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F eljegyzések .

A jó gazda az új év küszöbén mérlegre veti az elmúlt esztendő 
termését és a jövő aratás várható eredményét, hogy a mérleg két 
serpenyőjének tartalmát mennyiség és minőség szerint összehasonlítva, 
lehetőleg szilárd alapra fektesse háztartását s védhesse azt a bekövet
kezhető csapásoktól. Ha pedig gazdaságának gyarapodásáról akar meg
győződni, akkor az elmúlt évek számadatait hasonlítja össze az ideivel, 
mert a kétszerkettő nem csal meg senkit.

A mi termésünk az évi költségvetések mezején nő s annak őszi 
szántásától függ a jövő nyári aratásunk. Nem lesz hát fölösleges, ha 
megnézzük, mit jövedelmezett ez a föld nekünk a múltban és mit 
igér az új esztendőben. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az öt év 
előtti termést, vagyis az 1902. évi költségvetés adatait, a másikba 
pedig az új esztendő számait és hasonlítsuk össze azokat, hogy vájjon 
miben gyarapodtunk és mivel szegényedtünk.

JIz 1902. évi költségvetés szerint volt:

a VIII. f. o.-ban 6 igazgató összesen 20,100 K. illetménnyel, 
a IX. „ „ 9 igazg.-tanár „ 29,040 „
a IX. „ „ 9 tanár „ 26,640 „
a X. „ „ 24 tanító „ 57,050 „
a XI. „ „ 25 tanító „ 43,120 „
a XI. „ „ 7 tanítónő „ 11,900 „

tehát 80 tanerő összesen 187,850 K. illetménnyel.
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105 alkalmazott összes személyi járandósága . . . . .  246,411 K. 
Dologi kiadások ö s s z e g e ........................................................ 202,200 „

Rendes kiadások összege: 448,611 K.

1901- re elő volt irányozva 408,002 K., tehát
1902- re több a rendes kiadás 40,609 K.-val.

JIz 1907. évi költségvetés szerint van:
a VIII. f. o.-ban 8 igazgató összesen 33,500 K. illetménnyel, 

ez után 121 igazgató-tanító, tanító és tanítónő közül 
a IX. fizetési osztályban 32 összesen 110,300 K. illetménnyel,
a X. , , 38 , 99,320 „
a XI. , „ 51 „ 96,380 „

tehát 129 tanerő összesen 339,500 K. illetménnyel.

144 alkalmazott összes személyi járandósága....................  446,189 K.
Dologi kiadások összege ........................................................  254,920 „

Rendes kiadások összege: 701,109 K.

1906- ra elő volt irányozva 641,524 K., tehát
1907- re több a rendes kiadás 59,585 K.-val.

Most már, ha a mérleg két serpenyőjének tartalmát jól szem
ügyre vesszük, szomorúan kell konstatálnunk, hogy idei aratásunk 
mennyiségileg épen nem lesz több, mint az 5 év előtti termésünk 
volt és hogy minőségben ugyancsak mögötte marad annak. Ezen állí
tásunk igazolást nyer, ha az itt előforduló számokat és adatokat 
százalékokban fejezzük ki. Ilyen kimutatás szerint a fizetési osztályba 
sorozott tanerők közül:

1902-ben volt: 1907-ben lesz:
VIII. fizetési osztályban 7-5 °/o VIII. fizetési osztályban 6'2%

IX. n » 22-5% IX. „ 24-8%
X. » ” 30-0% X. , 29-5%

XI. 40-0 % XI. , 39-5%*

Ami előnyt mutatnak itt a IX. és XI. fizetési osztályok százalék
számai, azt teljesen lerontják a VIII. és X. osztályok különbözetei. 
Pedig 5 esztendő alatt de sok °/o-kal lett drágább az é le t!

Az 1902. évi költségelőirányzatban a rendes kiadások összege 
több volt az előző évinél 40,609 koronával, miből 9,060 korona esett

*) A polgári iskoláknál kerek számokban van a IX-ben 30°/o, a X-ben 60%, a 
Xl-ben 10%.
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a dologi kiadásokra, a többi pedig személyi járandóságokra, amelynek 
emelkedése az egész költségvetés 7'03%-át tette ki.

Az 1907. és 1906. évi költségelőirányzat különbözete 59,585 korona, 
miből 9,050 korona esik dologi szükségletekre és a többi 50,535 korona 
személyi járandóságokra, mely összeg az 1906. évi költségvetésnek 
7‘2:,/o-a; tehát az öt év előttinél csak 0’17%-kal magasabb. De még 
ez a kicsinyke emelkedés sem tekinthető annak, ha az 1904. évi t.-c. 
rendelkezését figyelembe vesszük.

A dologi kiadások emelkedésénél már határozott visszaesés tapasz
talható, mert az öt esztendő előtt való 2'02%-os emelkedéssel szembe 
most csak l ‘28°/o-ot állíthatunk, pedig azóta intézeteink száma gyarapo
dott és még akkor a psychologiai laboratórium költségeinek fedezésére 
sem kellett egyik évről a másikra 1,000 koronával többet beállítani.

Bizony nem Ígérkezik mennyiségben jobbnak az új esztendei 
aratásunk, mint az öt év előtti termésünk volt. Hát minőségben ? 
Ebben már igen nagy a szépséghibája. 1902-ben a IX. fizetési osztály 
mintha csak a kiváltságosok osztálya lett volna, mert tagjai mind 
igazgató-tanárok és tanárok voltak. És ez a megkülönböztetés egy 
cseppet sem veszélyeztette a status tekintélyét.

Hogy ez évben hova lettek ezek az urak, azt bajos volna meg
mondani. Hál’ Istennek, a halál kaszája nem pusztított nagyon közöt
tük öt esztendő alatt, sem igazgató nem lett mindenikből. Vagy 
talán a huszadik század demokratikus szele fújta el őket? Lehet.

No, ha már nem sajnáltuk a fáradságot 5 esztendőre vissza
forgatni Írásunkat, nézzük meg, hogy hát tavalyról nem maradt-e el 
valami ? De bizony maradt! Még pedig ugyancsak nagy üres rovat 
ásít felénk. A X. fizetési osztályból hiányzik két új név, pedig sziv- 
szorongva várta bejegyzését az 1906-ik esztendőben.

Vájjon csakugyan van-e két betöltetlen állás az 1906. évre meg
szavazott költségvetés szerint a X. rangosztályban ? Van. Mert az 
1906. évben szervezett új állások rangosztályok szerint igy oszlottak 
meg: a VlII-ban 1, a IX-ben 4, a X-ben 3 és a Xl-ben 3. Ehhez jött 
még nyugdíjazás által megüresedett 1 állás a VIIL rangosztályban és 
halálozás miatt a IX-ben megüresedett 1 állás. Ekkor aztán igy ala
kultak a betöltendő állások: VlII-ban 2, IX-ben 7 és a X-ben 10. 
Ezek közül betöltettek a Vili. és IX. rangosztály állásai, azonban a 
X. fizetési osztályban 1906-ban csak 8 kinevezés történt, tehát a 
X. rangosztályban 2 állás betöltetlenül maradt. Pedig ugyancsak nehe
zen várják a sorosok és soron kívüliek.

