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T A R T  A L Ó  M: V ig yá zu n k ! — Egy taneszközről. (»Felelet« ay 
7/Ige- és névragozási táblázat« bírálóinak. Borbély Sándor.) — 
Az alsófokú beszédtanitási cél eléréséről. Plichta Béla. — Hírek.

Bigv ázzunk,!
Vigyázzunk, hogy el ne maradjunk!
Közoktatásügyünk tényezői mind megmozdultak és lázas te

vékenységet fejtenek ki, hogy valóban elhanyagolt vagy legalább 
annak vélt oktatáságukat előbbre vigyék és a múltban szemé
lyükön esett sérelmeiket orvosolhassák. A mostani időt tartják 
arra legalkalmasabbnak, amikor erős, igazságosztó kormánya lett 
országunknak s ebben a kormányban oly humánus gondolkozáséi 
ember kezébe van letéve a népnevelés ügye, mint Apponyi Albert, 
kinek nemesen érző szive iránt az egész nemzet bizalommal és 
szeretettel viselkedik. O benne van a mi egyedüli reménységünk 
és bizalmunk is. Kitől várjunk még jót, ha tőle sem remélhetünk ?! 
Bizonyosan nem hiába várunk, nem hiába reméljük, hogy kenye
rünket sem hagyja egészen megszáradni, — de csak akkor, ha bá
torság lakozik szivünkben, önérzettel kéri tőle azt, amiért már 
rég megszolgáltunk

Múlt évi közgyűlésünk után dicsekvés nélkül mondhattuk 
egyesületünkről: »Munkásságában nem volt egy szemernyi önzés 
sem. Hisz’ egész éven. át nem gondolt tagjainak még csak kenye
rére sem ! Csupán a tagok gondozására bizott elhagyottak neve
lése és megélhetésük biztosítása képezte célját.«

Én nem csudálkoznám rajta, ha talán megfeledkeznénk is pil
lanatra a növendékeink jövője iránt való humánus kötelességünk
ről. Bizony nem szívesen süt puha fehér kalácsot mások számára
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az, kinek panaszos fekete kenyér mindennapi étele. Bolond bölcs, 
aki filozofálása mellett éhen hal. Ezzel szemben minden útszéli 
bohócnak igaza van. A közönség ennek pártjára áll, bohóckodá
sainak éljent kiált, amazt pedig eszméivel együtt kineveti. Ilyen 
filozofáló bölcsek vagyunk mi is, azaz csak voltunk; ma már a 
legbuzgóbb igazhivő muzulmán lett belőlünk és áhítattal lessük, 
hogy mikor repül szánkba a sült galamb. Nem, igy nem maradhat 
tovább ! De hát hogyan is jutottunk ennyire ? Mi vette el lelkünk 
erejét, mi alázta meg önérzetünket annyira, hogy panaszra is alig 
merjük felnyitni szánkat? Honnan van rajtunk ez az erőt zsib- 
basztó álom? Pedig már megvirradt . . . .  Talán megtudjuk, ha 
egy pillantást vetünk a múltra és annak sötét éjszakáira.

Volt idő, csudás szép idő, mikor a magyar siketnémaoktatás 
napja fényesen ragyogott. Feljöttén királyi szív örült, királyi ajak 
mosolygott; főpapok áldozatokat, tömjént hoztak oltárára és sze
gény, elárvult emberek örömkönnyeiben törtek meg sugarai. Ennek 
a napnak szolgáit hosszú időn keresztül általános tisztelet és becsülés 
övezte, amitől fénye csak ragyogóbbá lett. De akadtak önző, 
nagyravágyó emberek, kik azt óhajtották és akarták, hogy ő rájuk 
fényesebben ragyogjon ez a nap, nekik több meleget adjon, mint 
a velük együtt munkátoknak. Ezek aztán testvéreiket letaszították 
a mélybe, sötétséget árasztottak rájuk, mások megérdemelt, jogos 
tiszteletétől megfosztották véreiket, idegenekkel szövetkeztek, 
hogy minél többnek és nagyobbnak láttassanak az avatatlanok 
szemében. Botorul cselekedtek. Képzelt nagyságuk rövid ideig 
tartott és bukásuk dicstelen volt. Önző tervük nem sikerült, más 
urat kaptak ők is, kenyeres társaikat pedig megalázva hagyták a 
porban. A jogtalanul eltiport gyöngék azonban csak addig ma
radnak a földön, míg izmaik meg nem erősödnek: akkor talpra 
állnak, hogy az igazság győzedelmeskedjék a hamisság felett.

Elszorul a szivünk, fáj a lelkünk, ha emlékezetünkbe idézzük azo
kat a nem is oly rég elhangzott miniszteri szavakat, melyek a siket
némák tanárainak nehéz feladatukért a méltányos erkölcsi elisme
résen kivül anyagi helyzetük biztosítását éppen az ügy érdekében 
szorgalmazták és elengedhetlen szükségnek tartották. És ekkor, 
midőn a legszebb jövő állott előttünk, a siketnémaoktatásügy a 
legszilárdabb alapra lett volna fektethető: ekkor a helyett, hogy 
közakarattal igyekeztünk volna teljesíteni magasztos feladatunkat, 
akadtak kicsinyeskedő, beteges ámbiciójú emberek, kik kormá
nyunk és közöttünk a félreértés, egyenetlenkedés magvát hin
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tették el és igyekeztek megfosztani bennünket a közönség osz
tatlan tiszteletétől, amiből nemcsak nekünk, hanem a siketnémák 
oktatásügyének is igen nagy kára származott és még nagyobb 
lesz a jövőben. Akadtak siketnéma intézeti tanárok, akik tünte
tőleg beszéltek és lapokban, könyvekben tüntetőleg Írtak taní
tókról, ily hiábavaló külsőséggel akarván a közöttük és fiatalabb 
kartársaik között képzelt különbséget jelezni. Mivel nem volt 
köztünk összetartás, áldozatai lettünk az adminisztrációnak, mert 
régi nyugdijjogosultságunkat elvesztettük és most, mikor munkánk 
nehezebb, terhűnk megnőtt: szolgálati időnk 40 év lett, rangso
runkban pedig külsőségben oly különbség van közöttünk téve, 
amit idegen ember csudálkozás és mosoly nélkül nem nézhet.

Kormányunk egyes hízelgők ferde felfogását magáévá tette 
s célul tűzte ki az egész vonalon való személyi és különböző 
humánusnak nevezhető tanintézetek egységesítését. így született 
meg a „gyógypedagógia“, melynek kötelékében a százados siket- 
némaoktatás ma-holnap elveszti minden tekintélyét. Hogy mennyi 
zaklatást kellett a gyógypedagógia miatt a régi siketnémaintézeti 
tanároknak szenvedniök, példák erre azok a miniszteri rende
letek, melyek sokszor egymással teljesen ellentétes intézkedéseket 
tartalmaztak. Egyik a tanári cim hivatalos használását fizetési osz
tályhoz kötötte, a másik később külön képesítéshez, amit azonban 
— mielőtt alkalmazni lehetett volna — egy másik rendelkezés 
megsemmisített. Megtörtént az a hallatlan dolog is, hogy az »egy- 
séges gyógypedagógia« kedvéért meglett családapákat, intézeti 
igazgatókat, kik 10—15 éve szolgálták már a siketnémaoktatást, 
arra kényszeritettek, hogy oly oktatási ágból, (vakok és hülyék 
tanítása) melyből sem nekik, sem iskolájuknak nem származhatott 
haszon, vizsgázzanak és oklevelet szerezzenek, mert ellenkező 
esetben nem számíthatnak a rangsorban való előmenetelre. És 
ezeknek az embereknek oly bizottság előtt kellett vizsgázniok, 
melynek egyes tagjai valamikor a vizsgázó tanítványai voltak 
és akik még a mai napig sem szereztek képesítést arra az okta
tási ágra, melyből annak idején vizsgáztattak és vizsgáztatnak ma 
is. Ezzel nem akarom az illetők szaktudását sérteni, mert azt saját 
szorgalmukból megszerezhették, de ily dolog példátlan fe le s é 
génél fogva nem hagyható említés nélkül.

Mikor aztán ennyi sok zaklatás és megalázás miatt hiába 
zörgettek úgy az egyesek, mint a »Siketnémaintézeti Tanárok 
Országos Egyesülete« orvoslásért, mert zárt ajtókra találtak: végre
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belefáradtunk, sérelmeink orvoslását jobb időkre halasztottak és 
mások nyomorúságát igyekeztünk enyhiteni, hogy a magunkét 

feledjük. Tevékenységünk célját egyedül a gondjainkra bízott 
siketnémák nevelése és jövőjük biztositása képezte. De eredményt 
e téren is alig érhettünk el, mert segítséget nem nyertünk és 
munkánkba igen. gyakran hívatlanok avatkoztak bele.

Ezek után nem csuda tehát, ha lelkünk megtört, munka
kedvünk lelohadt és zsibbasztó álomba merültünk. De most új 
korszakra ébredtünk, tettre h á t!

Pár nap múlva tartja egyesületünk közgyűlését Fiúméban. 
Menjünk el oda mindnyájan! Tanácskozzunk ott a gondjainkra 
bízottak sorsáról, de beszéljük meg bajáinkat is, szóljunk nyíltan, 
őszintén sérelmeinkről. Hazánk határán állva, merítsünk erőt, bá
torságot a tenger tükrének végtelenségéből, mely ha megmozdul, 
még a hatalmasakban is félelmet és csudálkozást kelt. Határozzunk 
egy akarattal, óhajunkat nyilvánítsuk tisztelettel, — de férfiasán.

Megviradt, feljött az igazság napja. Félre a kishitűekkel! Mi 
felemelt fővel állhatunk meg biránk előtt. Soha sem kívántuk a 
másét, a mienket mégis elvették; nem bántottunk senkit, ben
nünket mégis üldöztek. Embereljük meg végre magunkat 1 Java
inkat továbbra is hagyni gyávaság volna. Egyesült erővel, kitar
tással győzni fogunk, győznünk kell, mert velünk az igazság.

