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- A közoktatásügyi miniszterhez. -

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1904-iki

Évkönyvét kegyes figyelemre méItatás végett, a mult évhez hasonlóan,
mély tisztelettel beterjesztjük Nagyméltóságodhoz. Amidőn ezt tenni
bátorkodunk, legyen szabad az Évkönyvből kiemelnünk azokat az esz-
méket, javaslatokat, kérelmeket, amelyek az utolsó évben az Egyesület
valamennyi foruma előtt behatóan tárgyaltatván, mint munkálkodásunk-
nak végeredménye, hivatva lehetnek arra, hogya siketnéma-oktatásügyet
előbbre vinni segitsenek ; feljogositva arra, hogy a közel jövőben teendő
kormányintézkedéseknél, mint a gyakorlati szakemberek véleménye, épen
oktatásügyünk érdekében legalább némi méltánylásra száraithassanak.

Kegyelmes Urunk!
Már mult évi felterjesziésünkben hangsúlyozni bátorkodtunk a

hazai siketnéma-oktatás extensiv és intensiv fejlődése közötti harmonia
szükséges voltát. Kifejtettük, hogy éppen a rendkivül örvendetes extensiv
fejlődésnek érdeke kivánja, hogy vele együtt emelkedjék a siketné ma-
oktatásügy belső értéke.

I. Általánosságban rámutattunk arra a körülménvre, hogy első sor-
ban a szakképzés idejének, nivójának feljebb emelése képezi egyik
kiválóan fontos feltételét a taneredmény fokozásának.

Egyesületünk azóta minden idejét, erejét majdnem kizárólag a
következő kérdések megvitatására fordította: ,,1. megfelel-e a célnak
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a képzés jelen szervezetében, .2. ha nem, a siketnéma-oktatás szem-
pontjaból micsoda módozatok mellett volna emelhető a szakképzés
becse, értéke?" .

Az első kérdésre mindenünnen tagadó választ kaptunk. Vala-
mennyi fórumunkon kifejezésre jutott az az elismerés, amellyel mos-
tani. képzőnknek a kezdet nehézségeivel küzdő munkája iránt viseltetünk.
Elismerésünk dacára azonban nem hallgathat juk el azokat a hiányo-
kat, amelyekkel az bir, amely hiányoknak pótlása siketnéma-oktatás-
ügyünk intensiv fejlesztésének és fejlődésének elsőrangú követelménye.

Ezeket a hiányokat röviden a következőkben sorolhatjuk elő.
1. A képző ez idő szerint nem vezeti be hallgatóit a tudományos

búvárkodás, megfigyelés, kisérletezés, rendszerbefoglalás, egyszóval a
siketnéma-oktatásügy tudományos alapon való fejlesztésének titkaiba.
A hallgatók aktiv munkálkodására kevés gondot fordit, fordi.that, mert

2. kevés az ideje,
3. nincsen rá eszköze.
Ideje kevés, mert az érvényben levő szabályzat ellenére most az

egy évig tartó előadások legfeljebb csak annyit érnek el, hogy az egész
oktatásügyről vázlatot nyujtanak a hallgatóknak; a kép részletes kidol-
gozása azonban, mely ismét csak egy második év alatt lenne elérhető,
ez idő szerint teljesen elmarad. Innen az a teljes bizonytalanság, a
mellyel közvetlenül a hivatalos szakképesítés után a legcsekélyebb
részletkérdéssel szemben is állunk. Szent meggyőződésünk, hogy a
képzési idő felemelése nélkül képzőnk sohasem fog megfelelni fel-
adatának.

De még akkor sem fogja elérhetni célját, ha a kellő idő mellett
nem rendelkezik a megfelelő eszközökkel. Most bonctant, élettant tanit
a képző; előadásai azonban nem állhatnak feljebb a népszerű ismer-
tető előadások szmvonalánál, minthogy a valóságon való magyarázás
helyett kénytelen megelégedni a gipszfiguraken és képeken nyujtható
szemléltetéssel. Az ily előadás pedig legfelebb arra lehet jó, hogy a
hallgatók szemében, akik tanitói előképzettségüknél fogva már tisztá-
ban vannak a tanitás fogalmával, az egész tanárképző és vele együtt
az egész siketnéma-oktatásügy komolyságát lerontsa. Egyesületünk azért
feltétlenül szükségesnek tartaná a képző olyan berendezését, amely ezt
a közvetlen szemléltetést lehetővé tegye. Ami elérhető lenne vagy úgy,
hogyaképzőhöz szerveztetnek a megfelelő klinikák külön szakorvosok-
kal, vagy pedig úgy, hogy a meglevő klinikák vonatnak bele a tanár-
képző szolgálatába, szervezetébe. Mi a magunk részéről az utóbbi
módot véljük ez idő szerint már csak gazdasági okokból is célszerűbb-
nek ; s igy alázattal kérjük Nagyméltóságodat, méltóztassék a képző
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hallgatóit a bonc- és élettani ismeretek megszerzése céljából az egye-
temre útasitani, hol mint rendkivüli hallgatók akadálytalanul részt-
vehetnek nemcsak az előadásokon, hanem a laboratóriumi gyakorla-
tokon, nemkülönben a colloquálásokon is. A budapesti tudományos egye-
temen szerezzék meg továbbá ismereteiket a magyar hang- és alaktanból
és a psychologiából. A többi tárgyak pedig, - mint asiketnémák nevelés-
tana, a gyakorlati fonetika, asiketnémák oktatásának módszertana,
története és irodalma, - maradjanak meg a gyakorlati képzéssel
együtt továbbra is természetszerűen a siketnéma-oktatással gyakorlatilag
is foglalkozó szakemberek kezében.

Az egyetemnek a tanárképző szervezetébe való ily bevonása -
de csakis ez - késztet minket arra, hogyatanárképzőnek Vácról
Budapestre való áthelyezését kérjük, ahol a képző gyakorló iskolájául
az állami siketnéma-iskola lenne kijelölendő.

A képzés idejét olyképen véljük legcélszerübben meghatározni és
beosztani, hogy

1. a képzés legalább két elméleti és egy gyakorlati évből álljon;
2. az első évalapképzettséget nyujtson, a második a tulajdon-

képeni szakképzettséget;
3. ehhez képest az első év végén alapvizsga, a második év végén

szakvizsga és a harmadik év végén a két év anyagából, a szerzett
tapasztalatból és a szabad kutatás alapján gyüjtött ismeretekből képe-
sitő vizsgálat teendő.

A két első vizsgálatot az előadó tanárokból alakított szűkebb

bizottság, a harmadikat azonban az előadó tanároktol teljesen függetlenül
(de nem okvetlen kizárásukkal) alakitandó országos tanárképesítő vizs-
gáló bizottság előtt termék le a jelöltek.

Tiszteletteljes javaslatunkat a tanárképzőre nézve pontokba fog-
lalva a következőkben terjesztjük elő, alázattal kérve Nagyméltóságodat,
méltóztassék azokat kegyesen elfogadni:

1. §. A siketnéma-intézeti tanárok képzése céljából Budapesten
"Siketnéma-intézeti tanárképző" létesittessék.

2. §. Hallgatóul felvehetők a 30-ik életévet még be nem töltött
a) oly polgáriskolai tanárok, kik valamely iskolában legalább egy

évig működtek ;

b) oly népiskolai tanítók, kiknek leg1l:1ább jeles öklevelük van s
valamely iskolában 2 évig kiváló eredménnyel müködtek.

3. §. A képző 3 évfolyamú. 2 évben elméletet, 1 évben gyakor-
latot szeréznek a jelöltek.

