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Törekvések.
„ Eszmefuttatás az igazgatókról és az igazgatásról“ cimű cikk késztet 

arra, hogy e szerény „cikkecskémet megírjam. Ügyünket akarom vele 
szolgálni, a napirenden levő tételekhez akarok hozzászólni, illetőleg az 
itt levő ügyes-bajos dolgokat akarom megvitatni. Hogy célom mennyire 
fog sikerülni, azt majd a következmények mutatják meg. Úgy gondolom, 
nem veszik tőlem rossz néven ez igyekezeteidet.

Az „Eszmefuttatás . . . .“ cimű cikknek is az a célja, hogy kol
legiális életünkben levő félszegségekre rámutasson s a további ilyen 
bajoknak elejét vegye. Hiába, gyarló az ember! A gyarlóságokat fel 
kell ismernünk s igyekeznünk kell a tökéletesedés felé.

Lehet, hogy ez a cikk kellemetlenül érintett egyeseket, amit azon
ban senki sem nyilvánított, legfeljebb mosolygott felette. Az is lehet
séges, hogy az érdekelt bosszankodott miatta. Nem kutatom sem az 
egyiket, sem a másikat, csak arról szólok, hogy rám milyen hatást tett. 
Gondolkozóba ejtett. Igazságokat rejt magában. Sok évi működésem 
eléggé változatos, ezalatt sok keserűséget nyeltem le, bár örömben is 
volt részem. Ismerem a kartársakat, ismerem oktatásügyünk fejlődésé
nek minden mozzanatát, innen van az, hogy a cikk különösen lekö
tötte figyelmemet.

Becsvágynak nevezi a cikkíró azt a lelkiállapotot, ha valaki „igaz
gató“ szeretne vagy akarna lenni. És kell is, hogy lelkét ez vezérelje. 
Csakhogy legtöbb aspiránsnak nem az ideális becsvágy a mozgatója, 
hanem annak elfajulása. Ez persze rengeteg bajnak a kútforrása. Ez 
ragadta meg különösen figyelmemet. Ez ejtett gondolkozóba. Lehet, 
hogy nem igy áll a dolog, mert senkinek sem tekinthetünk a leikébe, 
de az állítás magán viseli a valószinűség bélyegét. És e feltevés kész
tetett. arra, hogy a valódi, hamisítatlan becsvágyról Írjak, kifejtvén 
azokat a nemes célokat, amelyekért törekednünk kell. Kifejtve továbbá 
azt is, melyek azok az eszközök, amelyek segítségével csak az ideális 
ambíció nyerhet kielégítést és soha el nem fajulhat. _____

TK.
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Szép dolog az, igazgatónak lenni! Vezetni, irányítani, elüljárni, 
felelősséget viselni, egy intézetnek, sőt egy országrésznek oktatásügyét 
képviselni, hatóságokkal érintkezni, véleményt adni stb. stb. Mind nagyon 
szép dolgok. Ezek tekintélyt, nevet, nagyrabecsülést adhatnak az em
bernek, de csak az arravalónak. Ki az az arravaló ? Ezt bajos meg
mondani addig, mig valaki be nem bizonyítja. És az arravalónak is 
nehéz ezt bebizonyítania. Akinek igazi ambíciója kielégítést nyert az 
által, hogy igazgatóvá lett, csakhamar visszavágyik az ügy csendes 
munkásai közé. Sok törekvő szakembert visszariasztanak az ilyen tapasz
talatok. De jóra való törekvésünknek csak ez az egy iránya lehet-e, 
hogy csak az legyen a vágyunk, hogy igazgatókká lehessünk ? Az eddigi 
körülmények tényleg ezt az irányt szabják azok elé, akik érvényesülni 
akarnak. De mégis! Mintha volna más útja is az igazi ambíciónak.

Nem való mindenki igazgatónak, nem is lehet az akárki. Vagy 
nincs arra való természete, vagy nincs ahoz való tehetsége. Érvénye
süljön ki-ki tehetsége 'szerint. Lehetetlen az, hogy aki e pályára került, 
aki annyi iskolát végig tanult, akit ez oktatásra képesítettek: valamelyes 
irányú tehetsége ne volna. Univerzális tudósokat sehol sem nevelnek, 
tőlünk sem kívánja senki, hogy azok legyünk. (De az egyesitett képzés 
mégis csak ilyesféle. R.) De az azután elsőrangú követelés, hogy a 
szaktudományokban mindenki otthon legyen. A szaktudománynak is 
több tárgya van. Ezek több oldalról kötik le a szakember eszét, gon
dolkozását. Nem mivelheti egyformán ezeket a tudományágakat a szak
ember sem. Egyikhez nagyobb kedve van, mint a másikhoz. Amihez 
pedig kedve van, azt nagyobb eredménnyel is képes mivelni. De ad is 
mindegyik tárgy annyi munkát, hogy csak egynek az alapos tanulmá
nyozása is leköti az ember idejét akár egész életére. Pl. Nézzünk 
körül a beszédtanitásnál! Mennyi változatosság, mennyi anyag! Kifogy
hatatlan. Ismerjük a nyelvet, a nyelv szabályait, törvényeit, 6 éves 
gyermekkorunk óta folyton foglalkozunk vele, belehatoltunk a nyelv
tannak minden zegébe-zugába . . . .  és mégis mily nehéz eredményt 
elérni. Mily hálás, megfizethetetlen szolgálatot tesz az, aki — köteles
ségének teljesítése mellett — egész életét a nyelvtudománynak szen
teli. De nem szeret mindenki egész életén át nyelvtani szabályokkal 
bibelődni. Nagyobb gyönyörűségére van pl. a beszédtanitásnál a han
gok változatossága. Gyönyörű feladat a fonetikának is a mivelése. 
Bizony ennek alapos mivelése szintén lekötheti egy embernek akár az 
egész életét.

Nagy munkát ad növendékeink testi és lelki nevelése is. Épen 
most alakult meg a Gyermektanulmányozó Társaság. Ennek, feladata 
ismeretes előttünk. Ha csak az épérzékű gyermek életét tanulmányozza 
is e tudós társaság, örök időre van munkája; mennyivel inkább indo
kolt a mi növendékeink lelkének tanulmányozása.

Ki foglalkozzék pl. a hazai és külföldi általános szakirodalommal ? 
Elég munka van itt is. Pedig erre sem alkalmas akárki. Nyelveket 
kell tudni.

Emlitsek-e még többet ? Nem merítettem ki mindent, van még 
ezeken kivül az ambiciózus szakember tanulni és teremteni akarásá
nak elég tere. Ezek bármelyikének a mivelése ad a törekvő szakember
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nek örökös munkát, az elért sikerek pedig dicsőséget. A dicsőség pedig 
halhatatlan. Ezt nevezem én ideális ambiciónak. Erkölcsi szempontból 
felette áll az igazgatói dicsőségnek.

És hogy van az mégis, hogy kartársaink jó részének az a beteges 
ambíciója, hogy igazgatói polcra emelkedhessék, még akkor is, ha nem 
arra való ?! Könnyű a felelet. A mostani állapotaink olyanok, hogy az 
igazgatói állások nagyobb anyagi előnyöket juttatnak, mint a tanári 
állások. A tanárok helyzete azonkívül rendkívül alárendelt is. Aki 
pl. a tanári állásában elérte a IX. rangosztályt, szomorúan felsóhajt
hat : befejeztem pályafutásomat. Az igazgatók pedig még belekerülhet
nek a magasabb rangosztályba is. Ábránd és való! Hiába reménykedik 
az ideálista, álmai nem valósulnak meg, mert nehéz az élet, küzdenie 
kell a kenyérért. Kifejlődik az irigység és a gyűlöletes verseny. A tehet
ségek nem fejlődnek ki, nincs rá alkalom; örül az ember, ha mindennapi 
dolgát elvégezheti úgy, hogy csak épen baj ne legyen. Hogy pedig baj 
ne érje, arra sok mód van. É módok szolgálatában állanak: a ravaszság 
és furfang. Ki-ki iparkodik magát érdemessé tenni elüljárói előtt úgy, 
amint arra mód és alkalom kínálkozik. Lehet, hogy az igazi érdemek 
kerülnek elbírálás alá, lehet, hogy az ügyes, ravasz számítás győzedel
meskedik. Végtére mégis csak az történik, hogy sikerült a várt anyagi 
előnyöket jóval előbb is elérni, mint ahogy azokat a rend szerint meg
szerezhette volna. Versengés az anyagi haszonért, nem pedig a dicső
ség olajágáért.

Pedig lehetne ám ideális állapotokat is teremteni. Megszűntetni 
azokat az okokat, melyek az egészségtelen versenyt előidézik: meg
menteni mindnyájunkat az anyagi gondoktól, megszűntetni azokat az 
óriási különbségeket, mik eddig is elválasztják az egyes kartársakat. 
Meg sem kezdi fiatal pályatársunk működését, már is anyagi gondok 
nyomják vállát. Mire pedig valamelyest emelkedne fizetése, akkorra már 
régebbi kötelezettségeinek kell eleget tennie. Ily nyomasztó körülmé
nyek között milyen ideális célt tűzzön maga elé az ambiciózus pálya
társ? Mivelje az oktatásügyet, mikor maga nélkülözni kénytelen? Még 
a jó remény sem táplálhatja, mert elérvén a IX. rangosztályt, befe
jezte fályafutását, hacsak nem aspirál igazgatói tisztségre.

