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A mi dolgaink.
Nagyok a mi ügyes-bajos dolgaink. Nehezek is. Annyira nehezek,
hogy már-már összeroskadunk alattuk. Felvettük egész terhüket, évek
óta hordozzuk, de révbe nem juthatunk velők. Erőnk fogy, lankadunk.
A kishitűek lázonganak is. Miért ez a meddő küzdelem? A helyett,
hogy közelebb jutnánk ahhoz a szigethez, ahol a mi ideálunk világitó
tornya fényeskedik, csak messzebb esünk tőle s egy nálunk hatalma
sabb erő elmerüléssel fenyeget, ha az ő sodrára nem bizzuk kormá
nyunkat. Közben kecsegtet: Ne féljetek, csak jöjjetek velem! Meg
lássátok, mily jó dolgotok lesz. De azért egy hűs cseppet nem juttat
tikkadt »ajkunknak.
Ma-holnap kialszik szent tüzünk lángja is.
De nem, ezt nem hagyhatjuk! Siessünk felszítani azt! Feszítse
meg minden ember izmait, kormányos és közlegény! Hajónkon a
szeretet és igazság zászlaja. Nem hullhat az porba. Győzni, győzedel
meskedni kell annak . . . . Ha a végzet mégis kicsavarná kezünkből,
akkor is felemelt fővel állunk meg és büszkén, nyugodt lelkiismerettel
várjuk, hogy az dobja ránk első követ, aki nálunk tisztább volt.
Egyesületünk kettős zászlaját kincses Kolozsvár városában kell
győzelemre vinnünk. Az „igazságos Mátyás“ szülőföldjén nem érheti
szégyen azt. Vagy akadhat-e oly merész, ki a nagy király nagy
szellemével szembeszáll? Nem. Hisz velünk azt művelteti a szeretet,
amit az igazság érzése a nagy emberbarát, Apponyi Albert ajkaira e
szavakban adott: „az ország rólatok is fo g gondoskodni“.
Azért reméljük és hisszük, hogy egyesületünk munkássága most
megtermi gyümölcsét, gyámoltjaink érdekében felemelt szavunk végre
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meghallgatást nyer, javaslatunkból törvény lesz, mely biztosítja azt,
hogy minden siketnéma esze, lelke kiműveltessék, hogy emberré legyen
a társadalomban és hasznos tagja a hazának. Ez a törekvésünk oly
önzetlen, nemes és szent, hogy az elé gáncsot vetni lelki bűn.
De vájjon mi lesz a másik, igazságunk zászlajával? . . . . Ezzel
vagy győzünk, vagy bukunk, de ki nem adjuk kezünkből. Ereznünk
kell mindannyiunknak és érezzük is, hogy itt az utolsó próba. Tennünk
kell végre! Okosan, bátran, határozottan, egy szivvel-lélekkel kell
cselekednünk.
Nem vagyunk mi követelődzők. Az irigység sem mondhatja, hogy
tolakodunk. Csak a roszakarat, meg az ármány foghatja ránk, hogy
szerénytelenek vagyunk, lázongunk és küszöbön állva nem lessük a
morzsákat. Node ezt csak nem gondolja és nem kívánja tőlünk
senki sem ?!
Illendően vártunk idáig és nem tülekedtünk a tülekedőkkel. De
az árnyékban sem maradhatunk örökké, mert ott még a fényes nap
sem talál ránk és leáldozik anélkül, hogy sugarának éltető melegében
részünk lett volna.
Most egy éve, mint az igazság éltető napját, ujjongva üdvözöltük
kormányunkat, mely majd a mi jussunkat is életre kelti és visszaadja
azt. De mig mások jussuk birtokában előre törtek a kenyérért, mi
jogainktól megfosztva, alamizsnán tengődtünk. E közben erőnk elfogyott
és ma-holnap senki sem hiszi el rólunk, hogy száz év előtt és alatt
mi is földesurak voltunk, kiknek portáját idegen nem lakhatta. Most
házunkba más költözött, ki lármájával felveri azt, hogy mi szóhoz
sem juthatunk.
Emeljük fel fejünket, nézzünk bátran az igazság napjára, nyissuk
őszinte szóra szánkat és higyjük, hogy nem halt meg Mátyás király!
Kossuth Ferenc azt mondotta: „Alkotmányos államban élünk, hol
minden panasz és sérelem útat találhat a képviselőházba“.
Nekünk is vannak panaszaink, sérelmeink. Ezeket előadni a mi
dolgunk, a mi kötelességünk.
Most még van idő !

Olvasmány-tárgyalás a siketnémák iskoláiban.
4. Összefüggő olvastatás.

(Vége.)

Ezzel az a cél, hogy az olvasmány tartalmát összefüggőbben,
egyfolytában lássák a tanulók s hogy ezenközben a helyesen tagolt
kiejtésben s a hangsúlyozásban is gyakorolják magukat. A tiszta kiej
tés kívánalma magától értetődik mindig.
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A beszéd helyes tagoltságára és a hangsúlyra vonatkozó figye
lem — természetesen — nem ez olvasmánnyal kezdődik, hanem meg
kezdődött már az az I—II. osztályban; itt tehát csak folytatjuk azt.
A hangsúlynak minden árnyalatáról szó sem lehet. Elég két
fokozatot megkülönböztetnünk: egyik az illető növendék természetes
hangneme, a másik egy ennél magasabb, erősebb hang. Ehhez mér
ten kell az olvasmány szövegét is fonétikai szólamokra osztanunk.
Felvett olvasmányunknak első része például igy tagozódik:
A madarak „egyszer / gyűlést ~ tartottak, „hogy / irá ly t „válasszanak„maguknak. — Tanakodtak,„hogy / ¿¿„legyen a„király. — Az
egyik / egyet„ ajánlott, / a m ásik /m á s t-tanácsolt. — Sokáig / n e m - tud
tak „megállapodni „abban, „hogy / ¿¿„legyen„hát„a„király. — Végre/
a&ban„ egyeztek „meg, „hogy / az „ legyen „ a „ király, „ aki / /^m aga
sabbra „képes„repülni stb.
Egy-egy növendék ne csak egy mondatot, hanem többet is olvas
son; legalább egy akkora részletet, mint a fennebbi. Tehát az egész
olvasmányt mintegy 3 növendék olvassa el. És minden növendék
olvasson. így, hogy az egész osztály olvashasson, 3-szor, T-szer is el
ismétlődik az olvasmány. Előbb a képesebb növendékek olvassanak,
akiktől szintén tanulhatnak a gyengébbek. — A függélyes vonal szü
netet jelent, a dőlt betűs szótag a rendesnél erősebben hangsúlyo
zandó, az összekötő kapocs a szók összeolvasását jelenti. A hangsúly
szemléltethető a nagyobb betűvel, az aláhúzással s ha ez nem elég:
érzékeltetendő a gégefőn és mellen, valamint a növendéknek pl. kar
jára gyakorolt ritmikus nyomással és a növendék karjának a ritmus
sal megegyező mozdulatával.
5. Kikérdezés. (Alaki és tartalmi tárgyalás.)

