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A szám tan tan itá sa a s ik e tn ém a in téze tekb en .

Jelen dolgozatom nem tart igényt arra, hogy kartar-
saimnak minden tekintetben útmutatásul szolgáljon. Inkább
azon czélból iratott, hogy az eszmecserét meginditsa s egy
porszemnyivel járuljon a magyar mödszer megalapita-
sához.

Azért kérem, hogy az alábbiakat ily értelemben szives-
kedjének fogadni s a hol tévedtern volna, ott jóakaratú

helyreigazitásaikat ne sajnáljak e b. lapok utján velem
közölni.

Hazai intézeteink körül egyedül a váczi intézet szolgál

évente teljes tantervvel a nagy közönség s a szakemberek-
nek. A többi jelenleg fejlődő iskolák közül tudtommal egyik-

nek sem jelent meg dolgozata e tekintetben s a budapesti
orsz. izr. intézete sem ad évente ki értesitőket s tantervet.

E szerínt, midön a számtan tanításáról czikkezem,

nincs rendelkezésemre egyéb adat, mint a váczi intézet
.értesitöje, A többire nézve személyes tapasztalataimra hivat-
kozhatom.

Mi a számtan tanításának czélja asiketnémák inteze-
teiben? A m í a népiskolában.
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A siketnémákat is a közéletre készítjük elő, mint a

hallókat s igy külön czélja a számtan tanításának nálunk

sem lehet.

Mig azonban a népiskola szerencsésebb helyzetenél
fogva czélját teljesen elérheti, addig mi ugyan avval nem

dicsekedhetünk.

Mig a czél nálunk is az marad a mi ott, hogyBAt . i. az

élet pénzügyi viszonyaiban előforduló esetekben tájékozással

birjanak növendékeink, addig minden egyes esetre nem ter-

jeszkedhetünk ki. Az anyag nálunk kevesebb lesz, mint

amott és ennek a kevesebbnek is jobban s részletesebben

kell feldoleoztatnia.

A váczi intézet tanterve nem nyújt teljesen biztos tám-

pontokat ez iránt, a mennyiben csak általánosságban jelzi a

végzendőket, tényleg azonban e kitüzött ez élt eléri, mert

növendékei a közélet ügyleteiben kellő tájékozottságot sze-

réznek.

A felsőbb osztályok, - leülönösen a 8-ik osztály - a

tanterv szerint: »a közélelben előforduló számolási módok

gyakorlati alkalmazásaie-val foglalkoznak.

Kár, hogy ezeket nem részletezték. mert a közéletben

vannak szükséges és szükségesebb számolási mödok s ez

állalánosságban odatett megjegyzés nem tesz köztük k ü -

lömbséget.

Feltehetjük, hogya legszükségesebb számolási mödok
taníttatnak s ilyenekül megjelélhetjük a kamat számítást,
háztartási könyvvitelt, hármas szabályt.

Az alapműveletek biztos tudása s a számtani kifejezé-

sek értése mellett a közéletre ezen ismeretekkel elö vannak
készítve.

Az egyéb módok, mint társaság, vegyites stb. szahálv,
mint a melyek az iparosnal a legritkább esetben fordulnak

elő teljesen mellözhetök, annyival is inkább, mert számitási
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módjuk olyan egyszerü, a mihez nem igen kell a tanár ma-

gyarázata.

A eze) s az anyag ezen meghatározása mellett azon

teendő vár reánk, hogy az elrendezését vegyü-k tárgyalás alá:

Nem közönyös az, valjon a számtan tanítás melyik

osztályban kezdödjék, az elsőben már, vagy csak a máso-

dikban s ha az elsőben kezde tik mindjárt év elején, vagy

csak a második félévben.

Részemről azon elvnek vagyok a hive, hogy semmit se

tanítsunk előbb, mig annak elnevezéséhez növendékünk

kellő szóanyaggal nem rendelkezik. Ebből az következik,
hogy miután a kezdők a tanév elején még nem tudnak min-

den hangot kimondani, a számtanBAt a n í tá s a is akkora haIasz-

tassék, midön e tekintetben semmi nehézség sem merül-
het fel.

A mennyiségek ismertetése azonban már kerabban

kezdetét veheti. Számtalan tárgy kinálkozik arra, hogy a

f O-ig terjedő számrnennviségröl helyes fogalmat szerezze-

nek növendékeink. Palavesszöjük, táblájuk, székük stb. elég

szemléltetési anyagot ad s ~hhez járulhat amennyiségeknek

Iokonkinti megnevezése is. Az egyes hangok tudása esetén

a mennyiségek megnevezése nem mulasztandö el, sőt azt is

megengedhetőnek tartom, hogya még ismeretlen hangokkal

biró megnevezések is gyakoroltassanak az ajakleolvasás

biztosabba tétele czéljából.

Már az első órákban mondhatom a növendékeknek

egy, kettő, három; daczára, hogy utánmondani még nem

képesek s erre nem is szorittatnak.

A mennyiségek megjelelésére azonban az újjak semmi-

esetre se használtassanak. Ne legyünk okai annak, hogy a

gyermek ujjainak ez iránybani használhatóságaról is tudo-

mást szerezzen, mert akkor s z ü k s é g esetén, a helyett, hogy

gondolkodo képességét összeszedné, mindig ehhez fog fo-'

Iyamodni.

