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N é h á n y k ö v e tk e z te té s.
Az élet áramlatait látó, de meg nem értő emberek a világot sa
ját kicsinyes körük rádiuszával mérik s az életet, mint az alsórendű
foglalkozásúak egyáltalában, diszharmonikus, kopott színekben látják.
Környezetük és foglalkozásuk anyagiasságából folyólag az élet küzdel
mei nem az agyvelejükre, hanem szorító izmaikra hatnak s a nagy
dolgokat jellemző ütközőknél, a felemelkedhetés pillanataiban nem
építenek, hanem rombolnak. A teremtés munkájában ezek az u. n.
másodrendű lények, kik, úgy lehet, nagy vagy kicsiny munkakörök
középpontjaiban ülnek, de-más munkakörök területére át nem látnak,
náluknál kisebb körök létjogosultságát el nem ismerik, nem tanulnak,
nem fejlődnek s semmivel sem viszik előbbre a világot.
A teremtés munkáját a folytonos haladás, a haladást a megértés,
a megértést pedig az összhang jellemzi. Összhangot teremteni annyit
jelent, mint a világot valamivel előbbre vinni. Rajtunk kivül álló erők
megismerése és azok harmonikus egyesítése nélkül nem tudunk előre
lépni, nem tudunk eredményeket felmutatni. Az életnek pedig bizonyos
számú produktumokra, eredményekre van szüksége, hogy létjogosultsá
gát bebizonyítsa. Aki munkájában eredményt nem mutat fel, másod
rendű lény a világban, aki mint egyén soha, mint tömeg-egyed pedig
csak általánosságokban részesül elismerésben. Az ilyen a dolgozók és
teremtők szemében úgy van, mint aki nem él.
A magyar siketnéma-oktatás terén valami rendellenes dolog tör
ténik. Műhelyeink a dolgozók, a teremtők sorain vannak felállítva,
melyekből messzire kivilágit munkába helyezett testi-lelki erőnk szikra
esője, de a gyors egymásutánban váltakozó pőrölyütés zaján kivül
nincs más eredményünk, nincs más büszkeségünk. Á teremtő munkás
az anyagot /¿¿használja, nem pedig ¿/használja. Mi pedig nem viszünk
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ki a porondra semmit. Néhány tökéletlen recsegő gép a hátunk mögött,
a munka pora és gőze a fejünk fölött, ez az egész. Nincsenek alko
tásaink. Itt-ott egy ember kezében felcsillan valami. A legtöbbnél
azonban a munkához való készségen kívül alig találunk egyebet. Mintha
ez a mi oktatásügyünk kihelyezkedett volna az alkotók, a teremtők
soraiból, mintha elvesztette volna létjogosultságát. Mert amely foglal
kozás szolgálatában a sikertelenségnek akkora számú láncszeme fűző
dik egymásba, ahol olyan nagy az erőfogyasztás és olyan kevés a pro
duktum, annak életrevalósága felett gondolkodóba esnek az emberek.
Gondolkodóba esnek és következtetnek. Semmi sem könnyűbb, mint
következtetni, s semmi sem könnyűbb, mint az embereket következte
téseikről megismerni. Mi magunk, kik a tökélesedést szomjuhozó elé
gedetlenséget magunkban hordjuk, oktatásügyünk mostani állapotából a
biztos fejlődés jegyeire következtetünk.
Mint minden a természetben, a mi munkák is bizonyos hullám
vonalat ir le, melynek megvannak a maga természetes szabályai, el
nem vitatható törvényszerűségei. A völgybejutás nem a stagnálásnak,
hanem egy szebb jövőnek, egy fényesebb kilátásnak az Ígéretét foglalja
magában. Munkánk eredménytelensége s az erők nagymérvű pazarlása
a határozott fejlődésnek legjellemzőbb szignaturája, mely rengeteg
energiát fogyaszt el, mig a munka tökéletességét, a diadalmas ered
ményt magának kivívja. Akik ezt a törvényszerűséget nem ismerik s a
hullámvonal völgyeit megállapodásnak, megfeneklésnek hirdetik, — rossz
következtetők s gyönge, fáradt emberek.