Tisztelettel kérdezzük, van-e erről tudomása a szaktanácsnak? 
Ha van, — már pedig lenni kell — miért nem teszi meg a szükséges
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lépéseket illetékes helyen? Utóvégre a szaktanácsnak kell őrködnie a 
mi jogaink felett és mi ő tőle várjuk érdekeink megvédelmezését. Már 
az sem volt igazságos dolog, hogy a múlt évi költségvetés alapján az 
országgyűlés által megszavazott és október hótól számitandó új állásokat 
csak november hónapra töltötték be. De ez csak kicsinyes garasosko
dásnak nevezhető, hanem két állást egészen betöltetlenül hagyni abban 
az évben, melyre az megszavaztatott, nemcsak hiba, de mulasztás is. 
Kérjük azért ezt — talán feledékenységből származott mulasztást — 
az új esztendőben mielőbb pótolni.

És még egyet! Vájjon mi is ott lehetünk-e ebben az esztendőben 
annál az asztalnál, ahol határozni szoktak felőlünk?

Ezeket tartottuk szükségesnek feljegyezni az új év első napján, 
hogy valamikép el ne bizakodjunk képzelt gazdagságunkban, mert bizony 
inkább csak szegényedünk, mint gyarapodunk.

A hangok  ta n ítá sá n a k  s o r re n d je /)
A hangok tanításának sorrendjét nem a népiskolai tanmenet álla

pítja meg, ahol tudvalevőleg a betűvetés könnyebbsége az irányadó. 
Annál kevésbbé lenne jő az abc sorrendje. De még a beszélni kezdő 
halló gyermek hangoztatási sorrendjét sem vehetjük egészen irányadóul, 
mivel a halló kisdednél a beszélő szervezet fejlettsége vagy fejletlen
sége szabja meg az egymásutánt. A siketnémánál a szervezet fejlettnek 
mondható, legfeljebb gyakorlatlan. Itt azonban a láthatás, az érzékel
tetés az a főszempont, mely a hangok egymásutánját megállapítja.

E főszemponton belül azonban vannak eltérések, mert az egyéni 
nézet és egyéni képesség, a megszokás, és főként: a tanulók más-más 
alapképessége indokolttá teheti, hogy kisebb eltérések lehessenek a 
sorrendben. Azonkívül figyelembe veendő, hogy némely hangok hiába 
láthatók és érzékelhetők, mert utánzásukra kezdetben nincs meg a 
tanulóban a képesség (r).

Bármely felállított sorrendtől tehát lehet — és a körülmények 
szerint kell is, hogy legyen — kisebb eltérés. Ez azonban nem gátolhat 
meg abban, hogy a főbb szempontok szerint egy sorrendet fel ne állít
hassunk és azt ne követhessük.

A hangok sorrendjének e felállításánál kizárólagosan csak egy 
szempont vezérel, az t. L, hogy melyik hangot veszi észre és tudja 
előbb utánozni a gyermek. A többi szempontot, hogy t. i. magánhangzó-e 
vagy mássalhangzó, zöngés-e vagy zöngétlen, fúvó-e vagy pattanó, 
előbb vagy hátrább képződik-e, ajkcsucsoritással jár-e vagy anélkül 
képződik, könnyű irású-e avagy nehéz betűalak, egyszerű vagy össze
tett-e, hogy ilyen vagy olyan helyzetet foglal el a tudományos rend- *)

*) Ez egy részlet szerzőnek sajtó alá rendezendő fonetikai munkájából.
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szerben stb. stb., figyelmen kivül hagyjuk. Lehet, hogy e szempontok 
közül egyik vagy másik következetesen érvényesül a főszempont keretén 
belül, de ez épen úgy nem lehet érdeme a beosztásnak, mint ahogy 
gáncs nem érhet a tudományos szempontoknak figyelmen kivül hagyá
sáért.

A hangok képzési módja és az e közben észlelt tapasztalatok.

Az első hang a zönge. Ez a hangszalagok rezgéséből keletkezik. 
Kijöhet az orron vagy a szájon át s mindkét esetben zönge marad. 
Mégis jobb, ha a zöngét a szájüregen irányítjuk kifelé, mert a beszéd
hangok túlnyomó része itt jön ki, tehát ezt szokja meg előbb a tanuló is. 
Másrészt meg azért is kívánatos ez, nehogy az előtérben jelentkező 
orrhang rányomja színezetét a következő többi nem orrhangú hangokra 
s ezeket is nazálissá tegye. A zöngének főtulajdonsága, hogy képzé
sekor a hangszalagok rezegnek, tehát ezt kell érzékeltetni és megje
gyeztetni a növendékkel is. Egyik kezét a gégénkre, a másikat az övére 
téve, kicsiny szájnyílással — amennyi a nyelvet nem mozdítja ki nyu
galmi helyzetéből — á-hoz hasonló zönge hangot ejtünk. A legtöbb 
esetben ezt a zöngét észreveszi s utánozza is a gyermek. Van azonban 
eset, hogy e mozgást nem veszi észre s nem utánozza a tanuló. Ez 
esetben ó, ú féle szájcsucsoritással ejtünk zöngét s igy utánozza a 
gyermek. De még mindig nem mindenik. Van, aki csak az i féle hang 
rezgésére raegál. Másik meg a b alakjával járó zönge iránt fogékony. 
Van oly tanuló is, aki az ajak r  (br) mozgásával járó rezgést veszi 
észre. A másik a v vagy b féle zöngét fogja fel először. Van, aki 
mindjárt kezdetben ni féle orrhangú zöngét ejt. Zöngének jó ez is, 
de az orrhangú színezet most kezdetben nem kívánatos, tehát a levegő 
útját a száj felé kell terelni. Az orrhangnál az inyvitorla le van eresz
kedve, azért megy a levegő az orron át. Az inyvitorlát tehát fel kell 
emelnünk annyira, hogy az a garatüreg falához tapadjon s a levegőt 
ne az orron, de a szájon át irányítsa kifelé. Erőszakos úton — esetleg 
valamely eszköznek vagy ujjnak benyújtani akarásával — senki ne 
próbálja célját elérni, mert nem éri el, sőt kárt is okozhat a szerve
zetben. Még a mutatás, magyarázat sem vezet célhoz, mert az ily értel
metlen gyermek fel nem fogná a lényeget s ha felfogná is, fegyelme
zetlensége folytán eleget nem tehet a kívánalomnak. Hanem : oly léleg
zési, fúvógyakorlatok végzendők, melyek játékszerű jellegüknél fogva 
az első mutatásra utánozhatok. Ezzel annyit biztosítunk, hogy az iny
vitorla felemelkedik és a levegő a szájon jön ki. Ennek kell aztán 
zöngésséget adni úgy, hogy a gégefőn, arcon, ajkakon érzékeltetjük a 
rezgést. Ha tehát orrhang jelentkezik először, akkor gyertyalángot, papir- 
szeleteket stb. könnyű tárgyakat fúvatunk — játékszerüleg — a növen
dékekkel. Ebből kialakul az f .  Az f  szájállásban azután zöngét han
goztatunk, azaz f-t ejtünk sokáig, hogy a levegőnek a szájon való kiöm
lése és a zöngése nyilvánvaló, érzékelhető legyen. Ugyancsak e szempont
ból kell az ú, ó hangokkal is gyakori próbát tenni. Az e hanggal is lehet 
és kell próbálni, miközben a nyelv a nyugalmi helyzetből előre jön a 
fogakhoz. Az f-t is fel lehet használni, minthogy e hangnál magas és 
éles a rezgés és némely gyermek épen e rezgés iránt fogékony.
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A zönge kihozatalára ajánlatos az a mód is, hogy az említett 
magánhangzók elé egy-egy mássalhangzó tétessék, igy: pápápápá, papa
papa, babababa, tatatata stb. A cél ne az legyen, hogy a tanulót tiszta 
p, b, t, á, a hangok kiejtésére képesítsük, csupán a természetes, eről- 
tetettség nélküli zöngehangot keressük.

