csak közlünk növendékeinkkel, mindazt szi
gorú gondossággal kell bennük megrÖgzitenünk a már isméite kre va o 
gyakori visszatérés, vonatkozás vagy emlékeztetés által, követ vezes ep 
bizonyos órák szabatnak ki a közlekedési nyelv gyakorlását a is, tőgy 
azokban az időnként s alkalmilag összegyüjtögetett anyagút atismetel- 
tessük s összefoglaltassuk növendékeinkkel. Tehát az alkalomszerusegben 
rejlik, mintegy az illető kitétel megértetése, a taisalgasi nye v sza 
mára kijelölt órákban pedig történik az addig felszaporodott szolas- 
formák begyakorlására — illetőleg kikérdezése. Ami továbbá a si- 
ketnémáknak a tanórákon kívüli időben való tarsalgasat illeti, íogy 
részben alkalmaztassanak a tanórákon begyakoroltak, részben uj meg 
uj szólásformák hozzájárulásával gyarapodjék ebbeli beszedkeszségok 
arra, valamint más intézetekben úgy a vámban is gyakorlatban van 
a szakszerű felügyelet étkezés, leezketanulás, séta, játék stb. alkal-

radVac)  A  társalgási nyelv bővebb kifejtésének még inkább alkal
mazásának s felhasználásának azonban a felsőbb fokon (o. b. osztály) 
illetőleg a 8 évre terjedő tanfolyam legutolsó két évében, van tulaj
donképen helye, ahol már nem annyira valamely előre kije olt avagy 
az alkalomszerűen összegyűjtögetett anyag képezi annak tárgyát, 
mint inkább, számot vetve ama körülménnyel, hogy mindinkább 
közel» az életbe kilépés pillanata és az egész nyelvoktatás epu- 
letén°még mindig sok tatarozni, csinosítani, javítani s kiegyenlíteni 
való van, mely eljárás növendékeinknek az intézeti eletbol a valódi 
életbe történendő'átmenetet mintegy megkönnyíteni hivatva van, — 
mindent felhasználunk s kizsákmányolunk, ami csak e őzeiből meg
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felelőnek látszik és arra serkentjük nemsokára kilépendő növendé- 
kemket, hogy amit észleltek de csak félig vagy még éppen nem 
ertenek, maguknak megjegyezzék vagy papirosra jegyezzék és azok- 
nak a magyarázatat kikérjék tőlünk a társalgási nyelv órájában, 
f a l t a i  eíerjuk azt, hogy legalább a tehetségesb és közlékenyebb 
növendékeknek minduntalan lesz valami kérdezni valójuk s hogy 
ugyancsak ezekből válhatnak ily módon a legügyesebb társalgók.

keYesbbe kepezi a siketnéma társalgási nyelvének fejlesztését 
a felső fokon mely mar az 5. 6. 7. s 8. osztályra egyaránt áll, a 
heti e menyeknek hetenkénti egy órán való megbeszélése s a meg
beszélteknek leiratasa, mely tulajdonkép a leghibátlanabb anyagát 
szolgaitatja a naploszerkesztésnek. Kitűnő anyagot szolgáltatnak 
továbbá a naplovezetesre az ifjúsági iratok, milyenek pl. intézetünk 
szamara jarattatnak, amennyiben azok. koronként szintúgy f'elhasz- 
naltatnak olyatenkep, hogy az olvasmánykezelésnél leirt eljáráshoz 
hasonlóan megmagyaráztalak előzőleg az illető czikkben foglalt 
ismeretlen fogalmak azután felhagyjuk nekik azt magánolvasásra 
azután meg beszedvén tőlük a lappéldányokat, emlékezetből irat
tatjuk le velők az olvasottakat, amidőn is látható, kiki mennyire 
kepes azokat^lehetőleg^ önállóan, saját szavaival reprodukálni. Ha 
azutan nyilvánosán kijavíttattak e dolgozatok, beirattatnak a tisz
tázott naplofuzetbe. Fölötte gyakorlati dolog az is, ha a lapok hir
detéseire is felhívjuk növendékeink figyelmét s azok czélját. tártál- 
ruat s nyelvezetet megmagyarázzuk sőt hasonlók szerkesztését is 
megkisereltetjuk velők, mert  ̂ ezeknek is meg van a maguk sajátos 
nyelvezetük .va lam in t természetes, hogy az itt esetleg előforduló 
idegen szavak magyarázatától sem kell idegenkednünk sőt azoknak 
ha helyen vannak, használatát is meg lehet engednünk. Az olvasás 
iránti kedvet pedig azért élesztjük a siketnémában, mert az intézeti 
képzés körantsetn kepes nyolcé év alatt öt az élő s Írott nyelv teljes 
birtokába helyezni, mint inkább arra szór if kozhat ik e rövid idő alatt 
hogy a tulajdonlcepeni autodidaktám önképzésre s tökélyesbülésre ész 
I s alaP°J «Mosson s n/y az épérzék flekkel leendő érintkezésen
kívül fő fo eszköze az ö teljes emberré való fejlődésének az olvasás lesz.