A kikérdezéssel kettős célunk van. Egyik az, hogy még egyszer
meggyőződjünk arról, vájjon a szöveget: a mondatszerkezetet, szóviszonyitást értik-e és tudják-e alkalmazni e tartalom keretében a
növendékek. Második cél az, hogy az ez olvasmány tartalmával kap
csolatos, rokon ismereteket is számon vegyük (tartalmi tárgyalás).*
Minthogy azonban az olvasmány szövegével alaktani szempontból
már foglalkoztunk előbb és a növendékek ez alakokat értik és többékevésbbé alkalmazni is tudják: a mostani alaktani kikérdezés tulajdon
képpen ismétlés számba megy, mellyel az u. n. tartalmi tárgyalás
együtt végzendő el — ilyen formán.
A madarak hallották, hogy a többi állatoknak (farkas, medve,
oroszlán stb.) van királyuk. Azt gondolták = úgy gondolkoztak: jó
volna, ha nekik = a madaraknak is lenne királyuk. — Mondd el! —
Mi az : király? Az embereknek van-e királyuk? Ki a magyarok királya?
Hol lakik? Hány éves? A király a legelső magyar ember az ország
ban. A madarak is királyt óhajtottak = akartak, kívántak választani.
* Amennyiben ez a tárgyalási rend és mód egészen nem vág össze az álta
lános tanterv sorrendjével, nekünk szolgáljon indokul az, hogy addig a tartalmi
tárgyalás fejezete alá sorolható rokon ismeretekről nem kérhetünk számot, mig a
szöveg alaki részével előbb nincsenek tisztában a növendékek.

104

MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS

6. sz.

Mit csináltak tehát? Gyűlést tartottak. Mikor? Egyszer — régen. Mikor?
Melyik évben? Nem lehet tudni, mert ez nem igazi történet, csak
mese. Valóban, igazán nem történt meg, hogy a madarak gyűlést tar
tottak, csak kigondolta ezt a történetet egy iró ember. Az ilyen ki
gondolt történet neve: mese. Tehát a madarak gyűlést tartottak. Miért?
Hogy királyt válasszanak stb. Miért gyűltek össze ? Azért, hogy stb.,
vagy pedig: királyválasztásra.
A tanár urak is össze szoktak havonként — minden hónapban
gyűlni, hogy tanácskozzanak (tanácskozásra). Miről tanácskoznak a
tanár urak? Hát a madarak miről tanácskoztak? Arról, hogy stb. A
tyúkok melyik madarat szerették volna királynak választani? A többi
madár is szerette-e a pávát ? A többiek melyiket akarták választani ?
Nem értettek egyet. P l.: Ha te azt mondod, hogy ebben az osztályban
K. a legjobb tanuló, János is azt mondja, hogy K. a legjobb tanuló,
akkor ti egyetértetek. (Én egyetértek Jánossal, János egyetért velem,
mi egyetértünk egymással, vagy megfordítva). — Végre egyetértettek,
azaz megállapodtak. Miben állapodtak meg?
A tárgyalás menete tovább is ilyen. Azaz a nyelvérzék fejlesztése
céljából egy és ugyanazon szöveg keretén belül más és más szerke
zetű kérdéseket teszünk fel, hogy más és más szerkezetű feleleteket
nyerhessünk. Óvakodnunk kell azonban attól, hogy valamely mondatot
mindenféle erőszakolt szerkezetre felbontsunk, p l.: Sokáig mit nem
tudtak ? E helyett igy: Meg tudtak-e hamar állapodni ? Azok az álta
lános kérdések sem jók, melyekre vagy nem lehet felelni, vagy nagyon
sokféleképen lehet felelni, p l.: Egy adott jelre valamennyi milyen
madár repült fel? (versenyző). — Ilyen mondatok is elő szoktak for
dulni, p l.: Egy fiú beleesett a vízbe. Ezt nemcsak igy lehet felbon
tan i: Ki esett a vizbe? Hová esett be az a fiú? Hanem igy is: Mi
történt azzal a fiúval? Az ilyen szerkezetre is gond fordítandó.
A tartalmi ismeret bővítése céljából pedig oldalkérdések teen
dők, p l.: Hogy készültek a versenyre ? Mi a bírónak a kötelessége,
tiszte? Milyen bírót ismersz? Van-e itt e városban bíróság? stb.
6. A lén yeg könyvnélküli elmondása.

A cél az, hogy a növendék kifejezést, mondatszerkezeiet, szóviszonyitást tanuljon és azt könyvnélkül is tudja. Tehát a megismert
tartalmat mondja el a tanár könyvnélkül, részben a könyv szövegével,
részben még könnyebb kifejezésekkel, hogy a növendék példát látva,
egy összefüggő eseményt elő tudjon adni. A csak tűrhető kifejezést
is el kell fogadni jónak. Előbb a jobb tanulók, azután a gyengébbek
mondják el, mindnyájan; egy ily nagyságú olvasmányt körülbelül hár
man, négyen. Ha a hosszadalmasság a gyorsítást kívánja, akkor inkább
a jobbak ne feleljenek, vagy keveset feleljenek, de a gyengék tevőle
ges részt vegyenek mind.
7. A szöveg könyvnélkülözése.

Szerény nézetem az, hogy én nem vennék elő oly olvasmányt
tárgyalásra, melynek szövegét a beszéd tanulása szempontjából meg
tanulni nem érdemes. Tehát olyat vennék elő mindig, melynek szőve-
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gét érdemes megtanulni. És ekkor — kellő tárgyalás után — meg is
tanultatnám velük a szöveget. Az úgynevezett leiró szemléleti oktatás
nak mások részéről való túlságos előtérbe tolása, gyöngéd ápolgatása
miatt azonban az eredetileg megszerkesztett tanterv a maga eredeti
szellemében még mindig nem érvényesülhet, — sőt részben el is
romlott már a módosítással, — s én kénytelen vagyok megalkudni a
helyzettel. Tudomásul kell vennem, vennünk, hogy oly olvasmányok
is tárgyalandók, melyeknek a tartalma a fő s nem a szövege, amely
tehát nem érdemes a beemlézésre, sőt kínzás lenne az. Ily helyzetben
tehát kétféle olvasmányt kell megkülönböztetnünk: egy beemlézésre
méltót s egy arra nem valót. Én a most felvett s igy szövegezett
olvasmányt beemlézésre méltónak tartom; tehát — ha a tárgyalás
eddigi során már nem tanulták volna még meg a szövegét — bekell
azt emlézniök a növendékeknek s egy negyedóra leforgása alatt erről
ők adjanak is bizonyságot.
8. Ism étlés.