A mai viszonyok között különben örvendetes vívmány, vagy talán 
szebben hangzik igy: eredmény az, hogy igazgatóink némelyike elér
heti a VIII. rangosztályt is. Feltétlenül örvendetes jelenség ez azoknak, 
akik azt elérik. Mit szóljanak hozzá azok a IX-ik rangosztályos 
tanárok, akiknek érdemük talán még sem kisebb, mint igazgató kar
társuké, és mégis a szerényebb fizetésben kell {vesztegelniük ? Nem 
irigyelné senki sem az igazgatók dicsőségét, nem versengene senki az 
emlitett módok szerint e polc felé, ha valaki tanári mivoltában is elér
hetné e fizetést.

Nyissák meg a VIII. rangosztályt a tanárok előtt is. ők is ép 
úgy szolgálják az ügyet, mint az igazgatók, nekik mindenkoron nélkü
lözhetetlen munkatársaik. Nem lehet minden törekvő tanárt kitüntetni 
azzal, hogy igazgató lehessen, de nemes ambícióját lehet fokozni azzal, 
hogy az igazgatóval egy rangba kerüljön. Az alárendelt helyzetet pedig 
a szolgálati pragmatika (Ki tudja, mikor lesz meg!) volna hivatva sza
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bályozni. Nemes ideálokért törekednék mindenki, senki sem gondolna 
nyomorult kenyérharcra.

De a jóakaratot felülről kell könyörögnünk. És még mást is. 
Több bizalmat! Ezt keveset látunk elüljáróink részéről. Annyi nyomás, 
szorítás, ütés ér felülről, hogy az ügyért való igazi lelkesedést ez is 
hátráltatja. Az ambiciózus embert elkedvetleníti. A lekicsinylés, örökös 
gyanúsítás, a gépies munkára való kényszerítés, az örökös ellenőrizés 
s több más efféle, nem nevelnek igazi szakembert, lelkes munkást.

Szerény soraimmal csak annak a szükségességét akartam hang
súlyozni, hogy nyittassák tér a nemes küzdelemre, embereink ambícióját 
helyes irányba tereljük, nehogy körünkben is lábrakapjon a „stréberség.“

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy van nemes ideálunk, 
amiért küzdeni, élni akarunk, amellyel oktatásügyünket fel tudjuk virá- 
goztatni, a felsők jóakaratát tudnók honorálni, van annyi tudásunk és 
lelki erőnk, hogy mindenütt becsülettel állnók meg helyünket, de lássa 
be felsőbb hatóságunk is helyzetünket, lássa meg azokat a fonáksá
gokat, amiben vagyunk, biztosítson számunkra tűrhető életmódot, hogy 
ne legyünk kénytelenek olyan harcot folytatni, ami nem méltó hozzánk 
és ügyünkhöz. Szotfrid József.

A hangok tanításának sorrendje és képzési módja.
(Folytatás.)

a. Zöngés hang. Az á-ból kell kiindulni. Ha az á jó volt, akkor 
csak annyi módosítás essék rajta, hogy az á-nál teljesen szétvált ajkak 
a szájzugoknál 1—IVa cm.-nyi hosszúságban összeérnek, miáltal az 
ajkak köralakhoz közelednek és egy kissé csúcsosodnak. Egyik fogsor 
sem látszik. A könnyebb szemléltetés végett feltűnőbbé is lehet tenni 
a különbséget azzal, hogy az á-nál a szájszögleteket hátrább húzzuk, 
s igy a száj még szélesebb lesz, az a-nál pedig a száj szögletek össze
hozásával az ajkak előre jönnek egy kissé és a körhöz közeledő ala
kot mutatnak. A nyelv mindkét hangnál egyforma helyzetű. Érzékelhető 
a zönge a gégén, mellen; a szájon kiömlő meleg levegő a szájnyílás 
elé tartott tenyéren. Rossz az a, ha orrhangú, fátyolozott vagy eről
tetett. Ezért figyelem fordítandó az inyvitorlára, nyelvállásra és a gégefő- 
rezgésre. A hangzik, ha a csucsoritás nem elég, ó hangzik, ha a csu- 
csoritás túlságos, e hangzik ha a nyelv előbbre jön.

f. Alsó ajkunk a nyugalmi helyzetből kimozdul: egy kissé befelé 
és felfelé a felső fogsorhoz húzódik úgy, hogy belső széle a felső fog
sorral együtt annyira elzárja a kitóduló levegőt, hogy 1 mm.-nél 
nagyobb rés (magasságban) ne támadjon. A felső fogsor hegye látszik, 
az alsóból semmi. A két fogsor nem. ér össze, a felső fogsor előbb van, 
mint az alsó. Az itt zönge nélkül kitóduló folytonos levegő f  hangot 
ad. A kisebb rés nem enged ki hangot, a nagyobb rés színtelen han
got ad; az alsó ajk külső részével csinálni zárlatot •— mintha ajkába 
harapna az ember — nem jó. Az ajkakat nem szükséges csucsoritani. 
Ha zöngés lenne a hang, fúvási gyakorlatok végzendők. Az /  a száj
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szélességi irányában előtte tartott mutatóujjon, vagy a tenyérben érzé
kelhető.

t. Zöngétlen hang. A nyelv hegyével és a felső fogsorral kép
ződik leggyakrabban és legszebben. Lehet a fogak között vagy a felső 
foghúsnál is képezni, de ez ritkább, kevésbbé jó s most figyelmen 
kiviil hagyjuk. A nyelv koronáját lapátszerűleg s a nyelv széleit is 
légmentesen oda illesztjük a felső fogsor belső feléhez Az alsó fog
sornak látszik a hegye. Az orrüreg is el van zárva. A szájban igy 
megsűrűsödött levegőnek akként nyitunk útat, hogy a nyelv hegyét 
mintegy 4 cm.-nyi kör-hosszúságban lepattantjuk a fogak mellől. Ekkor 
létre jön a pillanatig hangzó t. Érzékelhető a fogak elé tartott kéz 
fején, ujjhegyeken, tenyéren. Amennyiben zöngésen hangzik (d), a gége
főn kell érzékeltetni a zönge hiányát. A fogak között képzett t szem- 
lélhetőbb ugyan a tanulóra nézve, de ez a látási szép ellen való hiba. 
A felső foghúson és a kemény szájpadlás elején is képezhető (s képzi 
is egyik-másik tanuló), de ez, amellett, hogy nehezebben tanítható, a 
hallási szép ellen van. A pattanás után a légáramot azonnal meg kell 
szüntetni, különben h-s színezetű (th) vagy zöngés (te), lesz, mely 
mindkét képzés rossz.

ó. Zöngés hang. Kiinduló pont az a. Ha az a szájállását még- 
inkább kerekítjük, úgy, hogy egy felnőtt ember közepes nagyságú szá
jának nyilása körülbelül 4 cm. kerületű, vízszintes irányú tojásalakot 
mutasson, a kiáramló zönge hang ó lesz. E közben az ajkak még 
inkább eltávolodnak — előre '— a fogsortól; az orrüreg a lágy innyel 
el van zárva, a nyelv pedig az a helyzetéből kissé fennebb emelkedik. 
Az a és ó közötti nyelvállás különbségére a gégefej mozgása is figyel
meztet, amennyiben az ó-nál lejebb száll a gégefő, mint az u-nál. Az 
ó-nak rossz zöngéjét úgy kell megjavítani, mint ahogy általában a 
zönge javítandó (L. a zönge fejezetet!). Ha pedig a formája nem 
határozott, akkor a nyelvállásban és ajakcsucsoritásban van a hiba. 
A rövid o képzése feljegyzést nem érdemlő szervváltozással történik, 
azért csak arra legyen figyelem, hogy a rövid o félannyi ideig hangoz
zék, mint az ó s megfordítva. Mindkettő a gégefőn érzékelendő s a 
szájon látható.

v. Zöngés hang. A v képződési alakja majdnem olyan, mint az 
f-é , csakhogy a v-nél, noha lazábban, de egészen odaér az alsó ajak 
a felső fogsorhoz. Ha a v elmosódottan hangzik, ennek az az oka, hogy 
az ajak és a felső fogsor között a szükségesnél nagyobb hézag van. 
Ha pedig nagyon feszül az alsó ajak, akkor nem rezeg eléggé és ez 
is hiba. Az f  ajakállásával fújassuk a növendékkel a levegőt, ezt zön- 
gésitsük meg magunkon (v) s érzékeltessük a növendékkel a magunk 
és az ő gégéjén, alsó ajkán és két szájszöglete táján. Ha az f  nem 
volt jó, a v aligha lesz jó s megfordítva.

b. Zöngés hang. A b a p  mintájára képződik, azzal a különbség
gel, hogy a A-nek zöngéje is van. A zönge egy pillanattal előbb kép
ződik, mint az ajakpattanás. E zöngét a gégén és a mutató-, meg 
hüvelykújjal a szájszegletnél az arcon és az alsó ajkon lehet érzékelni. 
Az ajkak zárlata lazább, mint a p-nél. Rossz a b, ha orrszinezetű, vagy 
ha zöngétlen ; azért első esetben az orrüreget jól el kell zárni, második
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esetben pedig zöngéssé teendő a levegő már a hangszalagoknál s ez 
a levegő rezegtesse meg a szájüreget is.

d .  Zöngés hang. A d képzéséhez a í szolgál mintául azzal a különb
séggel, hogy a íi-nek zöngéje is van, melyet a gégén és az alsó ajak 
hosszában, s az arcon a szájszögletek közelében lehet érzékelni. A gége
zárlat itt is egy pillanattal előbb képződik, mint a szájbeli pattanás. 
A szájbeli zárlat lazább, mint a f-nél. Oly d-1 is szokott a siketnéma 
hallatni, melyet a nyelv hátsó részével képez, anélkül, hogy a nyelv 
hegyét lepattantaná. Ezt csak a gégefő tájékán lehet érzékelni. Elfojtott 
zöngének hivjuk ezt, melyet jónak nem tarthatunk. Ha nem kellőleg 
zöngés a d, szintén megjavítandó. Nem egyszer orrszinezetű a d (nd). 
Ez esetben az inyvitorla felhúzandó; ezt a t jó begyakorlásával érjük 
el. A nyelvheggyel a kemény szájpadlás elején képzett d nem jó, mert 
a szükségesnél nagyobb erőt kíván és nem is szép hangzású.

