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Hol van tankötelezettség? Egy gyakornok. - Hazai intézeteink és iskoláink. - Kül-

földi szemle. - Vegyesek. - Szerk, üzenetek.

V is s z a p i l la n t á s .

Mai számunkkal már a hatodik évfolyamot rekesztjük

be. Nem nagy idő s nem is a dicsekvés a szándékunk,

a mikor a' hat o d i k évfolyam berekesztéset hangsúlyoz-

zuk, hanem egyszerüen annak a constatálása, hogy la-

punk szükségesnek bizonyult, mert eddig úgy az állam,

valamint olvasó közönségünk is kitartott mellettünk.

Sőt az a tény, hogy olvasóink és elöfizetöinkszáma

évről-évre fokozódik, bár még nem abban a mértékben,

mely laputik teljes önállóságát egymagában képes volna

biztositani, nekünk kezesség az iránt, hogy a z i 1; á n y,

ame l y e t követ ü nk: h e lye s .

A midön ezt konstatálhatjuk, viszont ígérjük közön-

ségünknek, hogy, ham égn agyo b ban y agi á l-

d o z a t követ e l tet n é kis t ő l ü n k, lap u n kat

ugyan eze n irá n y z att a 1 fen n fog juk t a r-

t ani sannak függetlenségét olyképpen, hogy szavunkat

tartózkodás nélkül felemeljüks elveinket érvényesiteni

•..
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igyekezünk akkor, midőn azt látjuk, hogyasiketnémák

ügyének fejlődése károsan befolyásoltatik s olyan intéz-

kedések inauguráltatnak, a melyek nem az előrehaladás,

hanem a hátramenés jelenségei volnának: veszteségek

árán is megőrizzük.

Lapunk meginditásánál hangsúlyoztuk már azt, hogy

czélunk a közönség tájékoztatása egyrészt, másrészt a

szakegyének tovább müvelödésének előmozditása az által,

hogy lapunk úgy ,az oktatás egyes ágainak, valamint ál-

talában a siketnémák ügyének komoly megbeszélését tűzi

ki feladatul.

Csak a rosz akarat foghatná reánk, hogy czélunkat
nem tartotluk mindig szem előtt. Nyugodtan utalunk a

hat év alatt megjelent czikkek bármelyikére s az elfo-

gulatlan kritikának bátran állunk elébe. Tollurikat sRQPONMLKJIHGFEDCBAm u p -

kalársaink tollát sohasem vezette önérdek. Tisztán il si-

ketnémák érdeke volt az, mely néha talán kimélellenebbé

tette a kritikánkat s még a lapunkat és annak munka-

társait illető s bizonyos részről unos-untalan hangoztatott

kicsinyités sem volt képes tárgvilágosságunkat kicsinyes

személyeskedéssé változtatui át.

Lapunk és munkatársai a legujabb vivmányok érté-

kesitésével, a hazai körülmények figyelembe vételével. a

siketnémák tanításával foglalkozók képzettségének foko-

zásával kivánják a magyarországi siketnérna-oktatást il

külföldi oktatás szin vonalára emelni. Teszik ezt dicsőség-

vágy kielégítésének s anyagi előnyöknek keresése nélkül,

meg győ z ő d é s b ő 1, nem e sam bit i ó ból s h i-

v a t á s s z e r e t e t b ö l.

Mindazt, a mi akár egyik, akar másik tekintetben

visszaesés volna, o k o k kal kivánják megdönteni s uiiu-

denker készséggel meghallgatják, ha o kai k elégtelen-

sége, vagy bizonyitó erejének kétségbe vonásával állnak

szemben. A midőn a maguk meggyőződésének érvényt
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kivánnak szerezni, ugyanakkor tisztelik a más meggyő-

zödését is, de meg nem hajlanak előtte, csak akkor, ha

azt helyesnek és jónak látják.

S részünkről ezt helyesnek vagyunk kénytelenek tar-
tani. A fejlődés a jobbnak keresésében áll. Ha a keresés

alkalmával érdekek sértetnek meg, ha a küzdő felek va-

lamelyike a harcz hevében sebet kap, ez csak az egyén
szerencsétlensége, de nem az ügyé.

Lapunk ezt a nézetet követte és ezt a nézetet követi

továbbra is, s hogy ezen nézet nem jogosulatlan, azt a
siketnémák oktatásügyének jelen helyzete igazolja.

Bármely irányban tekintsünk is szél, akár a siket-
némák ügyének a társadalmi uton való fellenditését, akár

az oktatás módszerének megállapitását tekintsük, mindenütt
örvendetes mozgalmat tapasztálunk. A lapunk első év-
folyamának első számában nyilvánitott óhaj, hogy t. i.

asiketnémák tankötelezettsége törvényhozásilag kimon-
dassék, mind nagyobb tért hódit. A váczi intézet volt
és jelenlegi igazgatója is törekvésének végpontjául ezt

tűzte ki, a most létesülő »siketnémákat gyámoIitó egyesület-

végczélját ugyancsak ez képezi.

Éppen lapunk volt az, mely egy néhány, részben
befolyásos egyénnek azon nézele ellen foglalt ebben
állást, hogy t. i. koránt sincs oly nagyszámu siketnéma
hazánkban, mint állittatik s ennélfogva ilyen intézkedésre

szükség nincs. A jelenlegi helyzet megteremtésében tehát

ez irányban jogosult volt ellentétes nézetének nyilvani-
íása, bár az akkor sértette is egyesek érdekeit és hiuságát.

