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Egyesülésben van az erő.
Minket, siketnéma-intézeti tanárokat, egy kenyerünk, közös sor

sunk néhány éve egy táborba tömöritett. Lelkűnknek azt a tudatát, 
melyre közös érdekünk ébresztett bennünket, energiára változtattuk, 
egyesültünk. Összetettük erőnket, akaratunkat, de csekély számunk 
miatt bizonyos irányban nem érhettünk el oly eredményt, mint 
amilyet kitartó, szilárd törekvésünk után méltán várhatnánk.

Működésünk pedagógiai szempontból volt a legüdvösebb. Tan
ügyünk nyert legtöbbet általa. Egyesületünk eme célját ma is fénye
sen szolgálja, de ez csak fél hivatás. Kifejezett célja egyesületünknek 
a személyi érdekek előmozdítása is. De ennek a céljának, a tagok 
csekély száma miatt, még nagy lelkesedése mellett sem képes telje
sen megfelelni.

Valahányszor felemeltük szavunkat jogos kérelmeink meghallgat- 
tatására, mindannyiszor pusztába hangzott az el. Kevesen voltunk 
mindig ahhoz, hogy méltányos kéréseink kellő súllyal eshettek volna 
a mérlegbe.

Holott az állam életében vannak olyan hatalmas erők, melyek
nek eredője közös a mienkkel. Vannak olyan érdekek, melyek egy 
egész ország állami tisztviselőit, kivétel nélkül, összefűzik egymással. 
Épen igy vannak nekünk is érdekeink, melyek egy általános és vala
mennyi állami tisztviselő érdekkörébe kapcsolódnak.

E téren eddig mulasztást követtünk el.
Mialatt minden erőnket megfeszítve, elszigetelten iparkodtunk 

érvényesülni, megfeledkeztünk arról, hogy erőnket egyesítsük azokkal, 
akik velünk egy közös cél felé törekednek. Megfeledkeztünk arról,
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hogy mint porszemek egy óriási lavinához tapadjunk, mely minket is 
hatalmassá növelne.

Ez az óriási erőforrás az „Állami Tisztviselők Országos Egye
sülete.“ Ez idő szerint körülbelül tízezer tagot számlál. A legnagyobb, 
a legtekintélyesebb az országban. És micsoda hatalmas! Tagjainak 
érdekeit legtökéletesebb szervezeténél fogva mindenkor meg tudja 
védeni. Az utóbbi időkből bizonyára mindenki ismeri ez egyesület 
minden akciójának súlyát és erejét, valamint elnökének, gróf Batthyány 
Tivadarnak egyéni értékét, díszes személyiségét és egyetlen szavában 
mindenkor tízezer ember véleményének megnyilvánulását. Tízezer 
ember! Mekkora halmaza a felgyülemlett energiának! Mily fényes, 
mily ragyogó példája korunk szociális igazságának: egyesülésben 
rejlik az erő!

A legelső sorban mi vagyunk ráutalva, kik mostoha gyermekei 
vagyunk a pedagógiának, hogy ennek az óriási erőforrásnak hatalmi 
szférájába jussunk és vele egyesülve tegyük meg utunkat.. Hisz’ nem 
lehetünk bizonyosak a felől, hogy önmagunkban legyőzhetjük-e az 
előttünk tornyosuló akadályokat. Számunk csekély, Személyi érdekeink 
megvédése céljából tehát át kell csapnunk egy szélesebb, egy tágabb 
mezőre. Kapcsolatot kell teremtenünk avval a hatalmas szövetséggel, 
mely különböző rendű erőkből egyesült egy általános közös cél érde
kében. Speciális érdekeink ébrentartására, megvédésére, különleges 
szempontok eldöntésére és szakkérdések megvitatására okvetlen meg 
kell tartanunk ugyan eddigi szűkebbkörű egyesülésünket, de anyagi 
közös célok csak közös erővel vívhatok meg sikeresen. Egy cél: az 
ország összes tisztviselőinek célja, egyetemes erőt kiván.

Nem az Áll. Tisztviselők Országos Egyesületének van szüksége a mi 
csatlakozásunkra. Nem. Hisz nélkülünk vivta ki mai fényes, impozáns 
helyét. Minden más állami tisztviselői egyesülettel szemben oly túl
súllyal rendelkezik, hogy az egyének érdekeit legelső sorban képes 
megvédeni. Ezért kell keresnünk az egyesülés szálait. Csekély szám
beli arányunknál fogva nem sokat nyer ugyan általunk számban egy 
tízezer tagú egyesület, de egyetemleges csatlakozásunkkal fajsúlyát 
mi is növelhetjük s ugyanakkor megbecsülhetetlen segítő erőre teszünk 
szert. Nekünk van tehát szükségünk az egyesülésre. Ezt a szociális 
szükséget be kell látnunk mindanyiunknak és minden idegszálunkkal 
akarnunk kell az egyesülést.

Egyforma elbírálást és méltánylást, a javakban egyforma részel- 
tetést csak úgy várhatunk, ha az állam tisztviselőinek összeségével 
eggyé is leszünk. Apróbb csoportokkal, egyes töredékekkel szem
ben az önkény, az elnyomás mindig előbb ütötte fel fejét és min
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dérikor hamarabb diadalmaskodhatott, mint az egyesült erőn és közös 
akaraton.

Az az ideális állam, amelyik majd önmaga fogja kötelességének 
tartani, hogy minden egyén exisztenciáját egyformán megvédje, az 
az állam még a messze jövő álma. Ma még az egyéneknek kell az 
állammal szemben exisztenciájukat megvédeni.

Közvetlen célokat és kiváltképen csak bennünket érdeklő törek
véseket csak külön egyesületi életben szolgálhatunk. Tizezer ember 
közt tanügyünket ápolni és virágoztatni lehetetlenség volna. Külön 
való törekvéseinket a nagy általánostól elválasztva, a maga mesgyé- 
jén kell céljához segítenünk, de ami közös velünk és az állam többi 
szolgáival, ami összefűz bennünket, ahhoz minden akaratunkkal 
ragaszkodnunk kell. Nagyon fontos ez ránk nézve, akik működési 
terünknél fogva a társadalomban úgyis eléggé ismeretlenek vagyunk 
és ami miatt gyakran megesik velünk, hogy mellőznek, otthon felej
tenek. Életképességünk követeli meg, hogy megtaláljuk azt az utat, 
melyen haladva, érvényesíthetjük méltányos kérelmeinket.

Sok csalódást és keserű tapasztalatot kellett már szereznünk, 
aminek elszigeteltségünk volt az oka.

Mint élő szükséget kell éreznünk valamennyiünknek, hogy hatal
masabb alapon nyugvó támaszra, több erőre van szükségünk. A tár
sadalom érzés- és gondolatvilágában ismertebbekké kell válnunk. 
Nagyon sok kérelem csak akkor talál meghallgatásra, sok sérelem 
csak akkor nyer orvoslást, mikor népszerűvé válik, mikor már szinte 
belefúrta magát a köztudatba. Ekkor nincs előle kitérés.