k. Zöngétlen hang. A k a szájpadlás hátsó részén úgy képző
dik, hogy a nyelv töve felemelkedvén, légmentesen elzárja a kijönni 
akaró levegőt. A megsűrűsödött levegő előtt felpattanjuk a nyelvet, s 
az igy támadt hang a k. Az érzékelése — tekintve a hátsó képződési 
helyet — a gégefőn és a felett történik. Képződési helyét a szájban 
is láthatni, pattanását pedig a száj előtt erezhetni. Az ajkak nyílása 
akkora, mint az a-nál. A nagy erővel képzett k h-s színezetű lesz (kh), 
azért a gyönge hangoztatás ajánlatos. Némely tanuló nem tudja azonnal 
képezni s még nagy idő után sem. Azért szokták úgy is képezni, hogy 
a növendék nyelvének hegyét leszorítják s a már ismert t-t mondatják 
vele. A növendék a t-t akarván mondani, k-t ejt. Vagy: vizet vétetnek 
a gyermek szájába s azt hátracsukott nyaktartásból ki kell löknie a 
szájából. Mindkét esetben hallható egy többé-kevésbbé jó k féle hang. 
Minél mesterségesebb, erőszakoltabb az eljárás, annál kevésbbé fog 
sikerülni a jó hang. Utolsó esetben megpróbálható e két utóbbi mód is.

á , Zöngés hang. Az ú kiindulási pontja az ó. Az ó ovális 
alakját annyira kerekítjük és kisebbítjük, mint pl. egy nagy lencsemag. 
E közben az ajkak előre jőnek, a nyelv háta az ő-énál is magasabbra 
emelkedik, hegye pedig ugyanakkor hátrább húzódik. Az a-hoz viszo
nyítva, feltűnik a külömbség. A zöngét és a nyelv emelkedésének 
hatását érezni a gégefőn és ennek tájékán. A levegőnek a szájon kell 
keresztül jőnie, amit az ajkak elé tett tenyéren lehet érzékelni. Két 
hibája szokott lenni: ó színezetű, vagy pedig oly szűk a nyílás, hogy 
inkább v képződik. Mielőtt más hangra mennénk, e hibák kiigazi- 
tandók. Ritkább eset az, hogy orrhangú színezetű.

m . Zöngés orrhang. Az ajkak állása olyan, mint a &-nél, tehát 
az ajkak teljesen zárulnak ugyan, de lazán. A nyelv nyugalmi helyzet
ben van. A tüdőből jövő levegő megtölti a szájüreget is, de nem itt, 
hanem az orrüregen tolul ki. Az orrüreg nyitva van. Az m  érzékel
hető a gégefőn, az orr két oldalán, az arcon kézzel és egy simára 
törült tükörlappal az orrüreg előtt. A tükörlap ugyanis elhomályosodik. 
Az m jó hangzását elrontja az, ha a nyelv töve felemelkedik és a 
levegőt nem engedi be a szájüregbe. A jó m-hez nemcsak az szük
séges, hogy a levegő az orron jöjjön ki, hanem az is, hogy az a száj
üregbe hatolva, ezt is megrezegtesse.
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e .  Zöngés hang. Kiindulási pont az á. Ajkainkat ugyanoly hely
zetben tartva, mint az á-nál, nyelvünk hegyét az alsó foghús mögül az 
alsó fogsorhoz érintjük, a metsző- és a szemfogak szélességében. Az 
alsó fogsor hegye látszik, a felső nem. A két fogsor körülbelül 
1 cmnyire van egymástól. E közben a nyelv háta akaratlanul is fel
emelkedik egy kissé s szélei a felső zápfogak belső széleit érintik. A nyelv 
közepe a hegyétől kezdve egy kisebbszerű vájulatot alkot. Az orrüreg 
zárva van. Az igy kiömlő zöngés levegő e hangot ad. Érzékelni lehet 
a gégén s alakja látható a szájban. Némelyek — hogy az e karaktere 
jobban kidomborodjék — a nyelvet a szemléltetéskor annyira előre 
tolják, hogy a fogakon is kívül ér. Végső szükség esetén megengedhető, 
de csak igy, vagy gyakran igy szemléltetni nem tanácsos, mert a szép
érzéket sérti és az átmenetet megnehezíti. Hibás kiejtése az e-nek 
leginkább abban fejeződik ki, hogy orrhangú színezetű, vagy az á-hoz 
közel jár. Az orrhang ellen az orrüreg elzárásával, az á-s színezet 
ellen pedig úgy kell védekezni, hogy a nyelv hegye kellő helyre: előbbre 
helyezendő, az alsó fogak mögé.

s z .  Zöngétlen hang. Az sz érzékeltetésénél az ajkak 1 cm.-nyi 
távolsággal majdnem oly alakot mutatnak, mint az á-nál, azon kis 
külömbséggel, hogy az ss-nél az alsó ajak egy kissé lejebb ereszke
dik és az alsó fogsorhoz húzódik. A nyelv hegye egész szélességében 
az alsó fogsor belső éléhez szorul, háta pedig felemelkedik (valamivel 
magasabbra), mint az e-nél; két széle azonban még ennél is jobban 
felemelkedik, úgy, hogy a nyelv közepén előre lefelé haladólag a két 
felső metszőfog szélességének megfelelő vájulat keletkezik. A két fog
sor egymás fölött akként van 1 mm.-nyi távolságra, hogy a felső fog
sor 1—2 mm.-rel előbb van, mint az alsó. A nyelv két széle a felső 
fogsorokhoz tapad, előre domborodó vájulatos közepe pedig majdnem 
a felső foghúshoz ér. E helyzetben a zönge nélküli levegő a felső 
metszőfogak belső felületéhez ütődik, majd pedig a fogak közötti résen 
kifolyván, sz hang keletkezik. Az sz ajak- s szájállása annyiban hason
lít az e-hez, á-hoz, hogy itt is széles szájállás van, ellentétben az 
s-sel, melynél némi ajakcsucsoritás észlelhető. Az sz képzése rendesen 
azért rossz, mert a nyelv hegye távolabb, lejebb van az alsó fogsortól, 
mint ahogy kellene (j, ty féle hang); a fogak egészen összeérnek (nem 
jöhet ki levegő, vagy más hanggal jön ki), vagy pedig az alsó és felső 
fogsorok fordított módon vannak egymás fölött, t. i. az alsó fogsor 
előbb van, mint a felső (s féle hang). Az is előfordul, hogy a nyelv 
háttal, vagy hegyével a kelleténél szűkebb zárlat támad, ez esetben 
tyh, tsz, c féle hang keletkezik. A beszélő szervek kellő beállítása 
legyen a főgond. A feltűnőbb szemléltetés végett a nyelv hegyét 
még előbbre: az alsó fogsor belső felső végéhez is lehet tenni, ez 
esetben is jó sz keletkezik. A lehellet a fogak elé tett kézen érzé
kelhető leginkább. Az s-hez viszonyítva inkább hideg ez a lehellet. 
Ha a fogak oly nagy távolságra vannak egymástól, hogy a levegő a 
résen anélkül jön ki, hogy a felső metszőfogakba ütköznék, vagy a 
nyelv háta nem emelkedik fel annyira, hogy a levegőt felülről ütköz
tesse. bele lefelé a felső metsző fogakba: akkor csak h-s szerű 
hangot hallunk és nem jó 52-t. Az ajkak túlságos szétfeszítése és
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minden erőlködés eleve és következetesen kerülendő itt is, mint 
minden hangnál.

őa Zöngés hang. Kiinduló pont az e. A mint az d-ból ajak- 
csucsoritással lett a, igy lesz az e-ből is ő, anélkül, hogy a nyelv 
állása változnék. Az ajkak nyilasa akkora, mint az ó-nál, csakhogy az 
ó-nál az ajkak egy kevéssel előbbre jőnek, mint az ő-nél. Az orrüreg 
zárva van. A nem kielégítő kiejtés legtöbbször abban nyilvánul, hogy 
nem csúcsosodik eléggé a két ajak s nem tiszta ő, hanem e féle hang 
hallatszik. Ha jól begyakoroltatott az e-nek megfelelő szájállás és 
elegendő az ajakcsucsoritás, tiszta ő-nek kell hangoznia.

I. Ez is zöngés hang s az orrüreg zárva van. Jó képzése a 
nehezebb feladatok egyike. A nyelv eleje lapátszerűleg a felső fogsor 
tövéhez, illetőleg a felső foghúshoz tapad jó félkörben, egész az első 
zápfogig. Hátrább a nyelv további két oldala nem érintkezik semmivel. 
A fogak, ajkak oly távolságra vannak egymástól, mint az á-nál. Az itt 
szabad útat nyert levegő a száj két zugánál jön ki a szájból. A hang
szalagok között zöngésen kijövő levegő a szájüreget is rezgésbe hozza, 
amely rezgés észrevehető a nyelv látható részein és érezhető a száj
zugok tájékára tett újjakkal. Érzékelhető még a gégefőn, és az ajkak 
elé tett kézen. Rossz képződése rendesen abban nyilvánul, hogy a 
nyelv eleje nem lapát-, hanem ásószerűleg érintkezik a felső fogsorral, 
foghússal, tehát kisebb helyt záródik el a szájüreg és ez kevésbbé 
visszhangzik, miért is az /-nek ez a szájbeli zöngéje, rezgése leg
többször hiányzik a siketnémáknál. Másik nehézség, hogy a tanuló 
egészen elzárja nyelvével a szájüreget és a levegő nem a nyelv két 
oldalán (hátul) jön ki, hanem az orron keresztül s igy vagy egészen 
n, vagy orrhangos l keletkezik. Ellenszere az, hogy gyors és gyakori 
nyelvöltögetéssel (11111) a levegő útját a szájon keresztül nyissuk meg. 
Az l-et a felső fogsor helyett a felső ajakkal képezni nem jó. Az 
/ zöngéjét akkor kell megindítani, mikor a nyelv kellő elhelyezke
désben van.

