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A nemzet nagy halottját gyászolja' az or-

szág lakossága.

A század egyik kimagasló férfia tért meg

őseihez, siratva kicsinytől, nagy tóI egyaránt.

A > szabadság, egyenlőség,. testvériség- ma-

gasztos elveiért küzdö nagy hontalant fektetlék

le a közel mullban a hazai szentelt földbe.

Mi, parányok, csekélyke koszorunkkal áldo-

zunk a nagy halott em ekenek senéhány sorban

őszinte kegyeletünk adóját kivánjuk leróni iránta.

Legyen neki könnyü a föld!
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A közös érdekek megvédésének szűksége, az egvőn-
lelü müködésre törekvés, mindenütt és minden pályán

közös gyülések tartását s esetlegIHGFEDCBAte s tü le tté tömörülést vont

maga után.

Alig van közpálya ma Magyarországban, a melynek

alkalmazottai ne együttes erővel törekednének czéljaik

. megvalósitására s ne tartották volna s ne tartanák s z ü k -

ségesnek, hogy közös czéljaikat és érdekeiket közösen

megbeszéljék s a kiviteli módozatok felett tanácskozzanak.

Igaz; hogyaközpálya bármelyik ágán müködők száma

mindenütt tetemes s azok számára, a kik nem aczél

magasztosságát, s nem azt tekintik, hogy mit és hogyan,

hanem hogy hányan szolgálják az ügyet, olyan oknak tűn-

hetik fel az egy pályán müködök csekélyebb száma, mely

a közös megbeszélést nem teszi szükségessé, A mi pá-

Iyánkon is indokolatlannak tarthatják tehát a közös gyülés

tartását; de, azt hiszem, nincs igazuk. ~

Az én meggyőződésem az, hogy a g v ü lé s megtartá-

sának szükségességét nem az határozza meg, hogy sokan

vannak-e azon a pályán, hanem az, hogv vannak-e azon

pályának olyan kérdései, még pedig fontos kérdései, a

melyek indokolhatják agyülés megtartását.

Hogy ami pályánkon nem beszélhetünk még monstre

gyülésekről, hogy nem álmodozhatunk nemzetközi cong-

ressusról, a mely hazánkban tartatnek meg, az bizonyos,

ennek valóban okául szolgálhat a szakemberek csekély

száma; de hogy mi a magunk égető ügyeit egymás között

megbeszéljük, hogy - a mint majd alább is részlétezni
fogom -. azokban a f~ntos kérdésekben, a melyek ma

még eldöntetlenek, lehetőleg közös megállapodásra jussunk,

ebben nem akadályozhat meg bennünket az a körülmény,

hogy az e pályán müködök száma csak 37.

Hiszen a szaktanácskozmányok - az anketek -
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meg kevésebb tagból állanak s azok hasznát és s z ü k s é -

gességét senki sem vonja kétségbe.

M in d e rre k előtt meg kell jegyeznem azt, hogy ezik-

kem megírasa alkalmával, a lapunk más helyén közölt

s a jelenleg e téren müködö összes egyéneknek megkül-

. dött kérdő pontokra egyetlen válasz sem érkezett még

vissza, hogy tehát a czikkben foglaltak tisztán a magam

által képzelt és esetleg felmerülhetö nehézségekre szol-

gálhatnak válaszu!. Másrészt indokölni akarom e helyen

azt, hogy mi inditott engem a kérdő pontok megálla pitá-
sára s szétküldésére.

Az eszme nem uj. A tanitói pályán működők mind-

nyája tudja, hogy ott, a hol. az együttes gyülések tar-

tására nem volt meg a hajlam, a szelíd kényszeritést is

alkalmaztak, csakhogy a tanitással foglalkozóknak alkal-

mat nyujtsanak eszmecserék folytatására. Éppen a tanitói

pálya fontossága magyarázza még a politikai hatóságok

által is alkalmazott eme kényszert és éppen e hatóságok

maguk voltak együlések irányi tói.

A ezél a tanítok önművelődése mellett a nevelés

és oktatásügynek előbbre vitele volt. Ez a szelid kény-

szer a mi pályánkon is létezett. Még az ötvenes évek-

ben, a midőn a váezi intézet egyedüli volt az országban,

a helytartótanács egy rendelete érkezett a nevezett in-

tézet igazgatóságához, a melyben a havi gyülések tar-

tása kivántatott. A gyülések tárgya a tanításra általában

és különösen a módszer megbeszélésére kellett, hogy

kiterjedjen. Azóta együlések, bár nem havonta, ismét-

lödtek s tárgyuk nagyobb részt ugyanaz maradt.

Csak ez egy intézet léVén, az a maga számára ké-

szitette a módszert és egyébb a tanitásba vágó dolgokat.

Természetes a saját körülményeinek megfelelőleg. Ter:

mészetes az is, hogy az ujonnan létesitett intézetek ezeket

a részben helyi körülmények által megkövetelt utasitá-

•..



sokat és elveket nem fogadhatták el, a. minthogy tényleg

nem is fogadták el.