4. §. Az elméleti képzés idején a jelöítek az előirt tantárgyakból
kollokválnak, s minden év végén vizsgát tesznek.
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5. §. A tanárképző igazgatóját és tanárait a siketnéma intézetek
és az egyetem tanáraiból a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki.

6. §. A tanárképző jelöltjei elméleti tanulmányaik befejeztével a
siketnémák valamely intézeténél egy évi gyakorlati müködésre kötelez-
tetnek.

7. §. A közoktatásügyi kormány a tanárképző intézet hallgatói
számára agyakorló iskolául kijelölt siketnéma-intézettel kapcsolatosan
internátust tart fenn. Egyakorló iskola igazgatója egyszersmind a
képzőnek is az igazgatója.

8. §. A tanárképző bennlakó jelöltjei teljesen ingyenes ellátást
és ösztöndijat élveznek s a gyakorlat kedvéért résztvesznek a növen-
dékek nevelésében.

9. §. Képesités céljából egyetemi és siketnéma-intézeti tanárok-
ból országos siketnéma-intézeti tanárképesitő vizsgáló-bizottság szer-
veztetik.

A hazai siketnéma-intézetekben csak az alkalmazható tanárul, ki
e bizottság előtt sikerrel vizsgázott s tanári oklevelet nyert.

10. §. Képesitő vizsgálatra bocsátható, ki a tanárképző elméleti
2 évfolyamát kielégitő eredménnyel elvégezte, s egy évig valamely
siketnéma intézetnél gyakorlatilag müködött.

11. §. A képesitő vizsga a tanárképző összes tárgyaira kiterjed;
irásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll.

12. §. Tantárgyak :SRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . é vfo lya m .

A) Elm éle tik é P z é s r e tan t á r gyak:

a) Bo~c- és. élettanJIHGFEDCBA 1 (egyetemen
b) ~szlkologla hallgatandó) .
c) Osszehasonlitó magyar hang- és alaktan '
d) Siketnémák neveléstana (szakember adja elő).

B) Gyak o r l at i kép z é s :
Hospitálás.

I I . é vfo lya m .

A) Elméleti képzésre tantárgyak:

a) Gyakorlati fonetika 1 k b
b) Siketnémák oktatásának módszertana (s~~ e~" er
c) Siketnémák oktatásának története és irodalma a Ja eo).

B) Gyakorla-ti képzés:

Próbatanitások és azok birálatai.
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II. Asiketnémák beszédtanitása eddig valamennyi közgyűlésünk-
nek targyát képezte. Az idei közgyűlés ezzel a kérdéssel kapcsolatban
foglalkozott a Nagyméltóságod által 1900-ban kiadott tantervvel is,
nemkűlönben annak 1903-ban történt reviziójával. Legyen szabad ide-
vonatkozólag Egyesületünk álláspontját az Évkönyv 13. és következő
lapjairól idézve, Nagyméltóságod elé. röviden az alábbiakban tárnunk:

1. A felmerült nyelvoktatási irányok közül leghelyesebb és a
gyermek beszédbeli igényeinek kielégítésére a legalkalmasabb a tanterv
által képviselt alkalomszerű beszédtanitási mód; a midőn ugyanis a
beszéd tartalmi részén, azzal egyidejűleg vagy nyomon követőleg a
nyelvalaktani ismeretek is megadatnak.

2. A tantervben az alsó osztályokra kitüzött cél, a módositás
által arra kijelölt időben el nem érhető, miért is indokolt az olvasást
a IV. osztályig, a leiró szemléleti oktatást az V. osztályig elhalasztani,
mint azt az eredeti tanterv is kijelölte.

3. Csak a rendszeres olvasás megkezdésévei adandó a gyermek
kezébe nyomtatott olvasókönyv, mely azonban nyelvi magyarázatokat,
kérdéseket vagy egyéb megjegyzéseket ne tartalmazzon, csupán csak
az olvasmányok szövegét.

5. A jó vezérkönyv nem veszélyes a tanítás elevenségére és
közvetetlenségére már csak azért sem, mert azok számára szólhat,
kik esetleg reá lesznek szorulva, miért is a vezérkönyv - különösen
a kezdő emberek számára - nagyon jó szolgálatot tenne.

Ill. Végül a mély tisztelettel beterjesztett Évkönyvből még kivált-

kép két körülményre bátorkodunk Nagyméltóságod magas figyelmét
felhivni, alázattal kérve Nagyméltóságodnak ez ügyekben hathatós
támogatását, kegyes közbenjárását : egyik intézetcink portómentessége,
a másik növendékcinknek és kisérőiknek útazási kedvezménye.

1. A siketnéma-intézetek általában csak a legnagyobb erőfeszité-
sekkel képesek a növendékek ellátásáról gondoskodni, miután jelenleg
a nyomtatványok és főleg a bélyegköltségek úgyszólván teljesen fel-
emésztik a gyüjtésekből befolyó jótékony adományokat. A társadalmat
a siketnémák nevében terheljük és a társadalomnak asiketnémák
számára nehezen juttatott filléreiből végeredményképen a nyomdaipart
és a szegénynek egyáltalán nem mondható m. kir. postát támogat juk.
A végső szükség kényszeriti Egyesületünket arra, hogy a siketnéma-
intézetek számára most a pár éve megvont teljes portómentességért
folyamodjunk. Mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék
a kereskedelmi kormánynál közbenjárni, hogya siketnéma-intézetek
feltétlen portómentességben részesittessene .

2. Ugyancsak a szegénység, növendékcink általános földhöz ragadt
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szegénysége indit bennünket arra, hogy érdekükben - és közvetve,

minthogy e kérdés az egyes intézetek növendék-létszámát is befolyá-
solja, a siketnéma-oktatásügy érdekében is - az előbbihez hasonló
kérelemmel forduljunk Nagyméltóságodhoz. Növendékeink ugyanis, kik
sokszor az országot kénytelenek átútazni, hogy intézetükbe eljussanak,
kisérő nélkül már fogyatékosságulmál fogva sem útazhatnak, s igy az
ő utazásuk kétszeres teher és elviselhetlen adó a pénzhez nehezen
jutó és amúgy is ezer oldalról igénybe vett és gyakran az időjárástól,
gazdasági bajoktól, veszedelmektől sujtott néphez tartozó szerencsétlen
szülőkkel szemben. Úgy, hogy nagyon sokszor az intézetek segélyző
bizottságal kénytelenek gondoskodni a növendékeknek még útiköltségei-
ről is. Újabb levonás a lassan szivárgó könyöradományokból! Tudo-
másunk van arról, hogy a kereskedelmi kormány elvböl nem engedé-
lyezett az eddigi kérelmekre az eddiginél nagyobb kedvezményeket.
Ennek dacára ne méltóztassék tőlünk rossz néven venni, ha újból fel-
emeljük kérő szónkat és esedezünk Nagyméltóságod előtt, méltóztassék
odahatni a kereskedelemügyi miniszterJIHGFEDCBAúr Őnagyméltóságánál, hogy az
egyes intézeti igazgatóságok igazolásai alapján legalább a szegény nö-
vendékek részesüljenek a teljesen ingyenes, kisérőik pedig a félárú
vasúti útazás kedvezményeben.

Kegyelmes Urunk I
Az alázattal előadottakban bátorkodtunk 1904-iki Évkönyvünknek

azokat a pontjait kiemelni, amelyekre nézve Nagyméltóságodnak kegyeit,
hathatós pártfogását külön is kérelmezni szükségesnek véltük. Tisztelet,

teljesen kérjük azonban Nagyméltóságodnak kegyes jóindulatát az Év-
könyvben foglalt többi elvekre, egyesületünk munkálkodására is.