í. Zöngés hang. Az í hang az e nyelvállásának fokozásából 
keletkezik akként, hogy a nyelv háta elül felemekedik majdnem a 
szájpadlásig. (A nyelvnek az e és í  között még van egy állomása (é), 
de e középső helyet nehezebb még most eltalálni, azért e hang a na
gyobb fegyelmezettség idejére: későbbre hagyatik.) Az í-nél a nyelv 
hegye az alsó foghúson van, szélei a felső fogsorokhoz tapadnak, 
háta majdnem a szájpadláshoz ér, a nyelv elejének felső része vájulat 
alakjában esik le a fejső fogsor mögött, az alsó foghúsig. A fogsorok 
ne érjék egymást. Az orrüreg zárva van. Az igy keletkezet zöngés 
hang az í. Ritkán szokott orrhangú lenni. Gyakoribb hibája, hogy é-s 
színezetű, tehát nem emelkedik fel elég magasra a nyelv. Érzékelhető 
a nyelvemelkedés a gégefőn és a gégefői izmok feszültségéből. Az ¿-vei 
járó rezgés érzékelhető a fejtetőn is, sőt még a padló is közvetíti 
az erősebb rezgést. Az erőltetéstől azonban óvakodni kell itt is, mert 
a jó hangzású i-t nem e rezgés utánzása, hanem a beszélő szervek 
beállítása és a levegőnek természetes, nyugodt kibocsátása biztosítja.

g. Zöngés hang. Képzési alakja olyan, mint a k-é, azon kiilömb- 
séggel, hogy a g zöngés hang, tehát a ¿f-nél nem oly erős és feszült
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a zárlat, mint a &-nál, hanem lazább. A £ pattanását és zöngéjét a 
gégefőn érzékelhetjük. Gyakoribb hibája az szokott lenni, hogy a kel
leténél erősebb, vagy pedig zöngétlen (gh, kh, k); tehát kevesebb 
erővel, gyenge pattanással képezzük, mert ugyanakkor a zönge észre
vehetőbben kialakul. Szokták némelyek elfojtottan is képezni (nagyon 
hátul), de ez a folyékony és szép beszéd rovására van.

n . Zöngés orrhang. Képződési alakja hasonlít a d-hez. Ahogy a 
d-nél elzártuk a nyelvvel a levegő szájbeli útját, épen úgy zárjuk el 
itt is, csakhogy most a lágy Ínyt lebocsájtjuk és a gégéből jövő zöngés 
levegőt az orrüregen át bocsátjuk ki. E rezgő orrhang kézzel érzékel
hető kissé az arcokon, még inkább a gégefőn és az orron. A kiömlő 
orrhangú lehellet láthatóvá lesz egy, az orr elé tett tiszta tükörlapon 
is. . Gyakoribb hibája az, hogy nem eléggé orrhangú mindig és ezért 
át-át csap a hasonló képződésű d-be (bünaös).

z. Zöngés hang. Ugyanoly módon képződik, mint az sz, azzal a 
különbséggel, hogy a 2-nek zöngéje van. Érzékelhető a gégefőn, az 
alsó állkapcson és a fogak közé helyezett körömmel, illetőleg újjhegy- 
gyel. Gyakoribb hibája ugyanolyan okokból származik, melyek az sz 
ejtését is elrontják. Azért tanácsos az az érzékelés, hogy a tanuló 
egyik kezét a gégéjére tegye, másik kezét pedig — ha szükség van 
rá — akként használja, hogy alsó állát is érintse vele s mutatóújjának 
körmét a két fogsor közé helyezze. Ezzel eléri azt, hogy a két fogsor 
egymás fölött s épen a kellő távolságban legyen s emellett az itt kelet
kező rezgést is érezheti. E helyzetben ejtsünk először 52-t s nyomban 
utána 2-t. A kettő közötti különbséget csakhamar felfogja és utánozza. 
A 2-nek sokszor zöngétlen voltát igy lehet leggyorsabban zöngéssé tenni.

r. Zöngés hang. Az r a legnehezebben kialakuló hangok egyike. 
Egy-egy gyermek elég korán kiejti, de a legtöbb csak hosszas gyakorlat 
után és a hangok vége felé. Ezért e hangot majdnem minden nap gya- 
korolgatni kell, anélkül azonban, hogy akkor mindjárt meg is akarnók 
azt tanítani. A nyelv részei az l-hez viszonyítottan megfordítva zárják 
el a szájüreget, azaz: a nyelv hátsó részei a zápfogakhoz tapadnak, 
elülső része pedig lefelé irányul s hegyével az alsó foghúsnál van. Az 
orrüreg zárva van. E helyzetben levegőt bocsájtunk ki, de ezenközben 
a nyelv elülső része felugrik a felső fogakhoz s — a nyelv hegyét 
kivéve — oda is szorul a felső fogsor belső széléhez. Az ajkak és a 
fogak állása olyan, mint az á-nál. A nyelv hegye és a felső fogsor 
között kijövő levegő rezgésbe hozza a nyelv hegyét. E rezgő hang az r. 
Érzékelhető a fogak elé tett újjal és a két arcon. Az r-nek a zöngén 
kivül főtulajdonsága a nyelvrezgés. Némelyek nem szokván meg a nyelv 
rezegtetését, az uvulát rezgetik. Ez a racscsoló r. Ne ezt tanítsuk. 
Épen azért nem is tanácsos az r-et a gégefőn érzékeltetni, mert racs
csoló r  lesz belőle, melyről aligha szokik le a tanuló. A nyelvet a fogak, 
ajkak előtt és a szájzugok tájékán kell érzékeltetni. Itt érezze a tanuló 
a rezgést. Későre tanulja meg a növendék, mert előzetesen a nyelvnek 
sok gyakorlata szükséges hozzá. Különösen oly gyakorlatok végzendők 
elöiskolául, melyek szintén a nyelv hegyének intezivebb mozgásával 
járnak. Ilyen a t, melyet nagyon jól, biztosan kell képezni tudnia a 
tanulónak. Ez azonban nem elég, mert az r  nem pillanatig, hanem
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hosszasan hangzó hang. Azért a ¿-hez sz hang, 52 képzés is adandó 
(tsz), miközben a tanár — természetesen — az r reezgtetése felé tart
son következetesen. Az r-t a ¿-vei kapcsolatosan (tr) tanulja meg leg
könnyebben a tanuló. Egyébként az ajak-r-et (brr) is felhasználhatjuk 
kezdő gyakorlatul. Feltűnő a siketnémáknál, hogy aki megtanulja az 
r-t, az erősen ropogtatja azt. Ennek a hosszas próbálás, sokáig tartó 
szemlélet az oka. Arra kell szoktatni a siket tanulót, hogy 2—3-szori 
meglenditése a nyelv hegyének elég a jó r  számára.

ű . Zöngés hang. Kiinduló pont az í. Ha a nyelv e helyzetében 
ajkunkat összecsucsoritjuk (inkább, mint az ő-nél, de nem annyira, 
mint az á-nál), kapjuk az ű hangot. Gyakoribb hibája, hogy ú színe
zete van, tehát nem jön eléggé előre a nyelv; vagy pedig az ajkak igen 
összeérnek, s igy v színezetű lesz az ű. Érzékelhető a gégefőn s lát
ható az ajkakon. Az orrüreg zárva van. (Folyt, köv.j

Szakirodalmi szemle.
/ í z  artikulatorikus oktatás módszeréhez.*) A függelékben a 

szerző a legalsófokú beszédtanitással foglalkozik. Itt azt a tételt állítja 
fel: „Tanítsd meg a növendéket arra, ami iránt élénken érdelődik, 
hogy gerjedelmeinek élőszóval adhasson kifejezést“. Kezdetben csak 
összefüggéstelen szavakra taníthatjuk a növendéket. Ha azonban el 
akarjuk kerülni azt, hogy a beszéd — az újj- és kézjelek mintájára — 
„hangjeleié legyen, akkor mielőbb az összefüggő ;beszédre kell áttér
nünk. Alkalmilag bátran taníthatók az ilyenek: Édes atyám itt volt. 
A te atyád nem volt itt. Az ne okozzon fejtörést, hogy a növendék 
még nem ismeri a névelőt, vagy hogy a van megtanítása előbbrevaló, 
mint a volt. A beszédalak és a tartalom azonban csak akkor forr a 
gyermek lelkében szerves egésszé, ha a gondolat a gyermek „érzés
világából“ fakadt. Következésképen a tanulónak nemcsak „értenie“, 
hanem „éreznie“ is kell azt, amit mond. Az érzésnek azonban nem 
szabad benne utólag támadni (miután azt a tanár neki sugalmazta), 
hanem „spontán“ kell annak énjéből fakadni. A művészet sarkpontja: 
a beszédet tartalmilag és alakilag egymással viszonyba hozni, „a siket
néma lelki élete önerejűségének felhasználásában rejlik“. Ha ezt keresz
tülvinnünk sikerül, megvalósul ez a tantétel i s : „Elégítsd ki a siket
néma gyermek lelki és beszédbeli szükségletét! “ A tanítás anyagát 
(a kezdőfoknak megfelelő egyszerű formában) mind az képezheti, ami 
a gyermek érzelemvilágát érinti és érdeklődését felkelti. Ha siró gyer
meket látunk, ezt tanitjuk: N. sir. Miért? A foga fá j .  A „miért“ 
kérdőszót a növendék a tanár arcjátékából érti meg. A nevet sem kell 
megismételni. Különlegességekre különben sohase szoktassuk tanulóinkat. 
Egy gyászeset alkalmával (az artikulatorikus oktatás befejeztével!) 
Baldrián a következő beszélgetést tanította: F. meghalt. En szomorú 
vagyok. Én sírtam. így imádkozom: Édes Istenem! F. már az égben