Ily módon minden intézet saját maga állitolt fel

rendszert, a mely önmagában véve helyes lehetett ugyan,

dc a mely a többivel összehasonlítva chaoszt tüntet fel.

Ma tényleg olyan zűrzavar, olyan rendszertelenség

uralkodik e téren, a mely sem az intézeteknek, sem pedig

az ügynek nem válik javára, és a mely a tanítóknak

mindení, csak dicséretet nem helyez kilátásba.

Kartársaimnak feleslegesnek tartom bövebben magya-

rázni, miben áll e rendszertelenség. A kik velem e tárgyban

beszéltek kivétel nélkül a mai helyzet megváltoztatását

hangsulyozták. A kivitel tekintetében a nézetek elterök

voltak ugyan, - hiszen önálló gondolkozásu egyéneknél

máskép nem is lehet, - de abban mindnyájan meg-

egyeztek, hogy jó volna egyöntetü müködésre törekednünk

s mödját kellenék ejteni annak, hogy minden jogos igény

kielégitést nyerjen s hogy a magyarországi intézetek közös

elveket közös módon iparkodjanak megvalósitani.

Kisérleteket tettem én is és teltek mások is, hogy

ebben az irányban valami történjék, kilátásba helyez-

tetett egy szakankef összehivása, de ugyanekkor illetékes

helyen is hangsulyozva lett,' hogy czélszerübb volna, ha

az ezen pályán működök ö n mag u k jönnének össze

tanácskozásra. (

Ime ezek az okok, a mik engem arra birtak, hogy

a hivatkozott kérdöpontokat megszerkeszszem és szél-

küldjem.

Hogy miért tettem éppen én?! Nem tudom. Talán

azért, mert más ne akarta megtenni. vagy elöre vissza

riadt a nehézségektől, a melyekkel ez eszme kivitele

jár. Semmiesetre sem tettem feltűnési viszketeghöl, erre

nekem szükségem nincs, hanem az ügy iránti lelkesedés-

böl .s abból kiindulva, hogy a milleniumra ne talán el-



jövő külföldiek legalább annyit láthassanak, hogy nem

alszunk.

Szükséges volt tehát több tekintetben, hogy a kez-

deményezés megtörténjék.

A második kérdés, a mi szemern előtt lebegett az

volt, hogy vajjon lehet-e gyülésünknek tárgya és eredménye.
Sem tárgyban nem szükölködünk, sem attól' nem

kell félnünk, hogy gyülésünk eredménytelen legyen, mert

azt hiszem, hogyafentiekből eléggé kiviláglott, hogy a

siketnéma tanitók összeségének véleménye illetékes helyen

is figyelembe fog vétetni. S ha egyébb eredmény nem

kinálkoznék is, annyi mindenesetre meg lesz, hogy kö-

zeiebb jövünk egymáshoz. •

Még egy nehéz kérdésnek az eldöntését akartam

előzetesen az összes birálata alá bocsátani. Ismerem

nagyon 'jÓl a féltékenykedést, _mely soraink között is

dívik, féltern és félek attól, hogy ez a féltékenykedés

meggátolhat bennünket abban, hogy a gyülés az ügy hez

méltóan folyjék Je, azért előzetesen is tisztába kellett

jönni, hogy az ugynevezelt személyi kérdések, mikép
oldassának meg.

Azért tettem fel a kérdést, hogy az elnök fel kIHGFEDCBAé -

rés e tekintetében nyilatkozzanak. Ha a többség oda nyi-

latkozik, hogy nem szakember is lehet a gyülés elnöke,

akkor mindenesetre felkérésnek van helye, ha azonban•..
az volna a vélemény, hogyagyülést csak szakember

vezetheti akkor a felkérés elmarad s helvette szabad válasz-

tásnak van helye.

Tartözkodom attól, hogy e kérdést is bővebben tár-
gvaljarn. A többség nézete döntő lesz ez irányban is a

•
további teendőkre nézve. •

Scylla és Charybdis között evezünk át. Hiszem, hogy

az ügyszeretet lesz kormányosunk s nem fogunk sziklaba-
ütödni.
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.Még egy esetleg támadható félreértésnek kivánom

elejét venni.

Az utolsó kérdőpontban nem teljhatalmu megbizást

kivántam részemre. A gyűlés szervezése stb., a részlet

kérdések, a melyek ilyen- alkalommal felmerülnek, nem

egy ember számára valók. A .kérdéssel csak annyit

akartam elérni, hogy lássam vajjon a kivitel tekintetében

is megtehetem-e propositioimat P!

A kartársak véleménye mindenesetre tájékoztatni
fog ez iránt.

Előadtam röviden mindazt, a mit felemliteni fon-

tosnak tartottam; végzern avval a kérelemmel, hogy

midőn válaszolni sziv sek lesznek, csak magát az ügyet

tekintsék, csak arra gondoljanak, hogy az ügynek haszna

lehet-e közös tanácskozásunkból, vagy nem?!VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.o h .r e r I s t v á n .

S z á m ta n i e lö g y a k o r la t o k .