A Siketnérna-intézeti Tanárok Országos Egyesületének Vácott,
1904. évi junius hó 12-én tartott választmanyi gyüléséből.

Nagyméltóságodnak mély tisztelettel, legalázatosabb szolgái:

Klis Lajos s. k, Bihari Károly s. k.
elnök. titkár.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö l c s ö n h a t á s a z á l t a l á n o s p e d a g ó g i a és a s i k e t -

n é m á k o k t a t á s m ó d j a k ö z ö t t .

- Irta és a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1904. május hó ~3-án
Szegeden tartott közgyülésén felolvasta Gácsér József. -

(Vége.)

Nyomon követvén az általános pedagógia történetét asiketnémák
oktatásának történetével, mi nyugodt .lelkiismerettel állithatjuk magunkról,
hogy időnkint az általános pedagógia vívmányait nem késtünk a ma-
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gunk hasznára forditani. Ugyanezt azonban nem mondhatják el maguk-
ról az általános pedagógia müvelői. Hiába, mi csak olyan jelentéktelen-
nek látszó pont vagyunk a közoktatásügy terjedelmes mezején! Hébe-
korba felénk fordul egy-egy kiváncsi tekintet, onnan a rokontáborból,
megcsodálni vagy megszólni, dicsérni vagy fitymálni tanításunk ered-
ményét, de hosszú érdeklödést, módszerünk részletes megismerése
iránti törekvést bizony nem tapasztálunk.

Pedig hát a mi módszerünkben, nevelesünkben az érdekesek mel-
lett nagyon sok értékeset is találna az általános pedagógia, melynek a
saját háztartásában hasznát látná. ,

Megpróbálom a következőkben röviden összefoglalni mindazt, ami
a kölcsönhatásból ez idő szerint még hiányzik. Nem dicsekvésből teszem,
mert hiszen a mi mesterségünk zajtalan, benne legfőbb erény a sze-
rénység: megelégedni a kicsinyeredményekkel ; nem is önző célból,
mert bármi eredményre vezet is felolvasásom további része, abból ne-
künk hasznunk semmi sem leszen; hanem teszem hazafias emberi

indulatból, a közoktatásügy iránt való szeretetből, használni annak,
akinek tudok s nem várni érte a magam és a magunk részére sem-
mit is.

Mindjárt egy hasonlattal kezdem. Ha az általános pedagógia ma-
gát szántó-vetőnek hiszi, akkor mi bányászok vagyunk. Mert amikor ő
bőséges termésre való kilátással szántja föl a napsütötte televényt, vet
belé magvakat, melyeknek kikelését, nagyra növését, még az időjárás-
nak szeszélyes viszontagságai sem veszélyeztetik: akkor mi leszállunk
a földnek mély bányaüregeibe és ami kincs ott eltemetve, senkitől nem
tudva hever, azt egészségünk kockáztatásával, nehéz munka árán
lefejtjük a kemény szikláról, napvilágra hozzuk, kiolvaszt juk, alakba
gyúrjuk és odaadjuk az embereknek, hogy éljenek vele.

Kemény, verejtékes munka ez, de csodálatos hatása van; sok
könnyet szárit, sok szomorúságot enyhit, sok kétségbeesést reménységgé
változtat által és a mi életküzdelmünknek, ezerféle földi bajainknak ez
az egyedüli jutalma, ez apályabérünk.

Munkánknak a mélységbe vezető ,útjai és dolgozó eszközcink nem
egészen egyezök azokéval, akik a napsütötte tele vényt müvelik. Mi is
szántunk, de mélyen járó ekével, mi is vetünk, de meg kell öntözni
vetésünket, mert különben nem kel ki, meg.is kell kapálni, ki is kell

gyomlálni ritka vetésünket, sőt némelyik szál becses növény mellé még
karót is tűzűnk. És ha a tömérdek viszontagságot kiállta vetésünk és
aratásra fordul az idő: arató gép helyett sarló lészen az arató esz-
közünk. ~

Vajjon az általános pedagógiának némely esetekben nem volna-e
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szüksége a mi mélyen járó ekénkre s nem· volna-e hasznos ismernie
azon elveszett mag gondozásának mikéntjét, amely sovány, köves talajba
került? Avagy nem jobb termést hoz-e a mélyen szántott talaj, ha
még olyan kövér is s nem hatványozza-e meg a sikert, ha a vetés
után a fejlődésnek minden fázisával gondosan törődünk s a veszedel-
meket, melyek a munka legjobb eredményeit kockára teszik, - ha mó-
dunkban áll, - elháritjuk ?

A mi pedagógiai munkánk szükségképen részletes és ala pos. Ha
tanitványaink nem fogadják el egyszerre az ismereteknek nagyobb
tömeget, oly nagy tömegét, mint a mily nagy summát rejt például ma-
gában egy százas bankó, akkor felváltjuk az ismereteknek százas
hankóját forintokra s ha kell krajcárokra is, s az ily krajcárnyi isme-
reteket egyenkint adjuk át tanitvánvainknak, azután összegyüjtjük és
ezüst forintokba olvaszt juk, hogy ne lássék bennük külön a krajcár.
Igy tesszük mi gazdaggá a tudásban tanitványaink lelkét.

Az ismereteknek a tanitásban ily módon való felváltása és össze-
rakása azonban nem könnyű mesterség, magától nem jön rá az ember,
példákból kell azt látni és tanulni kell azt!

Különösen az elemi oktatás- és nevelésügyet rendkivül sok vád
éri azért, amiért nem veszi figyelembe a gyakorlati életet. Mi szintén
csak a szükségtől kényszerítve jutottunk oda, ahol bátran elmondhat-
juk, hogyaközoktatásügy terén sehol nem nevelik, nem készítik a
való életre a gyermeket oly mértékben, mint mi. Nekünk, annál az
oknál fogva, hogy csak keveset tanithatunk, kétszeresen meg kell gon-
dolnunk, meg kell válogatnunk a tanitandó anyagot. Éppen ezért egyik
szemünkkel mindig a gyermek lelkét kémleljük, hogy mire vágyik?
Másik szemünkkel pedig a való életetet vizsgáljuk, hogy mire lesz
szüksége a tudni vágyó léleknek később? Ismeretet, csak csupán az
ismeretért, mi nem tanítunk.

Az általános pedagógia külőnböző fokú iskolaiban tanítónak, tanár-
nak és tanítványnak egyaránt óriási küzdelmet kell kifejteni a nagy
anyagmennyiséggel és egyáltalán nem lehet csodálkozni azon, ha az
épérzékű tanuloknak nagy tudása is olyan sok kivánni valót hagy hátra.
Mint akinek a sok evéstől gyomra romlott és e miatt egészségtelen,
sápadt szine lesz, éppen igy vannak az épérzékű- tanulók is a sok
tanulással: nem tudván megemészteni a tanult sok anyagot, valósággal.
megcsömörlik tőle a lelkük s ezért olyan egészségtelen és sápadt szinű
a tudásuk is.

Nekem, aki figyelemmel szoktam kisérni az általános pedagógia
munkálkodását, a mondottak mellett különösen abban botlott meg a

szemem, hogy a sok tanitás és tanulás közben az általános pedagógia
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nem vethet ügyet a tanuló beszédére s kénytelen azt fejlődésében
magára hagyni. Ott vagyunk már, hogy csodálatára gyűlünk össze annak,
ha valaki a mi gyönyörű magyar nyelvünket mintaszerűen szépen be-
széli s ha ilyet hallhatunk, a világ minden muzsikáját ott hagyjuk
ennek hallgatásáért. Aki pedig odáig jutott, hogy beszédének nemcsak
a tartalmi része szép, hanem előadása sem hagy semmi kivánni valót
sem hátra, az a saját akaratából, maga-magát tanitva jutott oda. Az
iskolának keveset köszönhet ezért.