*

. .
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A mödszerre különben még vissza fogunk térni, nézzük
most csak az anyag felosztást.

Az első osztály, ha 8 éves tanfolyamot veszünk számí-
tásba az 1-10 terjedő számkört veszi' a megtanulandók

sorába.
A váczi intézetnél csak az összeadás és kivonás gyako-

roltatik, én azonban semmi nehézséget nem látok az iránt,
hogya szorzás és osztás is gyakoroltassék, minden esetre
nem mechanikus módon, hanem gyakorlati példák on.

A második év 1-20 esetleg 100-ig számol. A váczi

intézet a huszas számköríg halad mind a négy alapműve-
.lettel. A nyolcz éves tanfolyamnáI nem is mulasztatik el
semmi sem, de én még is kevésnek vélem ezt az anyagot.

Nemcsak unalmassá válik tanításunk, mert a kis szám-
kör kevesebb változatosságot biztosit, de növendékeink fo-
kozatos előhaladása sem eszközöltetik ez által. Ha a még
fejletlen 1. osztályu gyermektől megköveteljük, hogy 10

számmal tudjon összeadni és kivonni, a második év nem
. tanit aránylag ann yit, ha csak újból 10 uj számot vesz fel.
Igaz ugyan, hogy a tizes számkör átlépése némileg megne-
hezíti a haladást, de ez fel ne tartöztassou bennünket attól,

hogy előbbre haladjunk.

Az alsóbb osztályokban, de egyáltalán a számtannál a
négy művelet annyiszor s mondhatni mindig ismétlődik,
hogy nincs indokolva a csekélyebb anyag. Az első osztály az
összeadást űzi, a második, harmadik stb. osztály ugyanazt
teszi, de fokozatosan bővülő számkörben. Hasonló tényke-
dés kedvéért nem szükséges az alacsonyabbon maradnunk
s igy bátran felvehetjük a százas számkört. Ebbe a keretbe

már beleillik a mértékek és pénznemek megnevezése vala-

mint a ~--nek gyakorlása is.
Miután a gyakorlati életre akarjuk növendékeinket elő-

készíteni, a gyakorlati életben minden léplen-nyómon hal-
latsze és előforduló elnevezések tanitását nem kezdhetjük
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meg elég korán. Nincs semmi nehézség a tekintetben, hogy
ct méter, liter, kilogramm már a második évben ismertetve
legyen, hisz a szorzásnál igen czélszerüen alkalmazhatók s
a tanításunk változatoságát nagy mértékben elösegitik, A

forint és krajczár elnevezés is előfordulhat már, illetve elő
kell hogy forduljon.

A harmadik év az ezres számkört veszi fel. Részemről

hajlandó volnék azt mondani, hogy avval a legmagasabb
számmennyiség, a melyet tanitanunk szükséges, eléretett.
Alig fog az életben siketnéma növendékünk olyan hely-

zetbe jutni, hogy magasabb számokkal legyen dolga 1000-
nél. Némi tájékozás kedvéért azonban megengedhetőnek ta-

lálom azt, hogy 1000-en felüli körben is forduljanak elő
példák a 4-ik osztályban. Ugyancsak e két osztálynak ké-
pezi feladatát az is, hogy a mértékek bővebb ismertetését
üzze. Mig a 2- s némileg a harmadik osztály növendékei
egyszerüen megnevezni tanulják a mérlékeket, tekintet nél-
kül arra, hogy azok bövebben magyarázlatnának s a na-
gyobb s kisehh mennyiségek közötti viszony Iejtegettetnék,

addig a 4 osztályban már arra is kiterjeszkedhetünk, hogy
a méter kisebb egységét a centimétert továbbá a dekagram-
mot s decilitert ismerlessük. Valami legyőzhetlen akadály
nem gördül elénk s kerantsem végezünk vele olyan nehéz
dolgot, a mi talán felülmulná rrövendékünk képzettségi fokát.

A négy alsóbb osztálynak teszszük eszerint feladatává,
hogy ott a négyalapművelet egész számokkallehetöleg gya-
koroltassék, se mellett a számtani kifejezések szüntelen
használtássanak s föczélul azt tüzzük ki, hogy a mechanikus

számolásban annyi készültséggel birjanak gyermekeink,
hogy azokat a példákat; melyeknél a műveletek egyikének
vagy másikának kitalálása válik szükségessé, csak nyelvbeli

kifejezés tekintetében kellessék megmagyarázni.
De nehogy félreértessem.
Midön az alsóbb foku J?szJ;ilyokban főczélul a mecha-BA

• .
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nikus számolásban való jártasságot tűzöm ki, ebből nem az
kővetkezík, hogy az egész számtani tanitást nem akarom
egyébbé tenni mechanikus foglalkozásnál.

Ellenkezőleg minden legyen, csak ez ne. A számtant
semmiesetre sem szabad olyan szárazon előac1nunk, hogy
növendékeink kedvüket veszítsék, hanem igen is annyi vál-
tozatosságot, annyi egyszerü, alkalmazott példát kell bemu-
tatnunk, a mennyit csak időnk enged.

