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N yílt levél.Három éve lesz pár hónap múlva annak, hogy a „Siketnéma- intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete“ abban a váratlan és felette nagy megtiszteltetésben részesitette csekély személyemet, hogy az Egyesület hivatalos lapja, a „ Magyar Siketnéma-Oktatás“ felelős szerkesztőjének megválasztott. Bizalmát nem vonta meg tőlem mind ez ideig. E bizalomra én az által igyekeztem érdemessé lenni, hogy cselekedeteim zsinórmértékéül azt az elvet választottam és rendületlenül állottam, hogy: „jogaink védelmezése az örök igazság szolgálása.“Szándékom mindig tiszta, becsületes volt, de mintha az eszközök megválasztásában tévedtem volna.Új idők fordultak, új események támadtak.Ez az idő nem az, én időm, az események sodrához nem tudok illeszkedni. Sem egyeseknek ártani, sem a köznek kárára lenni nem akarok. Félre állok. Félre állok önként, mert ezzel vélem most a legjobb szolgálatot tenni ügyünknek.Ne vegyék tehát rossz néven megbízóim, ha eddigi bizalmukat' hálás szívvel megköszönöm és a mai nappal visszavonulok a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ szerkesztésétől.Utolsó szavam munkatársaimé. Fogadják együttesen és külön- külön hálámat és köszönetemet azért a jóakaratú s kedves támogatásért, hogy munkásságuk révén segítőim, fáradozásomnak osztályosai voltak.Olvasóimat pedig kérem, tartsanak meg szives jóindulatukban.Kecskemét, 1911. évi február hó 8-án.
Gönczi Gyula.
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A számtantanitás problémája.Minden a beszédtanitásért. Siketnéma-intézeteink a beszéd jegyében épülnek fel köröl-köre. Az élő beszéd jegyében, mely maga a tartalom, a tudás, a műveltség s minden tudomány iránt való készség. A számtan, a földrajz és a többi reáltárgyak, nemcsak külső kifejezéseikkel, hanem tartalmuknál fogva is az élő beszéd szolgálatában állnak s úgynevezett iskolai értetemben véve csak az órarend keretein belül szerepelhetnek. Intézeteink tulajdonképen ezért intézetek és ezért nem iskolák. Az intézet elnevezést el kell választani az iskola elnevezéstől oly értelemben is, hogy az iskola növendékeit a család szellemétől elválasztja, tanulóinak mind a két hóna alá könyveket dug, betűből tanit, leckéket felád; az intézet pedig családi szellemben nevel, élő szóval tanit, élő szóból eleven beszédet, eleven beszédben gyakorlati ismereteket nyújt. A lényeg tehát mintha világos és átlátszó volna, csak a kivitel homályos. Bennünket mintha mégis megtévesztene az iskola, amelybe lépünk, amelynek padjai, képei, táblája iskolaszerű hangulatba ringatnak s a közvetlen, családias társalgás, beszélgetés menetéből kizavarva, összevont szemöldökű tanításra, száraz oktatásra ingerelnek. Az iskolába lépve elfelejtjük a beszélgetés egyszerű, szabad eszközeit s copfos fegyelmezéssel, iskolai modorban folytatott rendtartással, döcögő tanításba, leckefölmondásba fogunk. •így történik aztán, hogy intézeteink homlokzatára kiirt jelszavakat meghazudtoljuk, hogy kitűzött célunkat el nem érjük. így történik, hogy növendékeink nem tanulnak meg beszélni s hogy munkánk eredménye nemhogy büszkeséggel, hanem szégyenérzéssel tölt el bennünket. így történik, hogy szégyenkezünk, ha növendékeink ránk köszöntenek az utcán. Szégyenkezünk, amikor látjuk, hogy milyen kiforgatott, fejetetejére állított a tudásuk. S ezen érzésünk nem azért van, mert a reáliákból keveset nyújtottunk a növendékeinknek. Nem. Hanem azért, mert intézeteink különleges célját az iskola falai között félreértve, a világgal való érintkezésünkben lebecsülve s titokban más iskolák kifelé tetszőleges színvonala után áhítozva: sok olyan hiábavalóságot tanítottunk, mellyel növendékeink idejét és elméjét a beszédtanitástól elvontunk, sőt őket a beszédtanitásban (épen a reáliák kedvéért) sokszor meg is akadályoztuk. Bebizonyítom.A siketnémák tanára sohasem mondhatja magát befejezett egésznek. Amig csak tanit, hibákat követ el és hibákat fedez fel. Amig csak tanit, tanulnia kell. A mi iskoláink olyan iskolák, melyekben eredményt csak a magunk tanulása által érhetünk el. Aki nálunk nem tanul, mikor tanit, az sem nem tanul, sem nem tanit. S nagy baj, hogy mi csak tanítás alatt tanulhatunk. Mert a mi tanítási águnknak, úgyszólván, nincsenek könyvei, nincsen irodalma. Van egy tantervűnk, mely igazságokat hirdet, módszertani utasításokat nyújt, de nem vezet, hanem irányit. Nem szent könyv, mert igazságainak külső, módszertani útasitásainak pedig belső hibái lehetnek. Ahogy mi sem vagyunk szentek, mert a külsőségek kedvéért olyan dolgokat tanítunk, melyeket — növendékeinket tekintve — minden közvetlenség mellőzésével, erőszakosan tépünk ki a tanterv lapjaiból s azután ugyan
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olyan erőszakossággal növendékeink leikébe akarjuk becsempészni azokat. Olyan dolgokat tanítunk, melyekre a mi növendékeink soha külső életükben nem gondoltak, melyekkel semmiféle lelkiállapotukban nem foglalkoztak. Olyan anyagot adunk elő, mely nincs sem testükben, sem lelkűkben, mely tehát tökéletlen anyag, igaztalan tartalom s mely a gyermek érdekkörétől messze mértföldekre esik.A számtantanitásról beszélek. Mondjuk, a III. osztály számtanjáról. A tanterv szerint e fokon 100-as körben összeadás és kivonás, 20-as körben szorozás és osztás van. A módszertani útasitás pedig előírja, hogy a tiszta számokkal való számolás megelőzi a nevezett tárgyú számokkal való számolást, mert az alsó fokon a nehézkes beszéd megnehezíti, sokszor meg is akadályozná a számolás műveletét, íme, egy belső hiba, melyben a tanterv magának mond ellen. A számtan egy pillanatra felülkerekedik a beszédtanitáson s száraz, elvont elemeivel elcsap magától minden beszédet (a csont a húst!), hogy a gyermek kicsinyke beszédvágyát lehűtse, hogy kifejezési készségét megbénítsa. És vájjon miért? Talán felsőbbséges okokból, melyek előtt a phonetikus csendesen térdet hajt és szigorú matematikussá vedlik? Dehogy. Csupán magáért a számtanért, a számtan tanításában levő rideg iskolai modor fentartásáért. Hogy a siketnémák tudjanak számolni, nem tanítják őket beszélni. Erre az állításra mintha megremegne minden siketnéma-intézet. Pedig úgy van. S tudnunk kell, hogy az elkövetett hibához való viszonyban a tanítás terén nem a vajúdó hegyek példabeszéde az irányadó, melyek kis egeret szülnek, hanem az, hogy ezen a mezőn az elkövetett apró hiba főbenjáró bajoknak szokott lenni az okozója.S igazán főbenjáró hiba, ha a számsorok külső beosztásában levő hideg szépségekért belevágnak a beszédtanitás növésnek induló fájába s hogy bizonyos számköröket egyes osztályok tanítási anyagában merev tagoltsággal felállíthassanak, a beszédtanitást rendes nedvkeringésében megakasztják. Értem ezalatt azt, hogy az egyes osztályok tanítási anyagát 100-as, 1000-es