Sg? taneszközről.
Borbély Sándornak, a siketnémák váci kir. országos intézete 

igazgatójának nevével az utóbbi 2—3 év alatt többször találkoz
hattak lapunk olvasói. Amióta ugyanis felszabadult a szaktanácsi 
előadói tisztség ezernyi gondja és terhe alól, arra fordítja minden 
szabad idejét, hogy a tankönyvek és taneszközök nélkül levő 
siketnémaoktatás számára ilveneket készítsen. Legutóbb az ige- 
és névragozás szemléltetésére és a siketnémák beszédbeli kész
ségének könnyebbségére készített ilyen régen érzett taneszközö
ket — 8 falra akasztható nagy táblát és ugyanezekből kisebbített 
alakban egy hordozható könyvet. Ezekből az első 5 az igék rago
zását tűnteti fel, még pedig a gyakoribb használatú igealakokat.: 
a jelentő mód jelen, múlt és jövő idejét; a felszólító mód jelen 
idejét és a feltételes mód jelen és múlt idejét. Tekintettel volt az 
iktelen és ikes igék különbségére, továbbá arra is, hogy előbb a 
rendes ragozásúakat lássa a növendék, azután támpontot nyerjen 
a rendhagyó igék útvesztőjében is. Valamennyi táblán pedig, kis
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betűkkel fel vannak sorolva az ígetárgyak is, hogyt. i. mely tárgy 
milyen igealakot kiván és viszont. A másik 3 tábla a nevek és 
névmások ragozását tűnteti fel. Aki siketnémák oktatásával becs
vággyal és .eredmény felmutatásának igyekezetével foglalkozott, az 
a szakember régen érzi ily segítő taneszköznek szükségét. Mi 
láttuk e taneszközöket és örömmel üdvözölhetjük a gondolatot 
is, a kivitelt is. E taneszköz készültéről tudomással bírnak az ér
dekelt szakiskolák és szakemberek is, sőt közülök többen intéztek 
már sürgető kérdést a szerzőhöz, hogy mikor lehetne már hasz
nálatba venni e taneszközöket. Mi is intéztünk kérdést a szerző
höz, aki azonban a dolog befejezetlensége miatt még kielégítő 
választ nem adhatott,„csak arról ad számot, hogy mily kérelem
mel küldötte meg O Excellentiájának e táblákat és a hivatalos 
bírálók mily véleményt mondtak azokra.

A szerző ugyanis azon alapgondolatból indult ki, hogy a 
siketnéma feltétlenül hamarább és könnyebben barátkozik meg 
az ige és a névszó számtalan ragozott alakjával, ha azokat látja 
is, mintha nem látná. Tehát e célra és ezért gondolta szükségesnek 
ez összeállitást. E táblákat azonban nem úgy kívánja tekinteni és 
tekintetni, mint amelyekről kell első alkalommal megtanítani az 
alakokat. E táblák csak az egyes részleteknek előzetes megisme
rése .után, mint gyakorlásra, ismétlésre alkalmas segítő eszközök 
ajánltatnak.

A bírálók véleményét szószerint közölni nincs módunkban, 
de közölhetjük azon ellenbirálatöt, melyet a szerző tett és amely 
magában foglalja a bírálók minden megjegyzését, legyen az bár 
kedvező, vagy kedvezőtlen. íme itt adjuk:

T  e 1 e 1 e f
azon bírálatra, melyet Ige- és névragozási táblázat című munkára vonatkozólag Gdcsér 
József, Taritzky Ferenc. Éliás Jakab, Herodek Károly, Klis Lajos, Ákos István biráló

bizottsági tag urak tettek.

Fentnevezett tisztelt bírálóim majdnem egyhangúlag szüksé
gesnek és általában jónak jelentették ki Ige- és névrago^ási táb
lázatoméi. Ezért köszönettel, a bírálat hangjáért pedig elismeréssel 
tartozom.

Minthogy azonban — természetesen — hibákat, hiányokat 
is fedeztek fel, ezért is csak köszönettel tartozom, mert igy jobbá 
lehet e vállalkozásom. Nincs kizárva azonban a lehetőség, hogy 
t. bírálóim is tévedhettek egyben-másban, ezért észrevételeikre a 
következőkben adom meg tisztelettel a választ.

1. Gácsér József biráló szükségesnek, hasznosnak, hézag
pótlónak, általában jónak s nagy táblázat alakjában kiadandónak 
mondja.

aj Egyik kifogása az, hogy az I., VII. és VIII. tábla elma
radhat. Feleletem az, hogy az I. tábla első része valóban elma
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radhat. Engem is csak teknikai szempont vitt rá, hogy az I. táblát 
csináltam, mivel az I. tábla második részét: az igetárgyakat nem 
volt hova elhelyeznem, tehát külön táblára tettem és hogy e tábla 
se legyen kisebb, mint a többi, a helyet a felsorolt igékkel véltem 
hasznosan kitölteni. Azonban az igetárgyakról másutt fogok gon
doskodni helyről, az igéket pedig elhagyom.

b) Az igetárgyakat azonban (I. tábla második része) nem 
hagyhatom el. Az egész munkámnak fele értékét ebben találom. 
A siketnémának ugyanis a határozott és határozatlan tárgy alkal
mazása, helyesebben : e tárgyak mellé a megfelelő igealak meg
választása igen-igen sok nehézséggel jár. Ha elfogadta a t. bírálóm, 
hogy jogosult megkülönböztetni az ír és írja alakot stb., akkor 
a módot és lehetőséget is meg kell adni arra, hogy melyik tárgy
nál használja azt és ezt.

De arra az elméletre úgy-e nem terjeszkedhetünk ki, illető
leg : az az elmélet nem volna elég (helyes sem volna), hogy »a 
határozott tárgy megfelelő igealakot kíván«, mert még mindig 
nem tudja, hogy mi az a határozott tárgy általában és mely szók 
fejezik ki azt a határozott tárgyat. Tehát semmi elmélet! Hanem 
e helyett csak magát a tárgyszót lássa a tanuló.

Az a további ellenvetése Gácsér bíráló úrnak, hogy e tárgyak 
felsorolása azért is felesleges, mert semmi biztos útmutatást nem 
tartalmaz a tábla arra nézve, hogy a határozott és határozatlan 
igetárgyak biztosan felismerhetők legyenek.« Feleletem: A balol
dali négy oszlop csupa határozatlan tárgy, a jobboldali négy oszlop 
pedig csupa határozott tárgy. Avagy ennél is több útmutatást is 
óhajtana a bíráló úr ?! Ennél többet csak az adhatna, aki arra 
vállalkozik, hogy megmagyarázza: mi különbség van pl. az egy 
ember és ember között. Erre pedig nem szabad vállalkoznunk. 
E táblázatok értékét s a vele való foglalkozás becses eredményét 
én nem akarom csodásnak feltűntetni s szeretném, ha kollegáim 
sem becsülnék túlságosnak, mert akkor a várakozásnak nem fe
lelhet meg és aztán igaztalanul fogják mondani, hogy »nem vált 
be.« Azt nem várhatjuk e táblázatoktól, hogy kiakasztásuk után 
néhányszori rámutatás után már jól használja a növendék az illető 
nyelvalakot. Kezdetben bizony egyszer-kétszer fel kell keresni az 
alakot, s azután is igen sokszor rá kell mutatni, mig végre a sok 
látás után biztos tudatába megy a gyermeknek a nyelvalak. Idő
vesztegetés ! ? Még ezt is elismerem, hogy igenis időtöltéssel jár 
kezdetben az a dolog. De csak kezdetben és nem idövesytegetéssell 
Mert ez a fáradtság bőven meghozza később kamatját, midőn a 
növendék már tudni fogja  a helyes alakot alkalmazni. Mert e 
táblázat és ily nyelvalaktani szemléletek nélkül most hogy va
gyunk ? Most nemcsak kezdetben, de az oktatás közép és felső 
fokán is majdnem hiába, alkalmazzuk eddigi methodusunkat, mert 
még a felső fokon sincs egyetlen normális tanulónk sem, aki e 
nvelvalakokat helyesen alkalmazná. Mig tehát a mostani Útmuta
tásunk mellett 8 év múlva sem tudja a növendék az alakot jól
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alkalmazni, az én tábláim célszerű használata mellett 6—7 év 
múlva biztosan fogja jól alkalmazni ez alakokat.

Én. pályám kezdetén kevesebb tudással, gyarlóbb eszközök
kel, kevesebb idő (4 év) alatt tapasztaltam ez állításomnak igaz- 
ságát.

Annyit pedig minden körülmények között vallók, állitok, 
hirdetek és bebizonyítok, hogy e táblák használatával több ered
ményt érhetni el, mint nélkülök.

Tehát az I. tábla második részét fenntartandónak vallom, 
annyival is inkább, minthogy más 5 bírálóm közül 4-nek ez ellen 
semmi ellenvetése nincs.

Azt azonban megszivlelésre méltónak tartom, hogy ez ige
tárgyak — ha lehet — úgy csoportosíttassanak, hogy a kérdés 
utáni vízszintes vonalon levő szók ne tekintessenek feleletnek, 
mint ahogy nem is azok. Vagy pedig, ha lehetséges, akkor kérdés 
és felelet alakjában csoportosíttassanak.