Hogy, hogy nem, műhelyeinkben is találkozunk ily gyönge, fáradt
emberekkel. Jelszavaikat unos-untalan halljuk. Nem tudunk siketné
mákat tanitani! S a gyenge abroncsú elmék, kik a világon mindent
félreértenek s tömeges elhelyezkedésük által visszhangadásra születtek,
utánuk kiáltják: Le a hangos beszédtanitással! Jel, jel és mindig csak
jel, jel való a siknémáknak. És elfárad a tüdejük, amint ezt mondják.
S mintha már külön táborba szervezkedtek volna. De nem történt meg.
Mert új, idegen elvek szolgálatába csak az szegődik, akinek magának
nincsenek elvei. Nekünk pedig megvannak a magunk elvei. Sőt ha
gyományaink is vannak. Tudjuk, hogy a kitartás teremt, a lemondás
rombol. Gyengék mindenütt vannak a természetben. De nem önma
gukért vannak, hanem az erősekért. Lemondó jelszavaikkal pedig sem
magukat megvigasztalni, sem az erőseket félrevezetni nem képesek.
Gyengeségüket azonban érzik és tudják s munkálkodásuk negatív ered
ményéből pozitív igazságokat akarnak kiütni, hogy a kipattanó szikrá
ban erőik gyengeségét mások előtt elfedjék. Ez az a pszichológiai folya
mat, melynek hatása alatt a mélységbe zuhanó ember másokat is
magával akar rántani.
A magyar siketnéma-oktatás immár száz esztendős múltra tekint
vissza. Fája lassan fejlődő fa, tehát hosszú, virágzó jövőre mutat.
Fejlődni fog. S egyedül a hangos beszédtanitás fejlődőképes. Ami hiba
van most benne, az nem az életrevalósága ellen szól, hanem csak
mutatója annak, hogy sudárba induló erői növésének mostani fokán a
a gyermekkor fejlődési zavaraival küzködnek. A módszer mi vagyunk,
tehát ami hiba van mostani tanításunkban, az nem a módszerben,
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hanem bennünk keresendő. Nem a módszerek irányítják a világot, nem
a módszerek szabják meg a haladás útjait, hanem a vezéregyéniségek
tudása és képességei. Munkálkodásunk eredményessége vagy eredmény
telensége nem módszereink diadala vagy bűne, hanem saját magunk
tudásának, munkába helyezett szellemi erőink és képességeinknek a
gyümölcse.
Az elvégzendő feladattal szemben azonban nemcsak az a kérdés
jogosult, hogy ki mire képes, hanem az is, hogy ki mit tud. S a logika
törvényeinél fogva nyomába szegődik ennek a két kérdésnek egy
harmadik, sőt negyedik is, mégpedig az, hogy ki mit tudhat és kit mire
képesítettek. S ha vennők a végzendő munka és az ahhoz kötött ké
pesítés között fennálló viszonyt, kénytelenek volnánk nagyra tartott
s művészinek mondott munkásságunk becsét és értékességét jó nehány
vonallal lejebb szállítani, mert kávéskanálnyival beadogatott képesíté
sünk nem jogosít fel bennünket arra, hogy abból nagyjövőjü és nagy
fontosságú munkára következtessünk. Azonban nálunk a munka és a
képesítés között nincs meg a kellő összhang, az egyenes viszony. Mert
minket mostani képesítésünkkel kicsiny, soványka kenyerünkre igen, de
munkánkra, pályánkra nem képesítenek. Több mint száz elme tépelődik naponkint munkája közben, hogy miért nem bírja elvégezni azt,
amit akar. Igen, mert az akarat, a munkavágy megvan. De nincs meg
a megfelelő tudás. S nem csoda, hogy ily tépelődések során itt-ott
kevésbé vérdús eszmék, ötletek támadnak, mert aki meg nem felelő
tudása miatt állandó szellemi sápadságban szenved, annak csak a saját
nyomorúságára vonatkozó gondolatai talpraesettek.
Mi megbocsátjuk egymás hibáit, mert tudjuk, hogy az emberek
mindig a hibákon keresztül ismerték meg az igazat, de vájjon meg
bocsátják-e mások a mi hibáinkat? Mert a szegény emberek szeretik
keresni az igazságot (nekik való ártatlan foglalkozás), a nagyok ellenben
kormányoznak. S parva sapientia regitur mundus, amihez nem járul
okvetlen az igazság sem — Mátyás király óta.