Szeniléltetve kell tanítanunk a számtant is s nagyon
óvakodjunk attól, nehogy pusztán a számjegyek gépies ősz-
szeadása- kivonása- szorzása és osztása által elrontsuk a
felsőbb osztályok által várt előképzettséget.

Az ötödik és hatodik osztályban - ott a hol 8 éves

tanfolyam van - a tizedes és közönséges törtek - ez
utóbbiak a lehető legszükebbre összevonva - tanítására

fektetjük a fősúlyt. Az alkalmazott példák hosszu sorozata
áll rendelkezésünkre s a teljes kiképzéshez még két teljes év
lévén hátra, minden felületességet elkerülhetünk. A kellős
tételü hármas szabály gyakran képezi tanításunk anyagát s

czélunkat tekintve a tizedes törtek nyernek benne legin-
kább alkalmazást.

A hol a 6-ik évvel már befejeztetik a tanfolyam, ennek
a két évnek munkája egy osztályra marad, az ötödikre.

Persze az eredmény nem lehet olyan teljes, mint amannál
az iskolánál, de az eszközök s módok sincsenek megadva
hozzá.

A befejező képzést a 7. és 8-ik illetve a 6-ik osztály
adja meg. Előbbeniben a hármas szabály s a kamatszámitás,

utóbbiban a kamatos kamat, esetleg társaság szabály s a
háztartási pénz naplokra fektetve a fősúlyt.

A 6 éves tanfolyamnál mindezt ismét egy év alatt kell

elvégeznünk, a mi miatt az anyag némi megszoritásnak van

alávetve. -ro
(Folytatása következik.)
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E lapok mult számában Simon Antalról, a váczi intézet
igazgatójaról az említtetik fel, hogy ő volt hazánkban az első, a
ki az irvaolvasási módszert megpenditette s azt leirta.

Nincs szerenesém a jelzett munkát ismerni - minden után-
járásom mellett sem voltam képes megszerezni - de tudomás;al
bírok egy másik hasonló czélból irt munkáról, mely kevéssel az
"Igaz mester" után jelent meg német nyelven. Irója Schönbauer
Vineze a váczi intézetnek 2-ik tanára. A mű teljes' czime ez:
Kurze Anleitung zum Lesen und Schreiben fül' angeheride Lehr-
linge ; wodurch 'ihnen selbes in 2 Monaten auf eine sehr leichte
Art gründlich beygebracht werden kann. Bearbeitet, und heraus-
gegehen von Vinzenz Schönbauer, Med. Doct. et 2 öffent. ord.
Professor des Taubstummen Instituts zu Waitzen. Waitzen
gedruckt bei Anton Gottlieb 1811.

Az előszóban okát adja szerzö annak, hogy mi indította
munkájának megírására s azután előszámlálja azokat, hogy kik-
nek köszönheti gyakorlati utasitásait.

E lapok mult számában Simon Antalról mondottakat ösz-
szehasonlitoUam Schönbauer munkájában foglaltakkal s azt talál-
tam, hogy nagyon sokban hasonlitanak. 1)

A valószínűség fenn áll, hogy nem saját tapasztalatból irta
meg utasításait, bál' a XIII. lapon úgy nyilatkozik. "Ezen a mó-
don több helyen, több halló növendékkel lettem kisérleteket s két
hó alatt szerencsésen elértem, hogy azok pontosan tudtak irni és
olvasni," 2) de azért önálló munkának tekintem müvét.

Az első 10 oldalon általános észrevételek foglaltatnak s egy-
úttal azon szervek is felemlittetnek, a melyek a hangok kimon-
dásánál müködnek.

A második fejezetben az olvasás eszközei vannak felsorolva
u. m. tábla fekete viaszos vászonnal bevonva s vörös vonalakkal
ellátva; jó kréta : szivacs; s minden tanuló kezébe palatábla, a

1) Simon A. valamint Scliönbauer V. ruunkája uieg van a váczi intézet
könyvlárában s az összehasonlilásból az tünik ki, hogy Schönhauer majdnem
leforditotta Simon utasitusait németre s hogy kevéssé vehető munkája ön-
állónak, mint inkább egy kissé gyenge ulánzatnak. Szerk.

2) Nach diesel' Arl stellte ich an vielen Őrtern mit vielen hörenden
Zöglingen pro ben an, und in 2 Monaten habe ich das Vergnügen gehabt, das
sie richtig Schreiben und Lesen konnten.
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a -melyre szivacs és palavessző van erősítve. Sem A b. c. tábla,
sem tinta, toll, papir nem szükséges. A padok ugy legyenek el-
készítve, hogy előadás után a taneszközöket eltehessék a növendé-
kek. Nem tartja szükségesnek azt sem, hogy az iskolában tanul-
takat otthon ismételjék, mert azBAú j módszer szerint mindent az
iskolában kell elvégezni s otthon csak ártan ának, mert az eljá-
rást nem ismerik.

A harmadik fejezetben 22 leczkére felosztva vannak tár-
gyalva a hangok, illetve betük. Elöszőr minden magánhangzó,
azután a mássalhangzók. Eljárása eszerint első sorban irni kell a
belüket - s miután ezek már kellőleg utánoztattak a tanitó elő-
irásáról - kimondatni. - A kimondásnál a beszéd szervek állá-
sára van fektetve különös.isuly, a mi a hallók tanitásánál any-
nyival indokolatlanabb, mert nem a hangok kimondását kell
tanitani, miután azt már minden gyermek ugy is tudja, hanem
csak a hangok képét, tehát 'a' betüt.