*) Múlt számunkban hasonló cim alatt megjelent „Szemle“ folytatása.
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van. Ó angyal. Sajnos, ilyen anyag nem mindig áll a tanár rendelkezé
sére. A „ruházat“-ról való beszélgetés már sokkal szárazabb, de szintén 
értékes lehet, ha a tanitás folyamán nem általánosságban beszélgetünk, 
hanem mindig a „bizonyosáról van szó. Rosszak tehát az ilyen pél
dák: A kabát —. A nadrág —. Csak az emlékezet gyakorlását szol
gálják az ilyenek: (a) kabát, (a) nadrág stb. Jobbak ezek: Az ön 
kabátja barna. János kabátja kopott. Az ön mellénye ú j stb. Mind
ezeket az alakokat az értelmes siketnéma tanuló megérti, — a gyenge' 
tehetségűtől ilyet követelnünk nem szabad. Ilyen eljárás mellett nem
csak hogy .megtanulja a növendék az illető tárgy nevét, hanem egy
úttal jellemző sajátságát is megfigyelheti. Attól pedig ne riadjunk 
vissza, hogy igy sok új dolgot kell tanulnia egyszerre a növendéknek, 
mert ez nem áll. Ugyanis ezek a bészédforrnák a már régen használt 
jelbeszédnek csak szóbeli alakjai. A birtokviszonyt, az ismétlést, a taga
dást, a többesszámot a siketnéma tanuló már előbb „jelelte“, mielőtt azt 
szóval kifejezni tudta volna. Ellenérv gyanánt felhozhatnók azonban 
azt, hogy ezt a „sokat“ úgy sem tudja a növendék mind megtartani. 
A siketnéma azonban kizárólag nem az emlékezet segélyével, hanem 
„érzésvilágából fakadó számtalan példa gyakori használata által“ ta
nulja meg a beszédet. Vajmi keveset ér tehát ezen a fokon az össze
függéstelen szavak magoltatása, de a beszédalakok megtanítására való 
törekvés is hiábavaló, mert ezek által sem tanítható meg a gyermek 
a hangbeszédben való „gondolkodásra“, legfeljebb csak értelem nélküli 
csacsogást sajátít el, ami semmi körülmény között sem képezheti 
célunkat. Igaz ugyan, hogy a „sok mindenfélét“ nem tudja megtartani, 
de ez nem baj. Nagy nyereség azonban a beszélni tanuló siketnémára, 
ha az eljárás által útmutatást nyer arra nézve, hogy miként kell 
„a gondolatot, az érzést és a beszédet egymással szerves egésszé, 
életrevaló szellemi termékké összekapcsolni“. A feladat megvalósítása 
azonban nem azon múlik, hogy „mi“ és „mennyi“ képezze az oktatás 
anyagát, hanem a követendő alapelvek keresztülvitelének módjában. 
„Nem szabad“ tehát „az oktatás anyagát sem gépilegesen, sem általá
nos jellegű szemléletek alapján előteremteni, hanem az új szellemi 
életre ébredő siketnéma fejlődésképes lelkének összes munkaerejével 
önmagának kell azt létrehoznia.“ Erdős István.

JJ felügyelet. Vatter-nek ilyen cimű felolvasását közli az Organ 
múlt évi 8. száma. Kivesszük belőle az alábbiakat: Az olyan gyerme
kek, kik nincsenek kellő ellenőrzés alatt, legtöbbnyire olyan dolgokat 
művelnek, amelyek aligha vannak összhangzásban a nevelés céljával. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a növendékek felett való felügyelet nagyon 
is lényeges része nevelői hivatásunknak. A felügyeletet gyakorlónak 
állandóan, tehát úgy a tanóra alatt, mint a pihenés, szórakozás ide
jén szemmel kell tartania a gyermekeket. De különösen az utóbbi 
esetben. Ha magukra maradnak a gyermekek, hamar kitalálnak valami 
pajkosságot, mely aztán könnyen haraggá, verekedéssé stb. fajulhat.

Ha a gyermek tanárának van tekintélye, akkor már a jelenléte is 
elegendő, hogy kordában tartsa a gyermeksereget. Elégnek azonban ez
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nem elég. A felügyelet fogalma megkívánja, hogy a tanár meg is győződ
jék arról, hogy a növendékek vájjon úgy viselkednek-e és azt teszik-e, 
ami meg van engedve. Alapos felügyelet mellett a rosszat csirájában el
fojthatjuk. A lelkiismeretes felügyelő előtt nyitott könyv a növendék lelke. 
Titkolódzásról, alakoskodásról szó sem lehet. A hanyag felügyelet sok
szor önkényeskedésre, egyes vétségek igazságtalan megítélésére vezet.

Fegyelmi szempontból a legfőbb követelmény a rend. Minden 
gyermeknek tudnia kell, hogy mi van megengedve és mi nincsen. 
Evvel azonban nem azt mondja, hogy mindent szabályba foglaljunk. 
A gyermeket lehet és kell is magára hagyni, csak arra ügyeljünk, 
hogy van egy határ, melyen túl a jól nevelt gyermeknek lépnie nem 
szabad. Az egyes gyermekeknél a nevelő mindig vegye figyelembe 
annak korát és egyéniségét. A kis gyermeknek gondos felügyeletre 
van szüksége. A nagyobbnak már több teret adhatunk az önálló 
cselekvésre. A fiúk felügyelete szigorúbb a leányokénál. A leányok 
hamarabb beletörődnek a megengedett dolgok korlátái közé és szabad 
idejükben szívesen foglalkoznak varrással, kötéssel stb. A felügyelő 
mindig úgy gyakorolja jogát, hogy a gyermek ne is vegye észre, hogy 
a szabad cselekvésnek határ van szabva. A teljes és korlátlan szabad
ság engedésnek — különösen siketnémáknál, akik amúgyis gyenge- 
akaratúak — nincs értelme.

A cikk további részében az internátusi nevelésről értekezik. 
Kiemeli, hogy a családi nevelés előnyeit különösen a kisebb internátu- 
sokban lehet értékesíteni. Nevelő és növendék úgyszólván egymás 
mellett élnek ily helyen és a nevelés közvetlen érintkezés útján történ
hetik. Az intézet vezetőjének felesége, ha naponként megjelenik a 
gyermekek között; áldásos befolyást gyakorolhat azok illedelmes visel
kedésére. Felhasználhatjuk munkánkban a nagyobb gyermekeket is. 
A kisebb internátusbán majdnem testvéries viszony fejlődik ki a 
gyermekek között. A nagyobb mindig segítségére lehet egy-egy kisebb 
társának mindenben és napközben is ügyelhet pártfogolja viselkedésére.

Magától értetődik, hogy az intézet összes helyiségei a felügyelet 
körébe esnek. Az iskola, a háló-, lakó-, dolgozószoba stb., udvar, kert, 
játszótér felügyelet alatt áll. Ügyeljünk mindenütt az illedelmes vise
letre, a tisztaságra, az étkezésre, a járásra stb. A játékot sohse 
engedjük durvasággá fajulni. Általában arra törekedjünk, hogy mindig 
belelássunk növendékeink kártyájába.

Az iskolában könnyebb a felügyelet, de itt is vigyázzunk, hogy 
növendékeink a fejünkre ne nőjjenek. Szoktassuk a gyermekeket arra, 
hogy csak kevéssel a tanítás előtt jelenjenek meg az iskolában.

Nagy internátusokban bajos a kellő felügyelet és nagyrészt csak 
külsőségekre szoritkozhatik. A gyermekek látszat kedvéért tűrik a 
békót és csak alkalomra lesnek, hogy kijátszák a felügyeletet. Az 
externátusra is nagyjában az áll, ami az internátusra. Nagy gond for
dítandó arra, hogy a gyermekek utcai viselkedése megfeleljen az iskolai 
követelményeknek. Nagy rész esik a felügyeletből az eltartókra is. A 
tanár látogatásai alkalmából sohse mulassza el nekik e tekintetben 
tanáccsal szolgálni. Az otthon való foglalkoztatás — ha nem fajul 
kihasználássá — nem eshetik kifogás alá.
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Mindezek általános dolgok. Lássuk most a felügyelet feladatát a 
hangbeszéd ápolását és alkalmazását illetőleg. De előbb még valamit. 
A mi gyermekeinket fiatal korukban adják intézetbe és igy reánk neve
lési szempontból fontos feladat hárul. De nem mindig lelkiismeretesen 
teljesitik ezt a feladatot.

A siketnéma-intézetek eddig inkább tanító-, mint nevelő-intézetek 
voltak. A felnőtt siketnémák gyakran tapasztalható félszegségei, erkölcsi 
hibái bizony sok esetben az intézet számlájára Írandók. Nemcsak az 
intellektuális képzésre, hanem az erkölcsi nevelésre is nagy gondot 
kell fordítani.

Nevelés az érett individium tervszerű ráhatása a gyengére, éret
lenre. Hatása a nevelő lelkiismeretes, célzatos és helyes beavatkozása 
útján jön létre. És most térjünk a már emlitett pontra. Ez is olyan, 
mint a nevelés. Csak az olyan gyermek, akivel közvetlenül beszélnek, 
akit meghallgatnak, aki megmondhatja, hogy mi fekszik a szivén, tehet 
előrehaladást a beszédben.