Egyik gyermeknél ez a mód, a másiknál a másik fogás vezet 
sikerre, azért — ha szükséges — meg kell próbálni minden módot.

Ha az eddigi eljárási módnak figyelembe vétele mellett is meg
történik, hogy nem ad zöngehangot a gyermek, vagy erőltetett az a 
zönge, vagy nem elég csengő, fátyolozott, akkor a következőket vegyük 
figyelembe.

A türelmet ne veszítsük el, a reményt ne adjuk föl. A gyermeki 
elme és szervezet is — mint az alma — időre érik. Az idő meghozza 
a sikert, ha kissé később is. Ne akarjuk mindenáron ma elérni azt, 
aminek holnap lesz itt az ideje. Az erőltetettség ellen egyedüli szer 
első sorban a magunk nyugalma, ami nyerjen kifejezést arcunkon s 
beszédszerveink lehető természetes állásában. Ugyanerre intsük a 
tanulót is. Ha pedig fátyolozott a zönge hang, szintén arra vezethető 
vissza, hogy kelleténél nagyobb erő fordittatott a képzésére; tehát intsük 
le a nagyobb erőkifejtést és talán erőltetett szájállást és csak a leg
kisebb mozgásra szorítkozzunk.

Ily körültekintő eljárás mellett bizonnyal sikerülni fog 2—3 hét 
alatt valamennyi növendéknél tiszta, csengő, vagy legalább is elfogad
ható zöngét létrehoznunk. Ha pedig e zönge megvan, akkor azt arány
lag nem nehéz dolog a különböző betűk hangjai számára igy, vagy 
amúgy módositani. A zöngének és a zönge nélküli leheljeinek köny- 
nyebbségi sorrendben való módosítása, illetőleg a hangok képzése és 
javítása az alábbi módon történik.

ám Zöngés hang. Az inyvitorla itt is, mint minden zöngés hang
nál, — kivéve az m, n, ny, — a garat falához simul s a hangsza
lagok között rezgő levegő a szájüregen tódul ki. Az ajkak a nyugalmi 
helyzetből (gyengéden egymáshoz érnek) egész szélességükben annyira 
távolodnak egymástól (a felső ajak mozdulatlan marad, az alsó pedig 
leesik), hogy az ajkak közepén a beszélő hüvelykújjának vége beférhet. 
A nyelv hegye nyugalmi helyzetéből (a fogak mellől) hátrább és lejebb 
húzódik, az alsó foghús alá, az egész nyelv pedig szintén hátrább 
húzódik és lejebb nyomul. Az alsó fogsor hegye látszik, a felsőé nem. 
A kettő éppen egymás fölött legyen. Az ajkak ne feszüljenek. E hely
zetben a lágy Íny (inyvitorla) felhúzódását még nem látjuk. Ha csak 
lehetséges, ne is akarjuk látni és láttatni, mert különben nagyobb 
szájállás kell hozzá és talán erőltetettség keletkezik. Hibás az á, ha 
az inyvitorla nem emelkedik fel eléggé a garat falához, tehát az á 
orrhangú lesz. Az orrhanggal sokszor együtt jár az is, hogy a nyelv 
hegye hátrább, háta pedig feljebb húzódik. Az úgynevezett fejhang 
ellen a mell rezgését kell érzékeltetni. Ha az ajkak és nyelv nem a 
kívánt állásban vannak, akkor a, e stb. féle hang hallatszik. Tehát 
a beszélő .szervezet jó beállítása szükséges.

Az a rezgését érzékelhetni a gégefőn, a lehelletet a száj elé tett 
kézfejen, tenyéren; a száj állása pedig látható. A mesterséges eszkö
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zök, beavatkozások lehetőleg kerülendők vagy kis mértékben haszná
landók. Az úgynevezett nyelvcsontocska merőben nélkülözhető is, az 
újjal való irányítás ritka legyen, a tükör csak utolsó esetben vétessék 
elé. Ezek helyett jobb és csaknem kizárólag az az érzékelési mód 
használandó, hogy a tanuló egyik kezét a mi gégénkre, arcunkra, 
ajkunkra, mellünkre stb. helyezze, másik kezét pedig magának meg
felelő testrészére. Azonban erről is szokjék le 2 - 3 —4 év alatt akként, 
hogy ne csak rajtunk ne érzékeljen igy, de idővel még magán sem. 
A tanár kezeügyében azonban legyen tükör, hogy önmagát megvizs
gálnia, ellenőriznie mindig legyen könnyű alkalma.

ft. Zöngétlen hang. Az inyvitorla — mint minden zöngétlen hang
nál -- a garat falához simul és a levegő a szájüregen jön ki. Az 
ajkak összecsukódnak, de erősebben, mint pl. a A-nél. Amennyiben a 
növendék csak a ú-nek megfelelő laza bezáródást végezné: a két hang 
közötti különbséget az ajkak és a szájszögletek érzékeltetésével kell 
észrevétetni. A p- nél ugyanis feszültebbek az ajkak, száj szögletek, mint 
a &-nél. Ha a jól bezárt és a szájban tömöritett levegőt — zönge 
nélkül — kipattanjuk az ajkak közepén: p hang keletkezik. Megtör
ténhetik, hogy egyik-másik növendék a zöngés p-1, azaz a b-1 han
goztatja. Ha ilyenkor nem szándékozunk a b-1 megrögziteni, a p szá
mára fúvási gyakorlatokat végzünk, — zönge nélkül, — majd össze
csukjuk az ajkakat s igy záródásokkal végezzük a fúvást; ez is 
elvezet a p-hez. A pattanásszerű levegőkiömlés csak egy pillanatig 
tartson, különben vagy h vagy valami zönge hallatszik, ami elrontja a 
jó p l. A nyelv nyugalmi helyzetben van, a fogsorok közel vannak 
ugyan egymáshoz, de nem érintkeznek, az ajkak ne húzassanak be a 
két fogsor közé, az erőlködésig ne feszüljenek, ne egész szélességük
ben pattanjanak szét, csak a középen. Érzékelhető a levegőpattanás a 
kézfejen, a hüvelyk- és mutató-újjnak az alsó ajkakra tevése által. 
Negative a gégén is érzékelhető, t. i. ott rezgés nincs.

(Folyt, köv.)