Hová vezetett bennünket a gyorsan élés kényszere! Hogy eltértünk
a klasszikus iskolák kitűzőtt céljától!

Mikor az Isten az embert a teremtés koronájaként megteremtette,
a megkülönböztetés jeléül hatalmas képességgel ruházta fel: szót adott
ajkára, hogy gondolatait, érzelmeit kifejezhesse. Akitől a kimagyaráz-
hatatlan végzés ezt a nagy képességet megtagadta : az nem számos
ember, vagy legalább csak felerészben az.

És mi, akiket a beszélni tudás tett a teremtés koronájává, meg-
becsüljük-e kellőképen ezt a felséges adományt? Ahova kisdedeinket,
ifjainkat, leányainkat tanulni küldjük, gondunk van-e arra, hogy az
iskolában a szép beszédnek elsajátitása legyen a legeslegelső köve-
telmény? Óh, dehogy!

Pedig mennyit tehetne e tekintetben az iskola, mely a gyermeket
kis korától nagy koráig kezében tartja s olyanná formálhatja, amilyenné
akarja és mégis ahelyett, hogy tanitványai beszédének helyes fejlődé-
sével törődnék, megengedi, hogy tantermeiben gombamódra szaporod-
janak a beszédhibák. Kétségtelen tapasztalataink vannak ugyanis azt
illetőleg, hogy az iskoláztatás ideje alatt megháromszorozódik a hibás
beszédű ek száma.

Mi ennek az oka? Az, hogy tanítóink és tanáraink között csak
igen kevesen értik és tudják a technikai beszédnek szabályait.

Tanügyi kormányunk néhány évvel ezelőtt figyelmessé lett erre a
körülményre s azóta úgy igyekszik segiteni a bajon, hogy a nyári szün-
időben kurzusokat rendez a tanítók és tanárok számára, melyen a hall-
gatók a beszédhibákkal és azok javitási módjával megismerkedhetnek.

Ideiglenes intézkedésnek bevált ez is, de azon oknál fogva, hogy
e kurzusok hallgatóikat a súlyosabb természetű beszédhibals gyógyitási
módjába eléggé nem képesek beavatni, másrészt pedig évenkint csak
mintegy 10--15 egyént képesitenek arra, hogy hibás beszédűekkel fog-
lalkozzanak: csak némileg segit a meglevő nagy bajon.

Amennyit minden művelt ember ért testi egészségének épségben
tartásához s amennyire házi szetekkel képes magán, esetleg másokon
is segiteni apró-cseprő betegségeiben: annyit kellene minden pedagó-
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gusnak is érteni a beszéd egészségtani szabályaihoz s annyira kellene
érteni a beszéd apró-cseprő betegségeinek házi szerekkel (házi böl-
csességgel) való gyógyitásához.

Mert valamiként az óvakodás és bölcsen megállapitott életrend,
avagy a forró teának, forró lábviznek, meleg bornak, hideg borogatás-
nak s nem tudom én még miféle házi szereknek idejében való alkal-
mazása már sokakat sokszor nagy betegségtől, talán a haláltól mentett
meg: azonképen a beszéd egészségtani szabályainak tudása, a jelen-
téktelenebbeknek látszó beszédhibák meggyógyitásához való értés is
akárhányszor a. beszéd legnagyobb betegségeinek kifejlődését akadá-
lyozná meg.

Annak az imént emlitett kurzusnak müködését helyesnek hiszem
és vélem addig, amig hallgatóit a kifogástalan szép beszédnek tanítására s
ezenkivül csak arra képesíti, hogy az iskolájukban előforduló beszéd-
hibákat tőlük telhetőleg javítsák s megakadályozzák a hibás beszédűek-
nek éppen a népiskolai tanitás alatt való szaporodását, de szerény
nézetem szerint sokat enged meg és sokat követel a kurzus hallgatói-
tól akkor, ha arra is képesiti őket, hogy gyüjtsék össze a súlyosabb
beszédhibákban szenvedőket s akarják őket bajuktól megszabaditani.
Az a dadogók és egyéb beszédhibákban szenvedők oktatására képesitő

oklevél vagy bizonyitvány, a jóban nem tudom hogy eddigelé mit ért
el, a rosszban azonban tudom, elérte már azt, hogy a hibás beszédűek-
nek szülei nagy fokú bizalmatlansággal vannak minden olyan tanfolyam
iránt, amely hibás beszédűek számára rendeztetik. Ilyen eredményre
pedig állami intézkedésnek nem szabad vezetnie.

Én azt vélem: a dadogókat és más súlyosabb természetű beszéd-
hibában szenvedőket csak pedagógus-orvosok s még inkább a siket-
némák tanárai taníthatják sikerrel. A siketnémák tanára egész életében
beszédteremtéssei foglalkozik. Öt alapismeretei jobban predesztinálják,

mint akárki mást arra, hogy beszédgyógyitással is foglalkozzék. Hiszen
a beszédgyógyitás módszerének kifejlődése is azt bizonyit ja, hogy a
siketnémák oktatásának módszere óriási hatással volt rá. (Gutzmann.)

Még csupán egy dologgal kivánok nagyon röviden foglalkozni,
azután kissé hosszúra nyúlt felolvasásomat azonnal befejezem.

Pár esztendővel ezelőtt az általános pedagógiai irodalomban na-
gyon vitatott kérdés volt s róla még ma is megjelenik egy-egy cikk:
hogy minő módszerrel tanítsák a nemzetiségi vidékek iskolaihan a
magyar beszédet? Akkoriban figyelmesen olvast am a vitatkozásokat s
úgyemlékszem, abban történt megállapodás a vitatkozások végén, hogy
ne nyelvtani alapja legyen a tanitásnak, hanem az úgynevezett direkt
módszer szerint történjék az. Afféle kezdő iró létemre hivatottságot
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igen, - mert hiszen ennek érzete igen hamar megszületik az ember-
ben, - de bátorságot nem éreztem elegendőt magamban arra, hogy bele-
szóljak a vitatkozásba és véleményt nyilvánitsak.

Azt akartam mondani a vitatkozóknak, hogy úgy tanitsátok azt
a sok oláh, tót, szerb, ruthén, német s nem tudom én még miféle nem-
zetiségű gyerekeket a magyar beszédre, mint ahogy mi tanitjuk a mi
tanitványainkat. Mert ha mi a siketeket, akik nyolc, kilenc esztendős
korukig semmiféle emberi nyelven még csak meg sem mukkantak,
akiket előbb nehéz fáradsággal az egyes hangok kiejtésére, a szemeik-
kel való hallásra kell megtanitanunk, akik a tanulandó nyelvnél semmi-
féle támasztékot nem találnak a már tudott nyelvben, mert hiszen
ilyennel nem rendelkeznek, ha mi ezeket meg tudjuk tanitani beszélni,
akkor a mi módszerünk nagyon jó módszer és ha nagyon jó nekünk,
akkor százszorta jobb a nemzetiségi vidékeken tanitó kollegáinlmak,
akik a kiejtéssel a mi vesződségünkhöz képest semmit sem vesződnek,
jó hallók is tanitványaik s igy eszükbe sem jut őket a szemükkel való
hallás művészetére megtanitani.

Akkor nem volt bátorságom, most már van, a meggyőződés ere-
jével támogatott bátorságom hirdetni, javallani, hogy a nemzetiségi vidé-
kek iskoláiba be kell vezetni a mi nyelvtanitási módszerünket, mert
ez által sok nehéz fáradtságtól kimélődnek meg az ott müködő tanítók,
munkájuk mégis aránytalanul nagyobb eredményre fog vezetni.