A betanult szöveg után még egy ismétlés teendő abból a szem
pontból, hogy a szöveg egyes szavait és kifejezéseit rokon értelmű
szókkal, kifejezésekkel helyettesittessük, hogy a szóbőség s kifejezési
képesség gyarapodjék. Már az előbbi tárgyalás során megtörtént, hogy
egyes kifejezések más szókkal, viszonyításokkal világittattak meg. Most
minden mondatnál meg kell ezt kísérelni és a rokon jelentésű szókat
csoportosítsuk. így pl. a felvett olvasmány mondatai igy változtathatók.
A madarak egykor, valamikor (nem tudom az idejét megmondani)
összegyűltek, egybesereglettek királyválasztásra. Gondolkoztak, beszél
gettek, tanácskoztak a királyválasztás felöl, a királyválasztásról. Mindenik madár más-más madarat jelölt királyul. Mindenik madárnak más
más madár volt a királyjelöltje. Sokáig nem tudtak megegyezni a
király személyében. Sokáig nem tudtak egyetérteni a király személyére
vonatkozólag (nézve). Végezetre, utoljára abban történt a megállapodás,
megegyezés . . . . Az lett a tanakodás, tanácskozás vége, hogy azt
választják meg királynak, királyul, aki legfennebb tud, képes, bir
repülni, emelkedni stb.
9. N yelvtani dolgozat.

Ennek az a célja, hogy amit eddig a mi segítségünkkel végeztek
a tanulók, azt most a maguk erején, önállólag próbálják végrehajtani.
És ezt a feladatot házi, otthoni munkaként is végezhetik a növendé
kek. Inkább ilyen Írásbeli munkát végezzenek otthon, hogy sem szöveg
tanulást, mert az ellenőrizetlen kiejtés ellen sok szakember azt a
figyelemreméltó észrevételt teszi, hogy rontja a kiejtés érthetőségét.
Tehát, ha adunk házi feladatot, inkább ilyen Írásbeli legyen az.
Ilyen Írásbeli, esetleg iskolai feladat az olvasmány tartalma és
szövege szerint más és más lehet. Egyiknél például az elbeszélő for
mából párbeszédes alakot lehet csinálni, vagy viszont; az egyes szám
helyett többest alkalmazni, vagy viszont; a személyeket és időt is
fel lehet cserélni. Az olvasmány szövegét emlékezetből leírni, az olvas
mány szövegét más szókkal, kifejezésekkel felcserélni. A szöveget
röviden, kivonatosan vagy terjedelmesebben leírni. Az olvasmány sző-
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vegét a helyes tagoltság és hangsúlyozás szempontjából beosztani,
megjelölni. Az olvasmány egyes szavait megfelelő kérdések szerint
kiszedni, pl.: ki? mi? mit csinál? milyen? hol? hogyan? mikor? stb.
Az olvasmány mondatainak megfelelő kérdéseket Írni s ezeket a tagolt
ság és hangsúly szerint megjelölni, p l.: Miért tartottak a madarak
gyűlést? Mikor tartottak gyűlést? Mit csináltak a madarak? Mit
akartak választani? stb.
Még egyszer ismételjük, hogy az olvasmány tartalma, szövege és
a tanulók képessége szerint ez a nyelvtani dolgozat más és más lehet
és kell is hogy legyen. Egy olvasmánynál sem lehet minden módoza
tot végrehajtani s ezért nem is tanácsos azt akarni, erőszakolni, mert
az erőszakoltságon kiviil hiába való időpazarlás és unottság lenne az
eredmény. Az alsóbb fokon a felsoroltakon kívül még más — könynyebb — feladatok is vannak.
Felvett olvasmányunk körében ezek az Írásbeli dolgozatok ad
hatók fel:
a) A múlt időt jelen idővel helyettesíteni. (El is maradhat.)
b) Az olvasmány szövegét emlékezetből leírni. (El is maradhat.)
c) Az olvasmány szövegét rokon jelentésű szókkal leírni.
d) Az olvasmány szövegét a helyes tagoltság és hangsúlyozás
szempontjából beosztani, megjelölni.
e) Az olvasmány egyes szavait megfelelő kérdések szerint kiszedni.
f) Az olvasmány mondatainak megfelelő kérdéseket Írni.
Az eddigiek szerint ez olvasmány kellő letárgyalása körülbelül
ennyi időt kíván:
1. Érdekkeltés, az első olvasás, tartalommegértés = 1 óra.
2. Alaktani tárgyalás — 3 óra.
3. Összefüggő olvastatás = 1 óra.
4. Kikérdezés = 2 óra.
5. A lényeg könyvnélküli elmondása = 1 óra.
6. Ismétlés = 1 óra.
7. Nyelvtani dolgozatok = 2 óra.
B o rb é ly S á n d o r.

Szakirodalmi szemle.
Friedrich Moritz H ill, der Reformator des deutschen Taubstummenunterrichts.
Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Mit Beiträgen hervorragen
der Zeitgenossen Hills. Bearbeitet von E. Reuschert, (n. 8-r., 185. 1.)
(Folytatás.)