A számtani előgyakorlatok a számtanitás alapját képeziks
czéljuk a gyermeket a tárgyak mennyiségbeli . tulajdonságának
megismerésére s elvonására képesiteni, továbbá rávezetni arra,
hogy ezen szárnmennyiségeket szóval számnevek által, irásban
pedig számjegyekkel szoktuk megjelölni s kifejezni. A számtani
előgyakorlatok tárgyai tehát: s z á m men nyi ség, sz á m n é v
és s z á m jeg y.

Mielőtt ezeknek tárgyalásába fognék, az előgyakorlatok ta-
nitásának tartamáról és terjedelméről akarok megemlékezni. Az
előgyakorlatok tartama attól függ, hogy mikor kezdődik á szám-
tanitás. Ott, hol a második osztályban kezdődik a számtanitás,
nem szükséges nagyon sok ideig az előgyakorlatoknál időzni,
ott hamarább kezdődhetik a tulajdonképeni számtanitás, mert a
gyermekek már túl vannak a hangképzés nehézségein s igy ké-
pesek a számneveket kirfíöndani. A hol azonban már az első
osztályban szerepel tantárgyként - tudtommal hazánk összes
intézeteiben igy van - ott csak akkor mehetünk át a tulajdon-
képeni számtanitásra, midőn a hangképzésben már annyira ha-
ladtunk, hogyaszámnevekben foglalt hangok mindegyikét márIHGFEDCBA

..
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megismertettük a gyermekekkel, az addig terjedő időt, mondjunk
3 hónapot, előgyakorlatokkal kell töltenünk. Hetenként 4, szám-.

tani órát számítva, körülbelül 50 óránk jut az előgyakorlatokra .
Az előgyakorlalok terjedelmét az 1-to-ig való számkör

'képezi, még pedig oly formán, hogy eleinte 1-5-ig való körben
mozgunk s csak későbben bővitjük ki ezen kört 10-ig.

Most pedig áttérve az előgyakorlatok tárgyaira, a szám-
mennyiség-, szám név- és számjegyre. nézzük meg, hogy e három
közül melyik gyakorlandó legelőbb. - Valamint a tárgyak, tu-
lajdonságok, cselekvések stb. szemleltetése nélkül főneveket, tu-
lajdonságneveket, igéket stb. tanitani nem lehet, úgy a szám-
mennyiségek szemléltetése nélkül sem számneveket. sem pedig

'számjegyeket nem taníthatunk. Természetes tehát, hogya .meny-
nyiség szemléltetésével kezdjük az előgyakorlatokat. ' Minthogy a
számmennyiség a tárgyaknak számbeli tulajdonsága, ennélfogva
azt csakis. tárgyakkal lehet s szabad szemléltetni. Nem helyesen
szemlélteti a számmennyiséget az, a ki pontokat, vagy vonáso-
kat rajzol a táblára s igy akar tiszta számfogalmakat adni a
gyermekeknek. Ezzel azonban nem azt akarom állitani, hogy
ilyféle, vagy hozzájuk hasonló eszközökhöz nem szabad nyúlni a
tanítás változatossá tétele kedvéért, hanem azt, hogy nem jó

ezekkel kezdeni, vagy esetleg pusztán ezekkel eszközöini a szám-
fogalmak szemléltetését. Igy pid., ha a 3-t játékgolyóval, pala-
vesszővel, irónnal, tollszárral s a változatosság kedveért a szá-
moló gép golyóival stb-vel már szemléltettem, nem követek el
bűnt, ha ujjammal három vonást húzok a levegőbe, a gyerme-
kek által pedig 3 golyót mutattatok fel, vagy megfordítva.

Lássuk most a számmennyiség szemléltetésére szolgáló tár-
gyak kelJékeit. A ·szemléltetésre szolgáló tárgyak nak kisebb ter-
jedelmüeknek kelJ lenniök. Nagyoknak azért nem szabad lenniök,
mert egyrészt nem lehet velök ügyesen elbánni s mentől nagyob-
bak annál kevesebbet vehetünk belőlük kezünkbe, másrészt, mert
a tárgyak nagysága miatt háttérbe szorul azok számbeli tulaj-'
donsága s a .gyermek nem igen nézi azt, vagy legalább nem első
sorban azt, hogy hány darab van előtte az illető tárgyból, hanem,
hogy mi van előtte, azaz vizsgálni fogja a tárgy alakját, szinét,
alkatrészeit stb. pedig mi épen megforditva azt akarjuk, hogya
szám' tűnjék fel a gyermekek szemében, s nem a tárgy, vagy
tulajdonság .. 0." Legyen a tárgy egyszerü. Az emberi elme oly

tulajdonságokkal van felruházva, hogy az összes reá ható benyo-
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mások közül azzal foglalkozik leginkább, mely új, meglepő s ér-
dekes; továbbá egyszerre csakis egy tárgygyal foglalkozik. Ha
most azt akarjuk, hogy a szám képzete lépjen előtérbe, ne pedig
a tárgy é, akkor oly tárgyakon kell szemléltetnünk, melyeknek
lehető legkevesebb tulajdonságuk van. Ha olyan tárgyak is vol-
nának, a melyeknek a számbeli tulajdonság egyedüli tulajdon-
ságuk, akkor habozás nélkül ezeket vennők elő, de mivel ily
tárgyak nincsenek, a hozzájuk legközelebb állókat használjuk.