Légy a siketnéma füle! A siketnéma beszédének tartalmi, alaki 
és technikai része folytonos javításra szorul. Mindenki saját tapaszta
lásából tudhatja, hogy szóbeli közlekedés alkalmával a siketnéma 
nagyon sok nyelvtani hibát csinál. Hogy kifejezései szegényesek, ruhát
lanok. Talán a vállát rázná a tanárok nagy része, ha e hibák kijaví
tását követelné valaki. Pedig hát erről nem szabad lemondanunk.

Nem azt mondja szerző, hogy a gyermek fáradt szemét még 
szabad idejében is használjuk fel a beszédtanitásra, de igenis azt, hogy 
a játszó téren, vagy akárhol tartózkodik az a gyermek, követeljük meg 
tőle, hogy élőszóban és ne jelben társalogjon növendéktársaival. De ez 
a beszéd hangos legyen, hogy a felügyelő ki is javíthassa az elkövetett 
hibákat. Ama keserű szemrehányásnak, hogy a siketnémák kétéltűek, 
mert az iskolában hangosan beszélnek, künn meg jelelnek, csak szi
gorú és lelkiismeretes felügyelettel lehet útját vágni.

A szabad társalgás útján való tanításnak csak azért van újabban 
annyi Mve és azért akarják a tervszerű szeniléliető-otatásl kiüldözni, 
mert a hangbeszédben való társalgás a szabad időben eddig nem volt 
kellően gyakorolva. (? Szerk.) A szabad társalgás szükséges az iskolá
ban is, de ne akarja onnan kiszorítani a szemléleti oktatást. Aki ezt 
akarja, veszélyezteti a kellő módon való előkészítést és kétessé teszi a 
taneredményt.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a mi növendékeink fölött csak 
kellően képzett szakember gyakorolhat, felügyeletet. r.

Általános pedagógiai szemle.
JI gyógypedagógia és a javító-intézeteink. Legutóbbi számunk

ban e címen megjelent közleményünkre Éltes Mátyás, az áll. kisegítő- 
iskola vezetője, hosszabb nyilatkozatot küldött be, melyben kiemeli, 
hogy a „javitó-intézeteknek a gyógypedagógiával — vagy helyesebben 
iskolánkkal (t. i. a kisegítő - iskolával) -  való kapcsolatba hozatalát“
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azért kívánja, mivel igen sok a züllésnek induló gyermek, kiket nem 
lehet jelenleg sem a kisegítő-iskolába, sem a javitó-intézetekbe felvenni. 
Továbbá kijelenti Éltes, hogy az eszme nem tőle ered s felemlíti, 
hogy a német gyógypedagógusok Bécsben tartott gyűlésén szintén 
hoztak határozatot, amely szerint a „német gyógypedagógusokat a 
magyarországi mintára kell kiképezni, de bele kell vonni a javító
intézeteket is“. — Éltes nyilatkozata után is fentartjuk egész terje
delmében a múltkori számunban erre vonatkozó közlésünket; már 
akkor is elismertük, hogy a gyengetehetségűek iskolája és a javító
intézetek között lehetséges közelebbi kapcsolatot teremteni, de kijelen
tettük azt is, hogy ez csakis oly módon lehet, ha a siketnémák 
intézeteit és természetesen ezek tanárait, mint oda nem tartozókat, 
teljesen kikapcsoljuk az u. n. gyógypedagógiából. A Bécsben hozott 
határozatra nézve, amelyet már ismételten hallottunk emlegetni, csak 
az a megjegyzésünk, hogy ott is a gyengetehetségűek iskoláinak 
tanítói és ezekhez közelálló „győgypegagógusok“ erőltették a dolgot, 
de ahhoz egyetlen siketnéma-intézeti tanár sem járult hozzá, ha 
véletlenül jelen volt is a gyűlésen. Ezt is bizonyítani tudjuk. Akkori
ban ugyanis kérdést intéztünk a legkiválóbb német kartársakhoz, akik 
egytől-egyig azt válaszolták, hogy náluk ily reformról szó sem lehet, 
mert ott az ügy előre, nem pedig visszafelé fejlődik. Szerintük a tan
erők közös képzése, mint ahogy az Magyarországon van, már rég 
túlhaladott álláspont. — nyi.

Kalász B.-nek a „Magyar Pestalozzi“ 1906. évi 34. számában 
„A szellemi élet higiénájá“-ról, illetőleg Salgó dr. munkájáról szóló 
cikkéből vesszük a következő sorokat:

A munka objektiv következménye az elfáradás, mely szubjektive, 
mint fáradság jelentkezik. A fáradság eltompitására szolgáló fizikai 
szereken (alkohol, kávé stb.) kívül első helyen áll a szórakozás. 
A szórakozás csak az esetben válik valóban üdvössé, ha az a munka 
folyamán elhasznált erőmennyiség helyrehozatalának szolgálatában áll.

A szellemi szórakozások alig alkalmasak erre, mert itt csupán a 
figyelmet tereljük más térre. A foglalkozásnak fizikai térre terelése 
sem hozza meg a kívánt eredményt, mert — miként láttuk — a fizikai 
munka is erőkifejtéssel jár. Tehát a szórakozásnak csak akkor van 
regeneráló hatása, ha az a pihenéssel együtt jár. Egyedül a pihenés, 
a nyugalom az, melytől a szellemi erők helyreállítását várhatjuk.

Ha már a nyugalom, az alvás sem képes az erők egyensúlyát 
helyreállítani, akkor idegbetegséggel állunk szemben, mely „kimerülési 
izgatottság“ név alatt ismeretes.

A felnőtt embernél Va órai szellemi munka után a teljes munka- 
képesség ugyanannyi, sőt egy órai pihenés után áll helyre. Az ismételt 
félórai munkaszakaszok után már a hosszabb szünetek sem állítják 
helyre a teljes egyensúlyt, hanem a munkaképesség rohamosan 
hanyatlik.

Az erő csökkenéséhez járul, hogy a szellemi munka alatt több 
élenyt fogyasztunk és több szénsavat lélegzünk k i; iskoláinkban a
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jelenlegi rendszer mellett a kellő szellőztetés úgyszólván lehetetlen. 
A szellemi kifáradás ellensúlyozására szolgáló óra közti szünetek és a 
tanítási anyagnak óráról-órára való változása nem felelnek meg a 
szellem higiénájának. A tanítási anyagnak óráról-órára való változása 
a jelenlegi rendszer mellett inkább káros, mint hasznos. A szellemi 
élet higiénájának nem ismerését mutatja azon eljárás, hogy a munkát 
a tanítás minden fokozatán egyenlő mértékkel mérik. A szellemi túl- 
megerőltetésnek természetes ellensúlyozója a figyelmetlenség; ámde a 
tanítás rendszerébe, mint higiéniai intézkedést, a figyelmetlenséget nem 
vehetjük fel. Az ismeretközlés mai módszere sem helyes. Az iskolák 
ismereteket nyújtanak ugyan, de nem közvetítenek tudást. Arról van 
szó, hogy mindenféle tanítás elsősorban helyes gondolkodásra és 
hogy úgy mondjam, szellemi ortográfiára tanítsa a fiatalságot.

Legújabban a gyermektanulmányozás mellett (vagy talán részben 
ennek következményeként) az illetékes tényezők nagy gondot kezdenek 
fordítani a higiéna követelményeire. Alig van tanügyi lap, amely egyik
másik számában ne foglalkoznék a tanulók testi-lelki egészségének 
kérdésével. Különösen érdemesnek találjuk, hogy felhívjuk lapunk 
olvasóinak figyelmét dr. Fővel zürichi egyetemi tanárnak a „Magyar 
Tanítóképző“ okt. és nov. havi számaiban „Ideghygiéna a fejlődés, 
illetve a gyermekkorban“ (ford. Horvay), továbbá a dec. havi számá
ban „Az egészséges és beteg idegek s a szellem hygiénája“ cimű köz
leményeire. Utóbbit alkalomadtán részletesebben fogjuk ismertetni. 
Előbbiből pedig a következő részeket közöljük:

Aki a pedagógiával tisztába akar jönni, annak felnőtt ember 
létére, tulajdonképpen a gyermektől kell előbb tanulnia, tehát minde
nekelőtt a gyermeket meg kell figyelnie, annak lényébe mintegy bele 
kell mélyednie. Szigorú következetesség s lelkiismeretes megfigyelés; 
a jó gyakorlása és a rossz elhárítása, esetleg szoktatása, mindez 
egyesitve szeretettel, az öröm és érdeklődés szuggeszciójával, ezek a 
helyes gyermeknevelés alapkövei.

Óvakodjunk attól, hogy a gyermekeket elvont fogalmak megismer
tetésével gyötörjük. A gyermeknek mindenekelőtt minél több konkrét 
fogalommal kell megismerkednie. A különböző konkrét érzéki benyomás 
összehasonlítása által tanuljon a gyermek gondolkodni és megérteni. Az 
elvont fogalmak azután lassankint maguktól képződnek és minden vagy 
majdnem minden könyvnélküli tanitás nélkül mindjobban szaporodnak 
az agyban a felhasználható és logikus kapcsolattal bíró emlékképek. 
Határozottan téves felfogás az, hogy az emlékező tehetségnek egy 
meg nem értett tárgy könyvnélküli tanulása volna a fejlesztője.