Gondoljuk el, hogy egy méltányos és jogos sérelmet valamelyik 
tag tizezer embert számláló egyesület előtt fejt ki tárgyilagosan! 
Mennyivel imponálóbb és tiszteletet parancsolóbb az akkor, mi
dőn annak igazával tizezer tagú egyesület egyetemlegességet, szoli
daritást vállal.

Minden állami tisztviselőnek egy ilyen egyesület a leghatalma
sabb védbástyája az állami hatalom s az egyéni jog között kiélese
dett ellentétek kiegyenlítésére.

Érdekes volna bepillantani az Állami Tisztviselők Egyesületének 
működésébe az utóbbi években. Rámutatni az eredményekre, melye
ket magáénak vallhat. Lépésről-lépésre követni azokat a mozgalma
kat, melyeket az állami tisztviselők fizetésének rendezése tárgyában 
tett. Nemcsak meghallgattatást nyert, de az Egyesület elnöke szószo
ros értelemben vett tárgyalást folytatott a pénzügyminiszterrel.

Mennyivel máskép szoktak velünk elbánni! Hol vagyunk mi az 
ilyen alkotmányosságtól? S mindaddig nem lesz meg a kívánt ered
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ménye mozgalmunknak, amig a nálunk erősebbek, de hasonló cél 
felé törekvők segitő támogatását meg nem nyerjük.

Egyesüljünk tehát! Ami a fennálló viszonyok és jogrend alapján 
rendelkezésünkre áll erőnk kifejtésére és érdekeink megvédésére, azt 
egyrészt erkölcsi kötelességünk megtenni, másrészt megköveteli az 
egyeseknek az összesért hozandó köteles áldozat.

Lépjünk be minél nagyobb számmal az Állami Tisztviselők 
Országos Egyeületébe! Ha mindent megteszünk, akkor nem vethetünk 
önmagunkra. Csekély az áldozat, amit hoznunk kell. Oly csekély a 
tagsági dij, hogy anyagi akadályt senkinek sem képezhet. Egy évi 
tagsági dij 2 korona. Beiratási dij 1 korona. Járjunk a szegedi kar
társak nyomán. Azok már beléptek.

Kívánatos az is, hogy az intézetek testületéi az állami tisztvise
lők lapját járassák. Személyi érdekeink ezt rendkívül indokolttá teszik.

Néhány megjegyzés az osztályok összevonásához.
Köztudomású dolog, hogy idősebb növendékeink nagy része már 

az ötödik-hatodik osztály elvégzése után elhagyja az iskolát és ipari 
pályára lép. Következésképen csonka osztályok származnak, amelye
ket azután össze kell vonni. Ilyen összevont osztályok mindig voltak, 
jelenleg is vannak és az adott viszonyok közt a jelek arra engednek 
következtetni, hogy azok a jövőben sem lesznek egyhamar elkerülhetők.

Az összevonás pénzügyi szempontból teljesen indokolt, mert 
hiszen nem volna érdemes négy-öt-hat növendék részére külön osztályt 
felállítani és annak vezetésére külön tanerőt alkalmazni. Indokolt az a 
humanizmus szempontjából is, mert iskoláink alapköve az emberbaráti 
szeretet lévén, nem tehetjük azt, hogy azokat, kik ismereteik gyarapí
tása céljából felvételre jelentkeznek, visszautasítsuk. Ezt legföljebb 
elveink megtagadásával tehetnék meg, mire azonban még gondolnunk 
sem szabad. A tanítás szempontjából azonban nem így áll a dolog, 
mert e tekintetben az összevonás abnormális helyzetet teremt, mert 
tiszta lehetetlenség, hogy két vagy három osztályból kikerült, tehát 
külömböző tehetségű és előképzettségű növendékek egy osztályba be
osztva, azokat sikeresen lehessen tanítani. E helyzet tarthatatlansága 
már rég feltűnt szakférfiúinknak és nem egy Ízben emeltek szót ezen 
állapot orvoslása érdekében, de — sajnos — még mindig ott vagyunk, 
ahol annak előtte voltunk. Hogy ezt különben illetékes helyen is be
látták már, bizonyítja az, hogy volt olyan idő, amikor e kérdéssel 
foglalkoztak, sőt lépéseket is tettek a baj megszűntetésére, csakhogy 
az az intézkedés nem vált be és ebből kifolyólag az eredmény is 
meddő maradt.

Az első lépés ugyanis, mely a szóban forgó állapot megszűnte
tésére irányult, körülbelül hat-hét évvel ezelőtt történt, vagyis akkor,
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amikor az első osztály növendékeinek száma tizenötben állapíttatott 
meg. Ezt az intézkedést azzal indokolták, hogy: ha az első osztály 
elég népes lesz, akkor a felső osztályok sem lesznek néptelenek és 
igy természetszerűleg az összevonás sem válik szükségessé. És ime, 
mire ébredtünk? Összevont osztályok még mindig vannak, sőt a hely
zet ma sokkal rosszabb, mint azelőtt volt, mert a felemelt létszám 
mellett az óraszám redukáltatok, a tananyag mennyisége megmaradt 
egész terjedelmében és ráadásul még mindig érvényben van az a 
rendelet, mely kötelességünkké teszi, hogy a hangfejlesztést február hó 
végéig befejezzük. Ez a követelés pedagógiai szempontból túlzott és 
mint ilyen, nem is lesz hosszú életű, mert erős a hitem, hogy elöbb- 
utóbb rá fognak jönni vezető szakférfiaink, hogy alapos munkához 
idő kell és hogy ezt az időt akármilyen áron is, de meg kell adni, 
hacsak azt nem akarják, hogy az ügy visszafejlődjék.

De hadd beszéljenek a számok ős a tények, hogy azután tiszta 
képet nyerjünk arról, milyen előképzettséggel birhat a növendék ezek 
után akkor, mikor a kombinált osztályokba lép, milyen kiképzésben 
részesülhet ott és hogy annak elvégzése után mily ismeretekkel, illetve 
mily tudással búcsúzik az iskolától?

Az első osztályba tizenöt növendéket veszünk fel. Ezeknek 
körülbelül V3-a gyenge felfogású. A heti óraszám 20. Ebből egy-egy 
napra B'3 óra, vagyis kerekszámban 180—190 perc esik. Az osztály- 
vezető egyenkint veszi elő őket, miért is egy-egy növendékre átlag véve 
csak tizenkét-tizenhárom percnyi tanitási idő esik naponta. De sietnie 
is kell a hangfejlesztéssel, hogy az ide vágó miniszteri rendeletnek 
eleget tegyen és hogy a tantervbe felvett kétszáz szót és az azokból 
alkotható mondatokat is taníthassa. Szóval: futólépésben kell haladnia, 
ami annyit jelent, hogy akarva nem akarva, felületes munkát kény
telen végezni, ami azután meg is bosszulja magát. Mert hogy ilyen 
körülmény közt jó alapot adhassunk a gyermeknek, ki van zárva. 
És még inkább ki van zárva az, hogy azt a keveset is, amit a gyer
mek itt elsajátít, kellőleg tudjuk begyakorolni velők. Már pedig be
gyakorlás nélkül az egész tanítás nem egyéb kárbaveszett fáradságnál.