Nagyon apróknak sem szabad a tárgyaknak lenniök, mert
akkor nem láthatja őket az egész osztály.

Szükséges továbbá, hogya szemléltető tárgyak - legalább
a tanitás elején - mozgathatók, kézbe vehe! ők, a gyermekek
előtt felmutathatók és eldughatók legyenek, mert csak igy láthat-
ják a gyermekek a mennyiség növekedését és csökkenését.

Legalkalmasabb tárgyak: eleinte játékgolyó, palavessző, irón,
tollszár, dió, gesztenye; később az iskolában levő padok, képek,
fiúk, leányok stb. Mindezek természetes szemléltető eszközei
számtanításunk e fokának. Legegyszerűbb szemléltetője a szám-

mennyiségeknek a tiz ujjunk. A legrégibb időkben is az ujjakat
használtak a mennyiség szemléltetésére, ma is az ujján kezd a
gyermek számolni, s én egész bátran használom fel a tanitás
változatossá tételének ezen módját is, nem félek attól, hogy az
ujjak használata akadályozni fogja a rendes számtanulást,

Lehet a számmennyiséget mesterséges eszközökkel is szem-
léltetni. Ilyeneket már a régiek is ismertek. Eleinte kövek ra-
kosgatása által iparkodtak magukon segiteni, később számtáblát,

az Qgy nevezett abacust készitették a keleti népek és a rómaiak.
Ez nehány egymás alá helyezett pálczából, esetleg fonálból állott,
a melyek mindegyikén annyi golyó volt, a hány egységet a szám-
rendszer váltószáma magában foglalt. Ezen abacusnak valamivel
tökéletesebb alakja a mostani orosz számoló gép. Ezen mester-
séges szemléltetőre azonban nincsen égető szükségünk a szám-

tanitás e fokán, s csakis a tanitás változatossá tétele kedveért
használandó néha-néha. De nem csupán a mennyiségek szemlél-
tetésénél, hanem allt összeadás és kivonás szemléltetésénél -
mindaddig, mig az 1-IO-ig való számkörben mozgunk - jobb,
ha természetes tárgyakat használ unk.

Az eddigiekben a számmennyiségek szernléltetésérs szolgáló
tárgyak kellékelt fclsorolván, lássunk nehány erre vonatkozó
gyakorlatot.
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Legelső gyakorlatul szolgál az, hogy úgy a tanitó, mint a
növendék mennyiséget m ú ta t, és pedig eleinte ugyanazon tár-

f .

gyakkal szemléltetve a mennyiséget s csak későbben különbözökkel.
Mind a tanitó, mind a növendék ujjat mutat. .

A tanitó ujjat mutat, a növendék golyót.

golyót "~,, ujjat.
irónt .)1" golyót.
golyót~" ~ irónt.
írónt "." ujjat.

ujjat " " " irónt.
palavesszőt " " tollszárat.
tollszárat " palavesszőt.
tollszárat » golyót.

golyót "palavesszőt stb.

"

"

"

"
Az ily gyakorlatokat a kűlönböző, a gyermekek által is-

mert tárgyak által oly sokféleképen lehet variálni, hogy daczára
annak, hogy ugyanazon czéluak, a gyermekek előtt mégis ujak
és érdekesek.

Ha a gyermekek már képesek arra, hogy valamely tárgyon
szemlélt mennyiséget bármely más tárgyra átvigyék, akkor elő-
vehetjük a számneveket vagy a számjegyeket. Hogy melyiket
vegyük fel előbb, a számnevet-e, vagy a: számjegyet, az nem na-
gyon lényeges. A fő dolog az, hogy addig ne ismertessük meg
a gyermekeket a mennyiségek irásbeli megjelölésével, a mig ma-
gukat a számmennyiségeket - még pedig 1-5-ig terjedő szám-
körben - egymástól egész határozottan megkülönböztetni' nem
képesek. Természetes, hogy siket néma növendékeinkkel nem mon-
dathatjuk ki a számneveket az első iskolaév első heteiben, de
ebből nem következik az, hogy okvetlenül a számjegyek gyakor-
lását vagyunk kénytelenek felvenni. Belevonhatjuk mi azért a
számneveket is a tanitásba, még pedig úgy, hogy kimondjuk a
számnevet s eleinte magunk mutatjuk meg az általa kifejezett
számmennyiséget, később a gyermekekkel. Más-más szám kimon-
dása alkalmával más-más szájállást lát a gyermek, s ő ezen
szájállásokat meg tudja különböztetni. A gyermek elméjében a
szájáJláshoz kapcsolódik az illető/ mennyiség s mihelyt azt a'
száj állást látja, melylyel 1-et szoktunk mondani, rögtön egy ujjat,
egy palavesszőt, vagy bármely általunk eleibe tett tárgy ból eg-yel
fog mutatni. Az ötnek száj állását, bár kimondásakor csak egy
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száj mozdulatot teszünk, meg tudja különböztetni az egy, vagy