Ugyancsak lapunk volt az első, mely a siketnéma-
tanitök képzését is óhajtotta s ezen óhajának első év-
folyama 11. számában adott. kifejezést. A váczi intézet

akkori igazgatójától sok szemrehányást kellett érte el-
tűrnie a czikkezönek, ... s két év mulva a magas kormánv

életbeléptette a gyakornokok képzését nemcsak, hanem
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külön sikeínéma-tanitöi tanfolyamot nyitott a budai

Paedagogiumban .

Az e részben létező mai állapot is jogosulllá avatta

az ellenkező nézet nyilvánitását.

Későbbi években az egységes tanterv, a tankönyvek stb.

kérdésében is ellentétbe ,helyezte magát lapunk: az addig

uralkodott azon felfogással, mely nem kivánt tanköny-

vet asiketnémáknak s ma - hála isten - annyira vagyunk,

hogy az első nyomtatottRQPONMLKJIHGFEDCBAá b c megjelent s folytatása is

nemsokára megjelenend.

Azt nem kereshette Iapunk, hogy - nézetének

nyilvánitásával egyesek meggyőződését s nézetet meg-

dönteni íparkodván - hol sértette meg az egyén hiusá-

gát, valamint sohasem követelte meg azt sem, hogy »noli

me tangeré«-nek tekintsék s szivesen eltűrte a kritikát.

És azt annál kö~nyebben lehette, mert a mit telt: m e g-

győ z ő d é s b ő 1 tet t e, m e n ten m i n den s z á m i-
tás tói; attól a vágytólöszlönöztetve, hogy a siketné-

mák-oktatásügye hazánkban is fel virágozzék. Nem kö-
vetvén önző érdekhajhászást, nem sérthette azok ki-

fakadása, a kik talán irigységből, talán féltékenységből,

vagy egyébb okokból támadták s nem engedte, hogy

önzetlen törekvéseiben akadályozzák az egyéni érdekek.

Az, ki czikkeinket figyelmesen s a kicsinyeskedés

szemüvege nélkül olvasta, az nem tehát nekünk szernre-

hányást azért, mert az egyes irányzat ellen küzdve, az

irányzat személyesitője is tollunk alá került. 'Ez a nyil-

vánosság előtt szereplök »privilegiuma»

Mi sohasem követeltük a csalhatatlanságot a magunk

részére, de nem vagyunk hajlandók azt más részére

sem előlegezni. Sőt mindenkor megfogjuk ragad Ul az

alkalmat, ha az egyén tévedéseit rektifikál hat juk, csak

abból az elvböl kiindulva, hogy ez állal asiketnémák

ügye előhaladásában gátolva ne legyeu .

..



"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 165 -

De a mint kritika tárgyává teszszük még az egyes

szélesebb hatáskörrel biró egyén müködését is, éppugy

tért nyitunk neki meg győ z ő d é s é b ő 1 ki fol Y ó

elvei nek pro p a g á l á sár a lap u n k u t j á nis.
A ki igazán a siketnémák ügyét óhajtja előre vinni, annak
nem kell félnie a kriíikától, sőt keresnie kell az alkal-

mat, hogy ezl a maga ténykedésére felhivja. Nekünk
siketnéma-tanitóknak - saját lappal rendelkezve - elég

kedvező helyzetünk van, mert elveink kifejtésére alka-
lom adatik.

A kik ezt az előnyt ki nem használják, vagy saját
gyengeségükről állítanak ki bizonyitványt, vagy pedig nem
viselik őszintén szivükön a siketnémák ügyét, mert az

a kifogás, hogy a szerkeszlőség esetleg az ellenkező
nézetnek nyilvánítására nem ad alkalmat és tért, a való-

ságnak meg nem felel s a lap által kitüzött irány meg-

hamisitása volna.

Munkatársainknak ez uton is köszönetet mondva eddigi
szives támogatásukért, kérjük a hazai tanerőket, hogy a
siketnémák érdekében közremüködni szent kötelességük-

nek ismerjék; a szerkesztöség részéről azon biztosítást nyujt-

juk, újból hogy eddigi eljárásunkhoz híven, jövőre is szem
előtt tarlandjuk azt az elvet: audietur el altera pars,JIHGFEDCBA

S c h e r e r I s t v á n .

A s ik e tn é m á k to r n á s z a t a .

Ma, midőn úton-útfélen, mindenki unos-untig emlegeti a

test-nevelés szükségességét, midőn egyesek és intézetek látván

látják, hogya mai versenyző világban a lélek szerfölötti módon

kiaknáztatván, annak alig, vagy épen nem is marad ideje, hogy

kimerüléséből fölocsudjék j midőn a kifáradt lélek fölfrissítéséről

már mes ter ség e s m ó don, kitalált és tervszerűleg alkal-

mazott testmozgásokkal kell gondoskodnunk: talán -- remény-

lem -- megtalál tam a jogczimet ahhoz, hogy asi le e t ném á k

tor n á sza t á val is szabad, lehet, kell- foglalkoznunk.