Minden alkotásnak tudás az ágyvetője. A tudással szoros erkölcsi
viszonyban van a munkavágy és a szorgalom. Mi szeretünk dolgozni
s dolgozunk is keményen. Értékünket azonban nem a szorgalmunk és
végzett munkánk szerint szabják, hanem a munkát megelőző tudásunk
hoz kötik. Szorgalmunk és munkánk saját produktumunk, melyért a
felelősséget mindig elvállaljuk, a megelőző tudás felelőssége azonban
másokra háramlik vissza. S mégis megtörténik, hogy mig munkánk
szorgalmából, amely a mi tulajdonunk, a kifelé nyilatkozó önérzet
számára dús gyümölcsszedésre találnak alkalmat, addig az eredménye-r
sebb munkálkodás jegyében előterjesztett kéréseinket, kicsiny tudásunkra
való hivatkozással utasítják vissza.
Mi, akik dolgozunk, akik műhelyeinkben a munka pörölyét forgat
juk, egyre a kifejtett nagy erő s a produkálandó eredményesség közti
összhang megteremtésén fáradozunk. Ezt azonban mindaddig el nem
érjük, mig a nagyobb körök mozgatói a mi kis munkakörünk mozgásait
meg nem értik, mig' nagy és jelentős munkánkat előző tudásunkkal,
u. n. képesítéssel teremtő összhangba, egyenes viszonyba nem hozzák.
Alkossanak, hogy mi is alkothassunk.
Adamcsik István,
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A szellem i m u n k a g y ö n y ö rű sé g e és h a sz n a .
Lapunknak ezen a helyén néha-néha egy-egy szakcikket szoktam
Írni a magam kedvtelésére és tanitásügyünk szándékolt előbbvitelére.
Most a szerkesztő ezt a fenti tételt jelölte meg nekem, hogy erről Írjak.
Megpróbálom, ha sikerülne e központból egy-két gondolatsugarat ve
títenem.
Mindenekelőtt azonban a kiinduló pontra mutatok rá, mely a
szerkesztő felfogására vet egy kis kellemes fényt. lm a mai anyagias,
önző világban egy ifjú ember, aki még hévül, lelkesedik oly dolgokért,
s másokat is kedvesen izgat, amiket nem szoktak megfizetni, sőt amik
nek nyomába még kevés százaléknyereség sem já r !
Beszéljen nekem bárki és bárm it: én az ilyen vágású embert
— mint a szerkesztőnk — nemcsak tisztelem, de nagyra is becsülöm.
Erkölcsileg hasonló irányzatúnak tudván magamat is, szívesen kívánom
teljesíteni óhaját.
Vállalkozom pedig e cikk megírására azért, mert úgy tapaszta
lom, hogy idevágólag egy-két észrevétel, megjegyzés talán nem árt, sőt
szükséges is negative, meg positive is. Ha tévedek, legyen az én
hibám, de úgy mondom el, ahogy látom a jelenségeket.
Korunk felfogása, melyben most élünk, gyors háborút izent annak
az irányzatnak, mely még ezelőtt 10—20 esztendővel is általános volt.
Akkor még akadt, fel-fel bukkant egy-egy ideális ifjú, hogy ne mond
jam: rajongó. Ma a józanság a jelszó és kezdünk is már-már bor
zasztóan józanok lenni — még az ifjak is. Még csak a közelmúltban
is 40—50 esztendőig is megőrizte az ember az ő ifjú korának ideális
vonzalmát és csak tapasztalatainak — csak keserű tapasztalatainak,—
összehalmozódtával, életbölcsességének kialakulásával és testi energiá
jának fogyni indultával kezdett u. n. okos'ember lenni. Addig tett-vett,
dolgozott úgy, amint ideális lelke hajtotta, nem számította oly nagyon,
hogy hány százalék esik ebből a köz ingyen munkájára és hány száza
lék jut belőle az énnek. És akkor sem halt meg több ember éhen, mint
most és most sincs több módosabb, függetlenebb ember, mint volt akkor.