Ezenkívül még az a javító szándékom, hogy a gyakoribb 
alakokat valamelyes feltűnőbb betűvel tűntetem ki, a többieket 
pedig kisebbekkel.

c) Harmadik észrevétele Gácsér bírálómnak, hogy az álmodik 
ige a rendes ragozáséi, ikes igék határozott tárgyéi alakjának fel
tüntetésére kevésbbé alkalmas, e helyett más volna felveendő, 
mert — úgy mond — ez igének tárgya rendesen tárgyi mellék- 
mondat alakjában fordul elő. (Azt álmodtam, hogy . . . ) Csak 
részben adhatok neki igazat. Ugyanis: Igaz, hogy az álmodik ige 
nem annyira jellegzetes alak e célra, mint pld. az ad, ír, kér stb. 
ige, de az ő fajtái között: a rendes ragozásé, átható értelemben 
használható igék között ez a legjobb, mintául leginkább használ
ható. Én ennél jobbat nem tudok. Köszönettel venném, ha jobb 
szót tudna ajánlani.

Az is igaz, hogy ez ige határozott tárgya mellékmondattá 
alakul, de a főmondatban mindig ott van, vagy mindig alkalmaz
ható az a határozott tárgy, mely a táblázat szerint is az ige alak
jának tökéletesen megfelel: a\t álmodtam, a^t álmodtad, a \t ál
modta, hogy . . . Mindent nem adhat meg ez a táblázat. Örven
denem kell, hogy az eddiginél több útbaigazítást adhat e táblázat 
és amit ad, abban nincs ellentmondás, következetlenség, de van 
következetesség, nyelvi törvény és szemlélhetőség.

d) A VII. és VIII. táblákra azt mondja, hogy ezek csak a 
felsőbb osztályosoknak valók, sőt ezeknek egyik-másik idejére 
még itt sincs szükség. Nem szólok ellene, magam is csak a tel
jesség kedvéért vettem fel ezeket, nagyobb kár nélkül el is hagy
hatók. Amennyiben e két táblát törülném, az esetben azt az 
észrevételét is honorálnám, hogy a VI. táblán szereplő 3 ritkább 
igeidőt is törülném.

e) A névragozási táblákról a ritkább vá, vé, ül, stul, stül, 
nként, ként és nyi alakokat törültetni akarja. Igaza van, hogy 
ritkább alakok, de a közbeszédben mégis előfordulnak: hamuvá
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égett, fiául fogadta, ruhástul beleesett, óránként veszi be az or
vosságot, apjaként tiszteli, egy méternyi szalag maradt stb. Ha e 
ragok egy felvett szóhoz nem illenek is, de sok más szavakhoz 
járulnak és a közbeszédnek alkatrészei. Azért, mert megvannak 
és hogy látszassanak, felveendőknek tartottam ezeket is. Egyéb
ként nem ragaszkodom mereven hozzájuk: a t. szaktanács véle
ményét kérem.

f)  Az óra szó végig ragozását szokatlannak, furcsának látja. 
Elismerem, de nem tehetni róla. Azt tartottam lényegesnek, hogy 
egy szón lássa a növendék az összes ragozást, hogy lássa : minden 
egyes szó hány alakban szokott előfordulni. Ha e ragozást több 
szóval foganatosítom, a növendék azon hiszemben lehet, hogy 
egy-egy szó csak a feltűntetett 1—2—3. alakban fordulhat elő. 
A szemlélet igy nem volna oly teljes és élénk. A Gácsér biráló- 
tól ajánlott há\ szó nem alkalmasabb az óra-nál, mert a ház 
szóhoz nem járul a kor rag, az óra pedig legalább törzs alakjában 
minden ragot felvesz. Ha oly más szót ajánl, mely jobb e törzs
változtató óra szónál, szívesen és köszönettel fogadom.

A III. névragozási tábla alsó balsarkában feljegyzett alakokat 
hajlandó vagyok elhagyni, valamint abba is belenyugodnám, ha 
a többi közül a ritkábbakat törülni kellene.

g) A táblázatoknak csak a nagyobb, falra akasztható alakját 
ajánlja kinyomandónak. Magam is ezt tartom szükségesebbeknek 
és első sorban megvalósitandónak. A kisebb formájával várni 
lehetne addig, mig a kartársak annak esetleges szükségét nem érzik.

h) Az egészre vonatkozólag pedig az az aggodalma, hogy a 
kitűzött, elérni óhajtott célt: a szemlélhetést, áttekintést nem oldja 
meg e táblázat. Ez az aggodalom — megvallom — nem egészen 
alaptalan. Azért ismerem el im készséggel ez aggodalmat, mert 
összes törekvésem e nyelvalakoknak jó l s\emlélhetövé tétele volt. 
Sokat forgattam ez alakokat, hogy a nyelvtani igazság ellen ne 
vétsek, a szükséges dolog benne legyen és a lehető szabályosság, 
áttekinthetőség is meg legyen. De mikor oly sok szempontot 
kellett figyelembe venni és azon felül a kiadás költségeire is te
kintettel kellett lennem!

Azok a számos szempontok, melyek táblázatomban érvé
nyesülnek, nem maradhattak el. Ezek pedig az anyagot meg
növelik ! Követeli a bíráló, úr a kis terjedelmet, — de ha nagy a 
terjedelem ! ? Ez észrevétel alapján egy kis módosítást lehetne s 
én hajlandó is volnék tenni. Nevezetesen: a kötőmód és a pa
rancsolómód igealakja tökéletesen egy, csupán a mondatbeli szer
kezete szabja meg, hogy melyik a kötő és melyik a parancsoló 
módbeli ige. Minthogy pedig e táblázat az igének mondatbeli vi
szonyát megmagyarázni nem hivatott, a nélkülözhető parancsoló 
mód el is maradhatna. Ez esetben a kőtömód elnevezés megvál
toztatandó volna fölszólító módra. A parancsoló mód üres helyére 
pedig a II., III., IV. és V. tábla aljára kis betűkkel az igetárgyak 
volnának teendők.
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2. Taritzky Ferenc kifejezett észrevételei után a táblázatokat 
használhatóknak, — elfogadásra és kinyomatásra méltóknak találja.

a) Első észrevétele a fenti t. bírálómnak, hogy az igék cso
portosítását ő e szempontok szerint végezte volna :

(Rendes) 1 . egy tövűek.
(Rendhagyók) 2. kéttövűek (eny észtő iktelenek s ¿y enyésztő 

ikesek).
3. Többtövűek.
4. Rövidülök (hangvesztő, vagyis hangugrató iktelenek és 

ikesek).
5. V-én végződök (ékvesztők.)
E csoporton belül megkülönböztette volna az átható és át- 

nemható igéket és felállítaná még a visszaható, miveltető, ható és 
kicsinyítő igék osztályozását.

Noha nincs időm alaposan utána nézni és kipróbálni, hogy 
e szempont szerinti csoportosítás mennyiben lehet teljes és szem
lélhető, illetőleg szemlélhetőbb, mint az enyém, a nagyérdemű 
bírálóm észrevételét elfogadom olyannak, mint amely szintén le
hetett volna kiindulási pontom és alap a tervezet felépítésére. 
Annyival is inkább mondhatom ezt, mert magam is tudom, hogy 
Taritzky biráló úr ily táblázatokat már régóta használ és azoknak 
hasznos voltát az ő hosszas kipróbálása eléggé igazolhatja.

De viszont a magam álláspontjának helyességére annyit fel 
kell hoznom, hogy én a tudományos szempontból annyit kíván
tam érvényesíteni, amennyi okvetlenül, elkerülhetetlenül szük
séges. (Rendes, rendhagyó; ikes, iktelen ; határozott, határozatlan; 
mód, idő, szám, személy.) De máskülönben a gyakorlati szempont 
volt az irányadó. így nélkülözhettem s ebből kifolyólag nélkü
löztem is az egytövü, kéttövű, többtövű, visszaható, müveltető, ható, 
kicsinyítő kifejezéseket, melyeknek tudása gyakorlati szempontból 
nem szükséges. Ellenben oly szempontot vettem kiindulási alapul, 
amely a ragozás különféleségénél nem maradhat figyelmen kívül: 
t, s, z, sz végzet. (L., III., IV., V. tábla.) És az én szempontom 
azért magában foglalja a Taritzky bírálóm kívánta igéket is! Pl. 
a visszahatok részben megvannak és részben besorozhatok az ikes 
igék alatt (II., III., IV. tábla); a müveltető. ható, gyakoritó (gat), 
szenvedő igék megvannak a II. táblán. Egyedül az V. tábla az, 
melyen a fő , nő, ró stb. alakok dolgoztathattak volna ki még 
inkább, de ez a részletezés nem tette volna jobbá táblázatomat, 
azért szándékosan értem be ennyivel.

b) A müveltető, ható, gyakoritó igék nem hiányoznak a 
táblámról, tehát ez nem lehet hiány. A kicsinyítő igék — végzetük 
stb. szerint — szintén mind besorozhatok.

c) A ritkább igealakok helyett a ritkább igeidőket elfogadom, 
de ha a VII—VIII. táblákat elhagyom, akkor az észrevétel tárgy
talanná lesz.

d) A névragozásra vonatkozó észrevételt is magamévá te
hetem.
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3. Éliás Jakab; szerint ezek a táblázatok a nyelv épületének 
legfontosabb alapköveit mutatják be; az anyag úgy nyelvtani, 
mint pedagógiai szempontok szerint kitűnően van megválogatva 
és csoportosítva, miért is a siketnémák iskoláiban használandó 
tanítási eszközül legmelegebben ajánlja.

a) Az ilyeket, olyakat (I. tábla) szokatlannak tartja. Igaz, de 
mivel lehető teljességre törekedtem, kis betűvel írva ez is ott 
maradhat:

b) A II. táblán egy magas hangú igét is akar ragoztatok 
Indokoltnak látszik; de szándékosan tettem azt, hogy mind al- 
hangút szerepeltettem, mert pld. az ad ige erre gyakoriságánál, 
rövidségénél fogva a, legjobb, az álmodik ige helyett pedig cél
szerűbbet nem találtam. Azon felül pedig az is célom volt, hogy 
egyféle alakot’ lássanak inkább a növendékek, a különféle- 
séget ezzel mintegy kevesbíteni akartam. Egyébként mereven 
nem ragaszkodom álláspontomhoz, a szaktanács döntő véleményét 
kérem.