Nem is említem a jelenlegi közoktatásügyi miniszternek ama
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eléggé nem méltányolható bölcs intézkedését, hogy tornaversenyek

rendezésével akarja a tanuló ifjúságet megbarátkoztatni az üdvös

tornászat eszméjévei : csupán még annak kijelentésére szorilko-

zom, hogy ha a hallókra nézve oly szükségesnek és üdvösnek

bizonyult a tornászat, a siketnémáknak, épen mert siketnémák.

ez egy jelentős oknál fogva -- ne tuloz7.unk- legalább is két-

szer annyi szükségük van a torna jótékony gyakorlataira.

Akik szivesek voltak eddig figyelemmel kisérni e sorokat,

azok közölt talán akadnak könyörületes laikusok, kik egyelőre

vagy csodálkoznak azon, hogy as. n , tornászhatik is, vagy bona-

fide könyörületért esdve, igy kiáltanak fel: "Ugyan~miért kinozni

őket ezzel is?!U És talán lesznek nem laikusok is, kik már tul

lévén e gondolkozáson, nem azon csodálkoznak, hogy as. n,

tornászhatik-e vagy nem, hanem azon, hogy a czikkező oly álli-
tások bebizonyitásához gyürközött, mintha ,csak tártajtót akarna

befesziteni.

Ha amazok csodálkoznak; érthető, megbocsátható; ha pe-

dig egyelőre én volnék csoda tárgya, kérem aszives olvasót.
hogy nekem is bocsásson meg legalább addig, mig értekezesem

rendjén egy-két szóhoz juthatok.

Hazánkban a siketnémák oktatása immár ide-stova száz

éves multtal bir. Hogy a tornászat nem egy idős vele, positív

adatokkal ugyan neui, csak negative tudom bizonyitani. Különben

erre jelen esetben szükség nem lévén, azon álláspontra kivánok

helyezkedni, melyről legjobb meggyőződésem szerint talán kirnu-

tathatom, hogy as. némák tornászata nemcsak mint tes t g Y a-

k o r l a t, hanem mint a tanitás szükséges ki e g é s ~ i tőr ész e

is. nyer fontosságot.

Annak sem bocsátkozom hosszabb fejlegelésébe, hogy a tor

nászat előmozditja a vérkeringést, élénkiti az anyagcserét. elő-

segiti az emésztést stb. slb. hiszen senki által meg nem czáfolt

eredmények azok, s oly általánosan tudottak, hogy kár a szót

vesztegetni reá. Hanem egy-két jelenségre mégis rá kivánok mu-

tatni, mely egyenesen a testtel van kapcsolatban.

1. Siketnémákról lévén szó, a tapasztalat azt bizonyította,

hogy e szerencsétleneknek túlnyomó százaléka úgy a kisebb, mint

a felnőtt korban a t ü d ő v ész nek esik áldozatul. Ismeret-

körörnön kivül esik ugyan az oknak eredményes kutathatása, de

annyi a laikus ember előtt is tudva van, hogya tüdönek gyen-

gesége, elcsenevészedése az alap, melyben megfészkeli magát a
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halál. Miért arról sokat beszélni: hogy gyenge II tüdő, erősíteni
kell a tor n á val!

2. A siketnémák, mint ilyenek, ha tanittatásban részesülnek,
egyedül és kizárólag szemük használatára vannak kényszerítve :

mert ahol az épérzékü ember minden megerőltetés nélkül h a II ja
a hangot, a siketnémának olt is fáradságosan kell néz n i e és
lát II i a azt keletkezése stadiumában. Avag-y arraadta-p az Isten
a szemet, hogy azzal lássunk .és halljunk is?! Ki lagadhatná,
hogy a szem (a siketnémáknál) e kettős kötelesség teljesitése
közben kifárad, ki kell annak fáradnia kétszer inkább, mint ha
a fül is segitségére lenne. A természet ujjrnutatása, hogy ami
kifáradt, pihenni kell annak.

Vegyük még hozzá, hogyasiketnémák tanitásmódjának
jobban (?) megfelel a két-órás rendszer, *) (mert a gyakori be-
és ki-, illetőleg le- és feljárással sok idő menne kárba), amely
beosztás szintén a test róvására megy, mert különbség van a
kettő között : 2 órát egy húzamban, avagy közben szünettel vé-
gig figyelni. S ha az iskola-asztalok nak és székeknek czélszerűt-
lenségét tekintjük, mint amelyek a modern berendezésnek nem
felelnek meg, - mert asiketnémák tanításához szükséges aszta-
lokrói és padokról még eddig nem gondoskodott senki sem -
épen nem csodálkozhatunk, ha egyik, másik tanuló szeme meg-
gyengül, rövidlátó lesz, teste meggörnyed, s egész járásában ne-
hézkes, hogy ne mondjuk: lomha lesz.

Már ezek is oly szembetünő káros jelenségek, hogy ha más
ok nem követelné, ezek maguk szükségképpenivé termék a tor-
nának czélszerü fel has z n á I á s á t. Tudatosan húztam alá e
szót: fel has z n á 1á s, "mert mindenféle tornanak nevezett moz-
dulat még nem tornászat. Definiáljuk csak kissé a tornászat fo-
galmát ! Mit érlhetünk, mit kell értenünk aIaUa? Tornászat alatt
a tesltel végezhető oly tud a tos mozdulatokat kell értenünk,
melyek által a még egye n súl Yban levő test összes izmait
egye nl ő rnértékben, a beteges, elgyengült testrésznél pedig
első sorban ezt gyakoroljuk, fejlesztjük. (Gyógytornászat).