, -tekintve vegre azt, hogy az eddigiekből következtetve, a siket- 
nema-intezet a népiskolával azonos czélokat követ, önként felmerül 
a kérdés hogy mifele életpályára képesítő iskolát végzett egyének
ből képezhetők legrövidebb úton e különleges szakma munkásai?

-Nem is lehet más és természetesebb következtetést az előzmé
nyekből levonni, mint azt, hogy tanítóképző intézetet s esetleg már 

a neP,lskT laban. önállóan működő egyének legkönnyebben 
képezhetők e szakomra s így legtöbb garantiával bírnak arra, hogy 
sikeresen működhetnek e szerencsétlenek nevelésén *és oktatásán.

V.

s állítása?^ eZek Után a ”BeSzél0 siketnémák nyilvtanitása“ elveit

A bevezetés első pontja is ellenkezik a valósággal, a mennyi-
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ben Németország legtöbb intézetében a jelnyelv nem képezte az is- 
meret szerzés alapközegét s a siketnéma ajkai a legrégibb siketnéma 
oktatásban is „megnyíltak.“ A  beszélés a váczi intézet keletkeztétől 
mostamg (85 év) mint tantárgy előfordult s a jelenlegi módszertől 
csak annyiban külömbözötf, a mennyiben a nyelvalakokat gramma
tikai utón sajátíttatta el, a mint szerző most is akarná, magyarázóul 
a jelnyelvet használta és nem űzte az ajakleolvasást. Hoo-y ez rnai 
nap már túlhaladott (50 évvel) álláspont arról szerző tájékozatlan
sága mellett valóban nem tehet; hogy ő még ma nap is grammati
ci11 nyelvtanításról beszél (1. 6 lap) az szintén ennek tudható be. 
H °gy a Slketnéma az életben nem fogja előszedni a nyelvtant, arról 
az ó foglalkozása biztosit s hogy azt elvont magyarázatai miatt 
nem fogja kedvelni, arról a hallók is elég tanúbizonyságot tesznek. 
Igaz, szerző előáll avval, hogy a hallónak nyelvtanra nincs is szük
ségé, erre azomban azt felelhetjük, hogy ha a siketnéma csak erre 
támaszkodva akar boldogulni, akkor nem boldogul s ha neki a be- 
szeles (anyag és alak) vérévé nem vált, akkor roszul tanítottuk s 
nem feleltünk még czélunknak.

Igen elmésen jegyzi meg a szerző (8 lap) „a siketnémánál el
lenben a tény ismeretének elsajátításából keletkező közvetlen gyö
nyört kell arra felhasználnunk, hogy a hallók előtt szinte megfog
hatván (de azért a siketnémánál fennforgó) előadási (nyelvi) nehézségek
ből eredő undort legyőzzük.“ Evvel azomban ellentmond „Alaktana“ 
mert az nem a tényeket, hanem a szabályokat veszi alapul s ezekhez 
alkalmazza a tényeket. Váljon az az alaktan oly gyönyört keltő-e 
meytől a beszélni tudó halló elkedvetlenül; de a siketnéma örömét 
leli benne ?