Hogy miként történjék nyelvtanitási módszerünknek, ha nem is
egészében, de legalább főbb irányelveiben való átvitele, annak meg-
állapitása nem reám és reánk tartozik. Tőlem és tőlünk elégséges meg-
mutatni a jót, aki élni kiván vele, nyúljon utána.

Ime, Tekintetes Tanári Egyesület, ezekben lehettem szerenesés
tanulmányom eredményét és ide vágó nézeteimet előadni. Beismerem,
hogy hézagos munkát végeztem, mert nagy fába vágván fejszérnet,
talán nem gondoltam meg eléggé, hogy kevés időm lészen nekem min-
den részletkérdésre kiterjeszkedni. Azért mégis jó lélekkel hiszem, hogy
fölösleges munkát nem végeztem. Miként én valóként tudom, azt hiszem,
szives hallgatóim is bebizonyitva látják, hogy az általános pedagógia
és a köztünk levő kölcsönhatás megvolt és megvan. De amint a köl-

csőnőzésnél valaki mindig adós szokott lenni, akként közöttünk is adós
az egyik és az egyik - nem mi vagyunk. Vajha ez az adósság úgy
törlesztődnék vissza, hogy az általános pedagógia művelői barátokat
szereznének a mi elhagyott ügyünk. részére és ha úgy nevelnék tanit-
ványaikat, hogy bennük a sorsverte teremtések iránt való emberséges
érzés feltámadna és a legközelebbi idő találna közöttük áldozatra és
tettre kész ügybarátokatJIHGFEDCBA!
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S z á m t a n i t á s a I I - i k o s z t á l y b a n .

. A siketnéma-intézetek által kitűzött cél szempontjából első és
legfontosabb dolognak tekintjük asiketnémák nyelvoktatását. E kérdés
annyira lekötötte a szakemberek figyelmét, hogy újabban csaknem
egészen megfeledkeztek a siketnémák megélhetését, boldogulhatását
biztositó másegyéb kérdés megvitatásáról. Vagy talán kevésbé fon-
tosnak kell-e tekintenünk a gyakorlati élet szempontjából a siketné-
mák számolási képességét? Bizonyára nem. Hisz ma, a kereskedői
szellemtől annyira áthatott életben, még jól halló és szépen beszélő
emhertársunk sem boldogul a gyakorlati kétszerkettő nélkül,' mert
lépten-nyomon megcsalatásnak, kárvallásnak van kitéve. Mennyivel
inkább az a siketnémá, aki csak a 1 0 újja segitségével tud számolni,

Mindinkább több bizonyságtevőre talál az á téves hit, még pedig
szakemberek között, hogyasiketnémákat nem lehet megtanítani szá-
molni; helyesebben: nincs számképzetük és nem képesek a gyakorlati
példák felfogására, megfejtésére. ,

Ezzel szemben én bátor vagyok kijelenteni, hogyaSRQPONMLKJIHGFEDCBAs i lze in ém á w a l:

le h e t s zá m ké p ze te t a d n i , a g ya ko r la t i p é ld á t m eg is é r t i , m e g is fe j t i ;

- csak a módját kell eltalálni. Ezen állitásomra én nem asztal mel-
lett elmélkedve jutottam, hanem az iskolában tanítas közben jöttem rá,

Talán nem sikerül tapasztalatairnat és a számtanitásról való véle-
kedésemet elég világosan papírra vetnem, mégis megkisérlem azt.
Hátha véletlenül oly magot is ejtek el, melyet érdemesnek talál valaki
gondozás alá venni.

Minden épület tartóssága az alap szilárdságától, minden ismeret
életrevalósága az alapfogalmak, képzetek helyességétől, tisztaságától függ.

Ezen elvből indulva ki, nem helyeslem a számtanitás eredményé-
nek szempontjából tantervünk azon rendelkezését, mely az l-ső osztály-
ban "a lO~ig terjedő szám körben a számképzetek k81etkeztetését, meg-
nevezéset stb." írja elé. Nem, mert ezt a követelést teljesiteni, tekin-
tettel az 1. osztály fonetikai anyagára, egyszerűen lehetetlen. Fizikai
lehetetlenség, hogy az 1. osztály tanára a nyelvtanitás mellett annyi
időt forditson a számok tanitasára. amennyi szükséges az 1-10-ig
terjedő körben a világos számképzetek keletkeztetéséhez. Ily körülmények
között az 1. osztály növendékei 1-10-ig legfeljebb a számneveket
tanulják meg fonetikailag helyesen kiejteni, de nem lehet számfogal-

muk. Itt van elkövetve az első hiba a számtanitás ellen. Porhanyós
alapon rozoga lesz a fal, homályos képzeten ingadozó ismeret épül fel.

Az akadékoskodók azt mondhatják ugyan, hogy: hisz' úgyis a
II. osztályban kezdődik a tu la jd o n ké p e n i számtanitás, tehát tessék a
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homályos képzeteket ott megvilágitani. Csakhogy nem lehet. Vagy ha
lehet, nagyon nehezen. Mindenkép baj már az, ha javitgatni, toldoz-
gatni kell a fundamentumot. Sok pénzbe, meg időbe is kerül, mégsem

biztos, hogy oly tartós lesz) mintha legelőször jól csinálták volna meg.
És a mesterember is szivesebben készit egy újat, mint a rosszat

javitgassa.
Ne aSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu la jd o n ké p e n i számtanitás kezdődjék a II. osztályban, ha-

nem o tt kezdődjék a számtanitás. Az 1. osztály beszédanyaga sokkal
kevesebbet veszit azzal, ha nem tanítunk meg 10 számnevet, mint

amennyi haszna lehet belőle a II. osztálynak, ahol alapot kell vetni a

siketnéma számolási képességének. A számneveket ismerő növendéknek
rendkivül unalmas lesz az egyes számképzetek nyujtásával járó foglal-
kozás, mikor ő már nemcsak azt tudja, hogy 3, hanem azt is, hogy 8~

A II. osztály anyaga: számképzetek keletkeztetése 20-ig s e kör-
ben összeadás, kivonás szó- és irásbelileg. Továbbá számlálás 100-ig
és vissza. Ez utóbbit, t. í. a 100-ig való számlálást ugyanazon oknál
fogva, mint az 1. osztály 10-ig való számlálását, elhagyantlónak tartom.

A Ill. osztály számtanitásának alapját kell ennek képeznie; tehát oda való.
A népiskola sem számláltat nagyobb körben, mint amilyenben számoltat.
A kezdő fokon ott is megérik a 20-ig való számlálással és számolással,
pedig nekik bizonyára könnyebh munkájuk van e tekintetben, mint
nekünk. Maradjunk hát csak a 20-as körben és végezzük azt el alapo-
san. A 100-ig való számláláera nincs elég idő. Az már csak fél munka
lehet, ami rosszabb a semminél. Tudákossá lesz vele a gyermek s
ezáltal az Ill. osztályban figyelmetlen. De erről majd annak idején!

Az irásbeli számolás pedig csak aszóbelinek jegyekkel való kife-
jezése, leirása lehet e fokon. Azt hiszem, ezt nem is értelmezi senki sem
másképen.

Első teendő tehát és mindjárt hozzá is tehetjük, le g fo n to s a b b a

s zá m ké p ze te k ke le tke zte té s e . Ezt nyomon követi, illetőleg vele kell járnia
a számlálásnak. Ennek az első teendőnek szerenesés végrehajtásától
és kivitelétől függ a számtanitás eredményes és hasznos volta. Erre
a célra egyedüli eszköz a s ze r n lé l ie té s . Ennek kell eltalálni a módját,

A módszeres útasitások azt mondják, hogy: "A minél több oldalú,
minél több tárgyon való szemléltetés szükségessége hangoztatik, hogy
minél előbb bekövetkezzék és biztosabb legyen a számképzetek el-
vonása."