Azonban még ezzel nincs kimerítve a tornászat fogalma.
Tévednénk, ha azt gondolnók, hogy a tornászat csupán a nyers

*) A váczi intézetben a tanitás 8-10 óráig, s 10-12 óráig tart, közben
félórai szünettel. Az elemi' és polg. iskolákban egy-órás rendszer: 8--9-ig,
9-1O-ig stb. közben 10 percznyi szünel.tel - van szok ásban,
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erő szaporítását czélozná, Nem! A tornászat a lel ket is kell,

hogy mívelje s e czólja nem kevesebb' értékű amannál. Avagy az

a kar a ter ő fejlesztésére hol van alkalmasabb ténykedés, mint

épen a torna, hol - ha valamely gyakorlatot végre akar az

illető hajtani - minden egyes izmát akaraterejének kell, hogy

alárendelni megszokni tudja, kűlönben czélját el nem éri.

Aztán emlitsem-e, hogy a rend ós fegyelem iránti érzék fel-

költésére épen a tornatanár van hivatva az ő torna óráival?

Fontos kötelesség és hálás munka ez épen a siketnémáknál.

'Fontosnak tartom azért, mert a siketnémá, ki a tornázást
már megkezdheti, egyuUal még nincs azon fokon, hogy értelmére
halva szó bel í leg meggyözhessük őt a rend czélszerüsége és
szükségessége felől: itt. kitünö alkalom kinálkozik arra, hogy
kevés szóval, de annál szigorubb példaadással a rendnek őt is
faktorává tegyük. Vegyünk például egy rendgyakorlatot! (Ne-
hogy megütközzék a szives olvasó, hogy rendgyakorlatot említek.
Anélkül, hogy katonákká akarnók őket nevelni, még mindig ma-
rad a siketnéma számára is rendgyakorlat, melyet szükséges tudnia,
pl. kettősrendek, jobbra-, balra át : előre-, hátra arcz; rendekre
egyenként szakadozz, stb). Valamely rendgyakorlatnak véghez-
vitele okvetlenül megkívánja, hogy valamennyi résztvevő egy és
ugyanazt akarja, mint a többi, akaratát alávesse a többség akara-
tának, mert különben állala, miatta elromlik az egész. Ha pedig
valamennyinek együttes közreműködése folytán sikerül a gyakorlat;
mondanom sem kell, hogy az öröm jól eső érzetéveI tölti el ez az
embert s különösen a siketnémát, ki szemével kétszer inkább él-
vezi a szépet, mint mi hallók. -

Ezért mondtarn előbb, hogy a rend és fegyelem iránti érzék
felköltése amily fontos kötelesség, ép oly háládatos munka is.

Ott, ahol a rend meghonosult, s a fegyelem fenntarlatik, a
a dicséretes dolgoknak egész sora következik aztán. Igy a torná-
nál is. Szemlátomást fejlik asz é p ir á n t i érz é k.Hogy pél~
dával szolgáljak: Ha a tornatunártól v. csapatvezetőtől mcgszok-
ták látni azt, hogy a szerhez nem mindegy: balról, v. jobbról
menni, s onnan távozni; nem mindegy: előre, v. hátra; s ha
megszokták, hogy az illető pl. a korláton valamely gyakorlatot
elvégez job b és bal old a Ion s befejezi azt egy oda. illő
hát r aug r áss al: kifejlik bennük annak tudata, hogy azt így
kell véghevini. mert igy hasznos, igy szép, igy symetrikus.
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Különben ezek oly elemi dolgok, oly abc-í a tornászatnak ,

hogy ha nem a siketnémákról volna szó, ismétlésekbe esés nélkül

nem irhatnám le.

A szépnek látása annak utánzására ösztönzi az embert;

igya siketnémát is. Ha a gyermek azt látja tanitójálól, hogy ez

nem a bukfenczvetést tartja első és legszebb mozdulatnak, hanem

bármely gyakorlatnak praecis, szép testtartásu végbevitelét többre

becsüli az esetlen halálugrásnál; ha azt kénytelen tapasztalnia,

hogy tanitója tetszését még nem lehet egy-két hajmeresztő, inkább

vakmerőséget, mint tudatosságot és ügyességet kivánó gyakorlat

produkálásával megnyerni: akkor lassanként meg szokja becsülni,

hogy az egyszerübb, de határozottsággal, csínnal és kellemmel

végzett mozdulat még az ember repülni akarásánál is többet ér.

Mert mondjuk, pl. hogy 100 gyermek közül 10 átugrik egy 4

m. távolságra telt zsinóron, de mi has z o n : belőle, ha a többi

még a pallóra sem tud jól lépni: s mi sz é p van abban, ha a

a mondott tiznek legalább fele hanyatt esik, nem tudván hatá-

rozott állásban megmaradni? A 4 m. árokba bizonyára mind

belepotyognának !