A  „borús kép derültebb pontjaid ban azt mondja szerző, hogy 
a „siketnemáknak a hallóénál elevenebb és erélyesebben működő 
tantasiaja van.“
, Ehhez egy kis szó fér. Kinek működik élénken a fantasiája ? 

részben a vérmérséklettől, de jó részt azon kör minőségétől függ 
melyben mozog. Mig a hegyi pásztor összes fantasiája a juhturó és 

ansig  ̂ terjed, a városi „tapasztaltabb“ egyéné sokkal izgatóbb 
után vágyik, b vájjon nem-e tapasztalt vagy hallott tényeken ele
venül meg a fantasia? Nem-e az legképzelődőbb a ki sokfélét lát 
vagy olvasott ? Erre a psychology könnyen megtalálja a feleletet, 
de mi is megtelhetünk rá igennel. A  siketnéma izolált állásából ki
folyólag valóban nem rendelkezik elég tág ismerettel ahhoz, hogy 
fantasiaja ragyogóbb s elevenebb lehessen. Hogy ő a külvilág zaját 
nem hallja, ez csak hátrány képzelődő tehetségére s nem előny, 
bzepirasi es kézimunkái tehetségükre (9. 1. annyit mondunk csak, hogy 
ez, nem természettől bírják, hanem a tanítás eredményei s ez ered
mények a hallóknál, ép úgy, sőt nagyobb mértékben nyilatkoznak. 
Az optikai helyes írásra vonatkozólag sohasem állíthatjuk a siket- 
nemat a hal óval egyenrangba, mert az interpunktiók s ékezetek a 
jól tanított hallónál sokkal kevésbbé hibásak, mint nála s ezt épen 
hallás hiányának tulajdoníthatjuk.

Emlékező tehetségének kitartósságára vonatkozólag fentebbiekre
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hivatkozunk s ismételjük, hogy emlékező tehetségünk csak az irány
ban kitartóbb, a mit folytonosan gyakorolhatunk, s ez a siketnemanal 
a nyelvet illetőleg nem épen kedvező. Hogy olyanokat is betanul, a 
mit nem ért, az tény, hogy azomban őt erre bizonyos tudat sarkalja 
nem hisszük, hanem azt inkább, hogy ezt kényszerűségből teszi, s 
hogy a nagy anyag quantumnak nagy haszna volna, azt nem mi,
hanem mindenki tagadni lógja. . . . . . . .

A  „közös jellemvonások“ d) pontját (11. 1.) csak helyeselhetjük 
s ez képezi a mi tanításunk sarkalatos elvét is. Alkalmazkodni az 
ő igényeihez s nem terhelni olyassal, a mit még nein ért s (különö
sen őrizkedni attól, hogy olyas ismeretek betanulásával gyötörjük, 
melynek hasznát csak később fogja megtanulni). Szerző részéről 
azonban ezt csak frasisnak vehetjük, mert előző lapon épen ő mondja, 
hogy a siketnéma jó emléző tehetségét ki kell használni, nagy 
anyagquantum szerzésre későbbi összehasonlitas megmagyaiazas s 
rendszerezés czéljából. Vagy ez is megfelel a siketnéma igényeinek 
s éleszti tanulási vágyát? Erre szerző a 12. lapon maga így válaszol: 
„Es megjegyzendő, hogy az ismeretszerzési munka nemcsak azéit va 
hátik undort gerjesztővé és gyűlöletessé, mivel az észre szertelett 
nagy nyomást gyakorolt; hanem legkivált azért, mivel nem alkalom
szerűen és érdekesen, nem ízletes ts nem megemészthető alakban talál
tat ik fel.“ Mi is azt hisszük, hogy ne tanítsunk mi a siketnémának 
előre semmit, hanem várjuk be a kellő alkalmat s akkor is alkat 
mazkodjunk az ő igényeihez. .