Ma azonban — az anyagi nehéz megélhetésre hivatkozva — min
denki csak magára gondol, csak az én nyereség-százalékát keresi; s
ha ezt nem találja meg, még a maga javára sem fog hozzá a kínált
munkához, nemhogy a köznek ingyen munkájára szánná magát. Az
a kérdése mindenkinek: mit fizetnek érte? mi hasznom van belőle?
Ez a nagyfokú önzés mintha nálunk is éreztetné már h atását! Mert
szó sincs róla, hogy az anyagi jólétünk olyan volna, hogy ne lennénk
rászorulva az én küzdelmére. A legnagyobbrész — látom és tudom,
hogy — harcol a gondokkal és küzd a bajokkal. De vájjon az anyagi
jólét hiánya volna-e az egyedüli oka a közügyek iránti lanyha kedv
nek, az érdektelenségnek? Hiszen akkor a jómódúak és a gazdagok
volnának zászlóvivői minden nemes közmunkának! Ne rágalmazzatok
másokat alaptalanul. És ne ámítsátok magatokat sem, hogy ha módo
sak, gazdagok lesztek, akkor szolgáljátok ingyen a közt. Ilyen lelki
átalakulás csak fehérholló számba vehető. Lelki tartalom : szellemi
tudás és főként erkölcsi felfogás kell ide, — nem jó mód.
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Tudomásul veszem, mert magam is látom s én is érzem a nagy
küzködést, de ezzel ne hozakodjatok elő, mikor a közügyektől való
távolmaradástokat magyarázzátok. Nem valóságos ok ez, csak tetszős
ürügy ez.
A közügyek ingyen szolgálásához tartozik többek között a szakbavágó írásbeli munka. Nem sorozom ezúttal ide a tankönyvek ügyét.
Pedig emlithetném azt is, mert még nem láttam tankönyv irót, aki
csak egy kis kunyhót is építhetett volna szellemi munkájából, holott
a tankönyvkereskedő palotákat építtet mások eszméjével való keres
kedésből. Ezúttal csak az oly szakbeli Írásbeli dolgozatokról szólok,
melyeket még kevésbé fizet meg bárki is, de amelyek hivatva volná
nak a szaklapjainkat ellátni s igy az ügyet szolgálni, előbbre vinni.
Egy pár embernek buzgólkodásából, önzetlen munkásságából
— mondhatnám: anyagi áldozatkészségéből — van már hála Istennek
néhány szaklapunk. Talán szégyenkezésre nincs okunk az eddig meszsziről oly megbámult külfölddel szemben. De ha azt vizsgálom, hogy
hányán szolgálják ezt az ingyen közügyet, bizony-bizony elkedvetlene
dem. A hivatalosaknak alig 5—6 százaléka veszi ki részét az ily
munkából, s ezek is inkább a régebbi ívásúakból kerülnek ki. Pedig ezek
agyon vannak nyomorítva a §-ok adminisztratiójával. Avagy az ifjabbaknak nem volna mondani valójuk? Avagy talán módját nem érte
nék ?! Ha én, vagy bárki más mondaná, hogy őrleni való hiányában
nem mennek az emberek a malomba, úgy-e bizony méltó megsértődöttséggelútasitanávissza mindenki a feltevést? Tehát nem igaz. Volna,
én is állítom tapasztalatból, hogy van mondani valójuk, amiből lehetne
haszna a köznek. Azt inkább elfogadom, hogy az eszme kifejtése
már nehezebb és többeket ez tart vissza a cselekvő munkától. Ennek
is van módja a — fokozatban. Ne akarjon először senki nagy, komoly,
számottevő értekezést irni. A vezércikkíró is előbb kis hírek megszer
kesztésével kezdte. Aztán ne legyen túlságos az önérzet s e ! Az ön
érzetnek és a tartalomnak párhuzamosan kell haladnia. S valami jogot
utóvégre biztosítani kell a felelős szerkesztőnek is.
Az ily irányú szellemi munka, melyet szaklapjaink ez idő szerint
még nem díjazhatnak bár, nagy lelki gyönyörűséggel jár s anyagilag
sem egészen haszontalan, kárbaveszett foglalkozás.
Mily gyönyörűséget okoz az, ha valamelyes gondolatunkat, esz
ménket Írásos formába önthetjük, tehát kidomboríthatjuk s megcsi
szolva nemcsak láthatóvá, de szemlélhetővé, érthetővé is tehetjük.