Mit ér, ha egyik a sok közül két méter magasat is tud

ugrani s még talán dijat is nyer, de a többi 99 vele a századikkal

együtt tisztességesen jár n i sem tud?! ,

Nem szabad sem magunkat sem másokat azzal áltatnunk,

hogy ha egy-két kiválóbb növendék egy-két bravuros gyakorlatot

véghez tud vinni, ezzel meg van mentve a becsület, mert vala-

mint bármely tanitó munkája felett egy-két gyenge, vagy rosz

növendéke miatt lesújtó itéletet mondanunk nem lehet: akként a

tornatanitónak is becsületét nem egy- két, növendéknek talán ön-
szorgalma folytán kifejtett 'bravúros gyakorlata menti meg, hanem

lehetőleg az összesnek tudatossággal, csínnal és kellemmel véghez

vitt határozott mozdulatai nyerik meg tetszésünket.

Ne téveszszük ezt szem elől, s tartsuk ezt eszünkbe, hogy

ha a gondunkra bizott külsőségekre kárhoztatott siketnémának

való, igaz javát akarjuk. Hány eset van reá az' életben, hogy a

kezdő fiatal ember pártfogásért esdve - az alap kellékekkel birna

ugyan, - de ajánlatos, megnyerő külső hiányában, talán eiy

esetlen megállás, vagy félszeg meghajlás miatt elüttetik czéljától.

Kétszer inkább áll ez a sikelnémára, a kinek talán csiszolatlan

mozdulatát a szó, beszéd varázshatalmával helyre ülnie nem

adatott.
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Ne kicsinyéljük az aprólékos dolgoknak értékét. mert az

ezekre gondolás is nem utolsó rendű gondoskodás asiketnémák

,jövőjét illetőleg.

Az eddig elmondottak magára a testre, mintanyagra,annak egész-

ségére s közvetlen hasznára s némi képen a nevelésre vonatkoztak.

Nézzünk most egy-két oly szempontot, melyből az is kitü-

nik, hogy :1 tornássat fl. tan i Lá s 11 a Ic is hathatós tényezője.

Hogy a torna-órabeli rend- és fegyelem iránti érzék felkelté-

sével a tanitásnak teszünk szolgálatot: már érintve volt - a

hallók tanitásánál is érvényes ez elv. Itt a siketnémáknál némi

specialis dolgokra is akadunk.

Szakemberek előtt tudva van, hogyasiketnéma egyéb okok

mellett azért sem sajátithatja el a hallókéhez hasonló könnyen

folyó beszédet, mert nem tud alkalmas időben lélekzetet venni.

Hogy egy példával tegyem érthetőbbé: mig a halló ember pl. e

mondatot : "bocsásd meg nekünk vétkeinket, miképen mi is megbo-

csatunk az ellenünk vétetteknek" - egy, vagy legfölebb a mondat

közepén (a vonás után) vett lélekzetvétellel ejti ki, addig a siket-

néma nem tudván gazdálkodni a levegővel, nagyobb mennyiség-

ben bocsátja ki tüdőjéből azt s épen akkor kénytelenittetik levegő

után kapni, midőn 2-- 3 egymásután gyorsan kimondandó szó közül
az elsőt már kimondotta. Igy történik aztán, hogya jelzőt a jelzeU

szótól, az igehatározót az igétől stb. mint egymással szorosan össze-

függőket széttagolja, a mi nekünk szekatlan s a könnyü megértés

rovására esik. .

Ám a siketnémának torna-órája. - ha nem is egyedül és

kizárólag - de hivatva volna e bajon is segiteni. mert a midőn

a légtornászattaI a mély be- és kilélekzésre szektatással a tüdöt,

mint tes tré s z t erősiti, egyúttal abe s z é 111 ita nit áss z o I-

g á 1 at. á bal é p ve, egyengeti az útját annak, hogyas. n. nö-

vendék a fonetikailagegyüvé tartozó hangcsoportokat egy lélek-

zetvételre ejtse ki.

. Nem lévén. czélom, hogy most részletekbe bocsálkozzam,

egyelőre csupán rá akartam mutatni általános vonásokban, hogy

a tornaórát tud a tos beo s zt áss a l hány oldalról lehet ki-

zsákmányolni - a növendékek hasznára. Természetes, hogyha

eredményt akarunk elérni, úgy itt is, mint minden másban, kész

tervvel kell munkánkhoz fogni, legyen az a kész terv papiron.

avagy hosszas gyakorlat folytán csupán fejünkben - mindegy.

De hogy tervnek, tudatosságnak kell lenni a tornatanitásban, azt

•.
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legfennebb csak az tagadhatja, aki nem látja be, hogy a kűlönböző

Izmokal foglalkoztató gyakorlatokat (szereket) cz élszerű módon
kell meg válogatni, mert amolyan gondolom -, vagy nem is gon-
dolomféle gyakorlatoknak egymásra hajigálása még nem torna-
szat s nem is tomasztatás.

Még csak annak felemlilésére szoritkozom, hogy as. némák
tornatanítójának sem szabad félnie ama contrasttóI, hogy növen-
dékei a gyakorlatok neveit megismerjék, azt reprodukálni ludják.
Mert pl. mondjuk, hogy hetenként csak 6 szót tanul meg az a
gyermek a mi nem sok: Óránként egy szó, akkor is egy évben
legalább 200 szónak lesz birlokában: sokszorozzuk ezt meg nem
is B, hanem csupán 6 évvel: legalább is eze r szóval, kifeje-
zéssel lehetne gazdagabb az a gyermek, midőn iskoláit elvégzi.