c) A III. táblára vonatkozó zj =  zz, sj =  ss, szj =  ssz, 
tj =  ss féle módosítást, mint magyarázatot a tanítónak hagynám 
fenn, ide beírni azért nem látom jónak, mert a szemnek szóló 
megfigyelést, észrevevést ez is nehezíti, habár csak kis mértékben ; 
e mellett az szj, ssz kevésbbé szemlélhető.

d) A nyo ige (V. tábla) nem sajtóhiába. A kendert nyövik.
e) A /¿y-jek igénél (V. tábla) a tő jö j-nek van feltűntetve, 

mert a tőbeli j a jöv v betűje helyett van.
f )  A  VI. táblán tégedet használok a jobbnak mondott téged 

helyett. A szaktanács döntését várom, elfogadom.
g) A VII. tábla ritkább igealakját tényleg a teljesség ked

véért vettem fel. Hajlandó vagyok elhagyni, "de nem azért, mintha 
ezeket a nép sohasem használta volna. Nemcsak hogy használta 
a nép, de ma is használja, néhol pld. az adni fogtam  és adni 
legyen alakokat. Ez utóbbit pedig némely esetben nem is nélkü
lözhetjük, ha szabatosan akarjuk kifejezni magunkat: Hogy ezt 
az állást elnyerhesd, első feltétel, hogy vizsgáztál légyen.

h) A ritkább igealakok (igeidők) közé nem sorozható az 
Íródik^ folytatódik, — amint Éliás kívánná — mert ez csak mint 
szó ritkább, de mint igealak az álmodik szóhoz tartozik.

i) A  veszel, teszel stb. alakoknak köznyelvi használatát is
merem, de alkalmazni nem akartam, mert bizonyos törvényszerű
séget, szemlélhetőséget akartam nyújtani s nem kivételes dolgot, 
Ezt a kivételt a tanitói magyarázat elvégezheti, egyébként igy is 
mondják : téssz, véssz stb. Ez igy a nyelv rendszerességével sem 
ellenkezik, s a népszokással is megegyezik.

k) A  névragozási táblák ily sorrendjét III., II., I. elfogad
hatónak tartom, noha szándékosság vezette az én beosztásomat is.

4. Herodek Károly nagy lelkiismeretességgel végzett derék, 
hgsznavehető munkának tartja, mely a nyomdafestéket megér
demli. Nélküle a siketnémaoktatás kevésbbé tudna olyan ered-
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menyeket felmutatni, mint használatba vételével. Kötelező hasz
nálatát azonban nem kívánja. Tetszés szerinti használatra bízná:

E vélemény-nyilvániiás eleje és vége között van ugyan egy 
kis következetlenség, de ezzel nem kívánok ezúttal foglalkozni.

A hibák, hiányok ezek:
a) Helytelen cim ez: tárgytalan tárgyú ige. — Természetes, 

hogy helytelen, de én nem is használtam ily címet. A tárgytalan 
jelző nem a tárgyú-ra, hanem az igére vonatkozik. Amint a va
gyontalan és kevés vagyonú embereket nem lehet úgy értel
mezni, hogy vagyontalan vagyonú, akként az én címeimet sem 
szabad igy értelmezni, tárgytalan tárgyú. (I. tábla.)

b) . A határozott és határozatlan tárgyú igék felsorolására 
vonatkozó észrevételét (I. tábla) viszonzom azzal, hogy ez igéket 
elhagyom, mivel még a tett észrevétel után sem nyújthatok itt 
olyat, mely teljesen jó, mindenben következetes legyen.

c) Az igetárgyak kérdéseire vonatkozólag (II. tábla). téve
désben kell, hogy legyen a t. bírálóm, mert a kérdéssel egy 
színvonalon álló többi szó nem felelet a kérdésre.

d) »A kötőmód kifejezés avult.« A kötőmód kifejezés régi, 
de nem avult. Ez a szó ma is nagyon jellegzetesen fejezi ki az 
igének mondatbeli viszonyát. Ezért tehát meghagynám. Tekintve 
azonban azt, hogy a táblán helyre van szükségem és tekintve 
azt, hogy a kötőmód és parancsoló mód igealakja egy és ugyanaz, 
csak mondatbeli szerepe más és más, (amire ez alkalommal nincs 
miért tekintettel lennünk) a parancsoló módot hajlandó vagyok' 
elhagyni, képviselje ezt a kötőmódbeli alak; ez esetben pedig 
helyesebbnek látom a fölszólító mód elnevezést. »Az álmodást 
nem lehet parancsolni: álmodd.« De viszont felszólítani sem lehet 
erre senkit. Itt az álmodik nem is csak a maga kedvéért ragoz- 
tatott végig, hanem a belőle elvonható példáért. Más igének is 
van valahol valami hibája. Ennél jobbat nem tudok.

e) »Az »0« szó nem ige, hanem melléknév.« Lehet mellék
név is, de itt ige mivoltában szerepel, tehát nem hiba. V. ö. ó, 
óv, ví, vív, szí, szív, fú, fúj stb.

f )  »A jő (jön) igének csak rövidebb inagánhangzós alakját 
használnám.« — Elfogadom.

g) A ritkább igeidőkre vonatkozó észrevétele, hogy t. i. ezek 
kevésbbé szükségesek, többi birálóim hasonló véleménye alapján 
ez is olyan, hogy készséggel teszem magamévá és elhagyom e 
táblákat.

h) Az óra végig ragozása szokatlan. Magam is belátom, de 
egy szónak lehető végig ragozásával példát akartam nyújtani arra, 
hogy egy magyar főnév mily sok alakban fordul elő, tehát hogy 
lássa ezt a tanuló és . lássa ezt a tanár a végből, hogy mily sok 
megtanítani való van és kell hogy legyen szeme előtt.

5. Klis Lajos szerint: hiánytpótló munka nemcsak a siket
némák-, de a nép- és középiskolákban is, különösen pedig a nem
zetiségi iskolákban. Hibája, hiánya, hogy a falra függesztendő táb-
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Iák betűalakja nem elég nagy. Egy tábla anyagát négy táblára 
kellene beosztani, hogy a betűk nagyobbak lehessenek.

Megengedem, hogy célszerűbb lenne, ha valamivel nagyobb 
betűkkel nyomatnának, de igy is célszerűnek találom. 3—4 mé
ter távolságról igy is el lehet olvasni. Csak nem kell magasra 
függeszteni. A nagyobb betűvel való nyomást nem ajánlom azért, 
mert akkor a költsége 4-szer nagyobb lenne. Már pedig ez a 
kinyomatásnak és hasznosításnak jelentékeny akadálya. De nem 
tarthatom elfogadhatónak főként azért, mert ez esetben nagyon 
szerte szóródnának az együvé tartozható, együtt szemlélendő 
alakok és az átnézés, szemlélés, megértés meg volna nehezítve, 
így pl. szükségesnek Ítélem, hogy a leggyakoribb igeidők : Jelentő
m ód: jelen, múlt, jövő idő; feltételes mód jelen, multidő és a 
felszólító mód mind egy táblán legyenek.

Úgy szintén a III. tábla beosztását is jobbnak látom az én 
tervem szerint, hogy t. i. a s, s\, t végű rendhagyó igék egy 
táblán, egy csoporban legyenek szemlélhetők. (E tábláról szán
dékozom elhagyni a parancsoló módot, a kötőmód helyett pedig 
felszólító módot tenni.) Úgy szintén a IV. és V. tábla is egy-egy 
összeillő csoportot foglal magában, ezt is kár volna több táblára 
szétbontani.

6. Ákos István röviden nyilatkozik: e táblázatokat nem tartja 
használhatóknak a beszédtanitásnál. Tisztelni való véleményével 
szemben nem szükséges ellenérveimet sorba állítani: csak a másik 
5 birálóm ítéletére hivatkozom.

7. Berkes János szaktanácsi előadó a bírálók majdnem egy
hangú véleményét magáévá tevén, javasolja, hogy az elhangzott 
kifogásoknak, észrevételeknek megfelelő módosításoknak eszköz
lése után a táblázatok O Excellentiája elé taneszközökül elvben 
való engedélyezésre ajánltassanak.

Tisztelettel alulirt megszerkesztője e táblázatoknak az elhang
zott kifogásokat mind figyelembe véve, azoknak legtöbbjét, amit 
elfogadhattam, kielégítettem, némely dolgokra vonatkozólag pedig 
a m. t. szaktanács véleményét kérem.

Ezeken felül magamtól a következő módosításokat szándé
kozom tenni rajtuk :

a) Az I. tábla első felét elhagyom, második felét pedig a 
II., III., IV., V. tábla alá kis betűkkel (a gyakoribb szókat kövér 
betűkkel) oda igtatom.

b) AII., III., IV., V. táblákról a parancsoló módot elhagyom, 
s ezért a kötőmód helyett felszólító módot irok.

c) A III. tábla beosztása olyan lesz, mint a csatolt melléklet.
d) A VI. tábla első része igéinek sorrendjét igy állapítom: 

Várnom, kérnem; ennem, innom; mennem, vinnem.
e) A VI. tábla második feléből a várlak vala, várálak, vár

talak vala alakokat elhagyom.
Ezek után mély tisztelettel kérem a t. szaktanácsot, hogy a 

jónak megállapítandó beosztással, alakkal és szöveggel a falra il
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lesztendő tábláknak II., III., IV., V., Vl-ikát és a 3 névragozási 
táblát a siketnémák iskoláinak részére taneszközül való elfoga
dásra ajánlani kegyeskedjék. Amennyiben kívánatosnak mutat
kozik, hogy könyvalakban is kiadassák, arra is vállalkozom, hogy 
a nyerendő utasításhoz képest ezt is nyomda- alá rendezzem. Á 
költségeket hajlandó vagyok magam viselni. A falra akasztható 
táblák egy-egy darabjának ára 2 korona, nagyobb megrendelés
nél 1 korona; a könyvalakú tábláké könyvenként 1 korona, 20 
példányon felül 50 fillér.