négy szám névnek megfelelő szájállásoktól. Úgy az egy, mind a

négy kimondása alkalmával előbb nyilt a szánk s csak azután

csukódik össze; .csa~hogy mig az egy kimondásánál a szájnak,

nyilt, állapotában, széles alakot adunk, addig az öt kimondása

alkalmával összecsucsoritjuk az ajkakat. A nég y kimondásánál

elóbb zárt a száj s csak azután nyilik meg. A kettő kimondásá-

nál kétszer mozog a szánk. A három kimondásánál is két száj-

mozdulatot végzünk, de mig a kimondása kezdetén nyilt s végén

zárt a szánk, addig az a kettő kimondása alkalmával épen meg-

fordítva, a kezdetén zárt s a végén nyilt. - Ha a gyermek

ezen megfigyeléseket tette, akkor képes a szájállásokat megkü-

lönböztetni. Az' ily gyakorlatok nagyon is kényszeritik a gyer-

mekeket arra, hogy a szánkra vigyázzanak s figyelemre szoktat-
ják őket.

Természetes, hogy ezzel még nem fejeztük be a számnevek

tanítását, de azt igen is elértük, hogya. gyermekek észrevették.

miszerint a számmennyiségeket szóval is lehet kifejezni. Az ily

irányu gyakorlatok már a második, harmadik órában vehetők elő.

A most előforduló gyakorlatok a következők. A tanitó szá-

mot mond, a növendék pedig irónt, palavesszöt, játékgolyót,

ujjat, diót stb. mulat; e mellett azonban a föntebbi irányu gya-

korlalok is -folytathatók. Azzal is változatossá teszszük a tanítást,
ha bizonyos számu golyót mutatunk, azoknak számát kimondjuk-

a növendékekkel pedig ugyanannyi vonást huzatunk a levegőbe,

vagy a táblára. Megtehetjük azt is, hogy kimondunk egy számot,

pl 2-t, a gyermekekkel pedig kerestetünk az iskolában levő tár-

gyak közül olyanokat, a melyekből épen csak kettőt találhatunk.

Vagy megfordítva, mi mutatunk az iskolában levő egyféle tár-

gyakra (pad, asztal, könyv, kép stb.) s kérdezzük, hogy hány,

a mire a gyermekek az ujjuk mutatásával felelnek.

Az ily irányu gyakorlatok mindaddig folytatandók, mig a

gyermekek a számneveknek megfelelő szájmozdulatokat egymás-

tól egész határozottan megkülönböztetni nem tudják .IHGFEDCBA
•

Ezek után következik a számjegyek felvétele, még pedig

olyformán, hogy az 1-t megismertetvén a növendékekkel, nehány

órán it ezt gyakoroljuk, úgy azonban, hogy a fennebb emlitett

gyakorlatokat sem hagyjuk el. Nehány óra mulva a 2-t ismer-

Lcljük meg s azt gyakoroljuk s. i. t. - A. számjegy megismer-

•..
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tetési módja a következő. Kimondom a számot pl. 2-t, a gyer-
mekekkel pedig ujjat, golyót, vagy bármely más két tárgyat
mutattatok, azután az iskolában !evő olyan tárgyakra mutatok, --
esetleg meg is nevezem őket, ha a gyermekek által már ismer-
tetnek, - melyekből csak 2 darab van jelen, a növendékek által
pedig ugyanannyi ujjat vagy golyót mutattatok. Végre kimondom
a számot, rárnutatok 2 fiúra, 2 leányra, 2 ablakra, 2 székre, 2
krét ára s minden alkalommal kirnondván a kettőt, felirom a 2-t
a falitáblára, s azután pedig a gyermekekkel iratom fel. - Ezután
következik a begyakorlása" - Most már egyszerre vétetik fel a
mennyiség, számnév és számjegy s egyiket a másikkal gyakorol-
tatjuk. még pedig olyképen, hogya tanitó mennyiséget mutat s.
leiratja a számjegyet s viszont; vagy számnevet mond s leiratja
a jegyét, vagy megmutattatja a megfelelő számmennyiséget tár-
gyakkal; fölírja a i számokat a táblára s rámutatván a számje-

gyekre, ujjat, golyót, vagy bármely más tárgyat mutattat a gyer-
mekekkel.

Czélom csak az lévén, hogya gyakorlatok minőségére mu-
tassak, nem akarom az összes lehetséges gyakorlatokat felsorolni,
csak azt jegyzem még meg, hogy azok száma meglehetős nagy
lehet s csakis a tanitó ügyességétől függ, hogy ezen kis szám-
körben is heteken át képes legyen a gyermekeket unalom nélkül
hasznosan foglalkoztatni.