De talán elég is ! Végezek azon reményben, hogy talán a
s. némák tornászatára is rákerül egyszer a sor, a mikor az arra
hivatottak azt is az őt megillető figyelemben részesitik.JIHGFEDCBA

B o r b é ly S á n d o r

okI. tornatanár.

H o l v a n t a n k ö t e le z e t t s é g ?RQPONMLKJIHGFEDCBA

Tek in te te s Sze r ke s ztő Ú r ! .
Becses lapjának f. é. 10-11. számában felszólítást intézett

a magyarországi siketnéma-intézelek gyakornokaihoz, miszerint
adjanak választ az ugyanezen számban megjelent "Azok a jel-
szavak" czimű czikk egyik kérdésére vonatkozólag.

Minthogy én is a felszólítottak sorába tartozom és miután
rövid gyakornokoskodásom alatt szerezlem már annyi ismeretet,
hogy a szóban levő kérdésre, szerényen bár, de mégis megfelel-
hetek, kérem önt sziveskedjék alábbi soraimat becses lapjában
x. y. z. úrnak rendelkezésére bocsátani, melyekből maga is levori-

pat ja a consequentiát.
Mielőtt azonban a szóban levő kérdésre megfelelnek, fel-

kérem x, y. z. urat, sziveskedjék jegyzeleit kijavítani, amennyiben
az általa felhozott példák nem felelnek meg a valóságnak. Mert
Dániában nem 1823-1an, hanern 1817-ben mondták ki a siket-
mákra vonatkozólag a tankötelezcttséget.*)

Németországban pedig bir 1892-bcn kimondották, hogy a
siketnémákról a községi, illetőleg kerület i szegényalapok tartoznak

*) Die Taubstummen und ihre Wohltb1lter. Th. Etter 1887. 25. old.
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gondoskodni, direct kötelezcttségi törvényt nem hoztak, azt most

kés zitik csak elő.

Van azonban több oly ném~tországi herezegség és fejedelem-

ség, melyekben hol előbb, hol később hozták be asiketnémák

tankötelezeUségét. Igy: a württembergi kormány már 1823-ban

jan. 28-án mnndolta ki; Sz. Wcirnár-Eisenack n. h. 1874-ben,

Oldenburg n. h. 1876-b:111, Sz. Coburg-Gotha h. 1877-ben, An-

halt h. 1884-ben és Sz. Meinningen Hildburghausen 1887-ben.

Van ezeken kivül több olyan fejedelemség és herezegség.

hol asiketnémák tankötelezettsége törvényileg nincs még ki-

mondva, dc azért tényleg minden siketnéma gyermek részesül

oktatásban. Egy gyakornok.JIHGFEDCBA

H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .RQPONMLKJIHGFEDCBA

A "K o lo zsvá r " junius 7-iki számából közöljük az aláb-

biakat.

Ünnepély Kolozsvárt.

Eléggé nem dicsérhető szorgalommal és kitartással létesitett

a városi hatóság s kivált annak buzgó előadója S z v a c sin a

Géza tanácsos. Kolozsvárt egy igazi modern intézetet a föld leg-

szerencsétlenebb teremtései, asiketnémák tanittatására.

A társadalmi úton létrejött intézetet, melynek helyiségei

most kerültek fedél alá, a társadalom részvétele mellett fogják

megnyitni fényes ünnepségek között október hóban.

A megnyitási ünnepély módozatainak megállapítására egy

bizottság küldetett ki, mely a következőkben tette meg javaslatát.

1. Az intézetbe az intézet történetének megörökítése czéljából

tétessék egy márványtábla a következő felirással :

"A szerencsétlen siketnémák megmentésére.

Épült közadakozásból.

Az első" kegyes alapitványt tette ő császári és apostoli királyi
Felsége

ELS6 FERENCZ JÓZSEF.

A létesités eszméjét Kolozsvár sz. kir. város inditolta

néh. TREFORT ÁGOST ON vallás- és közoktatásügyi miniszter

idejében.

Épült gróf CSÁKY ALBIN vallás- és közoktatásügyi miniszter

támogatása mellett.
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gróf Bél d i Ákos főispánsága és

Al b a c h Géza polgármestersége alatt.

Miniszteriumi előadó: Sza 1a y Imre miniszteri tanácsos.

Városi előadó S z v a c s i ~ a Géza városi tanácsos, ki az intézet

ügyeit és a gyűjtést vezette.

Ünnepélyesen megnyittatott 1893. október

2. A tábla az ünnepélyes megnyitásker leleplezendő, mely

alkalomra dr. We ker l e Sándor miniszterelnök és gróf Cs á k Y

Albin vallas- és közoktatásügyi miniszter meghivandó.

3. Gróf Csáky Albin közoktatásügyi miniszternek a város

érdekében tett elévülhetlen érdemei és különösen a siketnéma-

intézet érdekében tanusitott atyai gondoskodásának hálás elis-

merése jeléül a felügyelő bizoLtság átiratilag kérje föl a váresi

Tanácsot, hogy ő Exczellencziájának a város diszpolgárává való

megválasztása iránt tegyen a törvényhatósági bizottságnak elő-
terjesztést. .

4. Az ünnepélyes megnyitás alkalmával a miniszterelnök és

a kultuszminiszter tiszteletére a város rendezzen diszlakomát.
5. Az intézet javára a megnyitás napján este a szinházban

rendeztessék diszelőadás a miniszterek tiszteletére.