így megy át a növendék a második osztályba. Itt a beszédtani- 
tási idő, amely rendelkezésünkre bocsáttatott, heti 16 óra. A tanitási 
eljárás a tiszta kiejtés szempontjából ugyanaz, mint az első osztály
ban, mert itt is — legalább az első félévben — csak egyenkinti 
tanításról lehet szó. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a módositott 
tanterv a leszállított heti óraszám mellett nehezebb anyagot karol fel 
az igeragozásnál, mint a régi. Misem természetesebb tehát, hogy a 
tananyag begyakorlására nem jut elegendő idő. Hogy már most mily 
ismeretekkel lép fel a növendék a harmadik osztályba, nem nehéz 
kitalálni.

De mindamellett úgy ebben az osztályban, valamint az utána 
következő negyedik és ötödik osztályban is, ha döcögve is, de mégis 
elég rendes mederben haladhatunk előre egészen a hatodik osztályig, 
amelyet azután az ötödikkel, vagy ami ennél sokkal gyakoribb eset, 
a hetedikkel, esetleg a nyolcadikkal is kell kombinálnunk.

Azt az előképzettséget e szerint, amellyel a növendék az össze
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vont osztályba lép, voltaképen csak három év alatt kell megszereznie, 
mert az első és második osztály, mint láttuk, nem sokat nyújtanak a 
gyermeknek és ennélfogva nem is jöhetnek komoly számításba. Hogy 
ezek után ez az előképzettség elegendő volna arra, hogy a gyermek 
a kombinált osztályban boldogulhasson, alig hiszem, mert itt nemcsak 
a szorosabb értelemben vett beszédtanitásról van szó, hanem azon
kívül még a reáltárgyakat is kell tanítanunk, amelyek megértéséhez 
bizonyos fokú beszédképesség is megkivántatik. Itt nem igen juthat 
arra idő, hogy minden egyes új fogalomnál megálljunk és azt egész 
órán át begyakoroljuk, mint azt az alsóbb osztályokban tesszük, mert 
akkor az előirt tananyag tizedrészét sem lennénk képesek elvégezni.

A kiképzés tehát, amelyben a növendék ebben az osztályban 
részesül, semmi szin alatt sem lehet olyan, amilyent a tanterv köve
tel. És ha már most figyelembe vesszük azt, hogy a legtöbb intézet
nél épen az ily osztályból kerülnek ki legnagyobb számban a növen
dékek az életbe, kérdem: nyugodt lelkiismerettel nézhetjük-e azoknak 
az intézetből való távozásukat? Nyugodtan mondhatjuk-e, hogy ezek 
a növendékek elég érettek arra, hogy az élet ezerféle nehézségeivel 
képesek legyenek megküzdeni és hogy magukat minden körülmények 
közt feltalálhassák? Nem. Sőt egy ilyen hiányos beszédképességgel 
kilépő növendék még arra is alkalmas, hogy a társadalom bizalmat
lansággal viseltessék intézményünk iránt és annak hátat fordítson.

Hogy ez a kiképzés valóban oly hiányos, hadd beszéljenek újra 
a számok.

Tegyük fel, hogy a kombinált VI—VII. osztályról van szó. Az 
előképzettséget már láttuk. A heti óraszám ebben az egyesitett osz
tályban 22. Ebből a leiró szemléltető oktatásra heti 6 óra esik. A tan
anyag külömböző, miért is egy-egy osztályra heti 3—3 óra esik. 
Lehet-e már most ilyen körülmények közt e tantárgyat, mely a siket- 
néma-oktatás lelkét képezi, sikeresen tanítani?

A felelet reá csakis az lehet, hogy: nem. A t. olvasók közül 
bizonyára olyan is találkozik, aki azt fogja mondani, hogy ily helyzet 
ritkán fordul elő és ennek következtében az ilyen kombinált osztályok
ból kilépő növendékek száma sem lehet nagy. A látszat tényleg 
emellett szól, de a tényállás az ellenkezőt bizonyítja.

Nem tudom biztosan, de erősen hiszem, hogy összes iskoláink
ban évente legalább három-négy helyen vannak ilyen állapotok és 
egy-egy ilyen helyen a legtöbb esetben két egymásutáni évben is be
áll e helyzet. De én csak egy évet veszek számításba. Mondjuk, hogy 
a jelen tanévben csak három intézetben vannak összevont osztályok. 
Tegyük fel azt is, hogy egy-egy ilyen osztályban átlag véve tizenkét 
növendék van, akkor is évente 36 növendék kerül ki az életbe össze
vont osztályokból. De ez az állapot azóta tart, amióta iskolák vannak. 
Tessék már most kiszámítani, hány növendék lépett már ki az életbe 
azóta •— hiányos beszédképességgel.

De nemcsak a beszédtanitással vagyunk igy, hanem a reál
tárgyakkal sem állunk jobban. A módositott tanterv nem intézkedik 
arról, hogy egy ilyen osztályban hogyan történjék a tanítás? Ebből 
az következik, hogy a tananyag mikénti beosztását és annak tárgya
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lását az osztályfőnökre bizza. Minthogy azonban sem az nincs ki
mondva, hogy azt redukálva tárgyaljuk, sem az, hogy abból egyes 
részeket ki lehet hagyni: az osztályfőnök az egészet kénytelen fel
karolni, nehogy kellemetlenségei legyenek. Ez esetben csak felületesen 
végezheti feladatát, aminek a növendékek isszák meg a levét. Vagy 
tegyük fel, hogy abból egyes részeket kihagyunk. Ennek meg az a 
következménye lesz, hogy a gyermek hiányos, hézagos ismeretekkel 
távozik az iskolából, mert ami a tantervben fel van véve, bizonyára 
azért vétetett fel, mert arra az életben feltétlenül szükség van. De 
akárhogyan is vizsgáljuk a dolgot, a begyakorlásra és különösen az 
ismétlésre nem jut elegendő idő.

Látnivaló tehát, hogy az összevonás oly abnormális helyzetet 
teremt, amilyen rosszat képzelni csak lehet és hogy addig, mig ez az 
állapot tart, eredményes munkáról szó sem lehet. És épen azért, akár
milyen nagy anyagi áldozatokat is követelne e helyzet megszűntetése, 
meg kell azt hozni, ha csak azt nem akarjuk, hogy a szépen indult ügy 
erkölcsi kárt szenvedjen. Természetes, hogy a takarékosság hangoz
tatása mellett nem lehet célt elérni. Takarékoskodni minden esetre 
szép dolog, de ott, ahol égető hiányokat kell pótolni, nem indokolt.

Azért a mai irányt, amely arra törekszik, hogy oly intézeteket, 
amelyek eddig is kedvezőbb körülmények közt működtek, a fennen 
hirdetett mintaintézetekké fejlessze, nem lehet helyeselni, különösen 
oly időben nem, amikor a legtöbb intézetben még a régi mostoha 
viszonyok uralkodnak. A segítséget mindig oda kellene nyújtani, ahol 
a szükség azt leginkább parancsolja és nem oda, ahová már eddig 
is több jutott a jóból, mint sok más intézetnek együttvéve.