Ha ily módon az 1-5-ig való számjegyeket már megismer-
tettük növendékeinkkel, akkor az eddigi előgyakorlatok mellett
a következőt vehetjük fel. A tanitó, a gyermekek szemeláttára,
mindegyik kezébe egy-két játékgolyót, vagy más hasonló. nagy-
ságu, alkalmas tárgyat vesz, s megmutatván azok számát, össze-
teszi két kezét, a- növendékek által pedig- kitaláltatja, hogy mennyi
van az összetett kézben, a mit ujjuk mutatásával tudatnak. - Ez
tehát már összeadás, még pedig főbeli összeadás. Hogy nem vár-
juk be azt az időt, a mikor a gyermekek a számokat kimondani
képesek, annak oka az, hogy az az összeadás megértéséhez nem
szükséges s csupán az szükséges, hogy a gyermekeknek helyes
számfogalmuk legyel1'. Másrészt ezen összeadást még most nem
csupán önönmagáért. . hanem a számfogalmaknak minél jobban

való megértetése kedveért is veszszük fel. - A gyermek csak
akkor bir tiszta fogalommal az 5-ről, ha tudja, hogy az 1 és 4,
~ és 3, 3 és 2, 4 és 1,összetevéséböl keletkezik, továbbá, hogy
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az 4-gyel több az I-nél, 3-mal több a 2-nél, 2-vel több a 3-nál
és 1-gyel több a 4-nél stb.

Azon időközben, melyben ily gyakorlatokkal is foglalkez-
tatjuk a gyermekeket,. (elvehetjük a 6 és 7 számjegy eknek is-
mertetését.' .

A föntebbi czél érdekében a főbeli kivonást is gyakorol-
hatjuk. természetesen ezt sem a számoló gép golyóival szemlél-
tetve, hanem játékgolyókkal, gombokkal, vagy más kisebb tár-
gyakkal. Az eljárásunk az, hogy egyik kezünkbe bizonyos számu
golyót veszünk, azokat megmutatván a gyermekeknek, szemük
előtt ejtetünk 1-2 golyót az összecsukott kézből az alatta levő
nyilt kezünkbe, a gyermekekkel pedig eltaláltatjuk. hogy mennyi
maradt meg a másik kezünkben. - Ezen gyakorlatok tartama
alatt megismertethetjük a gyermekeket a 8 és 9 számjegyekkel.IHGFEDCBA

,v égre változatossá tehetjük a számtanitást a szétbontás
által is. Ugyanis kezünkbe veszünk nehány játékgolyót s meg-
mutatjuk őket a gyermekeknek, azután az előbb egy kézben
voltakat a testünk mögött két kezünkbe osztjuk meg s eltalál-
tatjuk velük, hogy mennyi van mindenik kezünkben. Persze nem
valami sokszor fogják eltalálni, hogy miképen bontotlunk két
részre bizonyos mennyiséget, de ha eltalálják, óriási az örömük.
"De nem is az a fő, hogy azt eltalálják, hanem az, hogy ha én
pl. 6 golyót mutatok, s azt két részre bontottam, akkor ne 3-t
és 4-et mutasson nekem a gyermek, hanem bármely két oly
számot, malyeknek összege 6- ot tészen. Úgy ez, valamint az előb-
beni két gyakorlat is nagyon mulattatja a gyermekeket s inkább
játéknak gondolják, mint komoly tanulásnak s igy játszva érjük
cI kitűzött czélunkat: t isz t a fog alm a t nyú j tan i a
gyermekeknek a számokról.

Ha mindezeket szemelőtt tartva végeztük az előgyakorla-
Iokat, jól készítettük elő a talajt a számtanilás épületének alap-
jához, nyugodtan kezdhetünk az építéshez az alapműveletek ta-
nitásával, s nem fog nagy fáradságunkba kerülni a tizen felüli
számokat, valamint későbben a többi mű veletet megértetni.
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Kerner J.-nek .Az egységes tanmenet szükségességéről a hang-

képzés nél " czimü czikkét. Tudósitásaiból megemlitjük, hogy a

német siketnéma-tanítók május 17-19- ig gyülésezni fognak. Ez

lesz a Ill. német siketnéma-tanitói gyülés. Hireiből közöljük a

groningeni siketnéma-intézet mult évi statisztikai adatait. Ezek

szerint a növendékek száma 175 volt. Ezek közül fiú 111,

leány pedig 64. Kiképzetten elbocsájtatett 18, ujonan felvétetett

21 növendék. - A schleswigi intézetnek 1892/3 -ik évi értesitőjé-

ból a következőket jegyezzük fel. Az intézetnek 137 növendéke

volt, és pedig 80 fiú s 57 leány. Ezek k ö z ü l évközben meghalt

1 fiú, 1 képezhetlenség (!) miatt bocsájtatott el, 2 pedig gyó-

gyithatatlan betegség miatt távozott el az intézetböl. Évközben

4 fiú és 3 leány lépett az intézetbe. Az összes növendékek közül
32 fiú és 31 leány bennlakó, a többi ellenben kűnlakó volt. Az

intézet vagyona 186,910 márka. Egy növendék neveltetése 554'37

márkába került. - Ugyan e számból tudjuk, hogyaChileben

levő santiagói. intézet vezetésével egy német szakembert Fürsten-

berg Pált bizták meg.