A következő (VII.) fejezet Hűlnek „Anleitung zum Sprachunterrichte
taubstummer Kinder (1840.)“ című könyvéről szól. Ez a mű, melyet rövi
den „grosze Anleitung“-nak is szoktak nevezni, a nagy mester legérté
kesebb munkája.*) — A VIII. fejezetben R. Weiszenfelset, mint a siketnéma-oktatók Mekkáját mutatja be. Rövid bevezető sorai után Haugnak
*) Ezt a fejezetet fordításban szándékozom bemutatni. Ismertetését tehát most
elhagyom.
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Ausführliche Nachrichten-^jéből vesz át egynéhány érdekesebb dolgot. így
pl., hogy a látogató figyelmét főleg a növendékek elfogulatlansága és jó
kiejtése ragadta meg. Értékesebb képet nyújt a weiszenfelsi intézetről
Schöttle, az ismert metodikus leírása. Ő nagy reményekkel ment Weiszenfelsbe s várakozásaiban nem csalódott. Schöttle feljegyzései szerint a
siketnéma-oktatás terén akkor uralkodó elveket sehol sem látta oly hatá
rozottan és szigorúan alkalmazni, mint Weiszenfelsben. Látogatása alkal
mával 29 tanulója volt az iskolának, akiket 4 osztályban 3 tanár tanított.
A növendékek 5—6 évig látogatták az iskolát; a heti órák száma 32 volt.
A testülettel folytatott eszmecseréből megtudta, hogy ők az externátusos
rendszerhez ragaszkodtak. Kimerítően Írja le a vallásoktatásnál követett
tanítási módot. Foglalkozik még a nyelvtanításnál, olvasmánytárgya
lásnál, a földrajz-, történelem- és számtantanitásnál divó eljárással is.
Ismertetése végén megjegyzi még az ¡ró, hogy seholsein látta a növen
dékek beszédjét oly tisztának és jónak, mint épen Hill iskolájában.
Ebben a fejezetben R. még több más hospitánsról is tesz említést. —
A IX. fejezetben Hanósdinak, az intézet igazgatójának Hill működé
séről irt elismerő sorait idézi; egyúttal hivatkozik arra, hogy Hill mind
végig engesztelhetetlen ellenfele maradt Harnischnak, mi miatt még
később is sok látogatót elriasztott Weiszenfelstől. Végül felsorolja még
azokat az igazgatókat is, akik alatt Hill működött. — A következő két
fejezetben (X—XI.) R. Hill képgyűjteményét és a tanulóknak szánt
kézikönyveket ismerteti. Hill képgyűjteménye (24 iv) 1841-ben Campe
Fr.-nél Nürnbergben jelent meg; később a lipcsei Merseburger-cég
tulajdonába ment át. A képek sorrendjét a tanítás menete határozta
meg. A gyűjtemény kiadásával — mondja R. — Hill a jelbeszéd haszná
latát akarta megszorítani. A képgyűjteményt, melyet minden kartársam
ismer, újabban Gutzmann nagyobb és tetszetősebb alakban akarta kiadni.
Szándéka azonban a kiadók szűkkeblűsége miatt hajótörést szenvedett.
Az iskolakönyvek a következő cimeket viselték: a) Lesefibel f ü r
Volksschulen und Taubstummenanstalten, b) Erstes Wörter- und
Sprachbuch f ü r Taubstumme. 1852. c), d) Elementar-, Lese-und Sprach
buch f ü r Taubstumme. 2 kötet. 1851. e) Kleine Erzählungen f ü r
Kinder. 1848. f) Lese-und Sprachbuch f ü r Oberklassen in Taubstum
menanstalten. 1843. Az első a Vollständige Anleitung függeléke gya
nánt jelent meg. Ezt Hill később átdolgozta és újból kiadta. Ez a
könyv két részből áll. Az első rész folyóírással van nyomtatva és a
kiejtéstanitás menetét tünteti fel. A második rész nyomtatott betűkből
áll és rövid kérdések, parancsok és közmondások vannak benne. A
b) könyvben Hill a képgyűjtemény képeinek nevét sorolja fel és egy
szerű kérdéseket s egyéb rövid mondatokat fűz hozzá. R. közli ennek
a munkának az előszavát is. A két Lese- und Spráchbuch-bm Hill a
képek leírását adja. A Kleine Erzähhmgen-nak célja volt alkalmat
szolgáltatni a beszélni tanuló siketnémának, hogy a nyelv rejtelmeiben
magát tovább képezhesse. A könyv különben ma már teljesen elavult.
A Lese-und Sprachbuch f ü r Oberklassen feladata volt a növendéknek
(5—6 évi képzés után) a beszédtanitás befejezését biztosítani. A könyv
ben regéket, mondákat, legendákat, adomákat, beszélgetéseket, példa
beszédeket, kisebb költeményeket stb. találunk. Mindezeket Hill nép
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iskolai olvasókönyvekből válogatta össze. (Az alsó fok olvasmányait
ő maga irta.) R. szerint Hill iskolakönyvei szives fogadtatásra találtak;
később pedig Köbrich átdolgozásában második kiadást is értek. Újab
ban azonban az ifjabb szerzők Hill kézikönyveit kiszorították a hasz
nálatból. A százéves évforduló alkalmából a könyveknek harmadizben
való sajtó alá rendezésével a kiadó cég Gutzmannt bizta meg. Ez a
fejezet Hill módszerének fejlődésével is foglalkozik. Schöttle Hill mód
szere fejlődésének 3 fázisát különbözteti meg. Szerinte Hill a beszédtanitás anyagát működése kezdetén a növendék közvetlen környezeté
ből merítette, később a képekhez kapcsolta azt, végül a tanítás közép
pontjául az olvasókönyvet tette. Ez a fejezet Hifinek a jelbeszéddel
szemben elfoglalt álláspontját is ismerteti. — A XI. fejezet a vallásoktatást tárgyalja. R. megemlíti, hogy erre a tárgyra Hill kartársainak
figyelmét legelőször 1846-ban a Darmstadter Allgemeine Schulzeitungban hívta fel. 1847-ben megjelent a Biblische Geschichte stb. című
siketnéma-bibliája, amely azonban csakhamar letűnt a könyvpiacról.
Szívesebb fogadtatásban részesült 1853-ban Biblische Geschichten cim
alatt kiadott műve, amely Köbrich, majd pedig Franké átdolgozásában
több kiadást ért. Sőt még ma is használják a siketnémák intézeteiben.
R. közli továbbá a vallásoktatás anyagát, majd pedig Hill műveiből
vett idézetekkel a vallásoktatásnál követett eljárást ismerteti. — A XII.
fejezetben 26 oldalon R. Hill hatását a külföldre, úgy mondhatnék a
német módszer diadalát, irja le. A bevezetésben élénk színekkel ecse
teli a beszédtanitás művészi voltát, annak nehézségeit és káros hatá
sait a tanár testi és lelki életére. Hangoztatja a tanár továbbképzésé
nek szükségességét. Egyúttal rámutat Hill privát munkásságára és
összehasonlitja azt Graser működésével. Bebizonyítani törekszik, hogy
mig ez nézeteit a zöld asztalnál gyártotta, addig Hill mindig a gyakor
latból indul ki. T íz szaklapot sorol fel, mint amelyekben Hill majd
nem minden szakkérdéshez hozzászólt. Munkásságának rugóját becs
vágyában találja. Hill nem akart elmaradni azoktól a hírneves pedagó
gusoktól, akik, mint a weiszenfelsi képző növendékei, egykor tanítvá
nyai voltak. Főleg nem akarta megengedni azt, hogy Saegert, a király
kegyeltje, aki alantasa volt, fölényt biztosíthasson magának. Hill min
denkor különb embernek tartotta magát amannál. Ezt különben még
Saegert sógora is elismerte. Az a körülmény pedig, hogy Európa és
Amerika egyaránt Weiszenfels felé tekintettek, arra sarkalták Hillt,