6. A miniszterek fogadását és az ünnepélyes megnyitás rész-

leteit . a városi tanács a felügyelő bizottsággal egyetértve álla-

pitja meg.

Erről annak idején részletes tudósitást fogunk közölni,RQPONMLKJIHGFEDCBA

- A ko lo s svd r i országos siketnéma-intezet felügyelő bizott-

sága junius hó 6-án Al b a c h Géza kir. tanácsos elnöklele alatt

gyűlést tartott, melyen Szvacsina Géza tanácsos több fontos ügyet

adott elő. Ezek közül felemlítjük első sorban az intézet ünnepé-

lyes megnyitásának propoziczióit. Továbbá bemutatta a mult évről

készitett zárszámadásokat. Végül a bizottság elhatározta, hogy az

intézet felszerelésére és a bennlakó növendékek ellátására árlej-
tést fog kitüzni.

- A vá c zi in té ze t zá r vizsg á ja junius hó 25-8n tartatott

meg a közönség szokott érdeklődése mellett. A magas miniszte-

riumot dr. K. Li p pic h Elek miniszteri fogalmazó képviselte.

A vizsga megkezdése előtt Pi vár Ignácz igazgató intézett a kö-
zónséghez néhány figyelemre méltó szót, a midőn azt fejtegette,

hogyasiketnémák tanitásánál a társalgást kell kellő figyelemben

részesíteni. Szivesen aláírjuk az igazgató ezen szavait. Valóban, ha

azt akarjuk elérni, hogyasiketnémák a halló egyénnel beszélje-
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nek, meg kell őket erre 'tanítani. Sajnáljuk azonban, hogya gya-

korlati kivitelt illetőleg nem lehetünk vele egy véleményen. Elő-

adó szavai után ugyanis az 5., 6., 7., 8. osztály növendékeivel

gyakorlatilag is bemutatta módszerét s szerintünk nem előnyösen.

Azokat a társalgási példákat, a melyeket a közönség előtt a gyer-

mekekkél bemutatott lehetőleg kommentár nélkül ime itt adjuk s

olvasóinkra bizzuk a vélemény alkotást:RQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . K . A szorgalomnak hány jutalma van?

F. (Röviditve) 3: ugymint 1. okosság, 2. dicsőség, 3. jólét.

2 . K . Ha jól akarok felelni, hogy kell felelnem?

F .... okosan, szépen, folyékonyan.

3. Mondd ezt a többes szám 3. személyében?

Gyermek akadozva megteszi.

4 . K . Miképen kell beszélni, ha okosan akarok beszélni?

F. (A gyermek habozva). Ha okosan akarok beszélni, akkor

előbb gondolkodnom kell.

5 . K . Mit kell a siketnémának tenni?

F. Minden művészet nehéz és minden művészetet sokat
kell gyakorolni; miután a siketnémának a legnehezebb művészet

a beszéd, következőleg a siketnémának a beszédet kell legtöbbet

gyakorolnia. stb. stb. stb.

Az igazgató ezen debütje után az egyes osztályok vizsgáz-
tak. Kár, hogy a vizsgát annyira kinyujtották, hogy még a leg-
kitartóbbak részére is unalmassá vált. A növendékek ez évben is

igen sikerült s szép kivitelü, emellett praktikus irányu rajzokat

készítettek, valamint a leánynövendékek kézirnunkája is teljes el-

ismerést érdemel.

- A b u d a p e s ti s ike tn ém a - in té ze t zárvizsgaja junius hó 28-án
tartatott meg, Gyertyánffy István kir. tanácsos, Paedagogiumi

igazgató, miniszteri biztos elnöklete alatt. A vizsga végén az el-

nöklő bizlos elismerését fejezte ki a bemutatott eredm ényért. .

- A ko lo e e vd r i in té ze t zárvizsgaja junius 25-én folyt Je. A
magas miniszteriurnot dr. Szabó Sándor miniszteri fogalmazó

képviselte. A vizsgálat lefolyasaról - sajnos - nincsenek bővebb

adataink.
- A tem e svá r i ' id c iq le n e e jellegü iskola hosszú előkészület

után ez évi szeptember 10-étől kezd ve önálló in tézetként fogja
folytatni működését. A váltakozó rendszerü 4 osztály és pedig

2-4-6-8 ez évben nyilik meg. Az uj intézet igazgatójául a si-

•..
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ketnéma-iskola létesitője Schiiffer Károly -van kiszemelve. Nagyon