Érzelmek tekintetében a gyermekkel meg kell útáltatni a rosszat, 
a hazudást, az önzést. Nem az önző jogbitorlás, hanem mások jogai
nak a tiszteletben tartása képezze jogérzése fejlesztésének alapját. 
A helyes nevelés a félénk gyermekből bátrat alkot, megtanítja önálló
ságra és kitanitva a gyermeket a félelmet gerjesztő tárgy valódi termé
szete felől, magát a félelmet leküzdi. Munkával és küzdéssel önönma
gunkon segíteni, ez az egyedül helyes alapelve az akarat nevelésének.
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A gyermek kedélyének, a léleknek s az akaraterőnek kimivelése, 
az oktatás mai módszere mellett vajmi hátramaradott.

Ha a gyermek értelmét sikeresen, eredményesen akarjuk fejlesz
teni, a gyermeket mindenekelőtt barátunkká, úgyszólván pajtásunkká 
kell tennünk. A fegyelmezettséget csakis szeretetteljes bánásmóddal, 
helyes belátással lehet elérni. Szeretet és tehetség egyaránt jelen van 
minden gyermekben, a maga rendje-módja szerint, s a gyermek ebbeli 
tulajdonságait gőgösen lenézni, kicsinyelni balgaság. Nem annyira a 
gyermek kötelessége az iskolához alkalmazkodni, mint inkább a tanár 
és tanító feladata magát a gyermek világához alkalmazni, A tanítónak 
jó pedagógusnak, jó pszikhológusnak! jólelkű embernek kell lennie, 
nem pedig pedáns, képzelődő, sokat tudó rideg embernek. Minden 
egyes nevelő-tanítónak Pestalozzi szellemében kellene eljárni, igy 
nevezetesen: a gyermek pszichikai és fiziológiai életébe mintegy bele
markolni, a gyermek világába magát mintegy beleélni, velük együtt 
érezni, együtt gondolkozni, egyszóval a nevelés tanait mintegy eleven 
alakba önteni.

A családi élet a maga meztelenségében olykor rettenetes képeket 
tár elénk; a házasfelek undok civakodása, hazugság, hiúság, önzés, 
dühös ingerültség, szeszélyek, majomszeretet, helytelen Ítélkezés, babona 
vállvetve működnek azon, hogy a gyermek szivét már zsenge korában 
megmételyezzék; a rossz példa könnyen hat s a gyermek csakhamar 
elsajátítja a leggyalázatosabb szokásokat, sőt nem ritka eset egyes 
családoknál a vétkes önzés ama faja sem, midőn a szülök, a nekik 
netán alkalmatlan gyermeket a legaljasabb módon kizsákmányolják 
azzal, hogy lopásra, koldulásra, erkölcstelenségre egyenesen rákény
szerítik ; mindezt csak zsarolás céljából; néha meg éppen rendszeresen 
üldözik, gyötrik szerencsétlen magzataikat, készakarva beteggé teszik, 
éhséggel, hideggel halálra gyötrik, csakhogy megszabaduljanak a senki
nek sem vétő szerencsétlen teremtéstől, ki csak éppen szüleinek áll 
útjában. Nem utolsó szerepet játszik ilyen szülőknél az aljas szenve
dély, a féltékenység, az irigység, az álszégyen.

Ám a rossz gyermeket sem tanácsos szidalmakkal, oknélküli 
büntetésekkel, szakadatlan szemrehányásokkal, panaszokkal elkedvetle- 
niteni, gyötörni ; sajnos, a legtöbb szülőnek, tanárnak ez bevett 
szokása vásott gyermekeivel szemben. A minduntalan felhangzó foly
tonos szidalmak, szemrehányások csakhamar elvesztik hatásukat, a 
gyermek azokat megszokja és megunja s végre is dacosan ellenszegül. 
A gyermeket helyes úton-módon föl kell világositani afelől, hogy a 
rossz, amit elkövet, borzasztó következményekkel jár. A helyes házi 
nevelés legfőbb irányelvei: a szeretetteljes szelíd bánásmód, az erélyes, 
következetes, de mindenkor jóságos eljárás s a jó példaadás. A hazu- 
dozás hajlamait erélyesen el kell folytani; a nyers durvaság s önzés 
megnyilatkozó hajlamait erélyesen el kell nyomni. A gyermek érzelem
világára, kedélyére, szivére kell hatni, a szánakozás, az önfeláldozás, 
a nagylelkűség érzeteit kell benne életre kelteni; sokkal hathatósabb 
ez, mint a rossznak gáncsolása. Az igazi szeretet távol áll a hízelgés
től s óvakodik a gyermekben a hiúság hajlamait kifejleszteni. A gyerme
ket hozzá kell szoktatni a munkához, még pedig saját érdekének szem
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pontjából. A gyermek ne rettegjen folytonosan, annál kevésbbé szabad 
őt ijesztgetések árán engedelmességre szorítani. A gyermeki szivet 
tévútra vezetni, megcsalni, bűn: a gyermek hite a nevelők igaz
mondásában sziklaszilárd, megingathatlan legyen. Ám azért a külvilág 
ezer veszélyeit és rosszaságát a gyermek elől elpalástolni nem tanácsos, 
sőt éppen meg kell azokat a gyermekkel ösmertetni oly módon, hogy 
azokat kerülje, útálja. A gyermeket környezetével, egyszóval mind
azokkal együtt, kikkel érintkezik, rendszeresen és állandóan meg kell 
figyelni, csakis akkor lesz képes a nevelő a káros külbehatásoktól 
gyermekét megóvni.

Kötelességünk a gyermeket egyoldalú dogmatikus tévtanoktól és 
holmi jámbor hazugságoktól távoltartani.

A nevelésnek egyik nem utolsó feladata: a külömböző előítéletek 
leküzdése, az u. n. szaktekintélyekben való vakhit megdöntése, a fény
űzés s általában mindannak mellőzése, ami életviszonyainkat amúgy 
is csak fölösleges módon komplikálja. A gyermek nagyon is korán 
rááll arra, hogy másokat majmoljon, légióként a leánygyermekek csak
hamar magukra raknak mindenféle piperét, cafrangot s vetekszenek 
abban, hogy az ostoba divat minden hóbortjának készséggel hódoljanak. 
Ezek a balga külsőségek elnyomják az emberi s z ív  igaz ideálját, holott 
az igazi nevelés főcélja mindenkor az ideálok ápolása.

A gyermeket önállóságra kell nevelni, hogy helyt állhasson az 
élet küzdelmében, evégből azonban idegszerveit rendszeresen kell 
edzeni, erősíteni, hogy azután tehetségeit, képességeit az élet küzdterén 
sokoldalúlag és minél hathatósabban érvényesíthesse.

Hogy igazán boldog lehessen, legyen az ember, vagyis az ő 
agya: először egészséges, másodszor élje végig a csirafejlődés törvényei 
által kiszabott életfejlődés folyamatát, harmadszor legyen neki eszménye, 
azaz törekedjék valamely magasztosabb cél elérésére. Az agynak helyes, 
egészséges és szerencsés kifejlődéséhez állandó, sokoldalú szellemi és 
testi munka szükséges.

Ha valaki hibát vagy dőreséget követett el, akkor azt lehető 
gyorsan tegye jóvá, a jövőben való ismétlődésnek vegye elejét, egyéb
ként pedig borítson az egész dologra egyszer s mindenkora fátyolt. 
Ugyanígy kellene tennünk a mások hibáival.

Az ideghygienének egy további szabálya az, hogy az idegműködési 
zavarokkal és bántalmakkal lehetőleg keveset törődjünk, nehogy azok 
megszokás által nagyra nőjjenek. Aki oly szerencsétlen, hogy állandóan 
aggódó figyelmet fordít a maga egészségére és minden kellemetlen 
érzésére, aki egyre betegnek érzi magát, érverését figyeli és össze
vissza gyógyítja magát: az képzelődő beteg, a beteges képzelődés 
pedig valóságos hólabda, amely, mialatt körös-körül gurúl, állandóan 
növekszik. Akiben a hipokondria mély gyökeret vert, az egyszerűen 
gyógyitbatatlan. Hiszen gyakran a valóban meglévő, fogyatkozások 
okozta fájdalom is tetemesen enyhíthető, vagy éppenséggel meg is 
szűntethető a figyelemnek munka útján történt elterelése által. Lehető
leg ne törődjünk tehát idegzetünknek működési zavaraival s akkor azt 
mentül hamarább a rendes útra terelhetjük.

Az általános hygiene egészséges testben egészséges lelket kíván.
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A lélek és az idegrendszer egészségtana azonban valamivel többet 
követel. Agyunkat ez gyakran a következő alternatíva előtt találja: 
„művelődés elfajulással“ vagy „egészség műveletlenséggel“. Ennek 
feladata tehát, — mikor a jobb ember fel nem tartóztatható iparko
dással keresi a megismerés és a kedély eszményeit, — hogy a művelt
ség fejlődését és az agy egészségét egymással összhangzásba hozza.

VEGYESEK.
E gyesü letünk  tagjaihoz! Lapunk múlt számában ígéretet tet

tünk, hogy jelen számunk január 25-én jelenik meg, ennek oka az 
volt, hogy 1907. január 6-án a vakok és a gyengeelméjűek intézetei
nek tanárai, valamint a siketnémák budapesti és váci intézete tanár- 
testületének egy része közös értekezletet tartottak oly célból, hogy 
február 2-ikára az összes gyógypedagógiai intézetek tanárait egy közös 
nagygyűlésre hívják össze anyagi helyzetük javításának érdekében. Az 
értekezlet kiküldött egy szervező bizottságot, amely bizottság azonban 
illetékes helyen szerzett értesülések hatása alatt feloszlott. Erről a 
mozgalomról akartuk idejekorán tájékoztatni kartársainkat, azért figye
lemmel kisértük és már kezdetben fölöslegesnek tartottuk, sikerében 
pedig nem bíztunk. Különben is egyesületünk választmánya már az 
őszön megtette a kellő lépéseket mind anyagi, mind oktatásügyünk 
megvédése érdekében. Most fölöslegesnek tart minden akciót, és ha 
elérkezik annak ideje, akkor egyesületünk választmánya is tudni fogja 
kötelességét és egy pillanatig sem késlelkedik. Épen azért még fölös
legesebb az Egyiid Lajos elnöklete alatt létesült újabb szervező bizott
ság megalakulása. (Mint lapunk zártakor értesülünk, ez a bizottság is 
feloszlott.)