Ezen körülmény némileg megfejthetövé teszi azt, hogy ugy
Simon, valamint Schönbauer munkája miért nem talált kellő
méltánylásra a néptanítók közt.

Nekik nem arra volt szükségük, hogy a hangokat kimon-
dani tanitsák, hanem hogy annak képét megismertessék s azt
mutassák meg, hogy a hangok összekötése mi módon eszközöltetik.

Schönbauer munkaja kevésbé felel meg erre a kérdésre,
pedig szerintem erre kellett volna fektetnic ~ fősúlyt. Csak né-
hány megjegyzést tesz s "a többi már nem nehéz" mondással fe-
jezi be utasitásait. 1)

Nagyon kitünik belőle az is, hogy kizárólag siketnémák tani-
tásával foglalkozott s a hallok tanításanak mezején nem volt
ismerős. '

A negyedik fejezet még néhány megjegyzést tesz, a mik
közül közlöm az alábbiakat.

. "Tagadhat)an, hogy a gyermekek azért töltenek el 3-4 évet
az iskolában, annélkül hogy irni és olvasni megtanulnának, mert
a mássalhangzókat nem ugy tanulják, mint azok az irásnál és
olvasásnál előfordulnak."

1) Meg kell itt emlitenem azt, hogy Schwarezer Antal 1802. deczember-
ben hasonló javaslatot terjesztett be a helytartó tanácshoz; 15 ;olna tehát a
legelső, a ki az irvaolvasást megpenditeUe. Javaslata azonban el nem fogad-
tatott. Szerk.



"Ne tanulják kezdetben a nagy beLüket, vagy a nyomta-
tottakat, "

"A halló. ügyes gyermek ki fogja .mondani tudni a mással-
hangzókat segedhangzók nélkül is."

"K.erülje a tanító azt, hogy több, vagy minden gyermek
egyszerre olvasson, mert ilyen esetben azok nem a hangok tiszta
kimondására ügyelnek, hanem arra, a mit a másik mond."

"A szorgos tanitónak minden tanulóval külön kell. gyako-
rolni, a helyett, hogy büntetéssel töltené az időt."

. "Ha a gBAy erm ek ek r betük utánzását tanulják, akkor
együttesen irjanak, mert azon esetben hasznos ha egyik
a másikától a betü alakját lelopja."

"A nagy betüket csak akkor tanitjuk, ha már a kicsinyeket
jól tudják a gyermekek olvasni. Először azokat veszszük elő, a
melyek a kis betűkkel hasonló alakuak. "

"Ha már mind a nagy, mind a kicsiny betűket ismerik a
gyermekek, akkor adjon a tanitó kezükbe bármely nyomtatott
könyvet. Nem szükséges, hogy a tartalom megegyezzék s a tani-
tónak nem kell ugyanazon könyvvel bírnia." .

"A papirra irás, csak akkor üzetik, ha szépen tudnak már
írni krétával és palavesszővel."

Az ötödik fejezet a betük egyszerüsitésével foglalkozik, épp
ugy mint Simon Antal "Igaz mesterében" van.

Ennyit tartottam Schönbauer munkájából felemlitésre szük-
ségesnek. Elismerem, hogy szorosan véve nem e becses lapok ke:-
retébe tartozik czikkem, mert inkább a népiskolamódszerével
foglalkozó munkáról, a népoktatással foglalkozó lapok volnának
hivatottak közleményeket hozni, de miután az illető szerző siket-
néma-tanító volt, az utódokat bizonyára érdekeini fogja ai -előd
működése. 1) ..KJIHGFEDCBA B .'-

1) Köszönettel tartozunk czikkezönek azon jóakaratért. hogy éppen la-
punkat választotta ki, melynek az irvaolvasás tőrténetet- kiválóan érdeklő dol-
gozatát megküldötte. Több tanügyi lappal csereviszonyban lévén, reméljük,
hogy czikkéről azok is tudomást vesznek. Az irvaolvasás fejlődési történetének
megirója mindenesetre igen hálás lesz azért, hogy e - mondhatnók teljes~n
ismeretlen - m ü a feledékenység homályából kiemeltetett. Bennünket, siket-
néma tanítókat is érdekel czikke, mert öszintén megvallva kevesen tudtunk
Schönbauer munkájáról. Szerk..

. .
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KÜ lfö ld i szem le .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i ' u j s á g kü l fö l d ö n ? Anémet siket néma tanítók között nagy
harezra adott alkalmat a legközelebb He i el sic k J. a hreslaui
siketnéma-intézet rendes tanítójának "A s i k e t n é r n a é s b e s zé d j e "

czimű Breslauban megjelent 318 oldalra terjedő munkája, mely-
lyel a német iskolát alapjában támadja meg s az egész siketnéma-
képzést új metodikai alapelvek szerint teszi vizsgálat tárgyává !
Munkájában kérlelhetIen kritikával töri ketté a pálczát a némel
módszerrel eddig elért eredmény fölött feledve, hogy ha itt-ott
hiányok észlelhetők is, ez nem a módszer rosszaságában, hanem
a kivitelben keresendő. Érdekes jelensége a szakirodalomnak min-
denesetre e munka, melylyel érdemesnek tartjuk mi is behatób-
ban foglalkozni.