Ebben éppen benne van az, ami kell. Csak vigyázva nyúljunk
hozzá! Nem szabad az itt felsoroltakat mind, úgy e g ysze r r e alkalmazni.
Elég csak az első vonasig menni. Kezdetben a szemléltetés minél
tö b b o ld a lú ) - d e n em minél tö b b tá r g yo n va ló legyen.JIHGFEDCBA

/
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Elismerem, hogy kijelentésem különös en hangzik, de ezen elv

hasznos voltáról engem a tapasztalat győzött meg. Eddig én is mindig
azt hallottam és vallottam, hogy a minél több tárgyon való szemlélte-
tés által hamarább tudatára jön a gyermek annak, mi az 1, 2 stb.,
mintha a szemléltetést mindig ugyanazon két vagy három tárgy segit-
ségével végzem. Ez igaz lehet és igaz is a hallók iskolájában, ahol a
gyermek figyelmét könnyü beszéd által elvonni a tárgytól. De nem igy
van ez a kiváncsi siketnémánál. Ő az újabb és újabban felmutatott
tárgyban és tárgyon mindent lát, csak éppen az 1, 2 stb. fogalmára
nem jön rá. Szemléltetésnél a siketnéma elé mindig ugyanazon tár-
gyat kell állit ani , hogy ne találhasson azon egyéb újat, minthogy most
nem 2-őt, hanem 3-mat, 4-et stb. lát belőle; hogy tegnap még 3-mat
vitt haza a zsebében és hozott vissza, ma már 4-et, holnap pedig ő-öt,
Addig kell követni ezt az eljárást, amig rá nem jön a gyermek, hogy
ugyanazon és egyenlő térfogatú tárgyból 3 nagyobb ürt tölt ki a zse-
bében, nagyobb helyet foglal el dobozáhan, mint 1. Ebből okvetlenül
rá kell jönnie és rá is jön, hogy 3 több, mint 1 és 1 kevesebb, mint 3.
Amikor az állandó konkrétról abstrakt képzetré jutott a jelekben élő
kis siketnéma, akkor érkezett el az ideje annak, hogy az egyféle tárgy-
hoz kötött elvont fogalmatSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö b b tá r g yo n va ló s zem lé lte té s által mind-

inkább elvonjuk a tárgytól, "nehogy a képzés magasabb fokán is ké-
pekben és tárgyakban gondolkozzék, számolj on az erre amúgy is haj-
landó siketnéma. " Ily módon biztosan bekövetkezik a számképzetek
elvonása. A kivitelhez azonban okvetlen szükséges az öntudatos és
következetes eljárás. Erre vonatkozólag a következőket jegyzem meg:

Szemléltető eszközül legjobb a számoló-pálca és az orosz számoló-
gép. Minden új számképzet keletkeztetésénél, hogyeljárásunk következe-
tes legyen, e kettőt kell használni. Még pedig első sorban a számoló-pálca-
kat, amelyeknek a növendékeknek is birtokukban kell lenniök. A füzet-
ben való megrögzitésre legalkalmasabbnak tartom a pontokat, melyek'
csoportositásában bizonyos rendszernek kell lenni. Természetes, hogy
a golyó, pálca és pont neveit előre megtanitjuk, nehogy asiketnéma
azt gondolja, hogy a szám a tárgy neve.

Nem célom az eljárás aprólékos részleteire kitérni, azt ugyis tudja
mindenki, de meg nem is egy cikk szük keretébe-való, Csak egyes
forduló pontokra óhajtom felhivni a figyelmet. Például az 5 szemlél-
tetésénél, miután felmutattam 5 számoló-pálcát, megnevezem s a nö-
vendékeknek is adok a 4-hez 1-et, felmutattatom ő velük is az 5-öt,
megneveztetem, megtanitom fonetikailág az új képzet nevét, felírom és
feliratom a táblára számmal, betűvel és felrajzolom az 5 szemléltető
képét pontokból összeállítva (:.:). Ekkor következik az 5-nek a már
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ismert számokkal való összehasonlitása. Szemléletileg ellentétbe állitom
és állittatom az 5-öt az 1-, 2-, 3-, 4-gyel. Itt fődolog, hogy - előmu-
tatás után - mindenik gyermek egyszerre, egyenlő mértékben részt-
vegyen a munkában. Végül az ő-öt és annak pontképét beiratom a
füzetbe, még pedig úgy, hogy azzal egy egész oldalt töltsenek meg.
Az 5 pálcikát pedig a növendékeknek adom, hogy vigyék haza és a
következö órára hozzák fel. Ez az eljárás első része. Megjegyzem, hogy
minden számoló-pálcikának egyenlő hosszúnak és vastagnak kell lennie,
hogy a szétbontásnál, illetőleg összehasonlitásnál a kevesebb, esetleg
nagyobb térfogata által többnek ne lássék. - A második rész a követ-
kező óra feladata, meggyőződni arról, hogy csakugyan különbséget tud-e
tenni a gyermek az új és régebbi számképzetek között a számoló-pálcak
segitségével; ha ez is meg van, akkor következik az 5 képzeténekSRQPONMLKJIHGFEDCBA

io b b fé le ism e r t tá r g yo n va ló b e g ya ko r lá sa . De az újjakon való begya-
korlá st feliétlenid mellőzni kell, mert azok mindig kéznél vannak a
gyermeknek s minden alkalommal, még könnyebb esetekben is, épp
oly előszeretettel veszi azokat igénybe, mint amilyennel fordul beszéd
közben a jelhez. Ezt az eljárást kell követni mindegyik új számmal
1-10-ig és 10-20-ig. Azonban 10-20-ig már elmaradhatnak a pont-
képek, mivel úgysem volnának azok áttekinthetők s igy a gyermek nem
látná a fától az erdőt.

MindenJIHGFEDCBAúj számképzet keletkeztetésénél és begyakorlásánál szám-
lálunk is ugyan, de azért - mikor már 1-10-ig készen vagyunk a
számképzetekkel - a legnagyobb gonddal külön is kell gyakorolnunk
a hozzá- és elszámlálást minden lehető formában. Oly tökélyre kell
ezt vinnünk a növendékekkel, hogy az ö s s ze a d á s és kivo n á s tanitásánál
ne legyen más dolgunk, mint közbeszúrni a "meg" és "elveszek
-ból, -ből" kifejezést. Ha a számlálástol nem sajnáltuk az időt és
fáradtságot: álom lesz az összeadás és kivonás tanitása.

Mikor készen vagyunk az összeadás- és kivonással 1-10-ig, azaz
tudnak a növendékek az 1-10-ig terjedő számkörben tiszta számokkal
szemléltető eszközök nélkül is összeadni és kivonni: akkor azokat a
szamoló-pálcikákat, melyeket egyenként kaptak s 10 lett belőlük, ö s s ze -

kö tte t j i ik e g y c som ó b a . Ennek később nagy hasznát vesszük, különös en
az egyik tizes kőrhől a másikba való átmenetnél, mert ez által hosszú
ideig maguk előtt látják a gyermekek a tizes számrendszernek egy
összetartozó részét, egy c so p o r t já t és az elméjükbe vésődik. Nem sza-
bad ezt a csomót mindaddig szétbontani, amig 1-10-ig, illetőleg 10-
20-ig számoltatunk. Ha 10-en aluli szám szemléltetésére van időközben
szükség, akkor használjuk fel e célra a számoló-gépet.