Vác, 1905. december 21-én. „. , . ,, , n , ,, „ ,  ,Tisztelettel: Borbély Sándor
igazgató.

Több tájékoztatást ezúttal nem adhatunk még. Majd ha a 
szaktanács és a Miniszter úr hallatja döntő véleményét, arról is 
beszámolunk t. olvasóinknak.

Q.z alsófol^ú beszéclícmitási cél eléréséről.
Irta és a „Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete“ választmányi gyűlésén

felolvasta: Plichta Béla. (Folytatás és vége).

Az irás és olvasás tanítása az alaposság rovására eshetik, 
magoltatássá (nem tudok rá más helyesen képzett magyar kifeje
zést) fajulhat általa a hangzó beszéd tanítása és oka a kiejtés 
romlásának. A gyermek a nagyjából letárgyalt anyagot beírja 
füzetébe és otthon való megtanulás céljából leckéül kapja. Ezen 
leckeanyagnak, mint már az elébb is kifejtettem, a változott idő
viszonyok miatt elsősorban valósága válik kétségessé. Másrészt a 
növendék majdnem bizonyosan elfelejtette már azokat a benyomáso
kat, melyek által a betanulandó anyag az iskolában megvilágittatott, 
megértetett. Megtanulja, mert muszáj neki, különösen a szorgal
masabba, anélkül, hogy jelentésével tisztában lenne. Másnap az 
iskolában a kérdésekre papagálymódra eldarálja. A tanár úr boldog, 
hogy milyen szépen halad előre növendékeivel, a gyengébbeket 
valósággal üldözi, hogy a leckét napról-napra megtanulják. Meg 
van győződve, hogy a leghelyesebb módszert követi, szinte tűntet 
a választékos kifejezésekkel és üti a mellét, hogy olyan osztály 
nincsen egész Magyarországon, mint az övé. Azonban, ha valaki 
az útcán szólítja meg legkitűnőbb növendékét, az a legegyszerűbb 
kérdésre sem tud megfelelni.

Egészen másként Írunk, mint ahogyan beszélünk. Nagvon 
sok épérzékű ember is betűk szerint olvassa el az Írott, vagy 
nyomatott szöveget, tehát nem szabad csodálkoznunk azon, ha 
növendékeink is igy olvasnak. A sok magolás közben rászoknak 
az ily ejtésmódra, másrészt, mivel kiejtésük még nincs és nem is 
lehet teljesen megrögzítve, a felügyelet nélküli olvasás, tanulás
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mellett kiejtésük sokat vészit jóságából. Ha nem tudnának olvasni, 
kiejtésük az értéktelen magolás közben nem is romolhatnék el.

Az írás és olvasás tanítása károsan befolyásolja a hang 
csoport-emlékezet és a leolvasási képesség fejlődését, akadályozza 
a hangbeszédnek a lelki tartalommal való teljes és gyors össze
olvadását, valamint a jelnyelv sikeres háttérbe szorítását és túl
ságosan megterheli a kicsi gyermeki erőt. Az értelmi nevelés 
egyik általánosan helyesnek vallott szabálya azt mondja: Egyszerre 
csak egyet. Ezt támogatja a jó magyar közmondás is : Ki sokat 
markol, keveset fog. Lássuk csak, mennyit nyújtunk mi egyszerre 
már az I-ső osztályban értelmileg hátramaradott növendékeinknek ? 
Meg akarom tanítani ezt a kifejezést: p á ! Előbb meg kell értet
nem vele, hogy ez búcsúzáskor szokásos üdvözlés, tehát fogalmat 
nyújtok. Azután kiejtem előtte a hangcsoportot, miközben látási' 
szervét igénybe veszem beszédszervem több részének többféle 
mozgása észrevevésére. Ugyanígy járok el tapintását és izom
érzését illetőleg' is. A gyermek most a tükör előtt ugyan
ezt viszi véghez saját beszédszervével. E közben összehason
lítást tesz a kétféle észlelet között. Lelkében a helyesen 
észlelt látási, tapintási és izomérzési képeket elraktározni, meg- 
rögziteni és a szerzett megfelelő fogalommal azonosítani igyekszik. 
»Ez még csak mehetne, de most jön a nagyja!« Ekkor felírok a 
táblára két ákom-bákomot, mely a gyermek ismeretkörébe tartozó 
dolgok egyikéhez sem hasonlít, nem hasonlit a kimondott hangok 
mozgási képeihez sem, még kevésbbé a búcsúzást kifejező kéz
mozdulathoz és ráfogom, hogy ez is »pá«, ez is búcsúzást jelent. 
E betűalakok felfogásánál ugyan csak látási szerve,, előállításánál 
pedig látása és izomérzése működnek közte, de az itteni észlele
teit össze kell vetnie a fogalommal, meg a hangos kiejtést kisérő 
észleletekkel is, mi a lelki folyamatot nagyon szövevényessé, bo
nyolulttá teszi. S ha hozzáteszem, hogy később, mint új dolgok, 
fellépnek a betűk különböző alakjai, a hangkapcsok, a hangoknak, 
a nyelv törvényei szerint való egyéb változásai, ezután a viszo
nyítások, a szórend, a beszédközben felhasznált levegő helyes 
beosztása, az erősségi hangsúly, nem tetszhetik felületesnek az az 
állításom, hogy az anyagnak ekkora mennyisége nem emészthető 
meg jól és alkalmas a gyermek túlterhelésére.

A gyermekpszikológia azt tanítja, hogy minden lelki képes
ségnek az agy szürkeállományában egy-egy középpont felel meg, 
hol az idevágó benyomások az idegsejtekben megfelelő elváltozást 
idéznek elő. A benyomásokat az idegszálak viszik az agyba. Közvet
lenül a születés után ez idegszálak kevés számúak, lazák, műkö
désre nézve nehézkesek. Ha elég számosak és erősek az érzék
szervekre ható ingerek, az idegszálak fejlődése kedvező körülmények 
között megindul. Majd midőn az egyes benyomások hasonlóság, 
vagy társulás alapján egymásra hatni kezdenek, a különböző agy
középpontok között is idegszálakból álló összeköttetések kelet
keznek. Az idegszálak fejlődésére azonban bizonyos idő szükséges.
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Az is valóság, hogy az idegsejtek a Teremtő által azon sajátsággal 
ruháztattak fel, hogy a rájuk ható kellemetlen ingereket maguktól 
elhárítani igyekeznek, mi az értelmi nevelésnél az unottságban, a 
figyelmetlenségben nyer kifejezést. No már most a leolvasás, a 
kiejtés, az olvasás és irás együttes tanítása folytán az agyban e 
működések felfogására, végrehajtására hivatott nagyszámú agy
középpontokat alkotó sejtek és a szükséges összeköttetéseket ké
pező nagyszámú idegszálak az idő rövidsége miatt nem képesek 
kellően fejlődni. Mi történik tehát? A lélek kiválasztja azokat a 
benyomásokat, azokat a működéseket, melyeknek felfogása, ille
tőleg végrehajtása nem olyan szövevényes, nem olyan terhes és 
azokat teszi sajátjává, mig a többieket közönyösen mellőzi. így 
magyarázható meg, hogy a siketnéma könnyebben érti meg az 
írott szöveget, mint a kiejtettet, hamarább tanul meg Írni, mint 
beszélni.

A siketnéma anyanyelve a jelbeszéd, mely gondolatainak 
magvait képező fogalmakkal okozati összefüggésben van. A hangzó 
beszéd, .ha nem rendelkezik is ezen rokonsággal, gyakorlati ér
tékénél fogva feltétlenül tanítandó. Lehet-e a hangzó beszédet 
nélkülözhetetlen szükségességére való utalással a j.elnyelv valódi 
helyettesítőjéül a gyermeki lélekkel teljesen elfogadtatnunk, a 
midőn egyidőben olyan eszközt nyújtunk neki, az írást és olvasást, 
mely könnyebbsége mellett arra is kínálkozik, hogy a jelnyelv 
fogyatkozásait kiegészítse és az ez alapon megindult értelmi fej
lődést elősegítse ?

Az irás és olvasás tanításának célja a siketnémák iskoláiban 
az, »hogy a siketnéma tanulónak is birtokában legyen azon szel
lemi kulcs, melynél fogva az emberi elmének írásba foglalt ter
mékeit idővel megérteni és azokat irásbelileg is kifejezni képes 
leend.« De miért kelljen ezt már az I-ső osztályban megkezde
nünk, amikor mindenben csak a 6 osztályú népiskola által vég
zett munka eredményét óhajtjuk elérni s amikor azt, ha a hangzó 
beszéd alapját az alsó fokon jól leraktuk, csupán csak a felső 
fokon is elérhetjük? Hiszen növendékeink alaptermészetüknél 
fogva sokkal könnyebben tanulhatnak meg írni, olvasni, mint az 
épérzékűek. Hiszen növendékeink aránytalanul kevesebb létszá
mánál és eszközeink kiválóságánál fogva óriási előnyben vagyunk 
a népiskolák fölött, feltéve, ha az alsó fokon a tanköteles korba 
lépő épérzékű gyermek beszélő képességét sikerült növendékeink
nek biztositanunk. Vagy talán az irás és olvasás tudása fontosabb 
a siketnémára nézve, mint a hangzó beszéd ? Alaposan kételkedem 
benne. Hiszen az Írni, olvasni nem tudó épérzékű az életben 
sokkal jobban boldogul, mint a beszélni nem tudó, de más ismere
tekkel és képességekkel rendelkező siketnéma.