Nézzük mindenekelőtt, hogy anémet módszer jelenlegi álla-
potáról mily véleménye van. Beismeri, hogy ujabb időben a siket-
néma-képzés-ügy oly nagy lendületet nyert Németországban, mi-
nél nagyobbat sem gondolni, sem kivánni nem lehet! Egyes sze-
mélyek, egyesületek, hatóságok oly rendkivüli áldozatokat hoztak,
hogy majdnem ott vannak, hogy az ország valamennyi siketné-
mája oktatás- és nevelésben részesülhet. Az ország különböző
részeiben intézetek keletkeztek, a tanitási kursus 6-ról 8 évfolyamra
kiterjesztetett, minden 8-10 növendék szakszerüen kiképzett
tanitó vezetése alatt áll, az iskolai helyiségek, gyakorlati tekintet-
ből, minden követelményeknek megfelelnek. Ezeket azonban csak
külsőségeknek tartja s fájdalmas hangon sóhajt fel, hogy a mód-
szer kiművelése ezekkel lépést nem tartott.

Azt állit ja, hogyasiketnémák jóltevői, de a tanitásra fel-
ügyelő hatóságok is az elért eredmény nyel nincsenek megelégedve
s egy vizsgát látva, mást nem tapasztalhatunk, mint csak hiányo-
kat akiképzésben - mellékesen megjegyezve, a tanitók jóakara-
tárol meg van győződve - de maguk asiketnéma tanitók még
is ily vizsgán azon tudatra ébrednek, hogy ahol világosságot és
fényt hittek, ott sötétség és zavarodottség uralkodik.

Nézzük tovább, hogyan nyilatkozik az intézeti tanfolyamot
bevégzett gyermekekről: Nagyszámu növendék lép ki évenkint az
intézetekből az ismereteknek csupán minimumával, éle nem csoda
hisz sok növedék az egész iskolai idő alatt csaknem kizárólag

nyelvgimnastikával s hanggyakorlatokkal kinoztatik, s ha az élet-
hen a siketnémá val összejövünk, . fájdalmasan tapasztaljuk, hogy
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a fáradság gyümölcstelen maradt,· ele nehéz konstatálni azt is,

mely módszer szerint oktattatott a gyermek.

A növendékeknek legnagyobb része egyetlen egy érthető szót

sőt van, ki egy vokalist se tud tisztán kiejteni.

A siketnémák gondolkodásmódjáról így nyílatkazik : Sok

siketnéma gondolkozni nem tud, mert előttük a hangbeszéd nem

mint szükséges érintkezési eszköz' tünik fel; egész figyelmök csu-

pán a beszéd külsejére összpontosul ugy, hogy beszédjök inkább

mechanikai tevékenység, malynek legnagyobb hasonlatossága van

a papagály s szajkó kelepeléséhez.

Hol fekszik mindezeknek az oka? arra is megadja a felele-

tet. Asiketnémáknak - mondja - csak látási, szaglási, izlési

és tapintási érzékük van. Az ötödik érzék zárva van, s semmiféle

emberi ész és erő által meg nem közelithető.

Ily szellemben van Heidsiek munkája .megirva s ily előzmé-

nyek után állítja fel szerinte helyesebb módszerét, melylyel a

siketnémák oktatását egy század dal vissza Abbé de l'Épée korába

akarja terelni, midön igy szól: A siketnémák előtt nem létezik

hangbeszéd. hanem csak látható beszéd alak, ezért gondolataiknak

kifejezésére a szem által látható közeget keresnek. Tovább igy szól:

A siketnéma, ki hangbeszéd által oktattatott az intézetből való

kilépése után a halló emberekkel, csaknem kizárólag jelekkel

érintkezik. - AzBAú j j abc - folytatja tovább --. inkább illik a

siket néma természetéhez s az neki jobban megfelel, mint fl hang-

beszéd.

Mily tévedés! Abbe de I'Épée is ugy gondolkozott egy szá-

zaddal ezelőtt, hogyasiketnéma anyanyelve a jelnyel v, mely

minden emberrel közös, ha gond, aggodalom, félelem, vagy fáj-

dalom fog el, minden érzésünket kiséri s azt akará, hogya siket-

némánál a jelbeszéd legyen a basis, melyböl' késóbb az irott be-

széd megtanitható s ma már azt mondják az ő müködéséről;
hogy csupán historikus értékkel bir, akadálya volt a siketnéma

oktatás helyes rnódszerének a mennyiben magát a ném et mód-

szert is legalább egy félszázaddal visszavetette.

Heidsick urat különben maguk a franczia siketnéma tanitók

czáfo1ják meg legjobban az 1878-iki nemzetközi kongressusukon

hosszu és érett megfontolás után kimondottakban : Daczára annak,
hogy a ter m ész e tes jel, mint első érintkező eszköz a tanitó

és tanitvány között, megengec1hető és alkalmazható, az artikula-



tio-rendszernek· a jel fölöLt előnyt kell adni, mit Europa minden
országa és Amerikábal~ is tett tapasztalat-uyomán mondhatunk.