körökben állítják fel, s nem darabolják fel sem a 100-as, sem az 1000-es számkört, mert ezeknek külső képleteikben kifejezett egysegeket és bevégzettnek látszó formákat előbbre- valóknak tekintik a növendékek szellemi kvalitásainál s beszélő képességénél s elfelejtik, hogy a tizedes rendszer lényege magában hordja a 10-es, 100-as stb. számköröknek bármely osztott számsornál való tökéletes egészét.De honnan és hogyan jut ahhoz az a szegény III. osztályos növendék, aki nem tudja magát még csak kipanaszkodni sem, aki nem tudja elmondani, hogy van, mint van, jól aludt-e, jól evett-e, aki még csak gagyog, de nem beszél, aki a beszédet' illetőleg valóságos pólyás baba, aki szigorú iskolába jár, aki sokszor esti órákban jó reggelt kiván az embereknek, aki tanítás utáni imával kér áldást az ételére, mondom, hogy jut egy ilyen siketnéma gyermek ahhoz, hogy egy szép napon a padba beszorítva, merően figyelve: tanítójának legfelsőbb megelégedésére s tanulótársainak végtelen csodálkozására tudja kivágni, hogy : ha kilencvenhatból elveszek ötvenkilencet, marad harminchét . . .Az ilyen számtani nagy csoda nemcsak hogy száraz és tártál
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matlan, de sem a gyermek életével, sem a III. osztály beszédtanitási anyagával nincs semmiféle összefüggésben. Ilyen nagy mennyiséggel s a mennyiségeknek ilyen nagymérvű összefoglalásával és elválasztásával sem a gyermek élete, sem a beszédtanitás anyaga nem foglalkozik sehol sem. Ezt a nagy csodát egyesegyedül csak a tanterv számtanjának a mágnese tartja a levegőben. Pedig a tanterv lapjaiból egészséges és bölcs intelmek sugároznak felénk. De leginkább, ami bennünket úgyszólván legjobban illet, a beszédtanitás módszertani útasitásaiból. Lám, mintha ugyanebben a tantervben sehol a számtantanitásról szó sem volna, ezekben az útasitásokban egy helyütt azt mondja: az első számnév hasonlitathatlanul szükségesebb, mint pl. a tizenhét. A parányi gyermeki életet nézve, a siketnéma életének apró mozgó köreit tekintve, ez igaz beszéd, érthető, színtiszta igazság. Mert a gyermeket nem akarja kitolni a maga kifejezési köreiből, a maga lelkivilágából, nem akarja fejlődő szellemének egyensúlyát megzavarni, hanem tekintet nélkül a grammatikailag nehéznek vélt szó- és nyelvalakokra is, azt nyújtja neki, ami a siketnéma gyermek kifejezési készségével összhangban van s ami után a beszédéhes siketnéma maga is vágyakozik.A szárntantanitás, mint tudjuk, az ő kopasz, suta számaival csupa zavart okoz a gyermek lelkivilágában. A beszédtanitásnái ő maga, az ö lelke, az ő kifejezései a teremtő, a mozgató pont, mig a számtantanitásnál, mint a pusztító vihar, végig söpörnek lelki képességein, szellemi készültségén s a gyermek életével semmiféle nekszus- ban nem levő, öreg fejekből kikapott izzadmányokkal, száraz számtani műveletekkel olyan mezőkre ragadják, ahol még beszélni sem szabad.Az a III. osztályos növendék nemcsak fizikailag és pszichikailag, hanem értelmi nívóját tekintve is, még oly gyenge, oly törékeny anyag, hogy rá nézve sem a jelen, sem a jövő szempontjából nem állhat fenn a számtantanitásnál előirt magas és elvont szellemi torna indokoltsága. Nem neki való, mert hisz még beszélni sem tud. Nincs a siketnéma-intézeteken kívül még egy iskola sehol a világon, ahol egy beszélni nem tudó gyermektől megkívánnák, hogy számolni tudjon. Nincs sehol a világon még egy iskolafaj a mi intézeteinken kivül, ahol a kitűzött cél érdekében felhasznált eszközöket magánál a célnál többre becsülnék s az eszközök megteremtésénél az iskola kitűzött céljával nem törődnének.A siketnéma-intézeteknek sem szabad beszélni nem tudó növendékeiket oly magas számkörök feldolgozásával megterhelni, ha a számolás mellé nem engedhetik meg a beszédet. A számtant a beszédtanitás céljaira, az élő beszéd fölépítésére helyezték el valamikor a tantervben s most a nagy számkörök azt eredményezik, hogy az alsó fokon sem valódi beszéd, sem valódi számolás nincs. Nincs számolás sem, bár az osztályvezetők a nehéz számtani produkciók időben elérendő lebonyolítása végett, a számtan javára, a beszédtanitás óráiból itt-ott elcsipkednek egy-egy órát.S talán evvel a csipkedéssel érik el, hogy a III. osztályos tanuló végtére is fogja tudni keserves órák panaszoló emlékére, mint példát kiszámítani, hogy kilencvenhatból elveszek ötvenkilencet, marad har-
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rninchét; de ha tolltartóját előszedi s annak tartalmát szemléli s látja, hogy három palavesszője közül valaki egy darabot eltulajdonított, nem tud lelki indulatainak kifejezést adni s imigyen szólni: N i, hiszen 
nekem három palavesszőm volt, most meg csak kettő van. Valaki el
lopott egyet! Pedig tulajdonképen ez volna a fő, ez volna a cél. Mert ha számtantanitásra éhes a világ, akkor a számtani műveleteket igy megnevezve, előadott és alkalmazott példákkal kellene tanítani. Ilyen tanítás mellett azután nem kellene annak a különleges aggodalomnak a harangját félreverni, hogy a számokat szemléltetni, nagyon sokféleképen szemléltetni kell, nehogy képekben gondolkodjanak a növendékek. Pedig valamit szemléltetni, de meg nem nevezni, annyit jelent, mint lyukas mogyorót törni. Különben is a nagy számkörök legátte- kinthetőbb szemíéltethetése, — a mai viszonyok mellett, — úgyszólván, csak a számológépeken lehetséges s növendékeink minden kifejezett aggodalom dacára, — a haza számológépgyárosainak legnagyobb örömére — képekben, golyókban gondolkodnak. S aki egyszer, minden számfogalmat és számértelmet kizárva, képekben, illetve golyókban gondolkodik, az, hogy ha számműveleteket fejt meg, nem számol, hanem — kuglizik.A túlhajtott számtantanitás, illetve a magas számköröknek az alsó fokú osztályok tanítási anyagába való időelőtti elhelyezése által, amint láttuk, érzékeny károkat okozunk növendékeink testében, lelkében, mint a fejlődő gyermeki elme s a beszélni vágyó siketnéma lélek értékanyagában. Ha a felsorolt esetek közül csak egy is, mint a helytelenül alkalmazott számtantanitás okozta baj állana fenn, elegendő volna ahhoz, hogy a siketnémák tanitásával foglalkozó szakembereket a baj mielőbbi orvoslásának szükségességéről meggyőzze.Én a számtantanitást az iskolába járó siketnéma gyermek valamennyi itt felsorolt bajáért okolom s azért a következőket indit- ványozom.A számtant az alsó fokon ne azért tanítsuk, hogy növendékeink a műveleteket elvégezni tudják, hanem hogy a műveletek által kifejezett eredményeket minden adott esetben megismerjék s magukat a számtani igazságok szempontjából is helyesen kifejezni tudják. Nem valamit kiszámitani, hanem elmondani tudjanak. (Lásd a 3 palavesz- szőről felhozott példát.)Ebből a szempontból Ítélve, az alsó fokon a nagy számkörök tanítása magától dől el s az egyes osztályok tanítási anyaga körülbelül igy oszlanék m eg:

I. osztály. Számlálás 10-ig.
II . osztály. A 10-ig terjedő számkörben a számképzetek keletkez- tetése, megnevezése, Írása, felismerése és kimondása. A beszédtanitás menetével szoros kapcsolatot alkotó alkalomszerűségből, vagy megelőző társalgásból kifolyó megnevezett példák, esetek az összeadás és kivonás körében a 10-es számkörben.
I I I . osztály.  ̂ Az 50-ig terjedő számkörben a számképzetek kelet- keztetése stb. Összeadás és kivonás ugyanolyan -szellemben, mint a II. osztályban, az 50-es számkörben.
IV . osztály. A 100-as számkör ismertetése. Az osztás és szorzás
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fogalma, illetve egyes esetekben, példákban való megismertetése. Továbbá összeadás és kivonás ugyanolyan szellemben, mint a II. és III. osztályban, a 100-as számkörben.

V: osztály. Mind a négy alapművelet szó- és irásbelileg a 100-as szárnkörben.
VI. osztály. Mind a négy alapművelet szó- és irásbelileg az 500-as számkörben. Mérték, és pénznemek.
VII. osztály. Mind a négy alapművelet szó- és irásbelileg az 1000-es számkörben. Egységrehozatal, valamint tizedes és egynevezőjű közönséges törtek gyakorlati példákon való ismertetése.
V III. osztály. Az 1000-en felüli számkörben gyakorlati irányú példák a háztartás, ipar és kereskedelem köréből. (Tőke, százalék, kamat, egységrehozatal.) Gyakorlati irányú terület- és köbtartalom-számitások.A számtantanitásnak ily módon való beosztásával többszörös célt érünk el. Csak néhány esetet emlitek. 1. Nem terheljük meg növendékeink még fejletlen agyvelejét nagy és megfoghatatlan számkörök szükségtelen megoldásával; 2. nem állitunk éles ütközőket növendékeink beszédvágya elé; 3. az igy beosztott anyagot minden növendékünkkel elvégeztethetjük és végül 4. a beszédtanitásból kifolyó s avval kapcsolatos számolással — végig az egész vonalon — növendékeink egy és igazi kincsét szolgáljuk, — a beszélni tudást.S ha növendékeinket beszélni megtanitottuk, bátran állíthatjuk, hogy mindent jól és tökéletesen elvégeztünk. Adam csik István.

Nyelvünk védelme.A második évezred tavaszán tömérdek új csira erjed a nemzeti élet evulóciójában. Európa tódul be Magyarországba, oly rohamossággal, mely meghaladja a nemzeti lélek felszívó, befogadó, magához alakitó erejét. A külső haladás túlszárnyalja a belső, szerves fejlődési képességet. A demográfiái és gazdasági gyarapodás részben az eredeti etnikus jellem rovására van. Minél több lesz a statisztikai magyar, annál kevesebb az igazi, a tősgyökeres.Ez a zökkenő átformálódás forrong a magyar nyelvben is. A kiegyezés óta új nyelvújítás folyik. Némileg ellenkező irányú, mint a XVIII. század végén. Akkor színtiszta magyar emberek európaiasitot- ták, gazdagították nyelvünket tudással és tudatosan, bár nem mindig sikeresen. Most felszínes magyarok tudatlansága és könnyelműsége fosztogatja a magyar nyelv ősi kincseit és ékteleniti törzsökös tisztaságát — fertelmes barbarizmusokkal.A magyarul dadogó idegenek tömege, a nem magyar vérű és lelkű magyar irók, a hivatalok paragrafus-emberei, az üzleti világ számoló-gépei, az idegenből hajszolva ferdítő napi sajtó: tömérdek irdatlan idegenszerűséget csempésznek a nyelvbe, tukmálnak az irodalomra, hamisveretű- nyelvpénzt hoznak forgalomba, helytelen analógiákkal félrevezetik a nyelvszokást, elharapódzott magyartalanságokkal megvesztegetik a megernyedt magyar nyelvérzéket.
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Jött-ment jövevényszólások, gazdát kiverő vendégszók, vadidegen hangzású kifejezések garázdálkodnak a magyar nyelv házalóján. Idegen szellemű szólásformák, szolgailag fordított szerkezetek, más lelkű népek gondolkodásmódjának majmoló utánzásai, idegenszerűségek, magyartalanságok, barbarizmusok hamisítják meg a magyar nyelv szellemét és természetét, tesznek erőszakot szűzi tisztaságán, rágódnak élete gyökerén, senyvesztik velejét, fenyegetik végpusztulással igazi eredeti mivoltát.Éktelen gyom, dudva, burján, giz-gaz veri fel a magyar nyelv nyájas virágoskertjét. Fattyúhajtások, buja élősdik sorvasztják a nyelv gyümölcsét. Irtani, gyomlálni, nyesegetni kell, különben sivár avarrá silányul a nemzet termő talaja. Mint az átok-hinár lepi el az idegen- ségek békanyála a magyar nyelv kristálytükrét, hogy már nem tükröződik benne tisztán a magyar géniusz verőfényes ege.A magyar faji ösztön már szinte csak a nép alsóbb rétegeiben eleven. A műveltek nyelvérzéke tompul. Közöny, fásultság zsibbasztja meg a nemzeti érzést. A nemzetköziek megtagadják a nemzeti szellem jogait. A holnaposok nem ismerik el a tegnap nyelvét, a hagyomány formáit, a múlt örökségét. A nagy modernség mellett zsugorodik az ősi mag, hanyatlik a magyar lélek.Pedig, ha nem is kizárólagosan, mégis első sorban nyelvében él a nemzet. Az alkotmány mellett a nyelv a nemzeti lét gyökere és koronája, az ősi hagyományok alakja és tartalma, a múltak szent ereklyéje, a nemzet legbecsesebb kincse, értékesebb minden anyagi vagyonnál. Alkotmányunkat idegen erőszak kobozza el félezred óta, vagyonúnkat idegenek harácsolják századoktól fogva. Nyelvünket pedig, mely alkotmányunknál régebbi, mely minden gazdaságunknál drágább, mimagunk tesszük az idegenség prédájává. Ez valóságos szellemi öngyilkosság, erkölcsi hazaárulás.Nyelvünk védelme valóságos lelki honvédelem. A szellemi szabadságharcnak is vannak bátor bajnokai. A névtelen hősök, a magyar nép százezrei, akik épen, romlatlanul megőrizték az elődök nyelvét. Az ihletett alkotók, az igazán magyarul iró magyar irók és költők, Petőfi és Arany követői, akik természetes szerves fejlesztéssel gazdagítják, nemesítik nyelvünket. És a tudós vezérharcosok, az újabb orto- logusok, akik a nyelvtudomány, az elmélet fegyverével küzdenek az ősi nyelv jogaiért az idegen bitorlók ellen.Emellett azonban némely laikusnak jóakaró hozzászólásaiban sok a naivság és több a buzgóság, mint a hozzáértés. A napi sajtó ebbeli népszerű közleményei pedig nem ritkán egyoldalúak, elfogultak, tudománytalanok. E téren még sok a tennivaló.Újabban két igen derék tanitó-ember lépett a küzdők sorába, két testvér: Borbély György, a zalaegerszegi főgimnázium tanára és 

Borbély Sándor, a váci orsz. siketnéma-intézet igazgatója. Már régebben bátran és kitartóan harcolnak, mindenik a maga körében, a magyar nemzeti vagyon megmentése és gyarapítása érdekében, a magyar iparvédelem ügyéért. Tudják és hirdetik, hogy csak gazdaságilag független nemzet lehet igazán szabad és önálló, hogy minden magyar embernek elsősorban a maga háza küszöbén kell felállítani az önálló



40 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 2. sz.
vámterület sorompóit, s a maga erszényében kell megalapítani az önálló nemzeti bankot.Most a veszélyeztetett édes anyanyelv védelmére keltek a tudomány, a meggyőződés, a lelkesedés fegyverével. A legszerencsésebb formát választották. A legközönségesebb, tehát egyszersmind a legveszedelmesebb idegen és magyartalan szók, szólásformák, kifejezések, szerkezetek, szóelrendezések közül bemutatnak vagy 150 szemensze- dettet, kimutatják a magyar nyelv szellemével, természetével, törvényeivel ellenkező voltukat, érthetetlen, nevetséges idétlenségöket, rámutatnak törvénytelen származásukra, s megmutatják a helyes magyar kifejezéseket.Nem száraz tudományossággal, nem nehezen érthető szakszerűséggel irt tanulmányok ezek, hanem népszerű; könnyed stilusú tárcacikkek, érdekkeltő, elmemozditó, élvezetes olvasmányok. De azért biztos, nagy tudás szolgál alapul az igényteleneknek látszó fejtegetésnek; ehhez járul úgyszólván kimerítő nyelvkészlet, ritka finom, szinte csalhatatlan nyelvérzék és éles megfigyelés, mely néha nyelvünk ismeretlen sajátságos szépségeire, lappangó szubtilitásaira vet meglepő világot. A mindig érdekes és szellemes előadás majd vas logikával bizonyít, majd negédesen humorizál, majd az irónia, szatira, szarkazmus, a jogos felháborodás, sőt néha a hazafias túlbuzgóság ostorával sújtva a bitorlókat, mindig meggyőződésből, tehát meggyőzően és győztesen. Nemcsak az észhez szólnak e cikkek, hanem a szivhez is ; nemcsak meggyőznek, hanem meghódítanak is. Élet, hév, lélek van bennök.A könyvnek nagy, nemes célzatai vannak, de nincs benne külső rendszeresség. Amint időnkint felbukkannak az egyes témák, úgy ragadta meg azokat a szerző hazafias buzgalma. így lett e fejtegetésekből egy testes könyv. Könyv, mely megérdemli, megkívánja, hogy minden művelt magyar ember elolvassa. Sőt meg is szerezze. Ezt azzal teszik lehetővé a szerzők, hogy rendkívül olcsóra szabták az árát. A 14 ívnyi könyv, melyet az „Első Váci Sajtó“ kifogástalan szolidsággal, ízlésesen és díszesen állított ki, csupán egy koronába kerül. A szerzők munkájukon kivül tetemes anyagi áldozatot is szántak e műre, a szent cél nevében, az erkölcsi siker érdekében és reményében. Hazafias cselekedetet mivel, aki támogatja őket ez üdvös szándékukban. Megrendelésre, illetőleg a vételárnak és 20 fill. postaköltségnek beküldése után bérmentve küldi meg a könyvet Borbély Sándor Vácról.Még egy-két észrevétel. A könyv értékét emelte jeles írónk, Bérezik Árpád programmszerű bevezetése s idevágó érdekes cikke. Az a mintaszerű mód, amelylyel ezt a nehéz és fontos feladatot megoldották a szerzők, kívánatossá teszi, hogy ilyen módon rendszeresen összefoglaló,'kimerítő nagy munkában dolgozzák fel az idegenszerűségek és magyartalanságok egész anyagát. Tartalmánál, szelleménél és olcsóságánál fogva a „Nyelvünk védelme“ különösen alkalmas arra, hogy tömegesen megszerezzék tanulók jutalmazására.Meg vagyok győződve, hogy becsületes és hasznos dolgot mive- lek, mikor a Borbély testvérek könyvét a legmelegebben ajánlom mindazoknak, akiknek nem közömbös a nemzeti nyelv ügye.