örülünk, hogy az intézet önállósiltatott, igy minden esel re jobban

meg fog felelni feladatának.JIHGFEDCBA

K ü lf ö ld i s z e m le .RQPONMLKJIHGFEDCBA

Az a m e r ika i Vo l ta Bu r e a u ; a melynek czélja a siketnéma-
intézelek rnűködésének figyelemmel kisérése az egész földön,
legközelebb egy kis füzetet küldött át, a melyet érdemesnek tar-
tunk bővebben is méltatni. A füzet czime: A Pennsylvaniai si-

ketnéma-intézet rövid története. (A Brief history of the Pennsyl-
vania Institution for the' deaf und dumb. By. H. van Allen.
Price 25 cents) Amerikában tudvalevőleg 1817. óta van siketnéma-
tanitás. Az első intézetet Gallaudet lelkész állitotta fel Sicard

egyik tanítványával a siketnéma Clerc-el. Utána New-Yorkban
s közvetlen azután Philadelphiában létesitcteU egy intézet. Ez
utóbbi Pennsylvania állam siketnémái számára. 18~0-ban egy
egyesület alakult előkelő férfiakból, a mely egy intézet létesítését
illetőleg fenntartását tüzte ki feladatául. Elnöke Weilh Vilmos

voll, mig az intézetet Seixas Dávid igazgatta. (Seixasnak előbb
egy 11 növendékkel biró magánintézele volt). Ez 1821. több
gyermeket bemutatott a képviselőknek, a minek az eredménye
az lelt, hogy az intézet 3 évre évi 8000 dellart kapott az állam-
pénztárhól.

Ettől kezdve az intézet rohamosan növekedett. Évről-évre
szaporodott a növendékek száma, ugy .hogy az épületet bőviteni
kellett. Ujabb és ujabb lelket veltek a régihez s azon mindig
modernebb épületet emeltele 1837. tehát 17 évvel az alapil.ás
után már '107 növendék volt a hat évfolyamu intézetben.

1871-ben ünnepelték meg az intézet felállitásának ötvenedik év-
fordulóját nagv ünnepségek mallett 200-an felül levő növendékkel.

1876. állítottak fel külön épületet a beszélni tanuló siket-
némák számára. 1880-ban külön bizottságet küldöttek Hart-

fordba, -- a hol már alkalmazást nyert a német rnódszer, -- az

ujabb módszer tanulmányozása végett s a bizottság olyan. ked-
vező benyomást szerzett, hogy kisérletképen azonnal alkalmazni
kezdték azt.

Az intézet jelenleg mindakét módszert alkalmazta. Az épü-

letek körben állnak külön a jelre és beszédre tanulok, kézi iparra
előkészülök és gymnasiuma (még most van tervben) hallgatói
számára. Osszen 6 nagy S2-3 emeletes épület ez, a kápolnán
és a gépházon hivül, tehát olyan terjedelmü, a minőről Európá-
ban még álmodni is alig merünk.

10 az évfolyamok száma. A tantárgyak körülbelűl az

európaiakéval egyenlő számúak s terjedelmüek. Felvételi kor
7-11 év,

Az intézet vagyona 1 millió dollár s évi bud get je 126,000
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dollár. Az intézet eddig 3000 gyermeket képzett ki. Az intézet

jelenleg is egv bizottság felügyelete alatt áll. A tanerők száma

az igazgatón kivül 36. E számban nincs beleértve a kézimunka
stb. tanitója

Az uj világ túlszárnyalta az óL Nemcsak az intézetek nagy-

sága, de a képzés intensivebb volta is fölülhaladja az európait

s mig mi alig vagyunk képesek az elemi iskolának megfelelő

tanitást nyujtani néhány sikctnémának, addig amerikai kartársaink

már megasabb képzést is nyujthatnak védenczéiknek.JIHGFEDCBA

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

S z . G . D é v a . Köszönöm szives sorai dat. Én is azt hiszem,
hogy helyesen tevém, a mit tevék, bárha ez nem mindenkinek
tetszik is. Szivélyes üdvözlet.

- R . J . A r a d . Nem birtam kivárni s kénytelen voltam
a számot előbb elkészíteni, semmint czikked beérkezett.

P á ly á z a t i h ir d e tm é n y .

1138911893. tan: szám. A Temesvár szab. kir. városban
1893. évi szeptember hó 10-én megnyitandó siketnéma-intézethez
az iskolaszék kebeléből megalakított felügyelő-bizottság által a
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megerő-
sitésének fenntartása mellett választandó következő tanítói állá-
sokra ezennel pályázat nyittatik, u. m. 1. Egy évi 1000 frt
fizetéssel és '200 frt lakbér illetménynyel javadalmazott rendes
siketnérna-tanitói állásra. '2. Két gyakornoki állásra, egyenkint
évi 450 frt fizetéssel, 150 frt lakbér illetménynyel és az első
évben 150 frt élelmezési átalánynyal, azután pedig utóbbi helyett
az intézetben étkezéssel. 3. Egy évi 300 frt fizetéssel javadalmazott
bejáró rajztanári állásra. 4. Egy évi 300 frt fizetéssel javadalma-
zott kézirnunka-tanitónöi állásra. A kézimunka-tanitönö az épi-

tendő uj intézetben egyszersmind felvigyázónő lesz s mint ilyen

az intézetben szabad lakást és ellátást fog élvezni. Az 1-ső pont

alatt megjelölt rendes tanitótól megkívántatik, hogy a váczi

siketnéma-intézet által kiállított képesitő oklevéllel birjon. Egyébb-
ként a tanerők a szabályzat értelmében egy évi működés után
véglegesittetnek. A megválasztandó tanerők és azoknak család-

tagjai nyugdijképesek, kötelesek azonban az 1891. évi XLIII.
t.-cz. értelmében az országos tanitói nyugdij-intézetbe belépni.
A kellően felszerelt pályázati kérvények 1893. évi augusztus hó
l ő-ik napjáig Temesvár szab. kir. város polgármesteréhez nyuj-
tandók be.

Temesvár szab. kir, város tanácsa