„Teendőink körvonalozásá“-ban azt mondja szerző: „ . . • ki
tűnik, hogy a siketnéma csak alaki eszközökkel juthat a nyelvnek 
birtokába.“ Mint az előző pontokból kiviláglik, nem érthetünk vele 
egyet. Nem kicsinyeljük az alakok fontosságát, sőt az ekletikusokka 
egyetértve egyenjogositjuk a nyelvoktatás többi ágaival, de uiai a 
IV. pontból meggyőződhetik bárki, hogy minden egyebet kicsinylő eg 
nélkülözve, kizárólag s egyedül az alaktan révén sohasem juthat a 
siketnéma a nyelv birtokába, és nem mondhatjuk, hogy csak ez 
üdvözítő. Mi az alakot az alkalomszerüségnek alája rendeljük, s nem 
kívánunk az alak számára alkalmat előidézni. Ez nagyon erőltetett 
munka s mint minden erőltetett, hiába is volna egyszersmind. Nem is 
várunk a nyelvtantól olyas nagy eredményt, mint szerző, és ebben nem 
állunk egyedül; támaszkodhatunk lélektani alapokon nyugvó munkákra. 
Nincs is szükségünk külön nyelvtanra, mint szerző kívánja s összes 
tankönyvül csak egyet óhajtunk: „Olvasókönyvet“ â  siketnéma sza
mára. Sorolja fel ez a nyelvalakokat, de nem szabályokra támasz
kodva, — s oly kevés mértékben, a mely elégséges a fentebb említett 
egyszerű beszédhez. Azon állításával, hogy „a siketnéma szamara 
irt nyelvtannak mind alakilag, mind tartalmilag többet kell felölelnie, 
mint a hallók számára Írottnak,“ mert a „siketnéma csakis alaki utón 
tanítható“ s mivel „csak belőle gyűjthet magának nyelvi tapaszta
latokat csak annyit jegyzünk meg, hogy az intézeti tanításnak 
semmi haszna sem lesz, ha a siketnémanak kilépése után is könyvre 
lesz szüksége s e nélkül nem tud magán segíteni, másodszor, nyelv
tani tapasztalatokra nincs szüksége, a nyelvi tapasztalatokat pedig
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nem a könyv, hanem az alkalom adja meg. Szerző e kettőt mindig 
összezavarja s úgy látszik arra nem gondol, hogy nyelv létezhetik 
nyelvtan nélkül, de nem megfordítva. Es ebben fekszik a tanulmány 
főhibája. Nyelvtanról csak akkor lehet szó, ha valaki már nyelisme- 
rettel bir s még a hallók számára irt idegen nyelvtanok sem foglal
koznak nyelvtani definitiókkal, hanem természetes utón iparkodnak 
czéljukat elérni. A  többi tankönyvre, mint tankönyvre nincs szük
ség külön, hanem használjuk a hallók számára Írtakat. Addig mig 
növendékeink némileg Önálló nyelvismerettel nem bírnak, csak egy 
tantárgy létezik, mint tantárgy, a nyelvoktatás, s ennek a keretébe 
illesztetik be minden más.

Szerző a számtanra utal, hogy ott sem elég csak összeadni, 
hanem meg is kell mondani mit tesz, miért teszi. Nem mondunk 
mást, csak annyit, hogy erre a gyermek felfogását gyengének tartjuk, 
s azt óhajtjuk, hogy inkább értse a számmüveleteket, semmint szajkó 
módra tudja.

„A  nyelvtanítás feladatának megoldásáéban szerző néhány 
példára hivatkozik, mik látszólag mellette szólnak. Azt mondja t. i. 
hogy a nyelvalakokban járatlan siketnéma igy szól hozzá „Kér, nem tud 
levél ír.“ stb. Elismerjük észrevételének helyességét, de okát nem 
abban találjuk, a miben szerző, hanem abban, hogy azt a kifejezést 
nem-tanulta meg eléggé szemlélni. Nem a módszer a hibás, hanem 
a kivitel. Itt újra ismételjük, hogy a növ. ne tudja a nyelvet, ha
nem értse. S érteni csak akkor fogja, ha azt kellőleg érzékeltettük. 
Nem fektetünk súlyt sem a priori sem a posteriori raegokolásokra. 
Nem mondjuk meg a siketnémának, hogy miért kell azt a nyelvala
kot használni, hanem azt, hogy így kell használni. A  miért-re felelés 
sokkal tágabb nyelvismeretet kíván, mint a mivel a siketnéraa bír
hat, s igy tehát azon elvét: „Fejtsd ki jól a részleteket, hogy azegészet 
tisztán állíthasd szemlélet elé“ megfordítjuk s azt mondjuk : „Add 
meg az egészet s azután próbáld meg a részletekre felhívni figyelmét, 
a mint azt épérzékü nyelvtanítása igazolja, amennyiben az elemi nyelv- 
oktatás egyedüli helyes tanmenete az elemező (analytikai), mely határo
zott kifejezést nyer úgy a népiskolai, mint a siketnéma intézetek tan
tervében ; sőt Vatter a frankfurti intézet jeles igazgatója már a si- 
ketnéma-intézet I. osztályában is a Jacotot által feltalált s K rä
mer és Vogel lipcsei polg. isk. tanítók által tökélyesített normál
szavak módszerét kívánja alkalmaztatni, mint az Fibel-jében vilá
gosan látható.