Szakirodalm i szem le.
A z  ariikulatorikus oktatás módszeréhez. A wien-döblingi siket- 

néma-intézet múlt évi értesítőjében Baldrián Károly az artikulatorikus 
oktatásnál követett eljárását ismerteti. Értekezésében abból a tapasz
talatból indul ki, hogy sokszor a nem épen tehetségtelen növendékek 
sem tudnak haladni a beszédtanulásban. Ennek okát abban találja, 
hogy a gyermekek a művészi beszéd mechanikáját és technikáját kel
lően nem sajátították el. Utal egyúttal arra is, hogy azok a tanulók, 
akiknek a beszéd nem okoz nehézséget, örömest használják azt, úgy 
hogy a hangbeszéd csakhamar gondolataik kifejező eszközévé is válik". 
A jó beszéd elengedhetetlen feltétele azonban a hang természetessége 
és az egyes hangok összekapcsolásának biztonsága s könnyedsége. 
Ennek elérése céljából szükségesnek tartja, hogy a hangok kifejlesz
tése bizonyos sorrendben történjék. Baldrián az általa követett sor
rendet érdekes és értékes megjegyzésekkel kiséri. Első hangnak az f - t
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veszi. Ez — nézete szerint — feltétlenül egyike azoknak a hangok
nak, amelyeknek beszédszervi mozgásait a növendék könnyen utánoz
hatja. A levegőnek hosszantartó és nem nagyon erős kiáramlása pedig 
a gyermek kezefején, szabadon függő ingán, vagy a gyertya lángján 
minden nehézség nélkül szemléltethető. A hangot azonban minden meg
erőltetés nélkül kell képeznie a növendéknek. A folytonosságára pedig 
különös gondot kell fordítani, nehogy a beszédtanitás későbbi folyamán 
nagyon röviden ejtse ki ezt a hangot a siketnéma, vagy hogy egészen 
elnyelje. Mielőtt azonban az /képzéséhez hozzáfogna, előbb már zönge- 
adásra ösztönzi tanulóit. így tehát nemsokára a második hangra, az 
a képzésére kerülhet a sor. Gyakorlása alkalmával megérteti a növen
dékkel, hogy képzésénél nem a nagy szájállás a fő követelmény, hanem 
a gégefő megfelelő rezgése és a rezonancia, amely a mellen és háton 
is érezhető legyen. Óvakodnia kell a tanárnak a természetellenes arc
játéktól, nehogy a tanulók hozzászokjanak arcuk fmtoritásához. Ne 
akarjunk minden növendéknél azonnal erős hangot kifejleszteni. Az 
erőltetett hang nemcsak hogy nem természetes, de ártalmas is lehet 
az egészségre. Az erőlködés pedig fejhangot eredményezhet. Erős han
got csak fokozatos gyakorlás által szabad elérni. Az a és /-bői a követ
kező gyakorlatokat állítja össze: fa , af, (afa) f a f  (fafa). Ezek után 
következik a b. (Meg kell jegyeznünk, hogy a németek b-je nem azonos 
a magyar ¿-vei. Előbbi zöngenélküli média, az utóbbi zöngés explozíva. 
P-jük pedig aspirátás hang: ph.) Nézete az, hogy a ¿-bői könnyebben 
kifejleszthető a p, mint ebből amaz és a növendékek nem szokhatnak 
az erős kiejtéshez. A b-1 ba és baba szavakban gyakorolja, melyek 
után az ab következik. E hangcsoport gyakorlásánál különös gondot 
fordít arra, hogy a b, második momentumának hosszabb visszatartása 
után, hirtelen kifejeződjék, nehogy ab»-nak hangozzék. Célszerű a b-1 
különben mindjárt kezdetben középső részének hosszabb-rövidebb visz- 
szatartásával gyakorolni, hogy a tanulók mielőbb hozzászokjanak a 
beszéd pontos utánzásához. Elejét vághatjuk ezáltal a hangok hanyag 
képzésének is ; a későbbi akadályokat pedig sokkal könnyebb lesz 
legyőzni. A cikkíró a hangok kapcsolásánál fellépő karakterisztikus 
jelenségekre is felhivja növendékei figyelmét. Ennek azonban nem 
szabad úgy történnie, hogy nagy szájáilással vagy a beszédszervekre 
egyéb káros módon ejtsük ki az illető hangot. A b néma momentumát 
ö akképen szemlélteti, hogy fogásra nyitott kezét hirtelen ökölbe szo
rítja, tetszés szerinti ideig úgy tartja, majd hirtelen kinyitja. Ha a 
szemléletet intenzivebbé akarja tenni, akkor még meg is fogja a növen
dék kezét. Újjaival gyakorolt szorítással pedig érzékelteti, hogy meddig 
tartsa vissza a képzést. Az /  folytonosságát pedig akként érzékelteti, 
hogy mutatóujját a képzés tartama alatt a gyermek kezefején végig
húzza. Ezzel az eljárással minden esetben a képzendő hang valamely 
lényeges tulajdonságára mutat rá, de a tökéletes szemlélet szempont
jából egyidejűleg mintaszerűen hangoztatja is azt. A jó kiejtés elsajá
títása céljából felette kívánatos még az is, hogy minél előbb külön
böző helyen képzett hangokat tanuljon a növendék kiejteni. Ebből az 
elvből kifolyólag a b után az ada hangcsoport keretében a d-re kerül 
a sor. Itt is a második a előtti mozzanat hosszabb-rövidebb vissza
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tartását gyakoroltatja, hogy a végső hangzó minél szebben simuljon 
az előtte valóhoz. A d-1 még a da és Bad szavakban gyakorolják a 
tanulók. Ezután a r következik, ami a legtöbb szakember előtt korai
nak fog feltűnni. Az iró a hangok sorrendjét azonban a szerint álla
pítja meg, amint azok könnyebben vagy nehezebben vehetők észre. 
Következésképen legelőbb azokat tanítja, melyek létrehozásánál vala
mennyi képzési elem (légáram, rezgés, zönge és rezonancia) működik 
közre és érzékelhető s csak későbben azokat, melyeknél az elemek 
egyike vagy másika hiányzik. A r  képzésénél valamennyi elem elő
fordul, sőt a rezgés nemcsak a tapintás által fogható fel, hanem lát
ható is ; a könnyen felfogható hangnak pedig nem kell egyszersmind a 
a legkönnyebben utánozhatónak is lennie! E hang korai gyakorlása 
különben azért is kívánatos, mert tiszta és kellemes csengésű r csak 
hosszas gyakorlás által érhető el. Mellékzörejtől-mentes r-t azonban 
csak alkalmas hangcsoportban lehet kifejleszteni. Ilyen a dra és bra. 
Ezek kezdő hangjainak végső mozzanata nagyon alkalmas a rákövet
kező r  feloldására. Az r-t követő vokális pedig a zöngét veszi át s 
igy arra sem kell ügyelnie a növendéknek, hogy az r  képzése után a 
hangszalagok rezgése is megszűnjék. Az ne aggassza a tanárt, ha az 
r mindjárt kezdetben nem volna kifogástalan. A hosszas gyakorlás 
meghozza itt is a kívánt eredményt. Itt jegyzi meg a cikkíró, hogy 
oly hangcsoportot sohase gyakoroljanak a tanulók, amilyen az élő 
nyelvben nem fordul elő. Ha a felvett hangcsoport jelentőséggel is bir, 
úgy még jobb. A jó kiejtés szempontjából azonban az ellenkezőjét is 
meg szabad engedni. Hatodik hangja az m, melynek megrögzítése a 
legtöbb növendéknél nem jár nehézséggel. Csak arra kell figyelni, 
hogy meglegyen a természetes hang sajátsága és magassága. Ezt könnyű 
elérni, feltéve, hogy az m -1 az ama hangcsoportban gyakoroltatjuk. Az 
m-1 az n követi. Mindkét hangot csak az orrüreg feltétlen tisztasága 
mellett lehet képezni. Miért is az artikulatorikus oktatás első feladata, 
hogy a növendéket a zsebkendő használatára szoktassa. Az n után a 
g-t tanítja. Ezt a b és d már előkészitette. A g  képzésénél arra szok
tatja tanulóit, hogy az állkapocs természetes állásában megmaradjon. 
Csak a g után kerül a sor a p, t és k-m. A képzésüknél létrejövő zár hir
telen feloldását jobb keze felé hajlított középső ízének hirtelenül tör
ténő kiegyenesitésével szemlélteti. Az ily kézmozdulatok — a cikkíró 
szerint — a beszédszervek együttmozgásait is elősegítik. Tizenkettedik 
hangja az u. Szokás szerint az o következnék, de mivel az a és u 
közötti különbség föltűnőbb, azért amazt választja, Ezt a hangot a 
legtöbb tanuló nem képezi oly tisztán, mint az o-t, de ezt nem tartja 
oknak arra, hogy ellenkezőleg cselekedjék. Különben is majdnem min
den növendék más és más vokálist ejt ki a legtisztábban, melyet aztán 
a többi hang kifejlesztésénél zsinórmértékül vehetünk. Az u után az au-1 