A 1O-20-ig terjedő szárnkörben éppen oly módon történik a



148 SZE M L EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8. sz.

szám képzetek keletkeztetése, a számlálás, összeadás és kivonás, amint
az l-lO-ig terjedő számkörnél jártunk el. Közben nem feledkezünk meg
a már ismertek gyakori felújításáról.

Legfontosabb dolog itt azSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g yik- t ize s kö r b ő l a m á s ikb a va ló á t-

m e n e te l . Tapasztalás szerint ezt tanulják meg legnehezebben a növen-
dékek. Éppen azért e zt n em m eg la n ita n i , h a n em e r r e r á ke ll ve ze tn i

a gyermeket. Ezért nem volt szabad eddig szétbontani azt az össze-
kötött első tizes csomót. Ennek a kedvéért n em a látszólag könnyebb
o s s ze a d á s s a l , h a n em a kiu o n á s s a l kezdem meg a másik tizes körbe
való átmenetelt.

Mikor már jól és biztosan tudnak a növendékek ugyanazon kör-

ben összeadni és kivonni, akkor feladok egy ilyen példát: 12 - 3 = ?
Természetesen nem tudják fejből megmondani. Akkor felszólitom

őket, hogy csinálják meg a számoló-palcák segitségével. A 2-őt elveszik,
de a 3-dikat nem találják, mert megszokták, hogy az összekötött cso-
móhoz nem szabad nyúlni. Én erősitem, hogy ott van a 3-ik is, csak
keressék. Végre az ügyesebbek és bátrabbak között akad, aki hozzá
mer nyúlni a lO-es csomóhoz és kihúz -belőle l-et. Én nagyon helyes-
lem az eljárását, megdicsérem érte és megszámláltatom, mennyi maradt
ott a lO-ből. A többiek igen egyszerűnek látják a dolgot és csudálkoz-
nak, hogy ők ezt nem tudták kitalálni. Ezzel meg van téve az első és
legszerencsésebb lépés. Egy kis gyakorlás után, igen rövid idő alatt,
vigan megy az egyik tizes körből a másikba való kivonás. Hasonló
példákat adok fel magánfoglalkozásuI és kivánom, hogy azokat otthon
ily módon fejtsék meg.

A kivonás után az előbbihez hasonló, csakhogy fordított eljárással
vezetem rá a növendékeket a másik tizes körbe átmenő összeadásra.
Itt arra kell nagyon vigyázní, hogy a 20 számoló-pálca mindig két, de
már nem összekötött, 10-es csoportban álljon a növendékek előtt. Ter-
mészetesen a begyakorlástól nem kell az időt és fáradságot kimélni.

Eddig csak tiszta számokkal dolgoztunk. Tiszta számokkal való
számolás anyagát képezik az ilyen feladatok is: 5JIHGFEDCBA+ 2 + 3 = ? ;
(6 + 3) - 4 =?; 15 - (8 + 3) =? Ez csak első tekintetre tűnik fel
nehéznek, de nem nehéz dolog, mert igen könnyen és jól szemléltethető.
Tiszta számokkal- minél több ily fajta feladat megfejtésére pedig nagy
szükség van, mert ezek a gyakorlatok képezik alapját az alkalmazott,
gyakorlati példák megfejtésének.

Hogy a gyermeket ellenőrzésre szoktassuk és hogy ne vegye kész-
pénznek a számot addig, amig ő is meg nem olvasta: erre nézve igen
jónak tartom azt az eljárást, ha midőn már a növendék otthonos
a számolásban - mi felületességet szinlelve, szándékosan tévedünk, té-
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vesztünk s ő tőle várjuk a helyreigazitást, ami után hibánkat beismerjük.
Ügyesen csinálva a dolgot, nem kell attól félni, hogy a tekintélven
vagy a fegyelmen csorba esik.

Miután a fent elmondottak vérév é váltak már a gyermeknek, akkor,
úgy április vége felé, áttérhetűnk a legegyszerübb gyakorlati feladatok
megfejtésére. Bizony eleinte sok körülirásra, mutogatásra van szükség,

tanárnak és növendéknek egyaránt kereskedőnek és vevőnek kell lennie,

de év végéig elérjük azt, hogy a Il-ik osztályos gyermek - és ezt
tapasztalatból állítom - az ő szókincsének megfelelő és az ő minden-
napi, iskolai, házi életével szoros kapcsolatban levő egyszerü alkalma-
zott feladatokat összeadás és kivonás által elég könnyedséggel fejt meg
az 1-20-ig terjedő szárnkörben.

A gyakorlati példák alkalmazásánál ne kerekitsünk nagy feneket
a dolognak. Mindig csak a legszükségesebbet, hogy a figyelem ne for-
gácsolódjék szét!

Fentiekben óhajtottam egyet-mást elmondani a számtanitásról a
Il-ik osztályban és ha talán itt-ott botlottam, tévedtem: úgy kérem s
hálás köszönettel veszem kollegáim szives felvilágositását e tárgyban.
Több szem többet lát.

Kecskemét, 1904. julius hó. Gönczi Gyula.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S i k e t n é m a - i n t é z e t e k é r d e k e l t s é g i k ö r e .

A nagyméltóságú m. kir, vallas- és közoktatásügyi miniszter folyó
évi 11,158.JIHGFEDCBAszámú rendelete értelmében a siketnémák a számukra ez
idő szerint fennálló intézetek és iskolákba az ezennel megállapitott
erdekeltségi körök szerint a következőleg osztattak be:

1. A siketnémák budapesti áll. iskolája első sorban a budapesti
és a székesfőváros tőszomszédságában fekvő községek, u. m. Ujpest,
Erzsébetfalva, Soroksár, Palota, Albertfalva, Budafok, Hákos-Szent-
Mihály stb. bejáró növendékeit van hivatva befogadni.

A Budapestre hozott, s itt valamely csaladnál elhelyezett siket-
néma gyermek azonban az ország bármely részéből felvehető.

2. Az izraelita siketnémák orsz. intézete bennlakó növendékeket
az egész ország területéről felvesz.

3. A siketnémák váci orsz. kir, intézete bennlakó növendékeket
az alapitványi helyek száma által megengedett keretben, az alapitók
vagy jogutódaik javaslata alapján, az egész ország területéről vesz fel.

Az intézeten kivül családoknál való segélydijas elhelyezésre is az
e~ész ország területéről lehet pályázni.
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Legszorosabb érdekköre azonban: Pestmegye északi része, Eszter-
gom, Komárom, Hont és Nógrádmegyék.

Ezen intézetekben azonban mindössze 350 gyermek lévén elhe-
lyezhető, a siketnémáknak a lakóhelyükhöz legközelebb fekvő iskolákba

való utalása vált szükségessé.
A vidéki intézetek és iskolák egyébként ugyanazon előnyöket biz-

tositják és igénybevételük annál inkább indokolt, mivel a betöltött
10-ik életéven felül siketnémák a szabályzatok értelmében már sehol
sem nyerhetnek fölvételt.