M egerősítés. A nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium Puha Lászlót, a siketnémák budapesti intézetnél működő 
kartársunkat 1906. évi dec. hó 22-én kelt 113,716. sz. alatt állásában 
megerösi lelte.

Á thelyezés. Tiejfert György kartársunkat Vácról Aradra he
lyezték át.

Gyászhir. Noszkay Károly, a vakok budapesti intézetének fiatal 
tanára f. évi január hó 16-án jobblétre szenderült. Nyugodjék békében !

R euschert E. (Berlin N. 37. Templiner-str. 13.) kartársunk Hill 
„Anleitung zum Sprachunterricht taubstummer Kinder“ cimű, 1840- 
ben megjelent jeles munkáját sajtó alá óhajta rendezni. Ez a mű 
szakirodalmunk elsőrendű terméke, a siketnémák oktatójának nélkülöz
hetetlen segédkönyve. Reuschert felszólítja tehát kartársait, az intézetek
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igazgatóságait stb., hogy jelentkezzenek mindazok, akik ezt a munkát 
meg akarják szerezni. A mű ára — a jelentkezők számára — a 
nyomtatási költség lesz. Jelentkezéseket február 15-ig a szerkesztőség 
is elfogad.

F izetésren d ezés Poroszországban. Az 1907. évi állami költ
ségvetés megszavazása után a siketnémák berlini, a vakok steglizi, a 
tanítóképző-intézetek stb. tanári személyzete fizetésjavitásban fog 
részesülni. A tervezet szerint az igazgatók törzsfizetése 4000—6600 
márka lesz. Ehhez járul 6, 9, 12 és 15 évi szolgálat után 500—500 M. 
korpótlék. A tanárok két csoportba vannak beosztva. Az első csoport
beliek 3000—4800 M. törzsfizetést kapnak. Korpótlékuk 3, 6 évi szolgá
lat után 500- 500 M., 9, 12 évi szolgálat után pedig 400—400 M. lesz. 
A második csoportban levők törzsfizetése 2400—4200 M. A 3. és 6. év 
után 300—300 M.-ás, a 12, 15, 18, 21. és 24. szolgálati év után pedig 
200—200 M.-ás korpótlékban részesülnek. A tanítónők törzsfizetése 
1500—2400 M. lesz, melyhez 3 ízben — 3 — 3 évi szolgálat után — 
200—200 M., 2 Ízben pedig — szintén 3—3 évi szolgálat után — 
150 M.-ás korpótlék járul.

Spanyolország. Pedro de Ponce, Juan Pablo Bonét és Ramirez 
de Carrion hazájuk siketnémái részére mondhatni hiába éltek. E nagy
nevű férfiak tradícióiból következtetve, azt kellene hinnünk, hogy a 
siketnémák oktatása ebben az országban magas nívón áll, sajnos, azon
ban nem úgy van. Spanyolország 10,000 siketnémája közül csak 300 
részesül oktatásban. 9 intézetében siketnémákat és vakokat vegyest 
tanítottak. (Baldrian újabb és hiteltérdemlőbb adatai szerint Spanyol- 
ország 9 ezer siketnémája közül 11 intézetben 1800 részesül oktatás
ban.) Ez Ferreri szerint arra jó, hogy ezek a szerencsétlenek még 
nyomorultabbaknak érezzék magukat. Az 1892-ben tartott kongresszus 
a fogyatékosok elválasztása mellett döntött. Az oktatás az újabb időkig 
a vegyes módszer szerint történt. Barbera Fausztinusz dr., a valenciai 
siketnéma-intézet felügyelő bizottságának tagja kezdeményezésére a 
kizárólagos beszédtanitási módszer léptetett életbe. A módszer tanul
mányozása végett Carbouero Emilt Milano-ba, küldték, aki tapasztala
tait a valenciai siketnéma-iskolában érvényesítette is. Az állam csak 
a madridi intézetet tartja fenn.

Siketnóm a-vakokról. Keller Eleién önéletleirásával magára 
vonta a világ figyelmét. Bridgmann Laura Jerusalem révén lett 
ismertté. Irodalmilag foglalkoztak a siketnéma-vakokkal Riemann G. és 
Danger Oltó. Előbbinek Taubstumm und blind zugleich, utóbbinak Drei- 
simiige cimű műve ismert előttünk. Újabban Arnould irt egy nagyobb 
tanulmányt. Művének cime Une Ame en Prison. Historie de l ’ éduca- 
tion d ’une avengle-sourds-muette de naissance et ses soeurs. (Egy lélek 
a börtönben. Egy születés óta siketnéma-vak története stb.) A szerző 
megemlékezik ebben a könyvében, Keller Helénen kívül, még két 
siketnéma-vakról: Henriin Máriáról és Obveclit Mártáról. Könyve 
végén 54 siketnéma-vak életéről jegyzetek vannak. Szerinte a siket
némák 2—3°/o-a egyszersmind vak is. Ezek közül azonban csak kevés, 
képezhető. Az 54 közül 6 születés óta szenvedett e fogyatkozásban; 34
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pedig nő volt. Oktatásuk eddigelé a Braille- és a domború irás, a jel, 
az ujjábéce, az ujjirás, az alfabétikus keztyű és a hangbeszéd segélyé
vel történt. Az ujjirás abban áll, hogy a fogyatékos mondanivalóját 
ujjával az asztalra irja ; mások gondolatairól pedig úgy vesz tudomást, 
hogy gondolatait közlő társa megfogja ujját és azzal mellére, orcájára 
vagy kezére ir. Az alfabétikus keztyűt, melynek felületére az ábécé 
24 betűje van nyomtatva, a siketnéma-vak kezére húzza, a vele érte
kező pedig a megfelelő betűket kikopogja m  mintha Írógépen Írna — 
amiből azután a fogyatékos a beszédet megérti. A siketnéma-vakok 
oktatása jelenleg a hangbeszédben történik. Ez az érdem Riemanné, 
aki Schulz Hertát erre tanította. Sullivan Keller-1 előbb az ujjábécé- 
vel képezte ki s csak később került a hangbeszédre sor. A legtöbb 
siketnéma-vak Svédországban van. 2100 siketnéma közül 90 egyszer
smind vak is, akik részére Wenersborg-bán intézet is létesült. Az inté
zet vezetője Nóráin Erzsébet asszony, aki régebben siketnémák taní
tásával foglalkozott. Az 1897-ben a spreementi Ketschendorfban 
abnormisok számára alapított iskolának egyik osztályát a wenersborgi 
mintájára rendezték be. Ennek az intézetnek I. osztályába gyenge
tehetségű vakokat, a II-ba siketnéma-vakokat, a III-ba gyengetehetségű 
siketnémákat, a IV. osztályba pedig beszédhibában szenvedő szellemi 
fogyatékosokat vesznek fel. A siketnéma-vakok tanítási eljárása az, 
hogy a tanítás által megismert tárgynak az ujjábécé segélyével nevet 
adnak. A jelet a tanuló tapintás által leolvassa, utánozza és a Braille- 
és Hebold-irással leírja. Később a növendéket a hangbeszédre is tanítják. 
Legújabban Nowawesben (Potsdam mellett) szintén létesült ilyen intézet, 
melynek vezetője Riemann G. (Püschel P. nyomán.)

N yugtázás. Múlt kimutatásunk óta a „Siketnéma-intézeti Tanárok 
Országos Egyesületé“-nekkövetkező tagjai fizettek tagsági d ijat: 1906-ra: 
Németh László, Nemere Gyula, Kiinda Kálmán, Nécsey János, Hobler 
Rezső, Schreiner Ferenc, Zemkó Péter (I. f. é.), Bihari Károly, Pápai 
Mariska, Válek János (3 K. -f- 3 K.), Vatter Ferenc (II. f. é.), Záborszky 
Árpád, Moussong Pál (6'25 K. -f- 6'25 K.), Zattler Ida (I. f. é.), Yöiker 
József, Stanczel János és Szabados Ödön (II. f. é.). — 1907-re: Nagy 
Péter, Ábrahám János (I. f. é.), Klug Péter (I. f. é.), Greiner László, 
Szabados Ödön (I. f. é.), Borbély Sándor, Kegler Ferenc, Weiser Adél 
Wolkóber János. — A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1906. évfolyamára 
előfizettek: A siketnémák kecskeméti intézete, Németh László, Nemere 
Gyula, Hobler Pezső, Schreiner Ferenc, Zemkó Péter (I. f. é.), Bihari 
Károly, Pápai Mariska, Vatter Ferenc (II. f. é.), Zattler Ida (I. f. é.), 
Erdős István, Völker József, Stanczel János, Szabados Ödön, Záborszky 
Árpád (2 K. hátralék) és a siketnémák kaposvári intézete (hátralék 1905. 
II. f. é.). — Az 1907. évfolyamra előfizettek: A siketnémák budapesti áll. 
intézete, a siketnémák váci intézete, a vakok budapesti intézete és a 
siketnémák szegedi intézete, Nagy Péter, Ábrahám János (I. f. é.), 
Szabados Ödön (I. f. é.), Klug Péter (I. f. é.), Greiner László, Borbély 
Sándor, Kegler Ferenc, Kondra Mihály, Pápai Mariska, Szent.györgyi 
Gusztáv, Vatter Ferenc, Vissy János, Weiser Adél és Záborszky Árpád.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