Hermann A ntal dr.
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A  gyógypedagógiai intézetek 
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N é v A  jelenlegi fizetési osztályba valóságos minőségben kineveztetett
Évi fizetés és az 1904: 1.1. c. alapján járó személyi pótlék

Lakáspénz Állomáshely
korona

VIII. fizetési osztály.Berkes János 1900. V .5 . 4400 — - BudapestBorbély Sándor 1900. V. 5. »
— VácHerodek Károly 1905. XI. 22. 4000 — BudapestÉliás Jakab 1906. X . 22. 8600 1040 AradKI is Lajos 1906. X . 22. » — BudapestKiinda Kálmán 1907. VII. 15. 1040 KaposvárNémeth László 1908. VIII. 24. 910 KecskemétEgyüd Lajos 1909. III. 27. 780 Vác

IX. fizetési osztály.Nécsey János 1897. V. 25. 3200 800 KaposvárBartók Lajos 1897. VII. 25. 600 VácÁkos István 1901. VI. 24. » 1000 BudapestGácsér József 1901. VI. 24. 800 DebrecenNagy Péter 1901. VI. 24. » — KolozsvárKíúg Péter 1902. VII. 17. y — SzegedStanzel János 1902. XII. 22. 2900 900 TemesvárZádor Endre 1902. XII. 22.Bihari Károly dr. 1902. XII. 22. » 1000 BudapestLovács József 1904. XI. 1. » 900 SzegedPaull István 1904. XI. 1. » KolozsvárSzotfrid József 1904. XI. 1. » 600 VácVáradi Zsigmond 1904. XI. 1. » 400 KörmöcbánvaMlinkó István 1904. XI. 1. » 700 EgerVálek János 1904. XI. 1. » 600 VácTar József 1905. XI. 22. » 900 KolozsvárHertilla Szilárd 1906. X . 22. » 800 AradTörök Sándor 1906. X. 22. » 900 SzombathelySéra Lajos 1906. X . 22. » 1000 BudapestKáplán Gyula 1906. X . 22. »Csapó György 1906. X . 22. V BorosjenőÉltes Mátyás 1906.X. 22. » — BudapestTörök Gyula 1907. VII. 15. 2600 1000Völker József 1907. VII. 15. » 800 SopronSchannen Péter 1907. VII. 15. »
— KolozsvárHobler Rezső 1907. VII. 15. » 800 SopronKirschenbáuter Ferenc 1907. VII. 15. » 1000 Budapest
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N é v A  jelenlegi fizetési osztályba valóságos minőségben kineveztetett
Évi fizetés és az 1904-: 1.1. c. alapján  járó személyi pótlék

Lakáspénz Állomáshely
koronaMarkovits Árpád 1907. VII. 15. 2600 500 JolsvaSkultéty Lajos 1908. VIII. 24. V 1 0 0 0 BudapestPischinger Nándor 1909. III. 27. »Horváth Atilla 1909. III. 27.Schnellbach Ferenc 1909. V ili. 28. 800 KaposvárKábán József 1909. VIII. 28. 900 KolozsvárDeschenszky Ferenc 1909. VIII. 28. » n PozsonyKegler Ferenc 1909. VIII. 28. » 1 0 0 0 BudapestSzabados Ödön 1909. V ili. 28. 900 SzegedEhling Jakab 1909. VIII. 28. 800 AradHorváth Pál 1909. VIII. 28. » il Kaposvár

X. fizetési osztály.Kelemen Ignác 1902. VI. 27. 2 2 0 0 900 BudapestPalatínus Károly 1902. XII. 22. 11 720 KaposvárHalenkovics Fanny 1904. XI. 1. 900 BudapestSzabady Géza 1904. XI. 1. 11 11 iiKondra Mihály 1904. XI. 1. 540 VácMedgyesi János 1904. XI. 1. 11 900 BudapestKleitsch János 1905. XI. 22.Scholtz Lajos 1906. IV. 22. 630 UngvárVatter Ferenc 1906. X . 22. 540 VácHövényes Antal 1906.X. 22. 810 PozsonyErdős István f 1906.X. 22. 630 KecskemétIstenes Károly 1906. X . 22. 900 BudapestRédiger Károly 1906.X. 22. 11 720 AradGönczi Gyula 1906. X . 22. 11 630 KecskemétSándor Lajos 1906. X. 22. 11 900 BudapestGovrik Béla 1907. VII. 15. 2 0 0 0 720 DebrecenVeress Lajos 1907. VII. 15. » 360 KörmöcbányaGreiner László 1907. VII. 15. 720 DebrecenKolumbán Károly 1907. VII. 15. 810 KolozsvárHrivnák László 1907. VII. 15. TemesvárErdélyi József 1907. VII. 15. 630 EgerPlichta Béla 1907. VII. 15. n 810 SzegedPiroska Károly 1907. VII. 15. 450 JolsvaSchreiner Miklós 1907. VII. 15. 810 TemesvárVissy János 1907. VII. 15. 540 VácWolkóber János 1907. VII. 15.Záborszky Árpád 1907. VII. 15. ii 1} 11Nemere Gyula 1907. VII. 15. 11 630 Kecskemét
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N é v A  jelenlegi fizetési osztályba valóságos minőségben kineveztetett

Évi fizetés és az 1904: 1.1. c. alapján járó személyi pótlék
Lakáspénz Állomáshely