S ha mai napság nézzük a franczia siketnéma tanitókat,
láthatjuk, hogy mindinkább emanczipálják magukat még a termé-
szetes jel alól is s mindinkább nagyobb tért foglal a tiszta német
módszer náluk, mert tudják, hogy akis siketnéma merci 1110n-
sieurje nagyobb haladás és a nagy közönséggel való érintkezésnél
összehasonlithatlanul nagyobb előny összes, a siketnémákat ma-
jommá lealacsonyító, jelnél. És mily hosannával üdvözlik a kis
siketnéma beszédjét, példát is mondhatok reá. - A mult nyáron
a párisi intézetben lévén, a második osztályban - melynek veze-
tője a német módszer egyik leghathatósabb hivének látszott-
egy Abbéval jöttem össze, kit szinte az intézet iránti érdeklődés
hozott oda. - Végig hallgattuk az előadást, midőn az Abbé már
e kis gyermekektől is egészen korrekt feleleteket hallott, teljesen
elérzékenyűlve nyult zsebébe s 2 drb Napoleon aranyat adott át
az osztályvezetőnek, növendékei megvendégeléss czéljából. --:- Bi-
zonyára nem hatotta volna meg őt annyira, ha jelekkel való
érintkezést lát, s a növendékek is aligha részesültek volna ily
tetemes ajándékban.

Jelenleg csak azon csudálkozhatunk, hogy még mindig támad
egy-egy hydrafej a siketnéma oktatás terén, melynek leütésére
igaz, teljes erővel tömörül asiketnéma tanitók egyesülete.KJIHGFEDCBA

B er in za .Ján o s .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z a u s z t1 ' i a i s i k e t n é m a - i n t é ze t e k m í ík ö c l é s é 1 ' ű l az "Organ"
utolsó számai egyikében nem éppen hizelgő czikket bocsátott
közre egy névtelen ezen czim alatt: "Österreichs neueste Reformen.BA«

Különösen a siketnéma-tanitók képzése ellen fordult a czikkezö,
a ki "Suleiman" álnevet használt s többek között ezeket mondta:
~Ausztria siketnéma tanitóit 80 - illetve 75 órán át képezik ki
teljesen "":'elméletileg és gyakorlatilag" - továbbá - "a· szak-
emberek hallgatásba merülnek, eléggé tudva ennek az eljárásnak
eredménytelenségét, de nem birva annyi bátorsággal, hogy nyiltan
.kimondanákr "Kegyelmes uram, ez annyi mint, semmi."
, r Magamnak is vannak csekély tapasztaim az ausztriai siket-
néma-tanitők képzéséről s tudom azt, hogy nem régen még, nem
a siketnémák tanitási módszeréről kivántak vizsgát, ha valaki az
intézetek eg-yikében. vagy másikában alkalmazást akad nyerni,
hanern főelemi iskolai tanítói oklevelet követeltek .. S ha jól tu-.
dom, <még ma sincs szabályzatuk, melya leendő vsiketnéma-ta-
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nitókat arra kötelezné, hogy' vizsgát tegyenek s minden intézet
maga képezi ki magának tan erőit, ugy ahogy tudja. Ennek az
eljárásnak meg is van a kivánt gyümölcse s az ausztriai intéze-
tekről elmondhatjuk. hogy ahány, annyi féle módszert követ.
Vannak a melyekben nem tartják eléggé éretteknek a siketnémá-
kat arra, hogy a beszédre tanitsák, de vannak olyanok is, a
melyekben a nérnet módszer teljesen érvényben van.

Az állami intézet - illetőleg kir. intézet - igazgatója Bécs-
ben nem hagyta felelet nélkül Suleiman támadásait. Miután .ta-
nító képzés csak Bécsben van, a támadást a bécsi intézet ellen
intézettnek tekintette s az Organ legutóbbi számában közölte vá-
laszát. Némileg heves modorban tette ezt, a .mi semmi esetre sem
bir avval a meggyőzó erővel, mint azt talán remélte. Válaszából
kitetszik, hogya siketnéma-tanitók képzése még sem olyan sze-
gényes állapotban tengődik - legalább Bécsben - mint Suleiman
állitja, de egyebütt, miután a többi intézetek tanítói nem köte-
leztetnek arra, hogy a bécsi intézetben előadásokat hallgassanak,
hizonyigen elhagyatott állapot lehet.

A válaszból az is kitünik, hogyasiketnéma tanitás elmé-
Me a tanítók feladata maradt s az intézetben a tiz héten ke-
resztül, a mennyire az ilyen cursusok kiterjesztettek, naponta
gyakorlati tanítast láttak, a mely után ezen tanítás beszéltetett
meg bővebben. '

A hallgatók azonban vizsgára nem köteleztettek.
A cursusnak nem czélja az, hogy siketnéma-tanítókat teljesen

képezzen ki, hanem hogy tájékozást nyujtson asiketnémák taní-
tásáról. A hallgatók közül azok, kik komolyan kivánnak a siket-
némák tanításával foglalkozni, vizsgára jelentkezhetnek. Végül fel-
hívja az igazgató Suleiman-t, hogy nevezze meg magát a lapban,

hogy "az ilyen éneklésre a megillető méltánylás utóla~lfJ15'-'"
elmondathassék." . . /.;,BA- \ .~ ~ ~ ? ,c4cS'~

. Valjon az illető eleget fog-e tenni felhivásr.,.f. a~t..... 1 U ~ \

tudjuk.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r C ! ) " ' f? ) ' \ . c;> v
• ~ . • • • • • ; ~ < t : \

UJ ~~ •.-' I 1 . . . . ~ '

~ ~~ '-"1JKJIHGFEDCBA
. .. k l" k ~ '" < y 0 c ? - .