tanítja. Erre a m következik, melynek képzésénél arra kell ügyelnie a 
tanárnak, hogy a növendék az ajakizmokat ne feszítse meg túlerösen. 
A m után az o-t, utána pediz az i-1 fejleszti ki. Ez a hang gyakran 
nyer fejhangú színezetet, aminek oka rendszerint a türelmetlen forszi- 
rozás. Ajánlatos tehát mielőbb hozzáfogni kifejlesztéséhez! Ha az i-1 
jól begyakorolta, akkor majdnem ugyanazon szájállás mellett, a nyelv
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nek némi helyváltoztatásával az é-t képezteti. Ez alkalommal figyel
mezteti a növendékeit arra, hogy a vokálisok képzésénél a toldalékcső 
által okozott modifikálást mindenkor a nyelv artikulációjával kell elő
segíteni. A következő hangot, az l-t a blatt, szóban fejleszti ki. Ennek 
kapcsán Baldrián egy érdekes esetet beszél el. Egyik növendéke a blatt 
szóban sem tudott tiszta l-t képezni. Ámbár a tanulóban a rosszul 
ejtett hang kijavítására megvolt a jóakarat, mindazonáltal az mindig 
rosszabb s rosszabb lett. Véletlenül az w-ra terelte a gyermek 
figyelmét. Ezt szintén rosszul képezte. S ime az l-t a fenti szóban 
tisztán és ércesen ejtette ki. Ebből az esetből azt következteti az iró, 
hogy az / a fenti hangcsoportban természetszerűen lép fel, és hogy a 
növendék figyelmének a hibásan ejtett hangról való elterelése által 
lehetővé válik, hogy a hibát akaratán kívül is kijavítsa. Ha pedig nem 
sikerül mindjárt kezdetben a hangot helyesen kifejleszteni, hagyjuk 
abba a kísérletezést néhány napra. Ebben az esetben a helytelen kép
zés emlékezeti képei elmosódnak; az újabb kísérletezés pedig sikerrel 
járhat. Azért nem is szabad mindjárt kezdetben a gyermeknek tudtára 
adni, hogy a hangot rosszul képezte, mert ezáltal a bizonytalanság és 
zavar érzete támadhat fel benne. A beszédkészség fokozása céljából 
pedig rendkívül kívánatos a növendék bizalmát fejleszteni, nem pedig 
elnyomni. Az l-t még biod, Mind, allé, Ball, lacht, Loch, Poldi és 
Baldrian szavakban tanítja. Ezen a fokon már két, három, sőt négy
tagú szólamok is előfordulnak, mint Guten Tag! Guten Morgen stb. 
(19. és 20. hangja a eh.) Huszonegyedik hangja a j .  Ezt mindig két 
vokális között tanácsos gyakorolni. Utána következik az eu (au) és a 
5 (seb). Utóbbi az is szótagban. Az izolált s-re csak akkor kerül a 
sor, ha az es, as, os, us kellően begyakoroltatott. Csak a hosszan és 
erőlködés nélkül ejtett és begyakorolt s-nek van tartós értéke! Az s-sel 
egyidőben tanítja Baldrian az affrikátákat. A következő hangnál, az 
M-nél arra törekszik, hogy i-s színezete legyen. E hang kifejlesztésénél 
azt ajánlja, hogy ne az u-ból, hanem az ¿-bői induljunk ki. A már 
előbb tanult 5-ből pedig rávezeti a tanulót a sz(s)-re. Ezt iszi, esze, 
uszi, aszi, osza stb. hangcsoportokban gyakorolja. A gyakorlati alkal
mazás ezekben a mondatokban történt: Allé sitid brav. Rosa ist flei- 
szig. Josef ist grosz.. Huszonhetedik hangja az ő. Kifejlesztésénél, 
nehogy o-s színezete legyen, az ¿-bői indul ki. Az iskolaév 31. heté
ben az tig, nh-t tanította. Ennek a hangnak az a-ng-a, o-nk-o stb. 
hangcsoportokban való gyakorlása úgy történt, hogy a kezdő vokálist 
a növendékek hosszan ejtették, az ng explozív mozzanatát bizonyos ideig 
visszatartották s csak azután hangoztatták a végső hangot. Az ng kép
zésénél végbemenő folyamatot az ökölbe szorított kéznek hirtelen való 
kinyitásával szemléltette. Hangsora legvégére a h került, mert ez a leg
nehezebben szemléltethető és utánozható hang. Hatása üveg vagy pala
táblán vagy hideg levegőben mutatható be. Különben csak a hőérzék 
által vehető észre. Képzésénél a növendéknek már bizonyos tapasz
talatra van szüksége.. Á késői kifejlesztés tehát teljesen indokolt s egy
úttal hű maradt ahhoz az elvéhez is, hogy a legkevesebb beszédelem
ből álló hang legutoljára maradjon. Gyakorlásánál arra kell szorítani 
a tanulót, hogy a hangot minél kevesebb levegőveszteséggel képezze.
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Kifejlesztésénél Baldrian előzetes lélekzetvétel nélkül há-1 mondat a 
tanulóval az ablaktáblára. Ha azon csapadék képződik, jónak kell lennie 
a fe-nak is. Kezdetben ennyivel meg kell elégedni, sőt többet követelni 
nem is szabad. A fokozatos gyakorlás feladata azután, hogy a növen
dék a hang kiejtésében biztonságra tegyen szert, levegő után ne kap
kodjon s mellkasát természetellenesen ne emelje. Itt emliti fel a cikk
író, hogy a külön lélekzési gyakorlatokat céltalanoknak tartja. Nézete 
szerint sokkal természetesebb a lélekzést a beszédtanitási anyagon 
gyakorolni. Azért a logikus egészet képező, együvé tartozó szócsopor
tokat egy lélekzettel ejteti ki. A hangok kifejlesztésének befejezése után 
még néhány, gyakrabban előforduló hangkapcsot tanit. Nevezetesen 
a ts (c) és az x-t. Mindkét diftongus képzése az első alkotó elem vissza
tartásában, illetve a második résznek helyes előkészítésében rejlik. A 
c és x képzésénél, továbbá a d, t, n, /-lel történő kapcsolásoknál végbe
menő folyamatot a száj természetes tartása mellett látni nem lehet. 
A nyelvnek a fogakon kívül való kiöltögetése nincs megengedve. A 
képzés módját tehát másképen kell szemlélhetővé tenni. Például: 
amikor a növendék a zárlatot képezi, a tanár hüvelykujját a mutató
ujjára csapja. Ha újjait egymástól eltávolítja, mutatóüjjával pedig pat
tint, akkor a tanuló a zárlatot feloldja, nyelvével pedig olyan mozdu
latot végez, amely az előbbi hanghoz hozzásimuló 52-nek felel meg. 
Ily eljárás által elejét veszi a hangok helytelen képzésének s fokozza 
a leolvasási képességet is. Ugyanis az épérzékű sohasem képezi a 
hangkapcsolatokat úgy, hogy a végbemenő folyamatot látni lehessen. 
Amiért is a siketnémát hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy ilyen esetek
ben kombináljon. Ha a tanuló az ndl-1 valamely szóban leolvasni nem 
tudná, helyesebben cselekszik a tanár, ha a szót felirja a táblára, 
mintsem olyképen ejtse ki azt, mint azt épen csak a siketnémák inté
zeteiben látjuk és halljuk. Hogyan tanuljon meg a siketnéma helyesen 
és természetesen beszélni — kérdi Baldrián — ha a leolvasás meg
könnyítése végett természetellenes és torz szóképeket nyújtunk neki? 
Az előbb felsorolt hangkapcsolásokon kívül még a veláris kapcsoláso
kat tanitja. Ezek képzése nehézséget nem okoz, feltéve, hogy az explo
zív hangot explozio nélkül ejtik ki a növendékek. Általában a hangok 
helyes kapcsolására úgy tanitja növendékeit, hogy minden új szót szin- 
tétikusan gyakorol be. Pl. ezt: „az oltár“ igy: a, az, azo, azol, azolt 
stb. A szavak ilyetén való begyakorlása által elérhető eredmény bő 
kárpótlást nyújt a látszólag elpazarolt időért és fáradságért. Külön 
gyakorlatokat végez még a hosszú és rövid szótagok (afa, affa, umó, 
ummo stb.) közötti különbség felismerése céljából, továbbá, hogy az 
egyforma vokálisú hangcsoportokat a növendékek mindvégig a kezdő 
hangzó szájállásával (eke, ala stb.) ejtsék ki. Az erősségi hangsúly gya
korlásánál különös elővigyázatot ajánl, nehogy a növendékek a hang- 
súlyozás örve alatt üvölteni tanuljanak. Célszerű azért az erős nyo
matékei szótagokat első, az első nyomatékúakat második, a második 
nyomatékúakat pedig harmadik rendű nyomatékkai kimondatni. Ha ezt 
a siketnéma megtanulja, beszédje kellemes és érthető lesz. Befejezésül 
közli még néhány szakember és a maga hangsorát. Összehasonlítás 
céljából én is ide iktatom azokat:
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Hill (1838): h, a, u, i, p, t, k, o, e, au, ai, f, sz, eh, w, s, j, ä, 
b, d, g, sch, m, n, ng, 1, r, ö, ü, äu.