Az alaktanra (22—80. lap.) magára nem teszünk megjegyzést. 
Álláspontunkat a fentebbiekben kifejtettük s igy ezt a részt határo
zottan rossznak tartjuk. Csak a szerző paedagogiai tapintatának 
s szépérzékének megvilágítására idézzük még is a következőket: 
„bába, (18. 1.) szül, (20. 43. 1.) kosz, (25. 1.) A  mit nem ember készí
tett, az teremtmény; a lovat nem ember készítette: tehát a ló teremt
mény. (64. 1.) A  ló azért teremtmény, mivel nem ember készítette 
(66. 1.) Undort keltve bűzlik a dög. (84. 1.) Mocskos embert eszi a 
kosz. (85. 1.) Szülésnél segít a bába (86. 1.) Arczon nagyon rvít a 
var. (88. 1.) Megjegyzendő hogy mindezeket 15 — 18 éves leányok és
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fiuk együttes tanitásánlá kell lehetőleg kimerítően szemléltetni. 
Kommentárt nem csatolunk hozzá.

A  „befejezés“ még egyszer ajánlja a módszert s reméli, hogy 
„ily  terjedelemmel szerkesztett tankönyvnek az az előnye lenne, hogy 
azt épen úgy használhatnék a kezdőknél, mint a légiiül adott ubbalcnM.* 
A kezdőknél mechanikusan begyakorolva, a haladottabbaknál annak 
élőszóval való elmondását követelve.“ Nem megfordítva előbb szem
léltetni s azután gyakorolni még pedig mind két fokon?

S vájjon micsoda nyelvalakot tanuljon a kezdő siketnéma, mi
kor még anyaggal nem rendelkezik?

Szabad e továbbá nyelvet az alakok szerint csoportosítva ta
nítani, — a mit még a hallónál sem mernek megtennni; a siketnémánál 
a kinek nincs magyarázó nyelve? Vágy oly könnyen lehet-e — 
majdnem megrendelésre — a szemléleteket előrángatni, hogy a ta
nítás unalmassá ne váljék ?

A  fentebb elmondottak alapján mondtuk, hogy szerző nem 
ismeri az anyagot, a siketnémákat, azok képességeit, a nyelvtanulás ne
hézségeit s ezt nem ismervén, nem tudja a siketnéma intézetek czélját. 
Ennek nem tudása teszi munkáját dilettánssá, habár szorgalmát s 
ügybuzgalmát e téren nem vonjuk kétségbe s méltányolni is tudjuk. 
Az ő végczélját a nyelvtan alapos tudása képezi. A  mi czélunk pe
dig az „Tanítsuk meg a siketnémát a nyelvre azon az úton, a me
lyen a halló tanulja; s mennél inkább megközelítjük ezt, annál 
biztosabban fogjuk ezélunkat elérni.

Végül még Ntdő. szerző által provokált hírlapi polémiáról né
hány szót. Elismerjük, hogy e téren szerző felettünk áll s nem is 
óhajtunk vele versenyre kelni, mert mi nem az ő képességeit s 
szellemi műveltségét vontuk kétségbe, hanem e téren szakképzettsé
gét. S nem is szemétét kifogásoltuk, hanem felállított módszerét. 
Nem óhajtunk visszafelé haladni s ha már előbbre nem törhetünk, 
legalább színvonalon akarunk maradni.

Nem mondjuk neki, — hogy saját szavaival éljünk — „Amice, 
descende inferius“ sőt ellenkezőleg. Ha ő annyira meg van győződve 
képességeiről ajánljuk neki, hogy hazánk 3000 tanköteles siketnémája 
közül válasszon ki nehányat s próbálkozzék meg velük; továbbá 
igazolja be szakképzettségét; s ha tanítványaival a vélt eredményt 
eléri, s erről nyilvánosan bizonyságot tesz s különösen ha az ezen 
szakmára képesítő oklevelet felmutatja, akkor újra elfogadjuk vele 
a vitát — de nem személyeskedést — addig azonban egész határo
zottsággal mondjuk : Ne sutor ultra crepidam !
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FÜGGELÉK.