H aza i in téze te in k e l 11 o In . '1'c9J.í fr u O p , . ~ -4:..~ .."

A b u d a p e s t i o r s e . i e r . s i k e t n é m a intézet a lefoI1t7~~'Il'(,:...~/
10 alapitványt kapott a bécsi izr. intézetböl vissza, me1)''''-jogg'lii'''''
őt illette meg. Ez által azon 20 alapitvány, mely 1849. után az

. .



izraeliták által fizetett 1 millió forint sarcz egy részéből létesitte-
tett, mind itthon van.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- .A z a r a d i ' s i k e t n é m a i s k o l a Arad város törvényhatóságá-
nak január hóban tartott gyűléséhen községivé tétetett s igy biz-
tosabban tekinthet a jövő elé.

- .A v á c z ' i i n t é ze t n ö v e n d é 7 c e in e k bálja f. hó 12-án tartatott
meg. Ez alkalomra a vizsgaterem szépen feldiszittetett. A növen-
dékek jó kedvvel tánczoltak a reggeli órakig. Örömükben a taná-
rok családjaikkal együtt résztvettek.KJIHGFEDCBA

V egyes k öz lem ények .

- S ik e t n é m a in t é ze t S ze g e d e n . Lapunk mult számában em-
litettük, már, hogy Szeged városa évi 1000 frtot szavazott meg
egy létesitendö siketnéma intézet költségeire, Mint a "Fővárosi
Lapokban" olvassuk, ujabban bizottság alakult meg Szegeden a
polgármesterrel élén, mely bizottság elhatározta, hogy ez év szep-
tember havában az intézetet megnyitja. A bizottság Roboz Jó-
zsefnek,az aradi siketnéma iskola igazgatójának abbeli javaslatát,
hogy 24 növendékkel biró internatust létesitsen, elfogadta.

, . . . . . '.A l a p i t v á n y s i k e t n é m a - i n t é ze t r é s zé r e . Az "Egyetérfés" f.
évi január hó 17-iki számában meglepetéssel olvastuk, hogy "Dr.
Schmutzer János budai ügyvéd általános örökösévé Buda városát

. tette azzalBAa - kikötéssel, hogy vagyonát egy siketnéma-intézet ala-
pitására 'fordítsák." A hagyományozott összeg nagysága nincs
kitüntetve s igy. nem mondhatjuk meg vajjon elég volna egy in-
tézetalapitására, vagy nem. Annyit azonban kénytelenek vagyunk
megjegyezni, hogy ha tényleg létezik ez az alapitvány, Buda vá-
rosa menthetlen mulasztást követett el s követ el jelenleg a fő-
város is, ha ez összeget nem használja fel rendeltetése czéljára.
Felhivjuk e körülményre a magas kormány figyelmét s a siket-
némák érdekében kérjük, hogy intézkedjék.

- E lh a s zn á l t l e v é lb é l y e g e 7 cg y ü j t é s e . Kaptuk az alábbi felhi-
vást. Az országszerte jótékony czélra gyüjtött, illetve gyüjtendő
elhasznált levélbélyegek részére főgyüjtőhelyet rendeztem be és
tisztelettel kérem, miszerint a saját határkörében vagy ismerősei
körében gyüjtött és értékök s fajtáj ok szerint kiválasztott bélye-
geket .nékem dijmentesen megküldeni sziveskedjék, megjegyezvén,
mikép kívánatra a nagyobb mennyiségü bélyegek előzetes becslés



után pénzzel is beváltatnak. Kivánatosak egyátalán a régi magyar,
osztrák vagy külföldiek, leginkább azonban az 1870-1872. évi
magyar levélbélyegek, (fej) továbbá a mostani magyar bélyegekből
az 1 (fekete), 2, 3, 8, 12, 24, 30, 50 krosak, 1 és 3 frtosak ; az
5 kros (vörös) magyar vagy osztrák, valamint ócska bélyegeknek
'értékök nincs. Kiváló tisztelettel Prohászka B. J. m. kir. áv.
számtiszt (Budapest, II. Donati-utcza 18. 1. emelet.)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A " M a g y a r K ö zm o n c l á s o k k ö n yv e " ez. munka szerzö-ki-
adója arról értesiti lapunk t. olvasóit, hogy az elmult év vége
felé oly nagy számban küldtek be hozzá az ország több vidékéről
közmondásokat, hogy e műve ez ok miatt az igért időben (január)
meg nem jelenhetett. Ma már azonban sajtó alatt van sBAf . é.
május első hetében okvetlenül meg fog jelenni s
bérmentve szét fog küldetni mindazon t. megrendelőknek, kik a
mű előfizetési árát hozzá eddig beküldték ; mindazonáltal (2 frt
bolti árban) ezután is elfogad megrendeléseket. Czim: Sirisaka
Andor, Pécsett.