hogy „Kurze Nachricht über die Taubstnmmenanstalt zu Weiszenfels“
című művét megírja. Ez a munka 1853-ban jelent meg. Hill hatását a
külföldre az illető ország szakié illáitól eredő, ez alkalomra irt levelek
és cikkek ismertetik. Néhol R. magát Hill-t idézi, másutt pedig az
illető országok szakférfiaival folytatott beszélgetéseire hivatkozik. A
sorrendet Olaszországgal kezdi. Ezt Hollandia, Belgium, Franciaország,
Anglia, Amerika, majd Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Orosz
ország és Ausztria követi. Utoljára Magyarország maradt, melynek
ötödfél oldalra terjedő ismertetését Váradi Zsigmond kartársunk irta. —
A XIII. fejezetben elmondja R., hogy miként nőtt a külföldön Hill
tekintélye és hogy szaporodtak ellenei hazájában. A sok közül legmél
tóbb ellenfelének Haases dr.-t, a marienburgi intézet igazgatóját tartja.
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A „borsos“ támadást, melyet a Brandenburger Schulblatt 1859-iki
évfolyamában Haases közzétett, kisebb kihagyásokkal megtaláljuk ebben
a fejezetben. Azután — Arendt tollából — Haases jellemzésére kisebb
közlemény következik. Ezzel R. elégtételt akart szolgáltatni Hill szelle
mének a méltatlan támadásért. Haases támadását Schöttleé követte,
akinek Lehrbuch der Taubstummenbildung cimű művében megjelent
kritikáját R. tárgyilagosnak mondja. Ugyanis Hill teoretikus műveit a
legnagyobb körültekintéssel irta meg; nem ilyenek a siketnémáknak
szánt kézikönyvei. Ezekbe kapaszkodott bele Schöttle. R. a tollhareot
teljes objektivitással mutatja be. Mielőtt azonban Hill feleletére térne
át, a kronologikus sorrendet követve, előbb 1861-ben kiadott „Be
leuchtung der in den preuszischen Gesetzen enthaltenen singulären
Bestimmungen in Betreff taubstummer Personen nebst d arauf bezüg
lichen Vetbesserungsvorschlägen“ cimű művét ismerteti. Ennek a mun
kának azonban ma már csak történeti jelentősége van. A könyv a
felnőtt siketnémák helyzetével is foglalkozik. 1866-ban kiadott „Der
gegenwärtige Zustand des Taubstummen-Bildungs- Wesens in Deutsch
land“ cimű munkát R. Hill pedagógiai végrendeletének nevezi. Ennek
a munkának azonban csak a főbb pontjait sorolja fel. Hivatkozik arra
a hatásra is, melyet a könyv megjelenése keltett. Ez a fejezet foglal
kozik még a „Grundzüge eines Lehrplanes“ cimű könyvvel is, mely a
weiszenfelsi intézet tanítási tervét foglalja magába. — A XIV. fejezet
utal a siketnéma-oktatás általánosítását célzó „tanácsadó“ irodalomra,
mely főleg a tanitóképző-intézetek mellett felállított siketnéma-iskolák
vezetőinek kezeiből került ki, akik a képző növendékeit a siketnémaoktatás elméletébe is bevezették. Ezek közül a művek közül R. Heilnek „Der Taubstumme und seine Bildung“ cimű munkáját emeli ki.
Hill kénytelen volt belátni, hogy Heilnek ezzel a munkájával egyik
műve sem állja ki a versenyt. Ez arra indítja, hogy 1868-ban „Die
Geistlichen und Schullehrer im Dienste der Taubstummen“ cimű mun
káját irja meg. A mű előszavában, melyet a fejezet szintén felölel,
elmondja Hill, hogy mi indította e munkája kiadására. R. azonnal
meg is állapítja, hogy Hill nézetei az általánosítást illetőleg megvál
toztak. Hill már nem követeli a papoktól és néptanítóktól a siketné
mák teljes kiképzését, hanem megelégszik azzal, ha azok a siketné
mákat az iskola számára előkészítik. Wagner plébános a gemündeni
siketnéma-iskola elöljárója ezt a könyvet Hill legjobb munkájának
mondotta; Walther azonban unalmasnak találta. A mű 1871-ben má
sodik, 1881-ben pedig harmadik kiadást ért. Az utóbbit Oehlwein Károly
rendezte sajtó alá. — A XV. fejezet Hill életének nehány intim voná
sát tárja elénk. R. Walthert nyerte meg ezek megírására, aki tiz évig
működött Hill oldalán. Walther először is elmondja, hogy jutott ő erre
a pályára. Majd ebből az időből eredő emlékeit szedi elő. Leirásából
megtudjuk, hogy abban az időben valamennyi osztályt egy vendéglő
egykori tánctermében tanították, s hogy Hill mily szigorú, de mindazon
által kedves elöljáró volt. így pl. segédei névnapjáról sohasem feled
kezett meg. Egy alkalommal az igazgatónak szemrehányásokat tett,
mert kollegáit egy házi hangversenyre elfelejtette meghívni. Majd
Saegertnek, Hill egykori segédtanítójának, a siketnéma-oktatásügy fő
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felügyelőjének, egy iskolai látogatását Írja le. Érdekesen beszéli el a
két férfiú féltékenységét is. Megemlékezik Hill kitüntetési mániájáról s
leírja, miként tanított egy alkalommal egy épen akkor kapott érdem
jeléről. Walther Hilft különben hideg és józan gondolkozást! embernek
festi. — XVI. fejezet a „weiszenfelsi öreg“ pedagógiai nézeteivel fog
lalkozik. R. utal arra, hogy Bilit előrehaladott kora nem akadályozta
meg abban, hogy a pedagógia fejlődésével lépést ne tartson. 1872-ben
„Die neuesten Vorschläge zur Förderung des Taubstummen-Bildungswesens“ cimű munkája jelent meg. Története a következő. 1872-ben
Röszler felolvasást tartott a siketnéma - intézeti tanárok képzésére
szolgáló intézet szükségességéről. Röszler erre a célra a berlini inté
zetet találta a legalkalmasabbnak. Ellensúlyozásul, nehogy a gyűlöletes
intézet fölényre tehessen szert, Hill más tervekkel állt elő. Az ellenfél
érveit meg akarta dönteni, de mint R. megjegyzi, hatalmas elmeéle
elhagyta. Általános törekvés volt ebben az időben a siketnéma-intézeteket a képzőktől különválasztani, Hill azonban ennek a mozgalom
nak üdvös voltát sem tudta megérteni. Hill fentidézett műve foglalko
zott még a Frost-féle metódussal is, amelyet Kotatko a prágai siketnéma-iskola 1871. évi értesítőjében ismertetett. Hill a módszer ellen
foglalt állást. Praaghs azzal az ajánlatával szemben pedig, hogy a
siketnémákat, miután a leolvasásban kellő jártasságra tettek szert,
felekezetűk hitoktatója részesítse a vallásoktatásban, a Westfáliában
divó rendszert ajánlotta. Végül pedig Firnhabernak Schmid „Pädago
gische Eiicyhlopädie“ cimű munkájában megjelent „Taubstummenbil
dung“ cimű cikkét bírálja meg. — XVII. fejezet. A múlt század het
venes éveiben Poroszország népoktatása terén új korszak kezdődött,
melynek hatása alatt füll „Entw urf eines Reglements f ü r das Preuszische Taubstummen-Bildimgswesen“ cimű könyvét irta meg. Hill
ezzel a munkájával — mondja R. — a siketnéma-oktatásügyet uj ala
pokra akarta fektetni. Az ügy azonban ekkor még annyira gyermek
korát élte, az eszmék annyira kiforratlanok voltak, - úgy, hogy azok
keresztülvitelére komolyan senki sem mert gondolni.
Erdős István.
(Vége köv.)