Ne fejlesszük tehát a nyolc osztályú intézeteket tiz osztályúvá, 
hanem a hat osztályúakat rendes nyolc osztályúvá és akkor az össze
vonás is magától fog elesni. De sajnos, e pályán nem egyszer kellett 
tapasztalnunk, hogy egy-egy divatba jött és felkapott eszmének — még 
mielőtt annak valódi gyakori értéke alaposan megvitattatnék — mindig 
akadnak követői és támogatói, kik annak keresztülvitelét, ahelyett, 
hogy sok más sürgősebb és nélkülözhetetlenebb alkotásokat követelné
nek, ezek háttérbe való szorításával előmozdítják.

A siketnémák középiskolájával is úgy vagyunk. Ennél is alig 
hogy felvetődött a kérdés, hogy: nem volna-e indokolt jobb tehetségű 
gyermekek részére magasabb kiképzést biztositani? — a felelet reá 
máris az, hogy: nemcsak indokolt, hanem szükséges is, sőt immár 
nélkülözhetetlen is.

Szó sincs róla, az eszme — középiskola! — szépen hangzik. 
De csakis ezt mondhatom róla, mert egy ilyen költséges intézmény, 
mint azt már egy korábbi cikkemben is kifejtettem, gyakorlati érték
kel nem bir és mint ilyen, nem is adhatja meg az intézetnek a 
mintaszerűség jellegét. Én nem az osztályok számában látom a mintát, 
mint inkább abban, hogy az oly intézetben, melyet a minta jelzővel 
akarunk felruházni, oly egyének működjenek, kik gyakorlattal bírnak, 
kik a tanítás terén már otthonosak és akik az ott hospitáló hallga
tóknak nemcsak a tanítás menetét és módszerét mutatják be, hanem 
a szükséghez képest útbaigazításokat is képesek adni. Nézzük csak a
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hallóknál a gyakorló iskolákat és egészen más meggyőződésre fogunk 
jutni. Kiket neveznek oda gyakorló iskolai tanitóknak és tanároknak? 
Fiatal embereket semmi szin alatt sem, mert azoktól, mint kezdőktől 
nem sokat várhatnak, hanem igenis oly idősebb és igy gyakorlattal 
biró egyénekre bízzák ott a tanítást, kik a tanítás művészetét nem 
egy-két-három év alatt sajátították el, hanem évek hosszú során át 
és akikről meg vannak győződve, hogy az ott szerzett tapasztalataikat 
érvényesíteni is tudják. És ez helyes is, méltányos is.

De hogy visszatérjek a tulajdonképeni tárgyra, lássuk csak, mily 
módon lehetne intézeteinkben az összevonással járó nehézségeket 
annyira-amennyire enyhíteni, elhárítani!

Erre nézve keresve sem találnék jobb megoldást, mint azt, amely 
néhány évvel ezelőtt egyesületi gyűléseinken és e lap hasábjain 
annyiszor megvitattatott. E megoldás pedig abból állna, hogy az első és 
második osztály párhuzamos legyen, a harmadiktól felfelé pedig egy 
osztály. Akkor, ha a felsőbb osztályokban az összevonás mégis szüksé
gessé válnék, az eredmény még mindig kedvezőbb lesz, mint most, 
mert jól előkészített osztálylyal jobban boldogulhatnánk. Addig pedig, 
mig ez elérhető nem lesz, az elméleti órák száma az ilyen osztályok 
számára legalább is heti 28—80 órában állapíttassák meg olyformán, 
hogy az előirt heti 22 órán felüli órákat a kézügyesség, illetve a női 
kézimunka óráiból szakítsuk ki azzal az indokolással, hogy a leányok 
kilépve az intézetből, kézimunkatanitónő nélkül is elsajátíthatják a 
varrást; a fiúk pedig, miután azok külömböző ipari pályára lépnek, 
csak kevesen fogják a gyalút használni — lévén a felső csoport 
számára a famunka előírva. Elméleti ismereteket azonban csak a mi 
vezetésünk alatt szerezhetnek, miért is csak azt fogják majd az élet
ben tudni, amit a képzési idő alatt az iskolában nekik nyújtunk.

E megoldást természetes csak óratöbbletekkel lehetséges keresz
tülvinni, de ezt a kis áldozatot nemcsak a növendékek, hanem az 
intézet érdekében is meg kell hoznunk. Ezt bizonyára mindenki sür
gősebbnek és gyakorlatibbnak fogja tartani, mint az új intézmény 
életbeléptetését. Hertilla Szilárd.

A siketnémák tehetség szerint való külön
választásának kérdéséhez.

(Folytatás.)

A nyelv mozgása beszéd közben rendesen kétféle irányú. Két 
oldalszélével mozgásokat végez a felső, majd az alsó, majd pedig 
egyszerre mindkét fogsor és iny felé. A szájban igy keletkezett üreg- 
módositások a vokális hangok előidézésére szolgálnak. Ámde a voká
lisok a nyelvben a mássalhangzóknak nevezett hangokkal váltakoz
nak. Ezeket leginkább a szájpadnak a száj függőleges középvonalába 
eső részén függőleges irányú mozgással képezi a nyelv, vagy ha ajak
hangú mássalhangzókról van szó, úgy a mozgás iránya akkor is csak 
függélyes irányú lehet. Mindazáltal a nyelv ily irányú mozgásainál a 
fogak rendszerint oldaltámasztékul is szolgálnak.
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E két főirányú mozgás a beszédben rendesen váltakozik egy
mással, amelyből egyszersmind a magán- és mássalhangzók váltako
zása is származik. Amig a nyelv egyik magánhangzó helyzetéből 
átmegy valamely másik magánhangzó helyzetébe, külön megváltoz
tatja mozgási irányát s létrehoz egy mássalhangzót, vagy a körül
ményeknek megfelelően többet is. Hogy a magyar nyelv mily híven 
ragaszkodik e szabályhoz, azt számos példával lehelne igazolni. Ez 
a hangképzésbeli különbség sorozza a zöngés hangokat a mással
hangzók csoportjába s nem engedi, hogy azok a magyar nyelvben 
önálló szótagként szerepeljenek, hanem kizárólag a magánhangzók 
számára tartja fenn e jogot.