Az írásnak, olvasásnak az. alsó fokon való tanítása mellett 
felhozott érvek a következők : A fogalmak megrögzítésére az írott 
nyelv szolgál. Az irás és olvasás támasza, elősegitője a hangzó 
beszéd megtanulásának,, próbája az elsajátítás fokának, eszköze a
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növendék emlékezete nevelésének. Ezek közül az elsőt Heinicke 
vallotta működésének első korszakában, később azonban, mint 
valótlant, maga is elvetette.

Ezen érvek nagyrészének tarthatatlanságát már az előzőkben 
volt alkalmam bizonyítani. Most csak röviden végzek valameny- 
nyivel. A fogalmak megrögzitésére szolgálhat ugyan az Írott nyelv, 
de a hangzó nyelv is, bár az előbbi a fogalmaktól sokkal távolabb 
esik, mint az utóbbi. Azonban az Írott nyelv a hangzó nyelvnek 
támogatója, elősegitője, a beszédtanulás alsó fokán semmiképen 
sem lehet. Az értelem nevelésének legelemibb szabálya szerint 
ismeretlen dolgot ismeretlen dolgokkal megvilágítani nem lehet, 
amint sötétség, meg sötétség összetevéséből sem lesz soha vilá
gosság. Már pedig az alsó osztályokban úgy az Írott nyelv, mint 
a hangzó nyelv, vagy teljesen, vagy részben ismeretlenek, az 
előbbi nem lehet ugyan támasza az utóbbinak. Vak vezeti itt a 
világtalant s mindketten kátyúba kerülnek.

Az írott nyelv nem lehet hű próbája a hangzó beczéd tudá
sának. Az épérzékű gyermek élénken, értelmesen beszélhet, ha 
irni és olvasni nem tud is. Viszont a siketnéma lemásolhatja az 
írott szöveget, vagy lejegyezheti a hangzó beszéd mozgási képeit 
anélkül, hogy annak értelméről halvány sejtelme is lenne.

Az épérzékű gyermekek Írásbeli fogalmazványai nagyobb
részt azon célból készíttetnek, hogy emlitettek a tanultakkal való 
foglalkozásra ösztönöztessenek, melyről a bemutatás által adnak 
számot. Az írásbeli fogalmazványok által győződik meg az oktató 
növendékei tudásáról, előmeneteléről, melyre azok nagy létszá
mánál fogva másként igen kevés alkalma van. Ily módon sajá
títják el a helyesírás szabályait és a dolgozatok külalakját is 
gyakorlatilag. A fogalmazási képességhez szükséges, hogy az em
bernek legyenek helyes gondolatai elegendő számban és birto
kában legyen teljesen a nyelv törvényeinek. Mivel a hangzó 
beszéd ismerete gyakorlatibb, tehát a siketnéma inkább ismerje 
előbb annak törvényeit, mint a helyesírást; gondolatai előbb ol
vadjanak össze teljesen a lelki tartalommal, mint az írások külső 
alakját megismerte. E szerint a helyes írásnak és a dolgozatok 
külső alakjának megismertetése az alsó fokon célszerűségi szem
pontból sem indokolt, miután e téren az elemi iskolai színvonal 
a felső fokon is minden nehézség nélkül elérhető.

Az írott nyelv használatával járó magoltatás lehet az emlé
kezetnek nevelő eszköze, de ez az értelmesség alacsony fokán, 
midőn a betűcsoporthoz nem járul azoknak lelki tartalma is, csupán 
c^ak egyoldalú, betűkép-emlékezetet fejleszt. Ellenben, hogy 
mennyivel nagyobb emlékezetnevelő erő nyilatkozik meg a tisz
tán hangzó beszédre alapított tanításban, mutatja a vakok kifejlett 
emlékező tehetsége, kik ismereteiknek legnagyobb részét ennek 
az alapján szerzik.

Kiküszöbölendőnek tartom az alsó fokon a számolás taní
tását is. A siketnéma roppant nehezen számol. Az okai ennek
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azok, hogy számfogalmai alig vannak és küzdenie kell még a ki
fejezésekkel is. Nincs érzéke a számolásban rejlő törvényszerű
ségek iránt, mert hiszen anyanyelve, a jelnyelv minden törvény- 
szerűséget nélkülöz, lelkében tehát ez nem is fejlődhetett ki.

A számolástanitásnál nélkülözhetetlen a törvényszerűségekre 
való szóbeli hivatkozás. Ez az alsó fokon a kifejezés és a meg
értés hiánya miatt úgyszólván ki van zárva. így a siketnéma tel
jesen a szemléletre van utalva, melyből a kellő törvényszerűséget, 
gépeink tökéletlensége folytán, korlátolt észjárása miatt nem képes 
levonni. Miért vonjuk el ezzel is az időt a hangzó beszéd tanítá
sától, mikor az alsó fok anyaga a felsőbb osztályok anyagában 
túlhalmozás nélkül beilleszthető?! Számfogalmakat és egyes, a 
mindennapi beszédben sűrűn használatos nyelvtani alakokat ter
mészetesen taníthatunk a beszédtanitás kapcsán.

Az alsó fokon a könnyed beszédképesség és az érthető, kel
lemes kiejtés elérése fontos a növendékekre nézve, nem pedig 
az irni, olvasni és számolni tudás. Szakítsunk annak érdekében az 
elődeinktől szerzett hagyományokkal, törüljük az alsó fokon ta- 
nitástárgyainkból ezeket, melyek gyakorlati, eszményi célunk el
érésében gátolnak bennünket és semmiféle különösebb haszonnal 
nem járnak. Az ujj abc-t is kiküszöböltük, miután meggyőződtünk 
annak értéktelen, sőt hátráltató voltáról. A növendékek igy meg
szabadulnának a teher tekintélyes részétől, a tanár megszabadulna 
alkalmatlan, időtrabló nyűgeitől s minden törekvése egy helyes 
irányba terelődnék, mely úgy ő rá, mint növendékeire nézve 
csak haszonnal járhatna. Nem volna igy szükség az I-ső osztály 
növendék-létszámának apasztására, nem a fonétikai gyakorlatoknak 
2 évi időre való. beosztására, oktatásunk eredménye minden fokon 
és minden téren megkétszereződnék.*

Ezek után rátérhetek arra, mily intézkedésekkel, mily eszközök 
igénybevételével és mily módon gondolom a tanköteles korba 
lépő épérzékű gyermekek beszédképességét és megközelitőleg 
kiejtésének jóságát is elérni? Mindenek előtt e cél elérhetésére 
Szolgálandó időt négy tanítási évben kívánom megállapittatni. Az 
iskolába lépő siketnéma lelki tartalma és kifejezési képessége oly 
szegény, hogy alig mondható a rendes körülmények között fej
lődött 2 éves épérzékű gyermekkel egy fokon állónak. Az ép
érzékű gyermek ily korban átlag napi 10— 12 órát tölt ébren s 
ha leszámítjuk is azon időt, melyet egyedüllétben tölt el s mely 
alatt igy természetes beszédtanitásban nem részesülhet, mégis a 
mi növendékeink napi 5— 6 órás iskolai elfoglaltsághoz viszo
nyítva igen nagy előnyben vannak. Indokolt tehát, hogy ez arány 
óriási különbséget ne mutasson. Az igy is fennálló időkülönbözetét 
eljárásunk szakszerűségével vélem kiegyenlithetőnek.

* Vájjon ? Hisz az első évben most sem tanítunk számtant. Az irás-olvasás 
pedig alig több csendes foglalkozásnál, hogy amig egy növendékkel foglalkozunk, a 
többiek ne üljenek tétlenül. Szerit.



146 Magyar Siketnéma- O ktatás 6. sz.

Bár, mint előbb említettem, növendékeink értelmi színvonala 
nagyon alacsony, mégis azt javaslom, hogy a siketnémák felve- 
hetőségének ideje 6—9-ig terjedhető évekre szállíttassák le. Ez 
nemcsak a kiejtés jóságának érdekében kívánatos, hanem más 
szempontból is. E pályán való működésem ideje alatt ugyanis azt 
tapasztaltam, hogy növendékeink különösen azokat a kifejezéseket 
sajátítják el könnyen és használják előszeretettel, melyeknek meg
felelő fogalmakat vagy csak az iskolában szerezték, vagy ha ezek 
éltek is már lelkűkben, nem volt idejük, vagy képességük alkal
mas jelet alkotni rá, igy annak kifejezésére a tekintély hatalmánál 
és a szükség kényszerítésénél fogva elfogadták használatra tár
saikkal való érintkezésükben is a hangzó beszédbeli alakot. Ebből 
most már azt következtetem, hogy minél fiatalabb a siketnéma, 
kevesebb fogalommal és jellel rendelkezvén, annál szívesebben 
fogadja a hangzó beszédet, mint kifejezési eszközt s annál hama
rább és biztosabban teszi sajátjává a hangzó beszédbeli alakokat. 
Lelke igy ennek az alapján kezd fejlődni, a jel lassan háttérbe 
szorul, vészit közvetlenségéből, mig végre megszűnik veszélyes 
versenytárs lenni. Persze, hogy erre ez az észrevétel: A fiatal, 
fejletlen siketnéma alkalmatlan, mint alany a tanítás szempont
jából. Igaz, hogy a hatalmas tölgyet is kettétöri derékban a még 
erősebb vihar, de a gyenge nádat sem ingatja meg az alig érez
hető fuvalom. Ne meglevő eljárásunkhoz keressünk megfelelő 
alanyt, hanem megfordítva, a cél érdekében kiválasztandó alanyok
hoz találjunk megfelelő helyes módszert!