Általános pedagógiai szemle.
/ / fiú k kézim unkára nevelése. (A Népművelés 1907. évi 3. számá
ból). A gyermeknek módot kell nyújtani, hogy tevékenységét kifejt
hesse. Kis korában erre elég a játék, mely minél egyszerűbb, s minél
inkább foglalkoztatja a gyermek képzelő tehetségét, annál inkább ki
elégítő. Homok és agyag, fadarabok és kis kövek, melyekből házakat,
várakat épithét, a legértékesebb anyagok a gyermek előtt. A nevelésnél
a gyermekeket lehetőleg át kell engedni önmaguknak, s csak arra kell
ügyelni, hogy a játékban szabálytalanul váltakozó foglalkozás lassan,
minden erőltetés nélkül rendezetté és szabályozottá váljék. A kérdés
már most az, mely foglalkozások felelnek meg a gyermek fejlődésének
különböző fokaiban?
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Igen természetes, s a gyermeket is igen kielégítő foglalkozás a
puha agyagban vagy plasztilinában való formázás, mintázás. Az agyag
is könnyen megszerezhető, eszköz is alig kell hozzá, mert a főeszköz
a kéz s az új jak. Mihelyt az agyaggal való bánásban a gyermek némi
gyakorlatot szerez, következik az utánzás. Növény, állatvilág különösen
alkalmas a kis művész számára. Sokszor megfigyelhetjük, hogy a játék
ban is tevékenységük oly természeti tárgyak utánzására irányul, melyeket
ismernek. Barack, alma, cseresznye stb. sok készül nedves agyagból,
sárból, homokban meghengergetve. Ettől a játéktól csak egy lépés
vezet a tervszerű mintázáshoz. Minden játékban mély értelem van. A
nevelés első és legfontosabb feladata ezt a rejtett értelmet követni.
Eleinte persze csak kevés gyermek tudja még a legegyszerűbb tárgyat
is pontosan lemásolni. Túlságos sokat ne követeljünk a gyermektől, s
elégedjünk meg inkább a tökéletlen eredménnyel, semhogy az elutasí
tással alkotó törekvését bénítsuk. A fődolog, hogy a gyermeknek
meg legyen az a tudata, hogy amit csinál, azt egészen maga csinálta';
inkább tökéletlen, de önálló legyen a munka. Természetesen ez nem
zárja ki, hogy tanácsokat ne adjunk, s hibáira ne figyelmeztessük a
gyermeket.
Első és legfőbb dolog, hogy a gyermeket rávezessük, megtanítsuk
a helyes látásra. Az igazi látás azonban nem fejlődhetik ki csak a
szemmel való látás útján, azt a tapintás érzékének is támogatnia kell.
Csupán látással a dolgokat nem ismerhetjük meg, meg is kell érteni,
felfogni, mert világos és igaz képzeteket csak ez úton nyerünk.
A kézimunka és szellemi munka között épenséggel nincs olyan
különbség, mint azt általában hiszik. Az értelem fejlődése lehetetlen
az érzékszervek és kéz segítése nélkül, viszont minden finomabb kézi
munka nem lehet annyira mechanikai, hogy az észt, az agyat igénybe
ne venné.
A kézi ügyességre való nevelés, mely a gyermeket gyakorlati
foglalkoztatásra szoktatja, igy az egész ember nevelésének szükséges
része. A mai gazdasági viszonyok is nagy részt okai annak, hogy a
gyakorlati tevékenységre igen sok alkalom megszűnt. A modern gyár
ipar az ifjúság szükségleteit is felismerte, mindent lehetőleg készen
kezébe szolgáltat, ezért ma a gyermek mechanikai ügyessége kisebb,
mint azelőtt volt. Hozzájárul a gyáripar hatalmas fejlődésével a kis
iparosok számának csökkenése. Ezeknél gyakran kínálkozott alkalom,
hogy az ipari munkákat, anyagot, eszközöket szemlélet útján ismer
jék meg.
Minden gyakorlati képesség a szem és kéz kiművelésén nyugszik,
ezért a kézi ügyesség oktatásában ezekre kell a fősúlyt helyezni. Ezért
rokon vele a rajzoktatás, melynél szintén a szem és kéz szerepelnek.
A kézi ügyességre való oktatás azonban annyiban múlja felül a rajzot,
hogy a kivitel nemcsak a síkban történik. Ehhez járul még igen sok
nevelőmomentum, melyet az anyag minden tulajdonságának és az
eszköz hatásának állandó megfigyelései táplálnak. így oly tapasztalati
tudáshoz jut a tanuló, mely semmi más úton-módon el nem érhető,
mely megadja a képességet, hogy az életben gyakorlatiasan gondol
kodjék és cselekedjék. Természetes, hogy ennek az oktatásnak távol
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kell állani a gyakorlati pályákra való előkészítéstől. A kézi ügyesség
fontos az iparosra, technikusra, kereskedőre, hivatalnokra, orvosra,
tudósra egyaránt.
Nem kicsinylendő a praktikus munka befolyása az akarat nevelé
sére sem. A munka már magában is nevelő értékű, s e tapasztalat
szerint a kézimunkánál még a legrakoncátlanabb gyermekek is csende
sek és türelmesek. Ezért a kézimunkának, mint nevelési eszköznek,
sem a családból, sem az iskolából, bármily fokú legyen is az, nem
szabad hiányoznia.
Francke iskoláiban az esztergályozás, papirdobozmunka és üveg
köszörülés volt gyakorlatban, Rousseau pedig minden foglalkozás között
az asztalosmunkát helyezte előtérbe. Mai felfogásunk szerint is ez
utóbbi a helyes. Igaz ugyan, hogy nehézséget is okoz, amennyiben
csak idősebb gyermekeknek való. Kisebb fiúk részére inkább valók
azok a famunkák, melyeket késsel és lombfűrésszel lehet elvégezni. A
fúró-, kalapács-, fogó- és mérőeszközökkel való bánást gyorsan meg
tanulják. A tanuló ezekkel való munkája közben mér, hasonlit, becsül;
megszerzi az alapvető geometriai fogalmakat. Szivarládák, vékony
deszkák és lécek legcélszerűbbek a különféle tárgyak készítésére.
Természetes, hogy a munkát, s az eszközöket mindig a gyermekek
képességeihez és erejéhez kell alkalmazni. így fejlődik a gyermek ereje
és ügyessége. A tárgyak összeillesztése megtanítja a térben való gondol
kodásra. Mindezek mellett egy csomó mechanikai, fizikai és kémiai
ismereteket nyer, melyek ép oly fontosak, mint az elméleti oktatásban
való tanítás.
A kézimunkára való nevelés jelentősége különösen előtérbe lép
a fémmunkánál. A fémek meglepő sajátságai munkaközben a kis
munkások figyelmét a legnagyobb mértékben felkeltik. A s z í v ó s és
szilárd fém megmunkálásánál legyőzendő ellenállás, a hajlitás, nyújtás,
igazítás, izzitás a gyermek ügyességét igen igénybe veszik, ezért az
akarat nevelésére sokban hozzájárulnak. Az amerikai iskolákban a
technikai nevelésre és a kézimunkára azért fektetnek oly nagy súlyt,
mert az akarat nevelésére semmi sincs oly befolyással, mint ez a
nevelésrendszer. Azonban a fémmunkát, mely e szerint úgy nevelőérté
kénél, mint elméleti szempontból — a fizikai és kémiai oktatással való
szoros kapcsolatnál fogva — rendkívül fontos, csak ott lehet folytatni,
ahol a műhelyek berendezésénél a külső nehézségek nem jönnek
számításba. A papirdobozkészités, a faragómunkák, s a mintázás könynyebb, s több fiú foglalkozhatik vele. A mintázás folytatható későbbi
korban is, de össze kell kötni a rajztanitással. A mintázás mellett a
faragás is összekapcsolható a rajzoktatással. Ez a diszitő technika a
legkülönfélébb fatárgyakon alkalmazható. Túlzásba vinni azonban nem
szabad; ne diszitsünk mindent, s csak ott, hol van díszíteni való.
Amerikában nemcsak papírszalagokkal, hanem színes háncsból
és fűrostokból igen Ízlésesen tudnak fonni. Ugyancsak gyakorolják itt
a szövést is egész egyszerű segédeszközökkel. A szövés kiválóan fej
leszti a kézügyességet és a szinérzéket, nemkülönben elősegíti a
szövőipar megkedvelését.
Szüksége is van az ifjúságnak a gyakorlati tevékenységre. Ma a
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természeti erők kihasználása a gyermek képzeletét erősen foglalkoz
tatja. Más szempontokból kell tehát nevelését irányítani, mint azelőtt.
Kis korától kezdve rá kell szoktatnunk, hogy a külső világ dolgait
önállóan fogja fel, saját munkájával szerezze meg az ismereteket és
képességeket, melyeket a jelen kor életének harcai megkövetelnek.
(Ozorai Frigyes).
,, Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos
É rtesítője“ cim alatt havi folyóirat indult meg az „Orsz. Paedagogiai
Könyvtár és Tanszermúzeum“ kiadásában. A lap célja:
1. hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak min
den, az Országos Paedagogiai Könyvtár és Tanszermúzeumra vonat
kozó általános érvényű, személyi és egyéb rendeletéit közölje;
2. hogy a megbírált tanítási eszközök engedélyezését, valamint
az egyes bírálatokat lehetőleg teljes szövegükben közzétegye.
3. Egyes, főcélja lesz a magyargyártmányú jó iskolai szereknek
Írásban és képekben való bemutatása.
4. Figyelemmel kiséri a külföldi tanítási eszközöket, különösen a
hazai tanügy szempontjából.
5. Közlemények alakjában ismerteti az Országos Paedagogiai
Könyvtár és Tanszermúzeum beléletében előforduló nevezetesebb mozza
natokat (u. m .: tanszerkiállitásokról, ülésekről szóló s egyéb jelentése
ket, beszédeket stb.-t).
6. Beszámol a külföldi pedagógiai könyvtárak és múzeumok
működéséről és végül
7. külön mellékleti részben közli az egyes hazai tanszerkészitők
és gyárosok megfelelő hirdetéseit.
A „Hivatalos Értesítő“ tartalma elég változatos és tanulságos, A
hazai tanügy irodalmi terén pedig ez idő szerint hozzá hasonló orgánum
nincs, azért hézagpótló és nélkülözhetetlen.
A lap egy nyomtatott Ívnyi tartalommal — nem számítva a hirde
téseket — minden hó utolsó napján jelenik meg és előfizetési ára
egész évre 3 korona.