koronaLázár Pál 1908. VIII. 24. 2000 900 BudapestWellinger Mihály 1908. VIII. 24. » »Török Sándor 1908. VIII. 24. 810 TemesvárAdamcsik István 1908. VIII. 24. 360 KörmöcbányaIván József 1908. V ili. 24. 900 BudapestPuha László 1908. VIII. 24.Szobolovszky István 1909. III. 27. V 360 KörmöcbányaÁbrahám János 1909. III. 27. 810 SzegedMiiller Lajos 1909. VIII. 28. KolozsvárTasch Péter 1909. VIII. 28. » SzegedKarnay Árpád 1909. VIII. 28. 900 BudapestDerbész Bertalan 1908. VIII. 28.Schreiner Ferenc 1909. VIII. 28.Zemkó Péter 1908. VIII. 28.Fürj Pál 1909. VIII. 31. »Pirovits Jenő 1909. VIII. 31. » 810 PozsonyTóth Zoltán 1909. VIII. 31. » 900 BudapestSzentgyörgyi Gusztáv 1909. VIII. 31. n 540 VácLáng István 1909. VIII. 31. 810 SzegedEmmer István 1910. VIII. 10. » 720 Debrecen
XI. fizetési osztály.Fodor Anna 1878. IX. 7. 2200 800 BudapestKossovits József 1889. IX. 19. 2000Weiser Adél 1889. XI. 12. 480 VácHorvátné Szabadi L. 1892. VII. 16. 800 BudapestPápai Mária 1897. V. 2. 1800 »Hinnerné Griffeton L. 1899. VI. 10. 720 TemesvárBegidsánné Zattler Ida 1902. VIII. 9. 1600 KolozsvárDerbészné Kreupl S. 1906. VII. 14. » 800 BudapestEötvös László 1906. VII. 17. 560 EgerSchulmann Adolf 1906. VII. 17. UngvárWinkler Sándor 1907. VII. 16. 1400 720 PozsonyDávid Mihály 1907. VII. 16. » KolozsvárVas János 1907. VII. 16. 640 SopronCsák Sándor 1907. VII. 16.Fáklya Károly 1907. VII. 16. V 560 UngvárKrupa Pál 1907. VII. 16. V 800 BudapestHribik Aladár 1907. VII. 16. » 320 KörmöcbányaFodor István 1907. VII. 16. 560 KecskemétTiffert György 1907. VII. 16. » 320 Borosjenő j
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N é v A  jelenlegi fizetési osztályba valóságos minőségben kineveztetett

Évi fizetés és az 1904: 1.1. e. alapján járó személyi pótlék
Lakáspénz Állomáshely

koronaBalázs Géza 1908. VIII. 24. 1400 640 AradVarsányi Ferenc 1908. VIII. 24. 560 EgerGyörgyffy Ákos 1908. VIII. 24. 55 480 VácFrey József 1908. V ili. 24. » 800 BudapestMicheis Fülöp 1908. VIII. 24. 55 55Schnitzl Gusztáv 1908. V ili. 24. 780 SzegedMayer András 1908. Vili. 24. 55 480 VácRieger György 1908. VIII. 24. 55 400 JolsvaFaragó Géza 1908. V ili. 24. 55 800 BudapestNemesdfalvi József 1908. Vili. 24. 55 720 PozsonyScháffer Mátyás 1908. V ili. 24. 55 480 VácTóth Árpád 1908. VIII. 24. 55 640 DebrecenMiskey Károly 1908. V ili. 24. 55 560 EgerJuhász Zoltán 1908. Vili. 24. 400 JolsvaHorváth István 1907. VI. 16. n 720 SzegedPető Ferenc 1908. V ili. 24, nSimon József 1909. V ili. 24. 55 800 BudapestSturm József 1909. V ili. 24, 55 480 EgerFiedler Lajos 1909. V ili. 24. 55 800 BudapestLett József 1909. VIII. 24. 55 480 VácSzabó Károly 1909. V ili. 24. 55 800 BudapestVayan Ferenc 1909. VIII. 24. 55 720 TemesvárTamás István 1909. VIII. 24. 55 560 UngvárVarga Béla 1909. V ili. 24. 55 480 VácDescbenszky Nándor 1909. VIII. 24. 55 320 BorosjenőSándor Szilveszter 1909. VIII. 24. 55 560 UngvárJoó Sándor 1909. VIII. 24. 55 720 SzombathelvKozma Sándor 1909. VIII. 24. 55 560 KecskemétHochrein Lajos 1910. VIII. 16. 55 800 BudapestBerinza István 1910. VIII. 16.Sz. Szabó László 1910. Vili. 16. 640 DebrecenGóts Ottó 1910. V ili. 16. 560 KecskemétTakáts Gyula 1910. VIII. 16. 55 640 SopronKun Ernő 1910. VIII. 16.Pákán Árpád 1910. V ili. 16. 55 55 KaposvárGábor Lajos 1910. V ili. 16. 55 720 SzegedDankó István 1910. VIII. 16. 55 560 Ungvár
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A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 

siketnémák I. (artikulációs) osztályában.
—  Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hang fiziológiájához. —Irta, Stern Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonatkozású részekkel ellátta Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgató.

(Folytatás.)
SZ Sz

I . Előkészítés.A „sz“ „pár excellence sziszegő hang“ ; legjobban és legtávolabbról hallható és a többi mássalhangzó zörejektől leginkább megkülönböztethető. A német nyelvben, sőt a magyarban is „p “-vel kapcsolatban indulatszóként is szerepel és csendre intést, vagy nemtetszésünk kifejezését jelenti. (Grützner33)A különféle „sz“-k mennyiségére és képzési módjára vonatkozólag a fiziológusok és fonetikusok véleménye nem egyezik. Abban térnek el a vélemények, vájjon az alsó metszőfogak éle okozza-e a „sz“ átható erősségét, avagy mindkét fogsor széle-é, vagy csak egyedül a „fogrések“-é az érdem.Brücke21 (39. old.) négy zönge nélküli és ugyanennyi zöngés „sz“-t sorol fel. Merkel26 ugyancsak négy „sz“ fajt ir le. Michaelis apikalis (a fogszéleket illetőleg) és dorzális (a nyelvhátat illetőleg) képzésű „sz“-ről szól. Képzési helyük szerint öt osztályba sorozta őket, melyek Merkel állítása szerint „Brücke leírásából vannak átvéve.“ Trautmann44 (81. old.) a nyelv hegyének állása szerint három hasonló fajú „sz“-t különböztet meg: felső, középső és alsó „sz“-t. A felsőnél „a nyelv hegye a felső metszőfogakkal és ezek foghúsával szemben helyezkedik el.“ Az alsó „sz“-nél a nyelv hegye tétlenül nyugszik az alsó metszőfogak és foginyük mögött, mig a nyelv elülső felének egy kissé hátrább fekvő része a metszőfogakkal megalkotja a szűkületet.“ A középső „sz“ szűk szájnyílás mellett úgy keletkezik, hogy a felső zápfogakhoz hozzátapadó nyelv közepén csatorna keletkezik. A kissé felemelt és visszahúzott nyelvhegy a fogrés és a felső metszőfogakkal szemben fekszik.“ Merkel26 szerint a közönséges „sz“-nél „a nyelv hegye az alveolák és az alsó metszőfogak belső felületére támaszkodik, ' úgy, hogy a két középső metszőfog éle, legalább a középvonal felé fordított része szabadon marad.“ Ezáltal a nyelvhát és a szájpad- boltozat között „széles csatorna keletkezik, mely a felső metszőfogak felé szűkül és a két középső metszőfog mögött, éppen az alsó metszőfogak éle felé torkollik.“ Ha e szűk csatornán levegőáramot bocsáj- tunk keresztül, „sz“ keletkezik. „Színezetét egyrészt a megszorult levegőnek sajátságos csatornában végbemenő dörzsölődése és megtörése, másrészt az ez alatt képződő nyálbugyborékok szétpukkanása folytán nyeri.“ Ha a levegőáramot a fogsor egész szélessége felé irányítjuk, akkor „széles sz“-t keletkeztetünk. „Az erős „ssz“ képzéséhez a levegőáramnak az alsó fogsor közepe felé való koncentrálására van szükségünk.“ (Gutzmann, 176. old.)
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Megkülönböztetünk zöngés nélküli és zöngés „sz“-t. A német intézetekben nyílt kérdés maradt, vájjon szüksége van-e a siketnémának a zöngés „sz“-re, a magyar „z“-re. Teljesen a tanárra van bizva, tanitani akarja-e, vagy sem a „z “-t, melyről elismerik, hogy fejlesztése nem okoz nehézségeket. De azt tartják, hogy mindkét „sz“-nek megtanítása által összetévesztéseknek tesszük ki a gyermeket, aki nem tudja magának megjegyezni, vájjon mikor ejtendő zöngés és mikor zönge nélküli „sz“ . A német beszéd érthetősége nem szenved kárt a mi „z“-nk figyelmen kivül hagyása által. Sőt Weissweiller szerint a siketnémák a zönge nélküli „sz“-t sokkal érthetőbben*) ejtik“.Az a kérdés már most, hogy a Traulmami-féle „sz“-k melyik fajtáját szilárdítsuk meg oktatásunkban. Stern határozottan a középsőt, vagy az alsót ajánlja. Ha e kettő közül valamelyik sikerül, fogadjuk el.Fennebb kifejtettük már, hogy a „z“ nem egyéb, mint a „sz“- nek zöngésitett alakja. Világos tehát, hogy ha a „sz“-t kellő gonddal fejlesztettük ki és szilárdítottuk meg, akkor ennek zöngésitése már csak igen csekély feladat, melyet — tapasztalatunk szerint — a leggyengébb gyermek is sikeresen old meg. Ha a „z“ kifejtése közben nehézségekbe ütközünk, az annak a világos jele, hogy annak alapeleme: a „sz“ nincs kellőleg megszilárdítva. Legjobb tehát a gyermek és a magunk megkinzása helyett azonnal élűiről kezdeni az „sz“ kiaknázását és ebből átmennünk a „z“-re.
II . Anyagnyujtás.A „sz“ kifejtése, amint a szakírók megállapítják, általában véve nem okoz túlságos nehézséget.Amman10 pl. azt állítja, hogy a „sz“ a legkönnyebb hangok közé tartozik és oly könnyen tanítható, miszerint nem emlékezik, vájjon eltöltött-e vele mindössze egy negyed órát**). Grashoff már egészen más véleménynek ad kifejezést, midőn bevallja, hogy pl. 3—4 napi eredménytelen fáradozás után véletlenül csalta.ki a „sz“-t. És Walther63 is azt hangoztatja, hogy e hangnak teljes tisztaságában való megerősítése „huzamos munkát“ kíván. Sőt vannak esetek, midőn a „sz“ kifejtése heteket vesz igénybe. Ebből arra következtethetünk, hogy a „sz“-t jellemző elemek felfogása nehezére eshetik a gyermeknek. Hogy e hang erejének és tisztaságának megőrzése huzamos dolgot ad, ennek oka abban keresendő, hogy artikulációs érzetei nem válnak eléggé öntudatosokká. További ok az is lehet, hogy a „sz“ hangfiziologiai tekintetben közeli rokonságban van a „eh, j, s, é, r  hangokkal. E hangok közötti nagyon csekély és igen finom érzeti külömbség meg-*) A zöngés „z“ ejtésénél a tulajdonképeni „sz“ érzeteket a sokkal jobban észrevehető hangrezgések annyira elnyomják, hogy a „sz“ képzéséhez szükséges szájállás nem válhatik öntudatossá.**) Amman, ki rendszerint csak egy tanuló tanitását vállalta, 10 gyermeket számláló osztályban egy egész délelőttöt forditott volna a „sz“ kifejtésére, feltéve, hogy két órai munka túlságosan ki nem fárasztotta volna. így legalább 2 napot vett volna igénybe. De a hang kifejtésével még nem teljesítettük feladatunkat. Most következnek csak a hang megszilárdítását, javítását és kapcsolataiban való helyességét célzó időtrabló gyakorlatok.
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feszitett figyelmet és a beszélőszervezet megfelelő uralását tételezi fel, amit eleinte a kis siketnémánál alig találhatunk meg.A képzési elemek leggondosabb megfigyelését, a begyakorolt hang állandó ellenőrzését és a „sz“ és rokonhangjai közt fennálló képzési eltérések felfogásának tervszerű gyakorlását a legnyomatékosabban kell ajánlanunk.