A hangképzés helyzeteinek előállítására irányuló erő működése 
nem lehet valami bonyolult. A nyelv sokféleképen mozgatható ugyan, 
de mégis azt hiszem, hogy csakis a hang főhelyzetét létrehozó felté
telek vannak megadva. A nyelvállások közötti átmenet nem történik 
valami határozott úton. Ez mindenesetre csak úgy lehetséges, ha a 
száj szilárd részei szerkezetüknél fogva eleve is szilárd alapul szol
gálnak ehhez, vagyis ezeknek alkata teszi lehetővé a különféle nyelv
hangok kifejlődését. A szájmozgásainkról nyert érzeteink nagyon ha
tározatlanok, de alaposabb megfigyelés arról győz meg bennünket, 
hogy minden hang képzésekor a neki megfelelő helyet érinti a nyelv, 
illetőleg valamely hang képzésére irányuló erő mindig ugyanazon fog 
koronáján, elől az iny és szájpad találkozásánál kiemelkedő vonalon, 
vagy a szájpad barázdált felületén, egyszóval erősen érzékelhető, 
vagy érzékeny ponton jut kifejezésre. Ez állítás szerint a hangok 
képzési helye határozott területre szorítkoznék, amiből következnék, 
hogy az itt képzett beszédhangok volnának az eredetiek, vagy más 
szóval, a beszédhangok a képzési helyek által volnának meghatá
rozva. Ez által helyes beállítás mellett minden egyénnél ugyanazt a 
hangot kapnók. A nyelvben előforduló mellékhangokat és a nyelv
járásbeli különleges hangképzést a fonetikusok annak tulajdonítják, 
hogy a nyelv a hangképzési helyek között még számos helyzetet tud 
elfoglalni. Eme hangok létrejöttét feltétlenül a nyelv mozgásbeli ügyes
ségének köszönhetjük, de a nyelv e mozgásokat a nélkül is végre
hajtja s igy az eredetitől hangzásban némileg különböző hangot 
létesit, a nélkül azonban, hogy eredeti támaszpontját elhagyná. Ezek 
szerint az ismert beszédszervi állapot a most meglévő hangok kép
zésére volt alkalmas, szóval ezen állapotból kifolyólag minden nyelv
ben szükségszerűleg lehetőleg ugyanazon hangok jöttek létre. Ha a 
különböző nyelvekben némileg különböző is a hang szinezete, ez 
csak annyiban lehetséges, amennyiben a nyelv a fül kedvéért némi 
módosulást eszközöl. De az eredeti álláspontot el nem hagyhatja a 
nélkül, hogy a hang jellege meg ne változnék.

Ha a hangképzést célzó izomerő határozott irányú s a megha
tározott helyen való érvényesülésétől helyes hangot várhatunk, az a 
kérdés, tudjuk-e annyira vinni a siketnémát, hogy ezt az erőt minden 
hang képzéséhez határozottan tudja alkalmazni, amivel erőteljes 
izomérzet is jár, továbbá képes lesz-e határozottan hozni létre a 
hangsorok oly gyors kapcsolatát, aminőt a beszéd menete megkíván?
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Ezt elérve, nem találkozunk majd oly siketnémákkal, akik ne tudnák 
a beszéd képzőerőt célszerűen egy irányban használni, ami miatt most 
ajakizmaikat és nyelvüket megfeszítik, a különböző nyelvállásokat 
hiányosan fejlesztik s a beszédet sem tagolják, ezért válik kiejtésük 
érthetetlenné.

A felsőbb osztályokban hangjavitás közben többször tapasztaltam, 
hogy bár az izomérzés szükségszerű következménye és alapja a siket
néma beszédjének, azt mégis csak határozott felvilágosítás után tudta 
használatba venni a begyakorláshoz. Ritkán találunk oly eseteket, 
amidőn a gyermek magától rájön a dolog nyitjára. A bizonytalan 
tapogatódzás annyira leköti a gyermek figyelmét, hogy nincs ideje 
eszmélni s a biztos alapot megtalálni. Pedig hogy mily szükséges fel
tétele az izomérzés a siketnéma beszédjének s mily biztos alapot 
nyújt annak gépies begyakorlására, azt az értelem fejlettebb fokán 
láthatjuk, midőn sikeres felvilágosítás után magától történik a beszéd 
javulása. Azt kell hinnem ezek után, hogy a helyes izomérzés kielé
gítő alapot nyújt a hangok elsajátítására és begyakorlására, ha azok 
tanítása céltudatos ügyességgel történik. Természetes, hogy a beszéd
kifejező mozgásoknak — mint fentebb is emlitettem — határozottnak, 
sőt erőteljeseknek kell lenniök, hogy a siketnéma figyelmét leköthes
sék s a beszédmozgások indító erejének az arc, vagy a tagok izom
csoportjaira történendő szétforgácsolását megakadályozzák. Ez indo
kolja azt az eljárásunkat is, hogy a hangbeszédnél kizárjuk a jelt, s 
csupán külön használjuk az élénkség felkeltésére; az alsóbb osztá
lyokban azonban mint tanítási eszközt is alkalmazhatjuk, de soha sem 
benső kapcsolatban a beszéddel.

Az „r“, „k® hangok képzése — a figyelemnek a hallás által 
történő lekötése dacára is — gyakran erőteljes, tudatos izomérzést 
kelt a hallónál is. Az „r“ képzésénél a felső zápfogsorok koronáinak 
belső éles széleihez nyomódik a nyelv két oldala. A mozgás indító 
ereje ilyformán a nyelv középtáján van lekötve, miáltal a nyelv csúcsa 
ellágyul s hiába igyekszik közben a metszőfogakhoz támaszkodni, a 
kiáramló levegő időnként letaszítja. Az igy keletkező vibrálás a nyelv
ben élénk mozgási érzéssel jár.

A „k“ képzése a lágy iny és nyelvgyök közreműködésével jön 
létre. A zárlat, s annak felszabadulása szintén eléggé érezhető. Kép
zés közben a nyelv a következendő hang képzésének megfelelőleg, 
esetleg az alsó, a felső zápfogakhoz is támaszkodik kissé, de cselek
vése főképpen a zárlat létrehozására törekszik. Ezen hang tanításánál 
rendszerint a nyelv hátratolásával akarjuk elérni az eredményt. Ez a 
művelet a gyermekben nagyobb ellenállási erőt fejt ki, mint amennyi 
erő a hang képzéséhez szükségeltetnék. Ilyformán a gyermek figyelmét 
eltereljük nemcsak a céltól, de sokszor a bekövetkezett sikertől is. 
Sokkal célravezetőbb az az eljárás, amellyel a lágy iny érzékenységé
nek ingerlésével akarjuk a zárlatot előidézni. Sem a nyelvcsont, sem 
ujjunk nem alkalmas valamely határozott tapintási pont állandósítá
sára. A „k“ hangnál szükséges zárlat, s általában minden a szájpadon 
keletkező szorulat létesítésére sodrony végére alkalmazott fémgömböcs- 
két kellene alkalmazni, amit a szájba vezetve, a gyermek a kívánt
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helyen nyelvével a szájpadhoz szorítana, miáltal a nyelv izomereje 
összpontosítható volna s abból határozott izomérzés, s a képzési hely 
fokozott ismerete származnék. Cs. s.

(Folyt, köv.)

Általános pedagógiai szemle.
Szabó Kálmán a „Népnevelők Lapja“ 7-ik számában az elemi 

iskolák (valószinűleg a fő- és székvárosi elemi iskolák) rajztanitását 
ismerteti röviden. Ezen ismertetésből megállapítható, hogy az elemi 
iskolák rajztanitása a főbb alapelveket és a feldolgozandó anyag for
rásait illetőleg nagyjában megegyezik a siketnémák intézeteiben életbe
léptetett rajztanitással, a tanítás célját és ehhez képest az anyag 
feldolgozási módját illetőleg azonban lényeges különbségre találunk.