Egyesületi élet.
Egyesületünk választmánya Klis Lajos elnöklésével folyó évi
május hó 30-án gyűlést tartott. Az elnöki bejelentések során tudatja
a titkár, hogy a múlt választmányi gyűlés határozatai végrehajtattak.
Nevezetesen: a) a Gácsér-féle törvénytervezet tárgyában körirat külde
tett az összes tanári testületekhez, melyekre két intézet kivételével, a
többi mind választ adott; b) a kolozsvári tanári testület értesittetett
a közgyűlésnek ott való megtartásáról; c) a statisztikai adatok összegyüjthetése végett az „Orvosi vélemény“ című kérdőív az illetékesek
nek tanulmányozás végett megküldetett; d) a szabad tanítás magyar
országos kongresszusának intéző bizottsága, az elnökség útján meg
hívta az egyesületet az 1907. évi október hó 3., 4., 5. és 6. napjain
Pécsett tartandó nagygyűlésére.
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Gácsér József, ki elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg e
választmányi gyűlésen, Írásba foglalva külde el a hozzá beérkezett
válaszokra vonatkozó észrevételeit. Az őt jellemző szakavatott tudással,
mindennek mélyére ható alapossággal, az ügyszeretet lángoló buzgóságával és a jót elérni célzó törhetetlen munkakedvvel, teljesen tárgyi
lagosan foglalkozott a hozzá beérkezett véleményekkel.
A véleményes válaszirat elolvasása, s minden jelenlevő több
szöri hozzászólása után, az elnök a következőkben mondja ki a határo
zatot: 1. a törvénytervezet csak azt és annyit öleljen fel, amennyi
a) okvetetlenül szükséges, b) s elérhető; 2. Az óvodai nevelés cél
szerű és szükséges volta megköveteli, hogy ügye már most karoltassék
fel, a továbbképzés pedig, mely rendeletileg is szabályozható, nem
veendő fel a törvénytervezetbe; 3. a tanerőképzés, 4. a személyi jog
viszony, 5. a tankötelesek összeírása, 6. a tantárgyak, óraszám stb.,
mint oda nem tartozók, ne foglaljanak helyet a törvénytervezetben;
7. mondassák ki az általános tankötelezettség, mely 10 év leforgása
alatt végrehajtandó; 8. a tankötelezettség a 6. életévvel kezdődik és
tart az 1 ovodai és a 8. osztály elvégzéséig; a beszédmaradványos,
vagy részleges hallással bíró gyermekek a 6. életév előtt is beadhatók
az óvodába; a zelégt.elen előmenetel megkövetelte esetleges eltávolításra
a szervezeti szabályzat legyen irányadó; 9. magántanuló bárki lehet,
de köteles valamely hazai intézetnél nyilvános vizsgát ten n i; 10. a
külföldön való tanítás engedélye vagy tilalma ne nyerjen kifejezést a
törvénytervezetben; 11. nyomoréktestű siketnéma kifejezés alatt a
bénák, mozogni alig, vagy épen nem tudó gyermekek értendők; 12. a
költségek előteremtésének legbiztosabb és legjobb módjául a pótadó
ajánltatik; — a pótadóból való eltartásban csak a szegények részesül
nek, a módosak vagyoni állapotukhoz mérten, csak az eltartás költ
ségeit téritik meg.
Felolvastatott a kolozsvári tanári testület bizalmiférfiának az
egyesülethez meleg hangon irt levele, melyben a közgyűlés helyi elő
készületeiről számol be, részletes költségvetési tervezetet igér, s ki
emeli, hogy az elszállásolások egyes családoknál, s az intézetben lesznek.
A kolozsvári átirat örvendetes tudomásul vétele után felkéretik a titkár,
hogy az Ígért részletes terv beérkezte után, köriratilag intézzen kérdést
az összes tagokhoz, hogy kik, illetve hányán fognak a közgyűlésen
megjelenni. Ugyancsak a titkár felolvassa a közgyűlésre szóló meg
hívót, mely szerint a közgyűlés július hó 3-án és 4-én lesz. — Tóth
Zoltán egyhangúlag felvétetett az egyesület tagjainak a sorába. Az
elnök tudatja a választmánnyal Adler Simon kartárs azon nagybecsű
ajánlatát, hogy nevezett kész Bőimet Juan Pablo 1620-ban megjelent
művét magyarra fordítani és az egyesületi lapban való közölhetés vé
gett átadni. A szíves ajánlat örömmel vétetett tudomásul s elhatároz
tatott, hogy a fordítás különlenyomatként lesz a laphoz mellékelve. E
műből egyben az egyesület vagyonaként mintegy 100 példány fog
készíttetni.
v. p.
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VEGYESEK.
R endezzünk torn aversen yek et!
A tornaoktatás fokozatos fejlesztésének mintegy szükségszerű
következménye az az eszme, hogy intézeteinkben évenként torna
versenyeket rendezzünk.
Intézeteink úgy vannak berendezve, hogy alkalmuk nyilik a növen
dékeknek szabad idejükben a játszásra, a szabad testmozgásra és a
rendszeres tornázásra.
Fel is használják a kedvező helyet és alkalmat növendékeink, s
mint a szem emberei, örömüket lelik a szép, mutatós tornagyakorlatok
ban. Az épérzékűeknél nagyobb bátorságuk folytán szívesen vállalkoz
nak nehezebb gyakorlatokra is. Mondhatjuk, hogy növendékeink szeret
nek és tudnak is tornázni.
A tornázás iránt érzett szeretetüket és hajlamukat — testi egész
ségük, s akaraterejük fokozása érdekében — fejlesszük ki bennük még
jobban. Erősítsük őket testileg is, hogy az élet nehéz harcában majdan
össze ne roskadjanak.
E célunk elérésére mintegy önként kínálkoznak a versenyek, hol
növendékeink a kitűzött díjért összemérik erejüket. A versenyre való
rendszeres előkészülés megtanítja őket arra, hogy elismerést és jutal
mat csak lelkiismeretes, buzgó és szorgalmas munka árán lehet szerezni.
Az idén lesz az első házi verseny a váci intézetben. A növendékek
szorgalmasan, kedvvel és lelkesedéssel készülnek a nagy napra, mely
ben majd alkalmuk lesz képességüket bemutatni.
A verseny programmja a következő lesz:
I. Szabadgyakorlatok. Végzik az összes fiú-növendékek.
1. Verseny a nyújtón. Versenyezik 8 növendék. Első díj: 1 arany-érem,
második d ij: 1 bronz-érem, harmadik dij is bronz-érem.
2. Verseny a távoluyrásban. Versenyzik 6 növendék. Első dij: 1 ezüst
érem, második dij: 1 bronz-érern.
1