A  „Budapesti Hírlap“ és „Egyetértés“ napilapok szerkesztősé
géhez szerzők által beküldött bírálatok szószerinti szövegei:

„A beszélő silcetnémák nyelvtanítása“ czim alatt jelent meg a 
napokban Váczon egy 94 oldalra terjedő könyvecske. Szerzője Pivár 
Ignácz kegyesrendi áldozár és siketnéma-intézeti hitoktató. Nem  ̂ ta
gadható el szerzőtől a munkásság, szorgalom, gondolkodás, általános 
tudományosság s a jó akarat, mely jó tulajdonait a könyvecske tu- 
tólagos megtekintése is elárulja. Erősen kirí azonban belőle a szak
avatott előtt először az, hogy szerző csak 3 éve foglalkozik a siket
némák vallásoktatásával, másodszor pedig az, hogy sem az idevágó 
szakirodalmat nem ismeri, valamint hogy a körülbelül 10 év óta egy 
pár hazai tanügyi lapban megjelent szakértekezésekről sem vett tu
domást. Pedig meggyőződésünk, hogy ha e körülmények nem forog
nának fenn, melyek a könyvéből kiérezhető dilettantizmust eredmé
nyezték, bizonyára más elveket vallana a siketnémák nyelvoktatása 
érdekében czélhozvezetőknek. Századunk első évtizedeire vettetnék 
vissza a siketnémák nyelvoktatásának kifejlődése s tökélyesbitése, ha 
e könyvecskében letett eszmék után indulnának az e szakmával fog
lalkozók. Mintegy 50 éve már, hogy az általános paedagogia terén 
a grammatikusok korszaka virágzott; és a mennyiben a siketnémák 
nevelői mindenkor lépést tartottak az épérzéküek oktatásával foglal
kozók vívmányaival — illetőleg ezeket saját különleges szakmájukban 
alkalmazni s lehetőleg értékesíteni iparkodtak, tehát a t. szerző is 
határozottan a siketnéma-oktatás grammatikusai álláspontjára he
lyezkedvén, a nélkül, hogy sejtené, amaz elavult grammatikális rend
szert véli kizárólag helyesnek, mely csak mint történeti tény, de ma 
már teljesen túlhaladott módszer, foglal helyet Kruse és Walther 
siketnéma — nevelés, és irodalom történeteiben. Jóllehet a legutóbbi 
szakemberek (Sägert, Schőttle, Priester, Cüppers, Vatter, Arnold) 
(ekletikusok) módszere a legtökéletesebb, melyben a nyelvalakok 
kellő méltatása sem hiányzik, természetesen csak oly mérvben fog
lalnak abban helyet, a mennyiben az alak helyes ismerete a tarta
lom felfogását a siketnémánál épp úgy megkönnyíti, mint az épér- 
zékünél ; de az egyik szélsőségre a másikkal lehet telelni, értve 
Hill módszerét (1840), aki a siketnémák nyelvoktatása második kor
szakának volt a megalapítója, — t. i. a nyelvalakok teljes mellőzé
sével. És hogy a hires Hill weissentelsi igazgató siketnéma növen
dékei, aki 13 szakmunkát irt, legalább is annyit tudtak, ha nem 
többet, mint a grammatikus rendszert követőkéi (Heinicke-től Jiiger-ig 
bezárólag), azt az irodalomtörténet s Németország minden részéből 
Weisenfelsbe, a siketnéma-tanmód akkori Mekkájába zarándokolt 
számos szakember útleírásaik bizonyítják. Eltekintve e tévedéstől 
hiúban keressük abban az egyes évfolyamokra való módszeres beosz
tást, jóllehet számos nyelvgyakorlati példát mutat be könyvében a
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t. szerző; hanem hogy mikor, hányadik tanévben s mily mérvű tárgy
ismeret. s szókészlet alapján lehet egy siketnémát a ragok, szóviszo- 
nyitás stb. használatába bevezetni, arról mit sem említ a t, szerző. 
Továbbá éretlen gyermekek szájába nem való példáival sem lehet az 
ember kibékülve. Mert felteszem, hogy ha szerző a nyelvtan tanítá
sával foglalkoznék a siketnémák váczi intézetében, okvetlen megkell 
hogy értesse a gyermekekkel a valamely nyelvalak, ragozás stb. 
feltüntetésére szolgáló példa tartalmát is. mert ismeretlen fogalmakon 
nem lehet az alakokat szemléltetni: már pedig kiváncsi lehet bárme
lyik olvasója is a t. szerzőnek, vájjon miképpen fogja a bába, tojik, 
szül, kosz szók, avagy az ékezés okozta érteményváltozás feltünteté 
sere a 86. lapon következően hangzó: „Kedves piczi lény a baba. 
Szülésnél segit a bába“ 4-ik versecskének az értelmét, a gyermeki 
szeméremérzet megsértése nélkül felfogatni növendékeivel? Jók azon
ban t. szerző könyvében a rokonságok szemléltetésére készített táb
lázatok ; csakhogy ezek, a föld kerekségén létező bárminémü szakte
kintély véleménye szerint is, a szemléltető oktatás keretében s nem 
a grammatikai oktatásban foglalnak helyet. Végü l: csak csodálható, 
hogy oly nagy tantestületben, a hol 12-en foglalkoznak a nyelvok
tatással, éppen a hitoktató véli magát 3 évi működés után hivatott
nak, egy a szakmáján kiviil eső tárgy tanitásmódjára nézve nyil
vános úton iránt szabni I