„A rajz, a festészet jellegzetes, hajlékony vonalai, variációzus 
színei ugyanis mindig a kellemesről, a szépről és a fenségesről regél
nek nekünk. Hatásuk ennélfogva mindig esztétikai. S mint ilyenek, 
egyúttal a gyönyörnek is kiapadhatatlan forrásai, mert kiragadnak 
bennünket a mindennapiság szennyességéböl és egy szebb, ideálisabb 
világba varázsolják lelkünket. A rajz, a festészet valóban a léleknek 
delikatessze, anélkül, hogy élvezése csömört, megbánást, keserű utó- 
izt hagyna maga után. A rajznak, a festészetnek tehát nevelő, fino
mító hatása van. Tanítani már ezért is kell. De kell azért, is, mert 
látásra, szemmértékre és kézi ügyességre stb. vezérelnek bennünket. 
Sőt még ha bizonyos fokig vittük, kenyérhez is juttatnak“ —■ Írja 
Szabó Kálmán.

A tanítás egyes téziseinek, vagyis módszeres egységeinek fel- 
dolgozási módját igy ismerteti:

„Először kitűzzük a célt és végrehajtjuk az előkészítést. Ha pl. 
a tilinkót rajzoltatjuk, igy beszélünk: Láttatok-e már valaha tilinkót? 
Kohn tanuló: Nemcsak láttam, hanem ettem is. Tanitó: No már 
enni nem ehetted, mert az fából való. És dalt, nótát fújnak rajta. 
Másképen úgy is hívják, hogy: furulya. Az alföldön például hallot
tam, hogy egy kis juhászbojtár ezt a szép nótát fújta rajta: „Síkos 
pusztán legeltetek nyájat, Közbe-közbe fúvóm furulyámat. De leg
inkább csüng szemem az égen, Meghatottan a felhőket nézem. Mint 
eltűnik ez a messzeségbe, Önkénytelen könnyet ejtek érte.“ — Szép 
dal ugy-e? No ha szép, akkor lerajzoljuk azt a kedves kis szerszá
mot is, amelyen ilyen szép dalt szoktak az alföldön a pásztorok 
fújni. íme bemutatom nektek. — Most következik az anyagközlés. A 
tilinkót megfigyeltetjük és lerajzoltatjuk. E végett kérdéseket intézünk 
a tanulókhoz a tilinkó nagyságára, körvonalaira, osztottságára, szí
nére stb. vonatkozólag. A rajzolás módját esetleg magunk is bemu
tatjuk. Ezután megtesszük az összehasonlítást az eddig rajzolt tárgy
formákkal. Ebből az összehasonlításból a jellegzetes jegyeket elvonjuk. 
Végre a tilinkó rajzolását, festését begyakoroltatjuk. Erre szolgál 
otthonra az emlékezetből való rajzolás. Alkalmazásokat is csinálta
tunk. így például utasítjuk a gyermekeket, hogy a már eddig rajzolt
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pásztorkalapot, pásztorbotot, pásztorpipát és a tilinkót megfelelő el
helyezésben otthon rajzolják le és fessék is ki. így támad az egy
szerű rajzból, festésből egy kedves kis pusztai csendélet, melynek a 
nyomán kedv és öröm fog támadni a gyermeki lelkekben.“

Mily kedves, mily lebilincselő, mily hangulatkeltő tanitásmód! 
Szinte látom, mint ül ki a mohó alkotni vágyás a tanuló sereg arcán; 
látom, mily boldogan mélyednek el azután a munkában. Egyik-másik 
szemében az öröm lángja lobban, pajzánság csillan fel: ezeknek most 
ötlött az eszükbe, hogy a nyáját furulyázva őriző bojtárt, illetve a 
tilinkót jóízűen falatozó Kohn-t le fogják rajzolni. ím e! a tervezésre 
szolgáló bájos, eredeti témák nyújtásának mily közvetlen módja.

Nálunk a rajztanitás inkább a formális képzést szolgálja, külö
nös célja lévén az ipari pályára való előkészítés. Pedig talán nem 
ártana a rajztanitásba egy kis kedélyt is belevinnünk. Eleven kedély- 
lyel, kedvvel végzett munka hat csak frissitőleg, termékenyitőleg a 
lélekre. Eleven kedélyből pattan ki az ötlet, amely minden alkotásba 
életet, elevenséget önt és az eredetiség bélyegét nyomja reá. A ter
mészeti tárgyaknak, mint mintáknak alkalmazása által a rajzolásba, 
festésbe csak valóságot és változatosságot vihetünk, de ha nem 
törekszünk kedélyességre, eredetiségre, akkor végzett munkánk nem 
lesz egyéb a természetnek élet nélküli képekben való puszta másol- 
tatásánál.

A kedélyességnek, az eredetiség utáni törekvésnek rajztanitásunk- 
ban való érvényesítése nem lehet kárára az ipari pályára való elő
készítés elvének sem. Ma már csak az az iparos tud boldogulni, aki 
a megrendelő igényeit ötletesen, eredetiséget feltűntető munkával 
képes kielégíteni.

A siketnémák iskoláiban a legfőbb tárgy a beszédtanitás, amely 
valamennyi többi tárgyon uralkodik, amely valamennyin, mint lényeg, 
mint elsőrendű cél keresztülhúzódik és amely nálunk a kedély fej
lesztésének majdnem egyedül számbavehető eszköze. A beszédtanitás- 
riak, mint kifejezett célnak rajzoktatásunkba való beállítása csodálatos
képen mégis kimaradt tantervűnkből. Nem is hallottam még róla, hogy 
valamelyik hazai intézetünkben a beszédnek biztosíttatnék a rajztani
tás keretében — tantervűnk ebbeli hiányossága dacára is — megfelelő 
szerep. Hibának, megbocsáthatatlan mulasztásnak tartom, ha a rajz
órákon nem folyik élénk társalgás. Ha igy van, melyik ebben a 
hibásabb: a tanterv-e, vagy az-e, aki a rajzot tanítja? — e helyen 
nem feszegetem, csak megszivlelésre kívánom ajánlani: nem jó volna-e, 
ha a rajztanitás anyaga intézeteinkben is oly vonzó modorban kezel
tetnék, mint bizonyára nagyon sok elemi iskolában ?! eh.

V E G Y E S E K .
Választmányi gyűlés. Egyesületünk választmánya 1909. évi 

április hó 4-én Budapesten gyűlést tartott, amely gyűlésnek fontosabb 
tárgyai voltak:

1. A titkár ismertette ama tárgyalást, amely Bihari Károly dr.
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választmányi tag és az elnökség között folyt. Bihari Károly „A magyar 
siketnémaoktatás reformja“ cimen egy nagyobb dolgozatot, 3—4 iv 
terjedelműt akart az egyesület lapja keretében megjelentetni. Az 
elnökség szives örömmel tett volna eleget Bihari dr. kérésének, de 
ennek feltételei olyanok voltak, hogy az elnökség saját hatáskörében 
nem válalhatta a munka megjelenésével járó anyagi felelősséget. Az 
elnök utalványozási joga ugyanis nem terjed ki oly összegre, mint 
amennyit e dolgozat kiadása igényelt volna. Ezzel kapcsolatban beje
lentette a titkár, hogy Bihari Károly dr. ez ügyből kifolyólag a választ
mányban viselt tagsági állásáról lemondott. A választmány sajnálattal 
vette tudomásul e nagyobbszabású munka meghiúsulását; Bihari 
Károly dr.-nafc lemondását azonban — minthogy a felhozott okot a 
lemondás alapjául nem fogadhatta el — nem vette tudomásul.