Arnold (1865): h, f, v, s, sz, ch, sch, b, p, d, z, t, g, k | rn, w, 
n, a, u, 6, e, i, 1, r, ä, ü, ö.

Heil (1870): h, r, b, d, f, s, sch, w, 1, a, o, u, e, i, p, t, ii, ö, 
au, ai, äu, m, n, g, k, ch, j, ng,” z, x, nk.

Vatter (1891): b, d, g, f, w, s, sch, ch, a, ra, n, ng, h, p, t, k, 
u (au), o, 1, ä (e), i (ei), j, r, z, qu, ö, ü, äu.

Baldrian (1905—1906): f, b, a, d, r, m, n, g, p, t, k, u (au), w, 
(ch, ach), o, i, ai, e, 1, ch (ach), ch (ich), j, äu, sch, (pf, st, sp), ü, s, 
ö, ng, (nk), h, z, x, tn (slb.). Erdös Istvän.

Á ltalános pedagógiai szem le.
¿1 gyógypedagógia és a javitó-iniézetek. Érthető előttünk, ha 

szakférfiú azt az ügyet, melyet szolgál, mélyíteni s fejleszteni igyek
szik, sőt azt tartjuk, hogy ez minden lelkiismeretes szakférfiúnak köte
lessége is, de teljesen érthetetlen, ha valaki nem a saját ügyét, amely 
ugyancsak rászorul még a művelésre, kívánja előmozdítani, hanem 
ahelyett másokat akar boldogítani. Nemrég egy kartársunk a tanító
képzőket kívánta megreformálni, most meg Éltes Mátyás, a gyenge- 
tehetségűek budapesti iskolájának vezetője, a javitó-intézeteket szeretné 
a gyógypedagógiával egy kalap alá vonni. Az egész siketnéma-oktatás 
terén ugyan nincs egyetlen egy szakember, aki a gyógypedagógia alá 
tartozónak vallaná magát, de mivel hivatalosan odasoroztak bennünket 
akaratunk ellenére is, kénytelenek vagyunk foglalkozni mindazon moz
galmakkal, melyek az u. n. gyógypedagógia köpenyege alatt történnek 
és igy bennünket is közelebbről érdekelnek.

Éltes úrnak már régi eszméje, hogy a javitó-intézetek a gyógy- 
peagógia keretébe vonassanak és bár a legérdekeltebbek, akik saját 
dolgaikat bizonyára jobban ismerik, mint a tőllük távol állók és akik
nek a javitó-intézetek fejlesztése kötelességük, úgyszólván tudomást 
sem vettek Éltes törekvéseiről; s éppen azért mi sem láttuk eddig 
szükségét, hogy vele foglalkozzunk.

Kedvenc eszméje azonban nem hagyja nyugodni Éltest, aki jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal fáradozik azon, hogy felfogásának híveket 
szerezzen. Komoly tanügyi lapokat sorakoztat ügye mellett, felolvasást 
tart a „Magyar Pedagógiai Társaságiban s ennek lapjában megjelent 
felolvasását külön lenyomatva, terjeszti azt. Mondanunk sem kell, hogy 
mind e tényezők az ügy lényegét, mint távol állók, vajmi kevéssé 
ismerhetik és nem is csodálkozunk, ha Éltesnek sikerül eszméinek 
ott tért hóditani. És ezért immár itt az ideje, hogy most már mi is 
felemeljük szavunkat és előre is tiltakozzunk az ellen, hogy oktatás
ügyünket még más újabb, a siketnémák oktatásügyétől teljesen távol 
álló irányzatokkal összekeverjék s azt a szó szoros értelmében meg
nyomorítsák. Hiszen a mai kort épen az jellemzi, hogy a tudománynak 
legkiválóbb művelői egy-egy ágnak csak kicsinyke részét munkálják,
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de azt aztán alaposan. Hát nem vagyunk eléggé megnyomorítva már 
most is, nem érpzzük-e valamennyien azt a veszteséget, amelyet a 
siketnémák oktatásügyében való alapos kiképzés helyeit az u. n. gyógy
pedagógia több ágainak — felesleges — tanulmányozására kellett for
dítanunk? Mennyi erőt pocsékoltunk el hiába, amelyet, ha a siket
némák ügyének művelésére fordíthattunk volna, bizonyára nem ott 
állnánk, ahol ma állunk. És most még idecsatolnák a javitó-intézeteket 
is ; hiszen akkor legcélszerűbb lesz az ország mindennemű és rendű 
iskoláját a gyógypedagógiához csatolni, mert, ahol egyáltalán pedagógiá
ról szó van, ott mindenütt lehet legalább is annyi rokon vonást találni, 
mint a javitó-intézetek növendékeinek oktatásában.