Hiszen, ha érdemes s értelme volna egyátalán hazánkban egy 
siketnémák tanitásmódját tárgyaló könvv megírására valakinek időt 
s fáradságot venni, bizonyára akadna 12 közöl, de nem egy, aki — 
vaoy^9 akik —  több évi gyakorlatuk szakismereteik és szakvizsgájok 
alapján képesek volnának szakmunkák Írására. Nem lévén azonban 
ez idő szerint még nálunk ily szakkönyveknek számbavehető fogyasz- 
tóközönségök, tehát nem látjuk az időt elérkezettnek arra, miszerint 
az illető iró, kiadó hiányában, anyagi áldozatot hozzon, mert az 
ilyetén vállalkozást ma még csaknem az irói viszketeg s hiúság ki 
folyásának tekinthetnénk. Mindössze tankönyvek szerkesztése s ki- 
nyomatása lenne ma helyén a mennyiben a váczi orsz. intézetben a ^  
izraelitak budapesti felekezeti intézetében, az aradi s temesvári vá
rosi siketnéma-tanodákban tanítás alatt lévő siketnéma növendékek 
száma a 200-at megközelítvén, már meglehetős tekintélyes számú fo
gyasztókkal állnánk szemben. Ezek kijelentésével tartoztunk az igaz
ságnak. A  könyvecske technikai kiállítása becsületére válik Mayer 
Sándor váczi nyomdájának.

Vácz, 1887. április 2-án. Taritzky Ferencz.

Az „Egyetértés“ tekintetes Szerkesztőségének!
B u d a p e s t .

Mellékletben küldött .s becses lapja irányának megfelelőleg 
rövidre vont könyvismertetésemet azon kéréssel vagyok bátor figyel
mébe ajánlani, hogy azt mielőbb közölni szíveskedjék.

Vácz, 1887. április 3-án. Scherer István.
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rA  beszélő siketnémák nyelvtanítása. Módszertani tanulmány. 
Irta Pivár Ignácz, kegyesrendi áldozár s siketnéma intézeti hitok
tató.- Vácz, 1887. Nyomatott Mayer Sándornál. Laikus gondolko
zással irt jóakaratéi munka, mely a váczi intézetben tapasztalt egyes 
hiányok aiapján készült s egy már rég elavult módszert akar újra 
feleleveníteni. Annyiban téves, hogy az intézet czélját s eszközeit 
nem ismeri eléggé, mert a siketnemat csak a beszelesig tanitjak s 
mert az intézet tanterve úgy is mindazt magában foglalja a nyelv
tanítást illetőleg — s az újabb kor követelményeinek megfelelőbben
__ a mit könyvében lelsorol. Nilátszik müvéből, hogy a siketnéma
szakirodalomban még nagyon kevés jártassággal bir s különösen a 
nyelvtanítás módszereit nem tanulmányozta. Dicsérendő a jóakarat, 
mely vezérlé, de utasításait s módszerét nem merném ajánlani s 
különösen nem merném a serdülő leányok előtt kissé nagyon is reális 
szavait s kitételeit magyarázgatni.4*
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