2. Az 1908. évi november 1-i választmányi gyűlés egyik határo
zata útasitotta az elnökséget, hogy az aradi kartársak indítványa 
értelmében a kereskedelmi m. kir. minisztériumot keresse meg az 
iránt, hogy: 1. a gyógypedagógiai oklevelet minösitse egyenrangúnak 
azokkal a kép'esités'ekkel, amelyek alapján posta- és vasúti tisztté 
kinevezhefo^ralaki; 2. a slieThmnáuntezetek növenrfete! e¥__azoF 
kiserói az intézetbe- es a hazautazáskor ingyen vasúti jegyet kapja
nak. Mivel az első pont alatt foglaltakra az elemi tanítói oklevél 
alapján is jog formálható, e felett a választmány napirendre tért; a 
vasúti kedvezmény kérelmezésére pedig felhatalmazta az elnökséget.

3. Az 1908. évi november 1-i választmányi gyűlés elhatározta, 
hogy anyagi ellátásunkra vonatkozó kívánságainkat még az új költ
ségvetés összeállítása előtt juttassuk az illetékes tényezők tudomá
sára, azért a választmány egyhangúlag elhatározta, hogy az 1910. évi 
költségvetés reánk vonatkozó tételeinek méltányos beállítása érdeké
ben a november 2-án a nagyméltóságú Miniszter úr elé terjesztett 
kérelmünket megismételjük. Kérni fogjuk, hogy az 1909. évi költség- 
vetésben megnyilvánult elvek — a XI. rangosztály eltörlése, az ará
nyosítás, a VIII. rangosztálynak a tanárok számára való megnyitása — 
1910-ben lényegesebb számú új állások szervezésével érvényesít
tessenek.

4. A személyes dolgainkra vonatkozó és felterjesztett kérelmünk 
tartalmát —- az 1908. évi november 1-i rendkívüli közgyűlés határo
zata értelmében — közölte az elnökség a gyógypedagógiai testvér
intézetek tanári testületéivel. — Ugyanezen rendkívüli közgyűlés határo
zata értermében a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhoz, 
valamint a magyar országgyűlés képviselő házának pénzügyi bizottságá
hoz kérvénnyel járultunk a rangsorunk egyes osztályai között fennálló 
aránytalanság megszűntetése tárgyában. E kérelmünket a pénzügyi 
bizottság egyhangúlag ajánlotta a Miniszter úr figyelmébe.

5. Elhatároztatott, hogy az 1910-iki költségvetés tárgyalásakor — 
hasonlóan a múlt évihez — ismét kérünk fel képviselőket személyi 
ügyeink hathatós védelmére.

6. Az emlékiratot és a siketnémák tankötelezettségéről szóló 
törvényjavaslat-tervezetet mindazoknak elküldte az elnökség, akiknek 
azt a múlt évi áprilisi közgyűlés elküldeni rendelle. A siketnémák
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tankötelezettségének kimondása érdekében a törvényhatóságokhoz 
intézett kérelmünkre eddig 20 válasz érkezett. Heves-, Szepes-, Gömör- 
és Kishont-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Sáros-, Ung-, Csongrád-, Torda- 
aranyos , Háromszék-, Moson-, Hajdú-, Somogy-, Sopron-, Veszprém-, 
Esztergom-, Bars-, Torontálmegye és Kassa sz. kir. város törvény- 
hatóságai pártolólag terjesztik az ügyet részben az országgyűlés elé, 
részben pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elé. Békés- és 
Borsód vármegyék napirendre tértek kérelmünk felett.

7. A hazai tanítóság nagyobb arányú mozgalmat indított a 
nyugdíjügy rendezése tárgyában. E mozgalmat az elnökség is figye
lemmel kiséri és szükség esetén a mi egyesületünk tevékenységét is 
ez irányba tereli. A- választmány pedig kimondta, hogy amikor idő
szerű lesz, Hock János országgyűlési képviselő útján a Miniszter úr 
Önagyméltóságának a mi nyugdíjügyünket is jóakaratú figyelmébe 
ajánljuk.

8. Márki Hugó dr. visszaküldte a siketnémák jogvédelmére 
vonatkozó s az egyesület tulajdonát képező iratot. A titkár ajánlatára 
elhatározta a választmány, hogy a siketnémák jogvédelmét Balogh 
Jenő dr. egyetemi tanár jóakaratú figyelmébe ajánljuk, aki a büntető 
törvénykönyv reviziójával foglalkozik. A választmány bizik benne, 
hogy anrig a büntető törvénykönyv revízióját napirendre tűzik, addig 
is Balogh Jenő dr. segítségével az igazságügyi Miniszter úrtól egy 
oly rendelet kiadását eszközölhetjük ki, amely rendelet a siketnémák 
jogvédelmének törvénybe iktatásáig a mai kor igényeinek megfelelő, 
egyöntetű elbánást fog a hazai bíróságok előtt életbeléptetni.

9. Borhely Sándor választmányi, tag bemutatta az általa össze
állított „Orvosi véleményét. Ez új összeállításnak alapul a régi, most 
is használatban levő orvosi vélemény szolgált. Több hozzászólás után 
a választmány a tervezetet elfogadta és kimondta, hogy a későbbeni 
tudományos feldolgozás céljából a siketnéma-intézetektől hiteles máso
latot kér az összes orvosi véleményekről. Ezeket a másolatokat pedig, 
mivel Borbély Sándor magára válalta, hogy a váci intézet a nyom
tatványok szétküldését évről-évre elvégzi, —- a váci intézet múzeumá
ban helyezi el. A nyomtatványok készséges és pontos kitöltésére az 
intézetek igazgatóságait az egyesület elnöksége megkéri.

10. Stern Ottó fonetikai művének magyar nyelvre való fordítta
tására és egyesületünk által való kiadására vonatkozó véleményüket 
bekül dötték Deschenszky Ferenc, Váradi Zsigmond és Völker József 
egyesületi tagok. Az Írásbeli vélemények a mű értékére nézve egy
hangú bírálatot tartalmaznak, a mű kiadására vonatkozólag azonban 
eltérők a nézetek. E tárgyban a választmány azt határozta, hogy 
tekintettel egyesületünk anyagi helyzetére, a mű kiadását elejti. Méltá
nyolva a munkának reánk nézve hasznos, gyakorlati részét, — a 
szerző engedelmével — e részeket lefordítjuk és egyesületünk hivata
los lapjában közöljük. A mű kivonatos lefordítására Váradi Zigmondot 
kérte fel a választmány, aki készséggel válalta el a megbízatást.

11. A beérkezett vélemények alapján a választmány az ez idei 
évi rendes közgyűlés helyéül Egert jelölte ki. A közgyűlés julius hó 
elején lesz. Az idő pontosabb megjelölésére az egri kartársakat kéri
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meg az elnökség. A közgyűlésen Klis Lajos a túl koros siketnémákról, 
Szatfrid József, ennek akadályoztatása esetén Szentgyörgyi Gusztáv, 
a siketnéma-intézeti tanárok anyagi ellátásáról fog értekezni.

12. Új tagokul felvétettek: Tragor Ignác (Vác) pártoló tagnak; 
Simon József (Budapest), Varsányi Ferenc és Sturm József (Eger), 
Balázs Géza (Arad), Petter Géza és Pócsy Rózsa (Kecskemét) az 
egyesület rendes tagjai sorába felvétettek.