II. Füzérgyakorlatok. Végzik a III. tornacsoport fiú-növendékei.
3. Verseny a lovon. Versenyzik 5 növendék. Első dij: 1 ezüst-érem,
második d ij: 1 bronz-érem.
4. Kötélhúzás. Két válogatott csapat mérkőzése. Dij: 1 elismerő-levél a
győztes csapatnak.
5. Verseny a korláton. Verseny zik 8 növendék. Első dij: 1 arany-érem,
második d ij: 1 bronz-érem, harmadik dij is 1 bronz-érem.

III. Buzogánygyakorlatok. Végzik a IV. tornacsoport fiú-növendékei.
A versenydijak odaítélését a tanári testület kebeléből alakult
versenybíróság fogja teljesíteni.
Reméljük, hogy a váci intézet első próbája kezdetét képezi annak
a versenynek, melyet idővel az ország összes siketnéma-intézetei egy
más között rendeznek.
Záborszky Árpád.
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Körmöcbánya. Megemlékeztünk lapunkban arról a mozgalom
ról, amely a körmöcbányai intézetnek Besztercebányára való áthelye
zését célozta. Örömmel jelentjük, hogy Körmöcbánya sz. kir. és fő
bányaváros áldozatkészsége révén újabb fordulat állott be. Ugyanis a
város legutóbbi közgyűlése az intézet dologi kiadásainak fedezésére
évi 30,000 korona hozzájárulást, az intézet építésére pedig 100,000
koronát szavazott meg. Az érdem Palkovics Emil polgármester, a
városi tanács, id. Klemm Béla takarékpénztári igazgató és Vizy Ferenc
országgyűlési képviselő és az intézet felügyelő bizottságáé.
A siketném ák aradi in tézete október 6-ikát és március 15-ikét
az iskolai ünnepélyek sorába felvenni kérte. A nm. m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr, tekintettel arra, hogy Arad a vértanúk
városa, az ünnepélyek megtartását engedélyezte. Október 6-ának méltó
módon való megünneplése inkább helyhez kötött, március 15-ike azon
ban az egész nemzet ünnepe. Indokolt volna tehát ennek engedélye
zését valamennyi intézetnek kérni.
A siketném a-oktatásügy lip csei m úzeum a f. évi február
elején nyílt meg. Az intézmény alapítása körül a legtöbb érdemet
Lehm, a lipcsei intézet tanára szerezte. Az eszme azonban Reuscherttől, a strassburgi siketnéma-intézet igazgatójától ered. A múzeum alapját
Renz udvari tanácsosnak, a stuttgarti siketnéma-intézet tanárának ér
tékes könyvtára alkotja. Az adomány több száz kötetből álló külön
böző nyelvű szakmunkákból áll. A múzeum létesítéséhez hozzájárult
még dr. Schneider titkos tanácsos és a szász közoktatásügyi minisz
térium is. A múzeum nyolc éven keresztül a lipcsei siketnéma-intézetben volt elhelyezve; a múlt év decemberében azonban Pädagogische
Zentralbibliothek (Gomenius-alapitvány) egyik helyiségben nyert otthont.
Jelenleg a múzeumnak 2000 száma van, melyek zömét a fentebb
említett Renz-könyvtár képezi. Ez főleg nemzetközi jelleget ad a
múzeumnak, mivel a siketnéma-oktatásügy francia irodalmának minden
régibb műve megtalálható benne. A múzeumban találunk nehány halló
csővet, nehány híresebb siketnéma-tanár mellszobrát és nagyon sok
oly tanszert, melyek különböző időben kizárólag a siketnéma-oktatás
céljaira készültek. Nagy értéket képvisel Juan Pablo Bonnet egyik
eredeti munkája, amely a siketnéma-oktatásról Írott első szakmunka.
A múzeumot nagyban gyarapitotta még a Voltabureau (Washington)
kiadványaival. A múzeum élén öt tagból álló bizottság áll, a vezetője
Lehm. Öt ebben az állásban a nemrég elhunyt Göpfert előzte meg.
A múzeum költségeinek fedezésére a német birodalmi siketnémaintézeti tanárok egyesülete a befolyó tagsági dijak egyharmadát sza
vazta meg. 1897. óta az egyesület 1300 M. költött a múzeumra. Eset
leges rendelések és kérdések a Museum f ü r Taubstummenbildung
Leipzig, Thalstrasse 35. alá intézendők, könyv és egyéb küldeményeket
azonban Schenckendorfstrasse 34. sz. alá kéri a vezetőség küldeni.
(Organ Lili. évfolyam 2. sz.)
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