Az 5-:ik szám folytatja J. Heinrichsnek a mult évfolyamban

megkezdett czikkét: • Vizsgálatok az élöszó-bacillusról" s befejezi

J. Kernernek "Az egységes tanmenet szükségességéről a hang-

képzésnél " czirnü czikkét. Ezen czikk irója .azt akarja, hogy az

összes intézetekben ugyanazon sorrendben vétessék elő a hangok

képzése s ugyanazon elvek szerint tanittássanak a hangok gya-

korlására szolgáló szavak és mondatok. Szükséges szerinte a tan-

menet egységessége, mert megakadályozza, hogy egyesek a hang

megismertetése után azt csak egy-két már korábban ismert hang-

gal kapcsolják össze, - esetleg azokkal, melyek az általuk ta-

nitani kivánt szóban előfordulnak, - s azután rögtön szavakat

tanitsanak, miért is az illető hang tanitása nem teljes. A hang-

kapcsolatok kimondqjása képezi a hanggymnastikát. Ok gyanánt

megemliti még, hogy a vizsgáló .biztosok a tanmenet kiilönféle-

sége miatt nem tudják megitélni, mennyiben felelt meg egyik-,

másik intézet feladatának. mig az egységes tanmenet behozata

es etén könnyen tehetnek összehasonIitásokat az intézetek .ered-

ményei között. Szükséges ez továbbá némely tanító s néha az

ügy érdekében is, mert a hány az igazgató szinte annyi a tan-
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menel s minthogy nem következés, hogy minden igazgatónak

helyes tanmenete legyen s valamint vannak ambicziós tanitók

is, kik nagyobb tért, szabadabb mozgást kivánnak a tanitásnál

s igy nem nagy megelégedéssel fogadják el azon tanmenetet,

melyet az igazgató, pusztán azért, mert igazgató, rájuk erősza-

kolhat, ennélfogva szintén jó, ha az összes intézetekre kötelező

tanmenet van megállapitva. De vannak oly emberek is, kiknek

működése a puszta kötelesség teljesitésen túl nem terjed. Az

ily kényelemszerető embereknek jó a már megállapitott tanmenet,

mert legalább biztos, hogy helyes irányban haladnak. - Végül

még azt hozza fel Kerner, hogy az egységes tanmenet mellett

az idősebb növendékek visszaemlékezésük folytán tudhatják, hogy

mit tanultak már a kisebbek bizonyos időpontban és mit nem,

s igy gyakorolhatják velük a már tanult szavakat, mjg a nélkül

a gyakorlás nem következik be. Az idősebbek nem tudhatják,

mily szavakat ismernek már a kicsinyek s ha egy-két esetbeh

hiába fáradtak a szavak kimondásával, a jelekhez folyamodnak.

Hireiből amitani (Kurlandban] intézet re vonatkozó következő
adatokat emlitjük fel. A növendékek száma: 54. Fiú volt: 33,
leány 21. Bennlakó volt : 46, künlakó: 8. Vallás szerint volt 49
evang., 1 ref., 1 kath., 1 izr. és 1 ruth. A tanitók száma 7, az
osztályoké 6 volt. A kiadások összege 8000 rubel. A tanitás
ideje 8-1 óráig volt, kétóránként kellő szünettel. Délután ját-
szottak, vagy kirándulásra mentek a növendékek.IHGFEDCBA

1 \. 6-ik szám J. Heinrischs •Vizsgálatok az élöszó-bacillus-

, ról" czimü czíkkének 9-ik folytatása hozza s G. Schlottnak
.Menet az ABC-n keresztül" czimü czikkét közli. Schlott azt
ajánlja; hogy az első iskolaévben tulajdonképi tanítás megkezdése

előtt az ABC valamennyi hangja mondassék elő a tanító által
s utánoztassék 'a növendékekkel (naponkénti 10 percznyi időben)
s pedig az egész osztálylyal egyszerre. Az első hóban előbb az
explosiv, azután a spiráns mássalhangzók s csak ezekután mon-
dassanak a vokalisok. Későbben előbb a vokalisok s azután a
consonansok mondas nak elő s- pedig most előbb a spiráns,

s azután az explosiv consonansok. Végre pedig ABC rendben
mondjuk elő s utánoztassuk a .hangokat, Mindez előgyakorlatul
szolgál, úgy, hogy ha valamely hang tanitására kerül a sor, az
már nem' ujság a gyermekek előtt, sőt a szájállás és beszéd-
szervek helyzete is többé-kevésbbé ismeretes, persze nem minden
hangra s nem is minden gyermekre nézve áll ez. - Hireiböl

..
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megemlitjük, hogy ismét több azon országok száma, melyekben

asiketnémák tankötelezettsége kimondatik. Nevezetesen Braun-
schweigben 1895. évi ápril 1-én fog jogerőre emelkedni a siket-

némák tankötelezettsége.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ á d o r .

V egye 8 e k .

- A napokban a következő •GFEDCBAK é r e l e m " bocsáttatik ki az
a 1 II kit and ó "Siketnémákat gyámolitó egyesület" érdekében.

A szerencsétlenségek között alig van nagyobb, mint az, mely

az ép észszel és ép tagokkal megáldott egyént örökös tétlenségre
kárhoztatja, mely megfosztja attól, hogy képességeit használha-
tóvá tegye, a mely elzárja előle az utat, hogy művelődve, a tár-
sadalomnak hasznos tagjává válhasson.