Azt kétségtelenül elismerjük, hogy a gyengetehetségűek és gyenge- 
elméjűek oktatása bizonyos tekintetben összefügg és rokon a javító
intézetekbe utaltak oktatásával, de akkor ne minket akarjon Éltes, 
megnyomorítani, hanem igyekezzék odahatni, hogy a gyengetehetségűek 
iskoláit, továbbá a gyengeelméjűek intézeteit és a javitó-intézeteket 
foglalják egy kalap alá; ehhez aztán szívesen odaadjuk a „gyógy
pedagógia“ szót is, amelyet amúgy is lefoglaltak már a gyengetehet
ségűek és gyengéelméjűek részére (mint ezt a borosjenői intézetnek 
cime és Éltes felolvasásának egész tendenciája mutatják); de minket 
hagyjanak ki a játékból.

És még egyet! Nehogy bárki is személyi érdekkel vádolhasson 
bennünket és bebizonyítsuk, hogy felfogásunk mellett kizárólag az ügy- 
érdekének önzetlen szolgálata vezérel bennünket, közölnünk kell azt 
is, hogy — tudomásunk szerint —: a javitó-intézetek igazgató-tanárai 
a VII., a tanszemélyzet többi tagjai részére pedig a VIII. fizetési 
osztály is nyitva áll; de mi ezekből oly áron, a siketnémák oktatás
ügyének vesztesége árán, nem kérünk.

Éltes felolvasásának külön lenyomata „Javító- intézeteink és a 
gyógypaedagógia“ címen jelent meg s szerzőnél kapható. —nyi.

Katholikus Hitoktatástan. Papnövendékek, tanító- és tanitónő- 
jelöltek, hitoktatók, hittanárok, lelkészek, tanítók és nevelők használa
tára irta Siposs Antal Félix, Esztergom, 1906. Ára 4 korona. — Hézag
pótló munka, amely felöleli a hitoktatás egész kérdését; kiterjed annak 
történetére, anyagára, módszerére, mindenkor tekintettel lévén a hit
oktatásban részesülők énjére, körülményeire, sőt testi és lelki fogyat
kozásaira is. Különösen kiváló értéket kölcsönöz a műnek, hogy a 
szerző teljesen szakit a száraz, úgyszólván értelem nélküli magoltatással 
és megkívánja minden hitoktatótól, hogy elsősorban nevelő legyen; 
nevelő, ki képes behatolni a gyermek leikébe és nemcsak ismeri, de 
alkalmazni is tudja a modern neveléstudomány által helyeseknek el
fogadott összes elveket. És épily értékesek sokszor új és eredeti 
módszertani útmutatásai is. Nemcsak a siketnémák intézeteiben, hanem 
másutt is sok volt a panasz a hitoktatók pedagógia-ellenes tanítási 
módszere ellen. Szerző új csapásokon indul s megmutatja az útat, 
amelyen minden hitoktatónak — ha valóban vallásos ifjúságot akar 
nevelni — haladnia kell. Éppen ez okból nemcsak ajánlhatjuk, de
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feltétlenül szükségesnek is látjuk, hogy Siposs művét a siketnémák 
hitoktatói (a r. katholikusok) tanulmány tárgyává tegyék. Mig a világiak 
alapos tájékozódást nyerhetnek belőle a hitoktatás anyagát illetőleg, 
addig az egyháziak, azok is, kik a siketnémák hitoktatására képesí
tést nyertek, a nevelés és tanitás eljárására nézve találnak benne bő 
útmutatást. E hely szűk kerete nem engedi meg a munkának behatóbb 
ismertetését s meg kell elégednünk, hogy arra felhívjuk az illetékesek 
figyelmét. Fentebb említettük már, hogy szerző a gyermekek testi és 
lelki fogyatkozásai; tehát a siketnémaságra is tekintettel van. Miután 
már előbb ismerteti a miniszternek a siketnémák hitoktatására vonat
kozó rendelkezéseit, a siketnémák hitoktatásának módszeréről a követ
kezőket mondja:

„A siketnémák tanítása hallás hiányában a megmaradt négy 
érzékre, főképen a látásra, tapintásra és izomérzésre van utalva. 
A látás érzéke folyton való gyakorlás által annyira finomul, hogy 
sokkal tökéletesebb lesz azokénál, akik hallanak s annak segítségével 
hosszú, fáradságos munka mellett megtaníthatok a „hangbeszédre“ is. 
Azoknak, kik a siketnémák hitoktatásával foglalkoznak, .szintén ismer
niük szükséges a hangbeszéd sajátos tanítását, miért is az ő hitoktatá
suk külön képesítéshez van kötve és szakképzett egyházi férfiak híján 
világi tanítók is végezhetik. A siketnémák tulajdonképeni hitoktatása 
csak a IV-ik osztályban kezdődik, de már az alsóbb évfolyamokon is 
végezik a közös imákat és részt vesznek az istentiszteleken. Mivel ők 
tudásaikat legnagyobb részben látás által szerzik, azért náluk különös 
jelentőséggel bir a szemléltetés s kezdetben a bibliai oktatás lép elő
térbe, mivel annak történeteit képekkel is szemléltethetjük. Mint a hit
oktatás segédeszköze, kiváló figyelmet érdemel a rajzolás és rajtoltatás, 
mivel a szó nem hatol oly közvetlenséggel a siketnéma gyermekek 
leikébe, mint a tiszta szép kép, azért azt náluk alkalmazni a hitoktató 
elengedhetetlen kötelessége. Az elvontabb és nehezebben közölhető 
hittani tételek tanítása a felső fokon, VII—VIII. osztályban fordul elő. 
Tankönyvek gyanánt az egyházhatóságilag jóváhagyott népiskolai hit
tani könyvek szolgálnak, de viszonyaiknak megfelelően, kijegyzés által 
azokat is meg kell röviditeni. A vallásgyakorlatok buzgó végzésére 
mindjárt kezdettől fogva különös gondot kell fordítani s szükséges 
vigyázni, hogy imakönyv nélkül az intézetből senki el ne távozzék s 
már ott azok használásához szokjanak.

Jellemző hibáik: érzéketlenek és önzők, mások szenvedései nem
csak hogy meg nem indítják, hanem gyakran még csúfolódásra is 
ingerük őket. Kiváncsiak, nem ritkán tolakodók, alattomosak s még 
egymástól is lopnak, csalnak. Szeretnek csavarogni s nem szégyenük 
a koldulást s még ha van is foglalkozásuk, embertársaik könyörül été re 
támaszkodnak. Érintkezéseikben darabosak, nyersek és ingerlékenyek. 
Mindezekről a hitoktatónak tervszerű eljárással le kell szoktatni őket“.

(Nem tudjuk, ez adatokat hol vette a szerző, de nagyon igazság
talan növendékeinkkel szemben, ők sem rosszabbak, mint más gyer
mekek s ha a felsorolt hibákra hajlandósággal bírnak is, ez inkább a 
rossz házi és sokszor helytelen intézeti nevelésnek a következménye. 
Rovatvezető.)
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VEGYESEK .
Az Orsz. Pedagógiai K önyvtár és vele kapcsolatos peda

gógiai olvasó és állandó tanszerkiállitás (Vili. Szentkirályi-utca 47. sz. 
Ferenc-József Tanítók Háza) nyitva van állandóan és díjtalanul az 
ünnepnapok kivételével: hétfőn d. u. 3—6-ig, szerdán d. u. 3—6-ig, 
csütörtökön d. e. 9—12-ig és d. u. 3—6-ig, szombaton d. u. 3 —6-ig 
és vasárnap d. e. 9—12-ig. Az olvasóban 98 hazai és külföldi tan
ügyi lap áll az érdeklődőknek rendelkezésére.