I I I . Alkalmazás.1. Amman10 (39—40. old.) véleménye szerint a gyermekek, mielőtt metszőfogaik volnának és aggastyánok, kik ezeket elvesztették, a „sz“-t meglehetősen tompán és kevéssé érthetően ejtik. Azt állítja továbbá, (95. old.) hogy ha a fogak túlságosan sűrűk és nincs köztük egy kis rés, a „sz“-t hibásan, a szükséges élesség nélkül ejtik. A hiányt hamis fogak betétele által akarja pótolni; a sűrűséget pedig az eb- és metszőfogakból való lereszeiés által óhajtja megszűntetni.2. Grashoff10 (80. old.) egy véletlen által sikerült „sz“-rői tesz jelentést. „Elhúzta a gyermek alsó ajkát a fogaktól és a keresett hang azonnal hallható lett.“Saját gyakorlatomból is közlendőnek tartok egy sajátságos — erre vonatkozó — esetet. Heteken keresztül hiába vesződtem egy tanítványommal a „sz“ kifejlesztésével. Ekkor a gyermeknek egyik felső metszőfoga kiesett. A „s“-ből indultam ki. A kiejtésénél keletkezett zárlatot egy vékony csövecske (szalmaszál, tollszár) által, melyet a fogrésen keresztül a foghús mentén közvetlenül, a nyelv hegye fölött a szájba toltam, hatástalanná tettem. A levegő a csövön keresztülment. E csövecske fokozatosan leszorította a nyelv hegyét, mig aztán hosszas, fárasztó gyakorlás folytán a megkívánt „sz“ állásban megmaradt.3. Hill29 (69. old.) azt állítja, hogy sűrű és lapos fogazató gyermekeknek a „sz“ (f és s) hangok képzése nehéz. Némelykor a nyelvet „meglehetősen szélesen, puhán előrenyujtatja, annyira, hogy egyik szájszöglettől a másikig érjen. A fogsort egész lazán ráhelyezteti a nyelvre és a „sz“ — ha nem is túl erős színezéssel é — létrejön. Minél jobban visszahúzzuk fokozatosan a nyelvet, annál tisztább és erősebb lesz a hang“ .4. Magnat31 (160. old.) azt ajánlja, hogy a „sz“ kifejtésénél a „fi“ szótagból induljunk ki. A „f“ artikulációjában benne foglaltatik a „sz“ alapeleme (?). Ha „f“-t ejtünk és átmegyünk „ i“ állásba, akkor a hangadó szerv a „sz“ artikulációjához szükséges állásba kerül. E gyakorlatnak két-háromszori ismétlése után figyelmeztetjük a tanulót, hogy a nevetés arckifejezését felvéve, az „i“ ejtéséhez szükséges fogtávolsággal „ f“-t mondjon és „sz“-t fog ejteni. Ha a „sz“ intenzív ereje hiányoznék, akkor „ f“-el együtt „fsz“-t ejtsünk.5. Ha a „sz“ képzésénél esetleg selypités, vagy egyéb hiba mutatkoznék, akkor (Grützner33 76. old.) „vegyünk 3 cm. magasságú és IV 2 cm. átmérőjű parafadugót és helyezzük annak egyik lapját a nyelv hátára, másik lapját — az alsó állkapocs felszoritása által — a kemény szájpadlás felé. Ezáltal a nyelv hátát visszaszorítjuk, midőn a nyelv
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hegye megkísérli a („t, d“) „sz“ képzését. Ez eleinte nehezen fog sikerülni, de ez az egyetlen mód nehéz nyelvek simulékonnyá, mozgékonnyá tételére. Színművészek e gyakorlatot állandóan űzik, hogy selypítésüktől megszabaduljanak“ . A selypítés megszűntetésére vonatkozólag Gutzmann63 közvetlen és közvetett eszközt különböztet meg. Utóbbiról azt mondja (76. old.): „Ha a selypitőnek az alsó fogsor közepére egy éles tárgyat (egy kis papir élét, az irón hegyét, ujjunk körminek élét) illesztünk és utasítjuk, hogy lélekzetét erre az éles tárgyra irányítsa, úgy ez neki a legtöbb esetben nehézség nélkül sikerül és igy éles, erős „sz“-t kapunk. Lyukas kulcsot is alkalmazhatunk erre a célra.“ A halló selypítő abban a helyzetben van, hogy hallása útján korrigálja a hibás ejtést. Hogy ez eszközök alkalmazása folytán a siketnéma képes lesz-e ellenőrizni a hang erejét és színezetét, alig tehető fel.Kussmaul a sziszegő ejtést a fogak hibás alkotására vezeti vissza.6. Weissweiller40 (28. old.) két — felette alkalmas és célszerű — eszközt ajánl helyes „sz“ elérése céljából. Úgy mutassuk a siketnémának a „sz“ t, hogy a szájból kevés nyál folyjon ki és ösztönözzük arra, hogy hasonlólag cselekedjék, miáltal a hang rendszerint elég határozott lesz.Megjegyzendő, hogy könnyen érünk célt, ha a metszőfogak közt elhelyezett nyelvre kevés nyálat olyképen teszünk, hogy ez a nyelvhát és a felső metszőfogak közt kivülröl serceg. Ily eljárás által nemcsak a „sz“ kiejtéséhez szükséges és jellemző nyelvállást nyerjük, hanem a váladék eltávolodása által láthatóvá lesz a gyermek előtt a levegőáram iránya és hatása. Az ekkor keletkező dörzszörej már magán hordja a „sz“ erős hangzását. Ha már most még arra törekszünk, hogy a gyermek fokozatosan húzza beljebb nyelvét és ily szélességben megfelelő állásban maradjon a száj belsejében, akkor aránylag nem is kerül valami nagy fáradságba a „sz“ .A másik egyszerű mód, melylyel a siketnémát helyes „sz“ ejtésére bírhatjuk, a következő: „2 mm. vastag, 5 mm. széles és mintegy 6 mm. hosszú sima fapálcikát teszünk lapjával lefelé a gyermek szájába. Ezáltal a nyelv és az ajkak célunknak megfelelő módon maguktól helyezkednek el. Ha már most a gyermek mély belélegzés után a szájon keresztül erősen kilélegzik, akkor a „sz“ tiszta és erősen hallható. Ritkán kell még a fent leirt módszernél alkalmazott nyálat is igénybe venni“ .Ajánlatos, hogy a Weissweiller-féle pálcika lehetőleg vékony és ruganyos fából való és hajlékony legyen, hogy a hibás alkotású fogú és állkapcsú gyermekek különleges organikus elváltozásaihoz alkalmazni lehessen.Dr. Gutzmann83 ajánlja, hogy „a nyelv hátára szondát helyezzünk, hogy vele a hosszcsatornát megalkossuk, melyen át a légáram a szonda hosszában kimehessen“ . Ha e közben a nyelv hegye túlságosan odaszorittatnék a fogsorhoz, akkor még egy „haránt fekvésű szondát is alkalmazzunk az alsó fogsor mögé“ mely a nyelv hegyét hátrafelé szorítja. (176. old.)Néha nazálisán ejtetik a „sz“ . Ezt a hibát Sigmatismus nasalis-
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nak nevezzük. (236. old.) Ez esetben fúvó gyakorlatok végzendők, melyeknél a légáramnak szájon át való iránya tudatossá válik.7. Walther68 (216. old.) joggal nevezi a „sz“-t a tanár fájdalomgyermekének (Schmerzenskind); mert e hangnak tisztán való megtartása sok, fáradságos munkát követel. A tanár nagy hibát követ el, ha a „sz“ előmondásánál nagy erőt fejt ki és ezáltal a gyermekben azt a hitet ébreszti, hogy e hang kiejtéséhez különös erő szükséges. Sőt arra kell szoktatnunk kis növendékünket elejétől fogva, hogy a „sz“ kiejtésénél a kilélegzett levegőáramot minél kisebb nyomással bocsássák a szájon keresztül.8. Kerner60 a „sz“-t a gyermek arcára vagy fülébe ejti, mivel az éles, hűvös kilélegzési áram iránt nagyon érzékeny. Vagy a gyermekek vízszintes irányban tartják palatábláikat alsó ajkuk alá és igy ejtik a „sz“-t a tiszta, fekete palára, melyen aztán a száj előtt pettye- zett, nedves csapadék látszik. Vagy a tanár megérinti a szűkületet képező helyeket nedves galambtollal.*) Ha a nyelvet túlmagasra emeli, vagy túlságosan előretolja, akkor egy nagy galambtoll szárával leszorítjuk.“ Kerner a „z“-t nem a „sz“-ből, hanem az analógia folytán a „v“-ből akarja kifejleszteni. Ez az eljárás különben nem új, mivel már Hill is ilynemű utasítást adott.9. Baldrian63 (1905. 330. old.) a szép és kevés levegőmennyiséget igénylő „sz“ elérése céljából, Magnathoz hasonlóan, hangkapcsolatból való kiindulást ajánl. „Miután a tanulónak egyes hang képzésénél a teljes artikulációs erő áll rendelkezésére, sokkal nagyobb erőkifejtéssel fogja ezt képezni, mintha más hanggal kapcsolatban kell képeznie.“ Mert utóbbi esetben az „artikulációs erő feloszlik a kapcsolat egyes tényezői között“ . Az eredmény az lesz, hogy a magában kifejtett „sz“ hang más hangokkal való kapcsolatban vészit az őt jellegzetessé tevő értékéből és kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a „sz“ a kapcsolatból kimaradt. A legalkalmasabb hangkapcsolat „nsz“ . Ebben a kapcsolatban a „sz“ nem fog természetellenes erővel és légárammal képződni, miután az előtte álló hangban, melyhez úgyszólván hozzátapad, erős támaszt nyer és igy az izomérzés által könnyebben felfogható. A levegőnek hosszú, könnyed kiáramlását a „sz“-nél, a „ f“-re való rámutatás és hasonlatosság által szemléltethetjük. A „sz“ begyakorlására felhasználható kapcsolatnak „isz“ előnyben részesítendő „asz“-, „ősz“-, „ausz“-szal szemben.10. A többé-kevésbbé hiányos fogazatúaknál ritkán nyerünk csak tűrhető „sz“-t is. Csekélyebb rendellenességeknél a nyelv kiegyenlitő- leg hathat a hiányok megszűntetésére. Ha azonban az összes felső metszőfogak hiányzanak, akkor nehezen fog sikerülni használható „sz“ képzése. Ilyenkor a „ch“-val hasonló hangzású zörej jön létre. A nehézségek fokozódnak, ha az alsó állkapocs metszőfogai közt nagy hézagok mutatkoznak, a nyelv hűdése vagy egyéb bajok jelentkeznek. Ily tanulóknál természetesen el kell tekintenünk a tiszta „sz“ kifejlesztésétől.