Ezzel a szerencsétlenséggel van sújtva asiketnéma. Ép ész-
szel és munkabiró tagokkal áldotta meg őt a Teremtő, de halló
érzéke hiányában fogékony lelke elől elzárta a rriüvelődés rendes
útját. Ez a szerencsétlen aztán önhibáján kivül a társadalomból
kitaszitva él, meg vetve s félreismerve, sőt sokak által gyakran
gúnyolva és kin.oztatva. Segitő kéz helyett csak sújtó kezet ismer.

A kultur-államok humanus társadalma ezeknek a szeren-
csétleneknek ügyét már régebben szivére vette, csupán hazánk
maradt el feltünően ebben az emberbaráti munkában. Igy Német-
országnak 97 intézete van, melyekben a tanköteles korban lévő
siketnémák 83%-a nyer oktatást, Francziaország 70 intézetében
70%-ot, Angolország 46 intézetében 60%-ot, Ausztria 16 inté-
zetében. 30%.-ot helyeznek el és tanitanak.

A hazánk területén élő 19874 szerenesétlen siketnéma közül
azonban alig 350 nyer tanitást évente, miután csak 4 intézetünk
s 4 kisebb iskolánk van, melyek a tanköteles siketnémáinknak
csak 9%-át képesek befogadni.

Ez a 9% önálló iparossá lesz s nemcsak magát éscsaládját
tartja fenn, hanem-még segélyezi is megszorult sorstársait.

Né-hány száz ilyen szerencsésebb sorsu mellett azonban hány
ezer várja még azt a perczet, amely őt is részesíti a tanitás jó-
téteményében! Hány ezer szülő sir keserves könnyeket kétségbe-
esve négyérzékü gyermeke jövő sorsa felett, hiába kopogtatva
az intézetek ajtaján, melyek képtelenek a jelentkezőket befogadní :
hány szülő kénytelen tehetetlenül nézni, miként halad saját vére
az ,elzüllés és a nyomoruság útján!

..



A mi nemeslelkü társadalmunknak nem szabad ezt azIHGFEDCBAá Í-

lapotot ö lb e t.ett kezekkel nézni; azt a közel 20000 szerencsétlen

embert meg kell mentenünk, elő kell mozditanunk, hogy okta-

tásban részesithetők legyenek, hogy megismerhessék li legfőbb

lényt; hogy megnyugvást találhassanak a vallás vigaszaban és

hogy megélhetésüket tisztes ipari munkával maguk biztosithassák.

Bizalommal fordulunk azért hazánk áldozatra mindig , kész

társadalmához, bizalommal, hogy kérő szavunk, melyet a siket-

némák gyámolítása érdekében hozzá intézünk, nem fog hiába el-

hangzani!

Csekély áldozatot kérünk. Alig számot tévő tagdijjal és hoz-

zájárulással kivánjuk megalakitani és fenntartani a' nSiketnémá-

kat gyámolitó egyesület "-et, melynek czélja: asiketnémák tanítá-
sának és nevelésének előmozditása.

Kérjük, hogy e czél elérése érdekében az alakitandó egye-

sületbe belépni s ezen aláirási ivet dr. Szabó József ügyvéd úr

czimére (Budapest IV. Deák Ferencz-utcza 23 sz.) beküldeni mél-
tóztassanak.

Megjegyezzük, hogy a tagsági díjakat annak idején az

"Egyesület" megbízottja fogja bekérni, . ennélfogva addig a tag-

sági dijak beküldését mellőzni kérjük.GFEDCBA

- L a p u n k s z e r k e s z t ő j e az összes siketnémákkal foglalko-
zókhoz a következő kérdőpontokat intézte.

1. Czélszerünek tartja-e a Millenium alkalmával siketnéma-
tanitói gyülés tartását Budapesten ?

2. Kilátásba helyezi-é, hogyegyülésen részt veend?
3. Helyesnek véli-e, hogy azon - tekintet nélkül az ok-

levélre - minden ténylegesen működő siketnéma-tanitó és tani-
tónő tanácskozási és szavazási joggalbirjon ?

4. Minő tárgyakat és kérdéseket ajánl a maga részéről a
gyűlés tárgyai közé felveendőknek ?

5. Hajlandó-e valamely kérdés előadására vállalkozni?
6, Mely időpontban véli agyülés megtartását leghelyesebbnek ?
7. Hány napra terjedhet ki véleménye szerint agyülés?
8. Kit gondol elnökül felkérendőnek ?
9. Megbiz-e az előzetes intézkedések megtételéveI ?. ,

- F e l o l v a s á s a s i k e t n é m á k r ó l . Lustig Emma a budapesti izr.
intézet volt tanitónője a nSiketnémák lelki világából" érdekes
apróságokat olvasott fel a "Mária Dorottya egyesület" april hó
14-én tartott ülésén. Egyuttal egy leány növendéket is bemuta-
tott. Az érdekes felolvasást a nagy számu női hallgatóság' élénk
figyelemmel hallgatta s végül felolvasót zajosan megéljenezte.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