Áll. T iszviselők E gyesü letén ek  Szegedi K öre. Múlt év 
december havában megalakult Szegeden az Állami Tisztviselők Egyesü
letének Szegedi Köre, amelybe csaknem az összes szegedi állami 
tisztviselők beléptek. A fiókkör megalakításában, illetve annak elő
készítésében szegedi kollégáink is élénk részt vettek. A válaszmányba 
Klug Pétert, jegyzőnek pedig Plichta Béla kartársunkat választotta a kör.

Propaganda. Pozsonyban, a december 15-én tartott Protestáns 
Estén Hercsuth Kálmán, a siketnémák pozsonyi intézetének tanára, a 
siketnémákról és lelkivilágukról olvasott fel. A felolvasás után a tanítás 
eredményét is bemutatta egynéhány növendékkel. Utána Horémusz Pál 
teológus Szávay Gyula „Siketnémák“ cimű költeményét szavalta. Az 
estén a teol. akadémiai énekkar is közreműködött. A siketnémák ügye 
iránt igy felébresztett érdeklődést és rokoszenvet végül dr. Masznyik 
Endre teol. akadémiai igazgató fokozta, amidőn meleg szavakkal aján
lotta a siketnémák ügyének felkarolását, mint istennek is tetsző dolgot, 
a nagyszámú közönség figyelmébe. bk.

Á  siketném ák isk o lak ötelezettsége a Németbirodalom majd
nem minden államában ki van mondva. így Schleswig-Holsteinban még 
1805. nov. 8-án kiadott pátens szabályozta ezt az ügyet.. A Szász
királyságban 1873. ápr. 26-án, a szász-weimar-eisenachi nagyherceg
ségben 1874. május 28-án, az oldenburgi nagyhercegségben 1876. jan. 
18-án, a szász-kohurg-gőthai hercegségben 1877. máj. 18-án, Anhaltban 
1884. ápr. 1-én, a szász-meiningen-hildburghauseni hercegségben 1887. 
febr. 18-án, Lübeckben 1888. márc. 19-én, a braunschweigi herceg
ségben 1894. mác. 30-án, a lippedetmoldi fejedelemségben 1895. jun. 
14-én és Brémában 1898. jul. 1-én hozott törvény rendezte a siket
némák iskolakötelezettségét*). Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint 
Németországban 4244 5—10 éves, 4951 10—15 éves, 5380 15 — 20 éves 
korban levő siketnéma van. Ezek közül az iskolaköteles korúak száma 
körülbelül 8500-ra rúg. Az 1905. évben Radomski adatai szerint 6954 
siketnéma részesült oktatásban, következésképen legalább is 1500 kép
zés nélkül nő fel. E visszás állapot orvoslása végett a németországi 
siketnéma-intézeti tanárok egyesületének Königsbergben tartott VII. köz
gyűlése felirt a szövetséges államok kormányaihoz. A németországi 
kartársak az ügy alapos és sürgős elintézése érdekében minden ténye
zőt megmozgatnak.

*) Azóta Poroszországban az 1901. évi április 1-én életbeléptetett törvénnyel 
szintén történt némi gondoskodás a siketnémák iskolakötelezettségét illetőleg. Itt 
sem sikerült a kérdést végleg megoldani. A badeni nagyhercegségben pedig 1902. 
augusztus 11-én hozott törvény rendezte ezt az ügyet.
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Észak-Am erikában 1905-ben 12,064 siketnéma részesült okta
tásban. Ezek közül 5991 a német módszer, 3929 a francia módszer 
és kézi ábécé segélyével, 1992 a vegyes módszer, 152 pedig hallási 
gyakorlatok alapján nyert képzést.

Egy adat oktatásügyünk történetéhez. „Zeugnisz. Vorzei- 
ger dessen, Vogel Alois, Lehramtskandidat des II. Jahrganges an der 
Präparandie in Pest, hat dem laut hohen Erlasse des k. k. Ministeriums 
für Kultus und Unterricht von 28. Oktober 1859. Z. 16,174/391. eben 
daselbst abgehaltenen dreimailichen Lehrkurse über die Methode des 
Taubstummenunterrichtes in Verbindung mit den täglichen praktischen 
Übungen sehr fleissig beigewohnt ¡und bei der mit ihm vorgenommenen 
Prüfung bewiehen, dass er jedes bildungsfähige taubstummen Kind 
mit guten Erfolge zu unterrichten im Stande ist. Pest, den 10. Februar, 
1860. Alexander Venus m. p., Direktor des k. k. Taubstummen Institu
tes in W ien; Johann Aug. Benisch m. p., Direktor der k. k. Lehrer
bildungsanstalt; Josef. Barton m. p., k. k. Schulrath; Ant. Szántófy 
m. p., Propst, Stadtpfarer, als Erzb. Comissär; Kriegler m. p., Stadt- 
schuídirektor in Pest“. — (Bizonyitvány, melynek tulajdonosa, Vogel 
Alajos, a pesti képző II. éves tanitójelöitje, a vallás- és közoktatás- 
ügyi cs. k. minisztérium 1859. évi október hó 28-án kelt 16,174/391. sz. 
magas rendelete értelmében a siketnéma-oktatás módszeréről, a most 
itt három Ízben megtartott tanfolyamon, valamint az azzal kapcsolatos 
mindennapi gyakorlati tanitáson igen szorgalmasan részt vett és a 
vizsgáján bebizonyította, hogy minden képezhető siketnéma gyermeket 
jó eredménnyel tanítani képes. Pesten, 1860. február 10-én. Venus 
Sándor s. k., a bécsi cs. k. siketnéma-intézet igazgatója; Benisch Ág. 
János s. k., a cs. k. tanítóképző-intézet igazgatója; Barton József s. k., 
cs. k. iskolatanácsos; Szántófy Ant. s. k., prépost, városi plébános, 
mint hercegpr. biztos; Kriegler s. k., pest-városi iskolaigazgató.)

A  siketném ák pozsonyi in tézetén ek  segélyegyesü lete . 
A dec. 13-án Pozsonyban, a vármegyeházán Bittó Dénes dr., Pozsony 
vármegye és Pozsony sz. kir. város főispánjának elnöklete alatt tartott 
értekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy segélyegyesületet alakit és 
ennek létesítése érdekében felhívást intéz Pozsony sz. kir. város, 
Pozsony, Nyitra és Komárom vármegyék közönségéhez, társadalmához 
és áldozatkész emberbarátaihoz. A rendes tagok legkisebb évi járuléka 
a tervezet szerint 1 korona, az alapitó tagoké egyszer és mindenkorra 
legalább 25 korona; egy-egy siketnéma gyermek teljes kiképeztetésé- 
hez 6000 koronás alapítvány szükséges.

Szerkesztő üzenete. Tekintettel a szőnyegre került fontos 
kérdésekre, lapunk legközelebbi száma még e hó 25-dikén megjelenik.

K érelem . Tisztelettel kérjük munkatársainkat, hogy dolgozatai
kat a rovatvezetőkhöz (nem pedig a szerkesztőséghez) minden hó 16-ig 
küldjék be, hogy lapunk számai rendes időben jelenhessenek meg. A 
rovatvezetők neveit múlt évi december havi számunkban közöltük. — 
Előfizetőinket pedig arra kérjük, hogy. akik előfizetési vagy egyesületi 
tagsági dijukkal hátralékban vannak, szíveskedjenek azt Nagy Péter 
egyesületi pénztároshoz (Kolozsvár) mielőbb beküldeni, hogy a lap ki
adása körül felmerült tetemes költségeinket fedezhessük.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