- S ik e t n é m á k s z ín i e l ő a d á s a . Londonban a mult hó utolsó
napján egy siketnéma intézetben, melynek növendékeit az Elliot
rendszer szeriní tanítják, 10 siketnéma fiú és három leány elő-
adtak egy szindarabot. Az érdekes műkedvelőket előkelő közönség
nézte, sőt hallgatta is. Az előteremben két siketnéma hangos be-
széddel kinálta az est programmját. A sugó lyukban maga El1iot
ült. Az előadás jól ment s különösen egy 15~16 éves leány,ki
Schakespeare után irt "Ill. Richard életéből" czimü szindarabban
az Erzsébet királynét jatszotta," ügyesen oldotta meg feladatát, a
függöny legördülte után pedig megható beszédet intézett a kö-

zönséghez. Mindenkit meglepett a tiszta kiejtéssel, a mely azonban
hangszinezés dolgában még hátra van, a mennyiben pl. a pathe-
tikus és a comikus árnyalatok között alig tesz valami külömbsé-
get, hanem a közönséget éppen avval hatotta meg lIeginkább. A
páratlanul álló műkedvelők csak nagy néha vették igénybe a
sugó segitségét. A végszót a siketnémák egymás ajkáról lesték el.
A beszédben a növendékeknek egyes betük, minők az " s " n l " stb.
nagy nehézségeket okoztak. (Nemzet 1890. febr. 6.)

- A l e g n a g y o b b d r u h á « . Levelezőnk a következőket irja: A
napokban Jutott kezeim közé Storch Emil hazánkfiának a Bécs-
ben 1. Salzthorgasse, 1.. sz. a. létező hírneves áruszállitó-czégtu-
lajdonosának uj nagy és képes árjegyzéke. Habár e nagy áJ'Jlház
óriási kiterjedéséről és .sokoldaluságáról már gyakran hallottam,

. .
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mégis elámultarn e katalogus gazdag tartalma, bámulatos olcsó
árai, reális üzleti elvei és szolid szállitási feltétel ei fölött. E kata-
logus még érdekes olvasmánynak is mondható fiatalnak és öreg-
nek, szegények és gazdagnak, uraknak és hölgyeknek. Az egyszerü
pór, a szegény munkás épugy megtalálja ott szükségleti czikkeit
kellően megmagyarázva mint minden .állású jómódú polgár és-
főúr. Ez a sokoldaluság valóban nagyszerü és ez a katalógus több
mint 100. 000 példányban küldetik szét és kivánatra bárkinek in-
gyen és bérmentve bocsáttatik rendelkezésére. Itt találhatók üveg,
porczellán- és majolicaáruk, úri-, női- és gyermekruhák, ilyenek
gazdák, munkások és munkásnök számára, úri- és nöiruhaszöve-
tek, creton, selyem, atlasz, vászon- és fehérnemű, úri-, női, és
gyermekfehérnemű, háztartási tárgyak, uti-, dohányzó- és vadász-
eszközök, kézi táskák, himző munkák, gyapjukendők, tricot-áruk,
úri- és hölgykalapok, sapkák, czipők, férfi- és női-harisnyák,
Jager-féle áruk, gallérek és kézelők, asztali készletek. ágyteritők,
lótakarók. keztyük, illatszerek és szappanok, kelengyék ujszülöttek
számára, kostümek, tavaszi- és nyári ruhák, czérna és pamut,
derékfűző, bútorszövetek, bútorok, szivarkahüvelyek, evő-eszközök,
esőköpenyek, szőnyegek, tűzmentes kazetták, plaidek, hálóköntö-
sök, nap- és esernyök.. ablakfüggönyök, nyakkendők, diszműáruk,
gyermekjátékok, fali- és zsehórák, még pótkávé, thea, rum, cog-
nac és jó valódi palaczkborok is és miután ez. áruház zseniális
tulajdonosa a nagy fogyasztásban keresi hasznát, mindezen áruk
szolídak és bámulatos olcsók. Azt hiszem, hogy. mindenkinek szi-
vességet tettem, midön ez árjegyzék re figyelmeztettem. Egy levele-
zölapba kerül és a ki kivánja azonnal megkaphatja.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A k i s t e l k i L é v a y H e n 1 " ik - a l a p i t v á n y kamatainak elnyeré-
seért összesen 8, pályázó [küldte be folyamodványát. A pályázók
közül legtöbb igénye annak van, aki nemcsak szorgalmas tanuló
volt, 'hanem aki már önállóan képes iparágat folytatni. A segély-
összeg kiadása márczius hó 13-án fog megtörténni. Ez alkalom-
mal lesz a nemeskeblü adakozó arczképe is leleplezve.KJIHGFEDCBA

S zerk esz tö i ü zen e tek .

- B . Csak igy szárazon? Miért nem irsz kis tudósítást rólad? Kérlek
erre, - R. Amd. A kérdésre legközelebb levélileg válaszelek. - B. Köszö-
net. k nevézétt minden nap várja áthelyezését s teljesen készen van az utra .

. Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában .BA

. .