*) A Kerner által gyakran alkalmazott lokalizálás, nézetem szerint, inkább akkor ajánlatos, ha az egyes szervek érintéséről van szó. Szűkületképzésnél a segédeszköz kevésbbé alkalmas, mert inkább az ellenkező hatást eredményezi. (Sz.)
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IV .A következőkben egy esetet közlünk, mely a fogak rendellenessége és a beszédhibák közötti okozati összefüggést minden kétséget kizárólag demonstrálja. Gutzmann63 ez esetről a következőket közli: (II. 173. old.) „Egy 12 éves fiú következetesen „Hűt“ helyett „Húst“, „hat“ helyett „hast“-ot mondott. Megvizsgálván fogait, észrevettük, hogy a bal külső metszőfog a fogsorból lefelé kinőtt. A fog egyúttal hossztengelye körül befelé fordult. A fogat eltávolitottuk és másnap reggel a gyermek helyesen mondá: „Hűt“ és „hat“ .

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ákos István helyettes igazgatót, Gácsér József, Nagy Péter, Klug Péter és Zádor Endre igazgatókat a VIII, fizetési osztály 3-ik fokozatába; Kelemen Ignác, Palatínus N. Károly, Szabadi Géza, Kondra Mihály és Medgyesi János tanárokat a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába; Ernmer István, Schulmann Adolf és Winkler Sándor tanárokat a X . fizetési osztály 3-ik fokozatába nevezte ki.
Interpelláció. Preszly Elemér dr. országgyűlési képviselő, a képviselőház 1911. évi január hó 11-én tartott ülésén, státusrendezésünk tárgyában, kérdést intézett a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Űrhöz, hogy: „Hajlandó-e a mélyen tisztelt közoktatásügyi Miniszter Úr a gyógypedagógiai tantestület fizetésügyét a XI. fizetési osztály megszűntetése és az állásoknak a X ., IX. és VIII. fizetési osztályban való megharmadolása által lehetőleg még az 1911. évi költségvetésben, legkésőbb azonban az 1912. évi költségvetésben rendezn?“
Siketnémák Képes Lapja. Ily cimü ifjúsági lap indult meg január hó közepén Borbély Sándor szerkesztésében. A lap célja érdeklődést kelteni a siketnéma-intézeti tanulókban az olvasás iránt. A szerkesztőnek két évtizedes tapasztalata, eddigi irodalmi munkássága kellő biztosíték arra, hogy lapja érdekes, tanulságos tartalmával, különösképen pedig a siketnéma növendékek szókincséhez és kifejezési képességéhez való alkalmazkodásával hozzáférkőzik olvasóinak leikéhez és igy a lap kitűzött célját elérendi. A siketnémák oktatásában általában minden lépten-nyomon annyi és oly sokféle nehézséggel találkozunk, hogy minden jó eszközt, mely munkánkat támogatja, az eredményt biztosabbá teszi, a sikert nagyobbitja — felhasználni kötelességünk. Mint ilyen alkalmas eszközül kinálkozót köszöntjük az új lapot. Ez idő szerint másfélezer siketnéma növendék tanul a 16 hazai intézetben, 500 a négy felső osztályban. Mutassuk meg a Siketnémák 