A hangzó beszéd elsajátítása érdekeinek legjobban megfelel
nek az olyan iskolák, melyeknek növendékei családóknál vannak 
elhelyezve. Amellett, hogy a jelnyelv igy korlátozva van, a gyer
mekeknek módjukban van az iskolában tanultakat kint, eltartóik, 
valamint épérzékű pajtásaik körében alkalmazni. Mégis csak többet 
beszél a kintlakó siketnéma, mint aki az intézetben lakik. Kör
nyezete olykor-olykor csak szól hozzá és ez alkalomszerüleg hat 
lelkére. A kintlakó gyermek többet lát, észlel, sok értékkel fel
használható anyagot hoz az iskolába, melynek egyhangú életébe 
ez által elevenséget, frisseséget önt.

A haúgzó beszéd iránti készségre és annak helyes haszná
lására valósággal nevelni kell a siketnémát. E nevelés eredmé
nyessége az eszközök helyes megválasztásától és használásától 
függ. Az eszközök alatt a leolvasási képességet és a szükséges 
kifejezési alak és anyag terjedelmét értem. A leolvasás és az izom
érzés nélkül a siketnéma hangzó beszéde el sem képzelhető, ezek
nek, mint eszközöknek szükségességéről nincs tehát mondani 
valóm.

Lássuk már most, elegendő számú kifejezési alakot és 
anyagot tudunk-e nyújtani, hogy növendékeink a beszédet min
dennapi terjedelmében használhassák? Preyer tíz épérzékű gyer
meket figyelt meg, kiknek 2 éves korban használt szavai 20Ö és 
1000 között váltakozott, E megfigyelés eredményéből nagyjában
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megállapítható, hogy a hat éves épérzékű gyermek használt sza
vainak száma átlag körül-belöl 2000 lehet. "Siketnéma növendé
keinknek 4 év alatt mintegy 1500—2000 kifejezést vagyunk ké
pesek nyújtani. Az épérzékű gyermek 6 éves korában már a 
legtöbb nyelvalakot is tudatosan használja. A mi növendékeink 
azonban az összesen nyújtott kifejezési anyagnak csak alig felét 
képesek tudatosan használni, a nyelvalakokkal meg egyenesen 
hadi lábon állanak. Mind a kifejezési anyag, mind a kifejezési alak 
kellő számú és tudatos használatában csak akkor érhetjük el a 
kivánt eredményt, ha a 4 alsó osztályban kizárólag csak ezeket, 
még pedig a természetes beszédtanulásnak megfelelően közöljük 
növendékeinkkel, mert csak igy válnak alkalmassá arra, hogy a 
felső fokon tovább építsünk rá.

Hogy ezt igy hajthassuk végre, meg kell figyelnünk ama 
módot, amiként az épérzékű gyermek beszédkészsége és képes
sége fejlődik és tudnunk kell, hogy mily adagokban és alakban 
tálaljuk fel növendékünknek a beszédet, hogy azt könnyen meg
emészthesse és lelki javára váljék?

A gyermek szervezete néhány hétig úgyszólván tengéleti 
működést végez. Lassan-lassan fejlődnek érzékszervei, mint hő
érzése, tapintása, ízlése, majd látása, végül hallása. Az érzékeire 
ható benyomások folytonosan izgatják, sok dolgot észrevesz, ér
zései nyomán emlékezeti képek keletkeznek lelkében. Ezek egy
másra való hatásából kialakulnak egyes fogalmai. E közben beszélő 
szervei is működésbe jönnek, amely eleinte csak sírásban nyil
vánul. Környezetének beszédje izgatja hallását, utánzási ösztöne 
gügyögésre ingerli. Idegsejtjei teli lévén erővel, lelke élénk mű
ködésre vágyik. Mindent megfigyel, egymásra vonatkoztat, mi 
által agyközéppontjai között sűrű összeköttetések keletkeznek. A 
leggyakrabban hallott hangcsoportot felfogja, a sok gügyögés 
által helyesen begyakorolja, miután már előbb összefűzte az anya 
fogalmával, kiejti az első szót: mama, körülbelül az első év vége 
felé. E közben már több ismeretre tett szert. Ismeri környezetét, 
sőt már nevükről fölismeri testvéreit. A második év vége felé a 
környezetében lévő személyeket és tárgyakat hibás kiejtéssel bár, 
de nagyobbrészt meg tudja nevezni. Aminek nevét nem tudja, 
arra mutogat, az előtte ismeretlen nevű cselekvéseket is taglej
tésekkel jelzi, tehát ő is jelel. A mondatokat eleinte csak egy 
szóval fejezi ki. Minél idősebb lesz, annál élénkebb fejlődésnek 
indulnak összes lelki tehetségei, ezekkel együtt gyarapodik szó
kincse is. Felismeri a fogalmak különböző viszonyait, megtanulja 
azokat a viszonyok szerint más és más alakban kifejezni. Kör
nyezete buzgón igyekszik beszédképességének fejlődésére befolyni. 
Biztatják, kérdezik, oktatják őt. Ezek által megtanul csakhamar 
kérdezgetni is, érdeklődése által tevőlegesen folyik be lelkének 
ily irányú fejlődésére. Kezd lassan ítélni, következtetni, van bi
zonyos nyelvérzéke. Hat éves korában általában azon a fokon 
van, hogy rendszeres oktatása kezdetét veheti
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A siketnéma környezetétől nem nyer kifejezési eszközt, kény
telen tehát maga alkotni magának jelnyelvet. Környezetének száj
mozgása előtte érthetetlen, nem is figyeli meg, nem is igyekszik 
azokat a hasonlóság és különbség alapján részletezni. Bajos dolog 
is volna ez rá nézve, mivel e mozgási képek egyoldalúak, nem 
szolgálnak folytonosan ingerül a szemre nézve. így lelki fejlődé
sében visszamarad, értelem és fogalom tulajdon tekintetében a 
két-három éves épérzékű gyermekkel áll egyenlő szinvonalon. 
Akad néhány szülő, aki leolvasásra szoktatja siketnéma gyermekét, 
de ez nagyon ritkán fordul elő. A szülőket erre késztetni nem is 
volna célszerű; többet ártanának, mint használnának.

Mi az iskolába lépő siketnémával az első teendőnk? Leol
vasási képességét és izomérzésének ellenőrző képességét a lehető 
könnyedségig és biztosságig kell begyakorolnunk. Ezek megoldá
sának részletes fejtegetésébe ez alkalommal nem kívánok bocsát
kozni, miután azt jelen értekezésem szűk kerete nem engedi. Most 
csak azt akarom kifejezni, hogy a fonetikai gyakorlatok kezelé
sénél feltétlen előnyt adok az osztálytanitásnak, az egyénenkénti 
tanítással szemben. Nem helyeslem a hangok kifejlesztésének ki
erőszakolását. Ajánlom, hogy az egyes hangokat ne egymagákban, 
hanem oly értelmes szó keretében fejlesszük ki, melyben az új 
hangot környező hangok amannak támaszul, segítségül szolgálnak, 
pld.: a cs t segíti az után na következő a, az r-t az előtte levő t; 
a felsőbb osztályokban (már a második osztályban is) a kiejtést 
különösen a tartalmilag és alaktanilag nagyon jól ismert anyagon 
gyakoroltassuk, hogy a növendék minden figyelmét tisztán csak 
a kiejtésre fordíthassa.

Mikor akár beszédanyagot, akár nyelvalakot nyújtunk, fő 
törekvésünk legyen irántuk a növendékek érdeklődését felkelteni. 
Az érdeklődés ama vonzó erő, mely a fogalmakat a lélekben való 
helyes, szilárd elraktározódásra készteti. Az intézet legyen ellátva 
bőven jó, élénk színű, a gyermeki lelket megragadó, gyönyör
ködtető szemléltető eszközökkel, mindenféle jó képpel és a kör
nyező világ tárgyainak hű másolataival, ahol lehet, magukkal az 
eredeti tárgyakkal. Ezekkel a siketnéma lelkét folytonos ingerek
nek tegyük ki, figyelmét, érdeklődését állandó működésben tartsuk. 
Keltsük fel a gyermek kíváncsiságát, necsak képek és tárgyak 
mutatásával, hanem cselekedeteink föltűnősége által is. Kutassuk 
ki, hogy mi a növendék lelkének a kifejezést illető legélénkebb 
kívánsága, nyújtsuk ezt minél előbb, minél felfoghatóbb módon. 
A gyermekek ilyenkor úgyszólván maguk hívjanak fel bennünket 
az őket érdeklő fogalmak megnevezésére. így valósággal mohón 
fogják felfogni a nyújtott beszédanyagot és alakot, tudatára éb
rednek a hangos beszéd kifejező képességének s fokról-fokra el
hagyják a szegényes jelnyelvet.

A növendékek tevőlegesen is vegyenek részt a tanításban. 
Tanításunk lehetőleg ne, közlő, hanem kifejtő legyen. Még az 
olyan feleleteket is, melyeket meggyőződésünk szerint a növendék
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nem képes önmagától megalkotni, vele igyekezzünk kitaláltatni. 
Hadd gondolkozzék, hadd próbálgassa addig, amig bármily csekély 
részét is ki nem találta. Ilyenkor azután közölhetjük vele a helyes 
formát. A gyermek önbizalma, bátorsága csak növekedni fog 
általa.

A kérdezés elsajátíttatása a legfőbb törekvésünket képezze. 
A harmadik és a negyedik osztályokban adjunk hiányos, csonka 
parancsokat, hogy a növendékek annak helyes végrehajtása ér
dekében kérdéseket legyenek kénytelenek hozzánk intézni. Pld.,: 
Menj ! Hová menjek? A boltba. Miért? Hozz nekem! Mit hozzak? 
Cigarettát? Milyen cigarettát? Hölgyet. Hány darabot hozzak? 
Hatot. Más parancsokat hasonlóképen lehet feldolgoznunk.