Az államilag segélyezett intézetek érdekeltségi köre a következők-

ben állapittatik meg:
a) A siketnémák kaposvári intézete körzetébe vonatnak: Somogy,

Zala, Baranya és Tolna vármegyék;
b) A siketnémák soproni intézetéhez tartoznak: Sopron, Moson,

Vas, Pozsony, Veszprém, Győr és Fejér vármegyék;
c) Asiketnémák körmöcbányai intézetének körzetébe vonatnak:

Nyitra, Trencsén, Turóc, Árva, Bars, Zólyom és Liptó vármegyék;
d) A siketnémák jolsvai intézetéhez tartoznak: Görnör, Szepes,

Sáros, Abauj- Torna vármegyék;
e) A siketnémák egri intézetéhez utaltatnak : Heves, Borsod,

Zemplén vármegyék;
f) A siketnémák kecskeméti intézetének körébe : Pestmegye közép-

és alsó része és Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye tartozik;
g) A siketnémák aradi iskolája legcélszerübben Arad, Bihar, Bé-

kés és Csanád vármegyék által vehető igénybe;
h) A siketnémák szegedi iskolájának érdekkörét pedig Bács-

Bodrog, Csongrád és Torontál északi része, Nagy-Kikindáig, képezik;
i) A siketnémák debreceni inntézete által Hajdú, Szabolcs, Ung,

Bereg, Ugocsa, Mármaros, Szatmár és Szilágy vármegye siketnémái
vannak érdekelve;

j) A siketnémák temesvári intézetéhez : Temes, Krassó-Szörény,
Alsó- Torontál, Nagykikindától, tartoznak.

(Amennyiben a siketnémák ungvári iskolája az 1004-ik tanévben
megnyittatnék, Zemplén, Bereg, Ugocsa és Mármaros vármegyék ezen
iskola érdekkörébe esnek.)

A siketnémák kolozsvári intézete érdekkörébe utaltatnak az ősz-

szes Királyhágón túli megyék.
A 'fenti beosztás ideiglenes és indokolt esetekben módosittatni fog.
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H A Z A I H IR E K .

D r . S a m a s s a J ó z s e f , a hazafiságaról és jótékonyságáról általá-
nosan ismert egri érsek, az elhagyatott siketnémák iránt minden alka-
lommal tanújelét adja atyai gondoskodásának. Ezt bizonyit ja az a
meleghangú átirat is, melyben azon nemes elhatározásáról értesíti a
siketnémákSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g r i intézetének igazgatóságát, hogy jövőre nézve évenkint
5 növendék ellátását válalja el saját erszénye terhére s egyszers-
mind felhivja az igazgatóságot, hogy már most tegyen javaslatot 5 nö-
vendéknek az internátusba való felvételére. E nemeslelkű elhatározás
és intézkedés által az intézet segélyezési alapja 5 egész alapitványnak
megfelelő összeggel gyarapodott. - Ugyanez alkalommal Pánthy Endre
felszentelt püspök, nagyprépost is 350 koronát kűldött az igazgató-
sághoz, azzal a céllal, hogy ezen összeg, mint egy alapitvány évi
kamata kezeltessék, s annak terhére 1 siketnéma vétessék fel az inté-
zetbe. Ha továbbra is ily nemesszívű alapitók támogatják a siketné-
mák ügyét, úgy az egri intézet e téren kiváló helyet foglal el az
országban.

H i m e n . Vö lke r J ó zs e f, asiketnémák és vakok kecskeméti inté-
zetének tanára, eljegyezte J O n e s Te r u ska kisasszonyt Nagy-Komlóson.
Szivből gratulálunk.

M e g j e l e n t : A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
1904-iki " É vkö n yv( ( -e Vácott. Szerkesztette B ih a r i Ká r o ly egyesületi
titkár. - Gyógypaedagogíai könyvtár 5. sz.; A g ye r m eke k gyakorlatilag

fo n to s a b b s ze llem i r e n d e lle n e s s é g e i . A vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Ministerium megbizásából irta: D r . D é e s i K á r o ly elmekórtani lelinikai

1. tanársegéd. Ára 1 korona. - A m eg fig ye lé s e k lé le kta n i , g o n d a lko -

d á s ia n i é s n e ve lé s ta n i s e em p o n tb o l . Irta: Léd e r e r Áb r a h á m . Kűlön
lenyomat a »Néptanoda« XXXVII-ik évfolyamából. Ára 60 fillér.

N a g y P é t e r , a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
pénztárosa felkéri az egyesület m. t. tagjait, hogy sziveskedjenek tag-
sági díjaikat minélelőbb befizetni.

V E G Y E S H I R E K .

D r . W a e t z o l d t I s t v á n t. A siketnéma-oktatást Poroszországban
Waetzoldt 1. dr. elhalálozásával nagy csapás érte. Nevezett a porosz
közoktatási miniszteriumban 5 év óta szolgálta a siketnéma-oktatást,

J u b i l e u m . A vakok és siketnémák zürichi intézetének növendékei
f. évi junius 8-án megünnepelték igazgatójuk, Kull G. 25 éves jubileumát.
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Poroszországban a legutóbbi három évtizedben eszközölt nép-
számlálás adatai szerint a vakok, siketnémák és vak-siketnémák közül
a lakosság számarányához viszonyitva csak a vakok szaporodásánal

tapasztalható örvendetesebb apadás, mindazonáltal a siketnémák, ámbár

az utóbbi 5 évben szaporodást mutattak fel, még sem érik el a régebbi

statisztikában felmutatott százalékot. Volt ugyanis:

Fé:rfi 100,000 lakosra esett

Vak .
Siketnéma ..
Vak-siketnéma

1871-ben 1880-ban 189B-ben 1900-ban 1871-ben 1880-ban 189B-ben 1900-ban
10,931 11,258 11,144 11,054 90'03 83'92 71'23 65'13
12,983 15,083 15,699 16,975 106'93 11243 100'34 10002

135 85 94 114 1'11 0'63 0'60 0'67JIHGFEDCBA

N Ő

Vak ...... 11,759 11,245 10,125 10,302 94'08 81'11 62'46 58'86

Siketnéma .. 11,044 12,537 12,849 14,303 80'36 9043 79'27 81'73

Vak-siketnéma 153 89 79 101 1'22 0'64 0'49 0'58

Összesen

Vak . . . . .. 22,690 22,503 21,269 21,356 92'09 82'49 66'77 61'95
Siketnéma .. 24,027 27,620 28,548 31,278 97'51 101'25 89-62 90'73

Vak-siketnéma 288 174 173 215 1"17 0'64 0'54 0'63

Vakok könyvtára. Zürichben a közelmultban nyilt meg a vakok
könyvtára, mely 1100 kötetet számlál. A könyvtár jegyzéke is megjelent
már s az érdeklődöknek a könyvtár vezetősége ingyen küldi meg azt.
A könyvek használatáért dijat nem szednek, sőt a kicserélésnél felme-
rülő postaköltségeket is a könyvtár fedezi.

Műhely-megnyitás. A rajnai vakokat gyámolitó egyesület f.
évi május 18-án nyitotta megSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ü r e n -b e n , a vakok tartományi intézete
mellett, vakjai számára 126,000 márka költséggel felállitott mühelyt.
A rajnai vakok műhelyei sok éven át Kö ln -b e n voltak, de parigásuk

miatt az érdekelt körök két évelőtt elhatározták az intézménynek
Dürenbe való áthelyezését, illetve ott egy önálló otthon megnyitását
vak munkások számára. Az ünnepélyes megnyitás kapcsán a vakokat
gyámolitó egyesület közgyűlése is megtartatott. Az évi jelentésből ki-
világlik, hogy az egyesületi tagok száma a lefolyt évben 950-nel sza-
porodott; a bevétel 284,426 márkára rúgott 280,067 marka kiadással
szemben. Az egyesület vagyoni állapota, azonkivül, hogy adóssága
nincsen, Blaubah-ban egy házzal, Köln-ben a régi műhellyels 20,000
márka tőkével dicsekedhetik. Örvendetes képet nyujtanak a Schoeller
Fülöp és neje által alapitott "Annaheim " és a vakok mühelye. Előbbi-
ben 70 vak van, az utóbbiban pedig 23 dolgozik.

Sziládi László nyomdája Kecskeméten.