KépesLapját nagyobb, értelmesebb növendékeinknek. Külön ajánlanunk nem kell. Azonnal fogják érezni, hogy az nekik, róluk, hozzájuk szól. Az eddig megjelent két szám tartalma: 1. szám. Miért indult meg a lap? Levél a tanuló és tanult siketnéma ifjakhoz (képpel); Nagyapó mesél (képpel); Cházár András (képpel); Csalogató (vers, képpel); Ki szereti olvasgatni a siketnémák képes lapját? Tréfás esetek; szó-
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rejtvények, betűrejtvények. 2. szám. A vak-siket gyermekről (képpel); A szent-bernáthegyi kutya (képpel); Miska bácsi mutatványai (képpel); Gesztenyéi nénike (vers, képpel); Nagyapó mesél (képpel); A kis leány félelme; tréfás kérdések. A szerkesztő levele. — A Siketnémák képes lapja havonkint kétszer jelenik meg 4 oldal terjedelemben. Minden számban legalább 2—3 képet ad. Előfizetési ára egy évre (10 hónapra) 4 korona, félévre 2 korona, negyedévre 1 korona. Az egyik félév január 1-től junius végéig tart, a másik félév szeptember 1-től december végéig. A két nyári hónapban nem jelenik meg. A dijak Vácra küldendők Borbély Sándor szerkesztő nevére. K.

Siketnémák Lapja cimen új lap jelent meg Budapesten Rózsa 
Ede tanár szerkesztésében. E lap egyszersmind a „Magyar Siketnéma Kör“-nek hivatalos közlönye. Megjelenik minden hó elején, előfizetési ára egy évre 6 korona. Az első számba Tolnai I. Béla, Rózsa Ede, Nógrádi Fülöp és Kanizsai Dezső Írtak cikket.

Az amerikai siketnéma-intézeti tanárok a folyó év nyarán tartandó közgyűlésük alkalmával nemzetközi kiállítást rendeznek a földkerekség siketnéma-intézeteinek és siketnémáinak termékeiből, készitménveiböl. A kiállítás pontos idejét későbben fogják közölni. A kiállításra szánt küldemények igy cimzendök: Chairman Warren Robinson, care of Wisconsin School fór the Deaf, Delavan YVis., U. S. A.
Siketnémák táncestélye. A szives olvasó élénk emlékezetében lehet még ama közlemény, amelyet a „Cházár András Orsz. Siketnéma Otthon“ 1910. év február hó 26-án rendezett és igen fényesen sikerült táncestélyről lapunk múlt évi 3. számában közreadtunk volt. Az anyagi áldozatokra kész jóakarók tömege; a siketnéma-ügy lelkes pártfogóinak nagy száma; a sok buzgó, szeretetben munkálkodó apostol nem várt, nem remélt anyagi és erkölcsi sikerekhez vezette volt akkor siketnéma védenceink kisded, de életerős táborát. Az Otthon nagy horderejű célját, melyet munka és művelődés alakjában lehet tán legtalálóbban kifejezni, a támogatás folytán egy hatalmas lépéssel közelítette meg akkor. Vajha mihamarább el is érné e régóta csendben dolgozó, komoly törekvésű egyesület magasztos célját, mert mind az, amit a siketnémák nevezett tábora Cházár András magasztos eszméitől és nagy szellemétől megtermékenyítve fennen hirdet és elérni törekszik, nemcsak üdvös, szép dicséretes, hanem elkerülhetetlenül szükséges is. Azoknak az eszméknek a megvalósitása — dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár űr Öméltóságának e napokban elhangzott szavaival élve — részben állami gondoskodás, állami feladat tárgyát kell hogy képezze. A siketnémák Otthona a tavaly megkísérelt nyilvános szereplés sikerétől felbuzdulva, ez idén is rendezni fog egy nagyszabású táncestélyt, melynek most, a kezdet első lépései alkalmával már is- teljes erkölcsi diadalt biztosit az az általános, minden részről óriási lelkesedéssel s lángoló örömmel fogadott tény, hogy dr. Náray-Szabó Sán

dor államtitkár úr  Öméltósága elfogadta annak védnökségét. Ez oly kitüntetés, melynél nagyobb a siketnémák egyletét nem is érhette, s amelyet a siketnémáknak minden igaz barátja kellőképen értékelhet és méltányolhat. Más tekintetben is azon igyekszik munkálkodni az Otthon, hogy a magyar társadalom nagyjainak érdeklődését nemcsak
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megnyerje, hanem hogy azt mindenképen ki is érdemelje. Remélni lehet, hogy a minden részről megnyilvánult cselekvő szeretet bizonyára ezt is biztositani fogja úgy, hogy társadalmunk kiválóságai közül előreláthatólag többen fogják személyes megjelenésükkel kitüntetni a jótékonyság nevében született és rendezendő táncestélyt. A magunk részéről fényes eredményt és kiváló sikert jósolunk és kivánunk az Otthonnak február 11-én, a Szemere-utcai ügyvédi kamara nagy dísztermében rendezendő táncestélyéhez. Egyben felkérjük e helyről is a kedves kartársakat, hogy a jó ügy erkölcsi és anyagi sikerének emelése és fokozása érdekében a maguk hatáskörében is oda törekedni szíveskedjenek, hogy a jelzett táncvigalom minél látogatottabb legyen.
Siketnémából hőstenor. Vilcox ismert amerikai énektanárnál mostanában egy rendkívüli növendék kerül az operaénekesi pályára. Dridull John, igy bivják a fiatal embert, rendkívüli zenetehetség és a hangja ideálisan szép tenor. A legkülönösebb, hogy ez a most 21 éves fiatal ember nehány évvel ezelőtt még siketnéma volt. Egészen normálisan fejlődött, amikor 2 esztendős korában lezuhant az asztalról és teljesen megnémult. Tizenkét esztendős koráig igy sínylődött, amikor lázas betegség lepte meg és nehány hangot hallatott. Az orvosok esztendőkig fáradoztak, mig beszélő képességét visszanyerte, de zenei érzéke és a hallása is meglepően fejlődött. Csakhamar szép tenor hangját is fölfedezték és azt hiszik, hogy az egykori siketnémából hírneves tenorista válik. „Magyarország.“
A  beteg gyermekekért. Érdekes felolvasást tartott az elmúlt napokban Torday Ferenc dr. egyetemi magántanár az Országos Közegészségügyi Egyesületben. A tanár azt bizonyitotta előadásában meggyőző erővel, hogy a beteg gyermekek megtartása az életnek, gyermekkórházak és gyermekszanatóriumok felállítása és fentartása által, úgyszintén a lelki fogyatékosságban szenvedő nyomorék, vak és hülye 

siketnéma gyermekek gondozása, gyógyítása és kitanitása kenyérkere
setet adó munkára, nem könyörilletesség, hanem közegészségügyi és közgazdasági feladat, amely beletartozik az állami gondoskodás keretébe. Torday tanár előadásában kimutatta, hogy beteg-gyermekvédelmünk tehetetlen és ennek igazolására szembeállította a külföldi és hazai adatokat, amelyekből itt csak a következőket adjuk: Németországban 52 gyermekkórházban 2500 gyermeket kezelnek, nálunk az egész országban 10 gyermekkórházban csak 850 gyermeket lehet elhelyezni. Németországban 40 görvélykóros szanatórium van, nálunk; az elsőnek alapjait most rakják le. Németországban 3000 nyomorék gyermeket tanítanak intézetekben kenyérkereső munkára, nálunk ősz- szesen alig százat. Németországban 3000 vak, 7000 siketnéma gyermeket- tanítanak intézetekben, nálunk alig nehány százat. Németországban 30000 hülye és gyengeelméjű gyermeket tanítanak a szak- pedagógusok, nálunk nehány kis tanfolyam és négy kis intézet veszi gondjaiba ezeket a szerencsétleneket. Torday tanár előadásában a beteg gyermekről való nagyobb mérvű gondoskodást ajánlotta a társadalom jóindulatába addig is, mig a törvényhozás nemcsak az elhagyatott, de a beteg gyermekekről való gondoskodást is az állami teendők közé sorolja.Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