13. Müller Lajos,: Benedek Abrahám, Scholtz Lajos, Tolnai J. 
Béla, Rózsa Ede és Éliás Jakab bejelentették az egyesületből való 
kilépésüket. — A választmány Müller Lajos kilépését, az alapszabályok 
11. §-a alapján, 1908. dec. 31-íg való kötelezettséggel tudomásul vette. 
A többi kilépés hatálya, ugyancsak a 11. §. értelmében, 1910. január 
1-vel kezdődik.

14. Mivel az egyesületnek a nyomdavállalatnál két jelentékenyebb 
összegű tartozása van, a választmány útasitotta a pénztárost, hogy a 
tagdijhátralékosokat tartozásuk kiegyenlítésére szólítsa fel. Akiknek 
visszamenőleg két évnél hosszabb tartozásuk van, azoktól — előzetes 
felszólítás után — törvényes úton kell a hátralékot behajtani.

15. A szerkesztő megbizatott, hogy néhány angol és francia 
szaklappal lépjen érintkezésbe cserepéldányok küldése tárgyában.

Kitüntetés. A király Taritzky Ferencnek, a siketnémák kolozs
vári intézete nyugalmazott igazgatójának, hosszú szolgálata és a 
siketnéma-oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany- 
érdemkeresztet adományozta. A méltán megérdemelt kitüntetéshez mi 
is szívből gratulálunk.

Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Egyiid Lajost, a siketnémák váci intézetének tanárát a VIII. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába; Pischinger Nándort és Horváth Attilát, a 
vakok budapesti intézetének zenetanárait a IX. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába; Szobolovszky Istvánt, a siketnémák körmöcbányai intézeté
nek tanárát és Abrahám Jánost, a siketnémák szegedi intézetének 
tanárát a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezte.

Gyakorlati német nyelvtan. A most megjelent új német 
nyelvkönyv, melyet magántanulás céljából Schidlof-fele módszer sze
rint Altai Rezső tanár szerkesztett, magában foglalja az eddig bevált 
nyelvtanitási módszerek mindegyikéből azt, ami a tanulni vágyó kö
zönségnek leginkább lehet hasznára. Gyakorlati alapon indul, ezért nem 
zaklatja a tanulót olyan szóanyaggal, melynek hasznát a gyakorlati 
életben úgysem venné. Körülbelül 1000 szót ölel fel, amely 1000 szó 
elegendő arra, hogy bármely társadalmi állású művelt ember gondo
latait kifejezhesse. A tanulni vágyó közönséget mondatok alkotására, 
beszélgetésre serkenti, anélkül, hogy terhes Írásbeli, avagy más fel
adatok készítésére kényszerítené. Kedves, könnyed társalgási modorban 
vezeti be a tanulót a német nyelv nehézségeibe és észre sem veszi, 
mire már egész ügyesen ki tudja fejezni kívánságait, gondolatait német 
nyelven. Nagy előnye a Schidlof-Altai nyelvkönyvnek, hogy latin (ma
gyar) betűkkel van szedve, hogy a tanulni készülőket az ismeretlen, 
új és szokatlan német betűkkel meg ne zavai'ja. Csak később, a fü
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zetsorozat végén közöl olvasmányokat német betűkkel is, amíg a ta
nulók a német nyelvvel eléggé megbarátkoztak. Az bizonyos, hogy ez 
az új nyelvkönyv a legmodernebb és a legjobb eredmény elérésével 
is kecsegteti a közönséget. Részletes prospektust és mutatványszámot 
a kiadóhivatal készséggel küld díjtalanul az érdeklődőknek. Schenk 
Ferenc könyvkereskedő kiadásában jelent meg Budapest, Semmelweis- 
utca 15. A nyelvtan 10 füzetben teljes, egy füzet ára 60 fillér és igy 
a teljes nyelvtan nem kerül 6 koronánál többe, egybegyűjtve diszes 
vászonmappában.

A tanítók nyugdija — nem örökség. A közigazgatási bíró
ság általános közigazgatási osztálya abban a kérdésben, vájjon a 
népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó intézetek 
tanítói s nevelői nyugdíj- és gyámpénztára irányában a tanitót (óvót, 
nevelőt) terhelő járulék érvényesithető-e az özvegyet és árvákat meg
illető nyugdíj- és gyámpénztári ellátás vagy részeltetés ellen, a követ
kező határozatot hozta: A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyil
vános kisdedóvó intézetek tanítói s nevelői nyugdíj- és gyámpénztára 
irányában a tanitót (óvót, nevelőt) terhelő járulék nem érvényesíthető 
az özvegyet és árvát megillető nyugdíj- és gyámpénztári ellátás vagy 
részeltetés ellen. Az indokolás szerint ugyanis az özvegynek és árvák
nak a nyugdíjhoz való joga nem az elhalt házastársról, szülőről száll 
át rájuk, hanem a törvény közvetlenül nekik biztosítja ezt a jogot. 
Ez tehát nem eshetik olyan elbírálás alá, mintha ez örökség volna.

Előfizetési felhívás. Mélyen tisztelt Kartársak! Egy új és 
figyelemreméltó könyv jelent meg múlt év áprilisában, „Das Denken 
und Sprechen des Taubstummen“ (A siketnéma gondolkozása és 
beszédje) címmel. Szerzője Schneider Mátyás, a siketnémák braun- 
scbweigi intézetének tanára. Mély tudományossággal és körültekintő 
gonddal kutatja, tárgyalja a siketnéma-oktatás elvi kérdéseit. „Minden 
megértés jelek által történik“ müvének alapgondolata, azt be is bizo
nyítja, fejtegetéseinél belőle indul ki s hozzá tér vissza. Csak akkor, 
ha a jelnek e természetes jogait megadjuk, fog a siketnéma valóban 
hangosan beszélni, mert minden olyan módszer, mely a siketnéma 
természetét semmibe veszi, kedvetlenséget fakaszt lelkében a hang
beszéd megtanulása iránt. E munka a siketnéma-oktatás módszerében 
irányt kiván változtatni, megérdemli tehát, hogy a benne foglalt esz
mékkel és gondolatokkal minden szakember behatóan foglalkozzék. 
A mű IV. része magyar fordításban a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 
augusztus—decemberi (1908.) számaiban jelent meg. A szerző meg
ígérte nekem, hogy az egésznek a lefordítására is megadja az enge
délyt. Kérem tehát mélyen tisztelt Kartársaimat, hogy b. előfizetésük
kel tegyék lehetővé Schneider munkájának magyar fordításban való 
kiadását. A mű ára 4 korona. — Ungvár, 1909. február hó. Hazafias 
és kartársi üdvözlettel Sclmlmann 0. Adolf siketnéma-intézeti tanár.

Új könyv. „A betűknek elemeikre való felbontása és a némák 
beszédre való tanításának művészete.“ Irta Juan Pablo Bonét. (Madrid, 
1620.) Franciából fordította Adler Simon. —- 2 koronáért kapható a 
„Magyar Siketnéma-Oktatás“ szerkesztőségénél, Kecskeméten.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