A kezdetben nyújtott kifejezések rövidek legyenek, szerke
zetük ne legyen bonyodalmas. Ne követeljünk növendékeinktől 
nagyon sokat. Elégedjünk meg a kezdetleges kifejezés-módokkal 
is. Ha bármily rosszul fejezik is ki magukat, fogadjuk ezt tőlük 
örömmel és aknázzuk ki céljaink érdekében. Az új anyagot vilá
gítsuk meg már ismert analóg példákkal, hogy nyelvérzékük ki
fejlődhessék. Legyünk mindenben, különösen a helyes szórend 
és viszonyítás, valamint a hangzóilleszkedés használatában, segít
ségükre. Biztassuk, bátorítsuk őket, nehogy elcsüggedjenek és 
beszélő kedvüket elveszítsék.

Természetesen megtörténhetik, hogy az alkalomszerűségek 
nem kínálkoznak elegendő számban, vagy felhasználható módon. 
Ilyen esetben tanításunk fennakadást szenvedhetne. Szükséges 
tehát jó beszédanyagot gyűjtenünk, azt a gyermek megnyilatkozni 
kívánó lelki tartalma, a mindennapi élet által megkívánt szükség- 
szerűség és a kifejezési forma nehézségei szerint rendeznünk és 
oly mértékben magunkévá tennünk, hogy azzal bármely pilla
natban előálhassunk. Tegyük alapos tanulmány tárgyává a gyer
meki lelket, az épérzékű gyermek nyelvkincsét és a közhasználatú 
beszédanyag és alak terjedelmét. Figyeljük meg növendékeink 
életrendjét, játékaikat, keressük fel őket gyakran otthonukban, 
találjuk ki gondolataikat, lessük ki érzelmeiket. Végeztessünk velük 
cselekvéseket, küldjük őket ide-oda és ezeket mind kérjük tőlük 
lehetőleg azonnal számon. Tanításunknak ahol lehet, adjunk já
tékszerű jelleget. A megismertetett anyagot gyakran ismételjük. 
Ha a kiejtés javításának érdeke úgy' kívánja, hogy egyes növen
dékeinkkel külön-külön foglalkozzunk, addig a többieket tetszés 
szerint választott alakok rajzolásával foglaljuk el.

Beszéljünk és beszéltessünk sokat, a társalgás érdekességével 
és élénkségével ragadjuk magunkkal növendékeinket; használjuk 
ki jól az időt, képesítsük őket a hangzó beszédben való fokozatos 
fejlődésre, igy el fogjuk érni kitűzött célunkat.

Röviden összefoglalva: küszöböljük ki az irás,. olvasás és 
számolás tanítását; vegyünk fel fiatal siketnémákat; tanítási eljá
rásunk természetessége által tegyük könnyűvé növendékeinkre 
nézve a hangzó beszéd elsajátítását.
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Szegény siketnémáinktól a régmúltban még az értelmességet, 
a fejlődési képességet is elvitatták. Azonban a siketnémák ok
tatásügyének mai fejlettsége élő cáfolata e felületes és alighanem 
rosszindulatú véleménynek. Nem lehet nagyon messze az az idő, 
midőn oktatásügyünk a fejlettségnek olyan magas fokát éri el, 
hogy a társadalomnak a siketnémák iránti minden kívánalmát 
kielégíthetjük.

Galileit az inquisitió állítólag máglyán akarta megégettetni 
azért, mert azt hirdette, hogy földünk a nap körül kering. Engem 
is bizonyára nagyon sokan önmagával eltelt rajongónak tarta
nának, ha kifejezést adnék ama eszmének, hogy a siketnémák 
azon szervei, melyek a hangos beszéd felfogására, végrehajtására 
és ellenőrzésére hivatvák, már a csecsemőkorban fokozatosan 
gyakoroltassanak szerepkörük betöltésére. Nem vágyakozom azon
ban ily nagy dicsőségre, megelégszem csupán csak azzal, hogy 
felkiáltsak a költő szavaival: »Még jőni kell, még jőni fog egy
jobb k o r« ............Csakugyan még jönnie kell egy jobb kornak,
melyben a siketnémáknak a fáradalmak nem oly nagy sorozatával 
kell megszerezniük a hangzó beszédbeli képességet, mint jelenleg.

Adja az Isten, hogy ennek elérése a magyar siketnémaok- 
tatás talajában virágozzék fe l!

} { i r  e  1$.

(Egyesületünk tisztelgése. G róf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr Onagyméltóságánál április hó 30-án 
tisztelgett a ;bSiketnémainté\eti Tanárok Ö rsE gyesü lete« nevé
ben az elnökség. A tisztelgőket Klis Lajos egyesületünk elnöke 
vezette. A nagyméltóságú Miniszter Úr az elnök beszédére adott 
válaszában biztosította a küldöttséget, hogy oktatásügyünket, mint 
a leghumánusabb intézmények egyikét, mindenkor figyelemmel 
fogja kisérni. Az egyesület küldöttségéhez csatlakoztak ez alka
lommal a vidéki intézetek részéről: a váci, kaposvári, kecskeméti, 
szegedi és egri siketnémaintézetek küldöttei, valamint a budapesti 
intézet képviselői is.

Kimen. Magyar Irénke úrleányt, a siketnémák szegedi inté
zetének női kézimunka-tanítónőjét eljegyezte Böröcz Mihály 
Zomborból.

& gyógypedagógiai intézetek folyó fanéni vizsgarendje: A
siketnémák kolozsvári intézetében: osztály vizsga junius 6-án, év
záró-vizsga junius 24-én. A  vakok kolozsvári intézetében: osztály
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vizsga junius 7-én, évzáró 24-én. A  siketnémák jolsvai intézeté
ben: osztályvizsga junius 16-án, évzáró-vizsga junius 24-én. A  
}/Blum"--Jéle intézetben: osztály vizsga junius 17-én. A siketnémák 
temesvári intézetében és a vakok ottani foglalkoztatójában: osztály
vizsga junius 11. és 12-én, évzáró 26-án. A siketnémák aradi 
intézetében: osztályvizsga junius 13-án, évzáró 23-án. A siket- 
némák pozsonyi intézetében: osztályvizsga junius 28-án, évzáró 
30-án. A borosjenői intézetben : julius hó 1-ső napjaiban tartat
nak a vizsgálatok. Az izraelita siketnéma-intézetben: osztályvizsga 
junius 13-án. A körmöcbányai siketnéma-intézetben: osztály vizsga 
junius 6-án, évzáró 24-ikén. A siketnémák debreceni intézetében: 
osztályvizsga junius 9-én, évzáró 17-én. A siketnémák budapesti 
intézetében: osztály vizsga junius 18—19-én, évzáró 24-én. A siket- 
némák váci intézetében: osztályvizsga junius 11—12—13-án, év
záró 23-ikán. A  siketnémák egri intézetében: osztály vizsga junius 
6-án, évzáró 24-én. A vakok budapesti intézetében: osztályvizsga 
junius 15—16-án, évzáró 23-án. A gyengeelméjüek budapesti inté
zetében : osztályvizsga junius 9-én, évzáró 23-án. Az állami kise
gítő iskolában: osztályvizsga junius 18—19-én, évzáró 23-án. A  
siketnémák soproni intézetében : osztály vizsga junius 7-én, évzáró 
24-ikén. A  siketnémák ungvári intézetében: osztály vizsga junius 
15-én, évzáró junius 24-én. A  siketnémák kaposvári intézetében: 
osztály vizsga junius 11-én, évzáró 24-én. A siketnémák kecskeméti 
intézetében : osztályvizsga junius 11-én, évzáró 23-án. A siketnémák 
szegedi intézetében és a vakok ottani foglalkoztatójában: az osz
tályvizsga junius 12-én, 13-án, évzáró 24-én. A vakok szombathelyi 
foglalkoztató intézetében: az osztály vizsga junius 28-án tartatík meg.

Közgyűlés. A „Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egye
sülete“ Fűimében, az állami polgári fiúiskola rajztermében folyó 
évi julius hó 3-ikán és 4-ikén délelőtt 9 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését.

Tárgysorozat:
j-án  (kedden)

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhitelesitők választása.
3. A titkár évi jelentése az egyesület állapotáról és műkö

déséről.
4. A szerkesztő jelentése az egyesületi lapról,
5. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
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6. A választmány által benyújtott költségvetés megállapítása,
7. Gácsér József értekezése . „A siketnémák Tuv(ái intézetei

nek fentartása és fejlesztése, a költségek előteremtése.“
8. Tisztviselők és választmányi tagok választása.

4-én (szerdán)
9. Gönczi Gyula értekezése : ,.A siketnémák gazdasági kép

zése a továbbképzés szolgálatában.“
10. Plichta Béla „Az alsófokú beszédtanitási cél eléréséről“ 

szóló értekezésének megvitatása.
11. Megvizsgálása és tárgyalása azon írásbeli indítványoknak, 

melyek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal az elnökséghez be
nyújtalak.

12. Számvizsgálók választása.
13. A következő rendes közgyűlés helyének meghatárpzása.

❖

A közgyűlést megelőző estén választmányi gyűlés a »Hotel 
de la Vilié« szállodában.

Új köirgt>. Most jelent meg dr. Sarbó Artúr »A beszéd« 
című munkája egy vaskos kötetben. Mivel e könyv a siketnémák 
beszédével is bővebben foglalkozik, legközelebb részletesen fog
juk ismertetni. — Athenaeum kiadása. Ara 5 korona.

O lvasóinkhoz ! Lapunk, illetőleg a , , G y ágy p e d a g ó g i a i  
S z e m l e “ és a „S z e m l e “ első évfolyamai a következő árban 
kaphatók:

I— V. évfolyam külön-külön io korona. Ugyanezen évfolya
mok ára együtt, egyszerre rendelve 40 korona. A  VI. évfolyamtól 
kezdve minden egyes évfolyam ára- 7 korona. Ezek az árak azonban 
csak az egyesületi tagok számára vannak meghatározva, akik a 
részletfizetés kedvezményében is részesülhetnek. Intézetek számára 
bármely évfolyam ára 12 korona.

Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy az / — V-ik év
folyamokból m ár csak pár példány kapható.

Kiadóhivatal.
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