Az én-nek megsokszorosodása ez — a legnemesebb értelemben.
Egyelőre talán csak magunk gyönyörködünk benne bizonyos elfogult
sággal. De ki vitatja el pl. a szülőnek azt a jogát, hogy ő gyönyör
ködjék gyermekének látásában, még ha nem is mondható az szépnek
— a mások szempontjából ? Oly ártatlan élvezet ez, mely senkinek és
semminek nem árt a világon; ellenben gyönyört ad az élvezőnek s
lelkét közben nemesíti.
De nemcsak eddig van.
Lelkünk tartalmának kifejezése — ha őszinte az és nem mások
majmolására és nem a nagyzolásra tö rtet: a köz szempontjából is
határozottan érték: egy-egy kisebb avagy nagyobb gyöngyszem. Nem
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csak a nagy gyöngyszemek értékesek, a kicsinyek is — a maguk helyén.
Ne akarjunk mindenáron nagyot akarni. Ki-ki csak azt fejezze ki,
ami benne él. Ez kézzel fogható, valóságos érték, melynek ázsiója
nem fogy, csak nőhet. És nő is. Mert az eszmékkel való Írásos fog
lalkozás közben újabb eszmék is keletkeznek, melyek aztán surlódván
egymással, megtisztulnak. Az irás gyakorlása pedig arra képesít, hogy
a tisztult eszmének hovatovább nemesebb külsőt, formásabb alakot
adjunk. így lesz a kezdetleges szépből, melyet előbb csak az egyéni
elfogultság tartott annak, valóságos általános érvényű szép, mely már
nemcsak a magunk mulattatására, de a mások élvezésére is alkalmas.
Mily nemes foglalkozás, mily ártalmatlan élvezet az, mely szel
lemünk csiszolásával, szivünk nemesítésével egyszersmind a mások
élvezetére is törekszik és az ügyet is fokozottabban szolgálja, melyre
ki-ki életét szentelé s legjobb tudását igéré.
De még távolabbról is mutatkozik némi erkölcsi és anyagi ha
szon. Bárha nagyon reális világban élünk is, s bárha a háztulajdonos
bérkocsis ma már nagyobb tiszteletnek és tekintélynek örvend is ittott, mint a házában lakó országos hírű, de szegény tudós: mindazáltal
van még tisztelete a hasonlók között a szellemi vagyonnak is. Ezt is
becsülik még. Ha már anyagi tekintélyhez nem juttathat pályánk,
akarjunk minél nagyobb szellemi vagyonra szert tenni, mert ezzel
senkit meg nem károsítunk, csak magunkat és a közt gazdagítjuk vele.
És arra is van eset, hogy a szellemi vagyon birtokosa is megelőzhet
e címen egy-egy elegáns nyakkendőt, meg egy-egy vasalt nadrágot,
aki máskülönben elül szokott járni, ahol a jót osztogatják.
Tehát vegyék figyelembe — különösebben ifjabb kartársaim —
e kis eszmefuttatásomat, s akarják kifejezni lelkűknek a mi tanitásügyünkre vonatkozó tartalm át: Írogassanak, Írjanak előbb a maguk
gyönyörűségére, hogy aztán később tanitásügyünknek is haszna legyen
belőle.
B orbély Sándor.

A m á ssa lh a n g z ó k (k o n zo n án so k ) k ife jle s z té s e a
s ik e tn é m á k I. (a rtik u lá c ió s) o sz tá ly á b a n .
—

Ú tm u ta tá s a sike tn é m á k is k o lá já n a k g y a k o rla ti hang fiziológiájához.

—

Irta Stern Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonat
kozású részekkel ellátta Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgató.
(Folytatás.)

Az orrhangok.
E hangcsoportot (m, n, ng) különbözőképen nevezik. Leggyakrab
ban mint nazálisok, orrhangok vagy orrhangzók (Nasal, Nasen, Nasentonlaute (Rhinophon) elnevezéssel jelölik őket, mivel kiejtésük alkal
mával a zöngés levegőáram az orron keresztül távozik el. A fél-vo
kálisokhoz is sorozzák őket, valószínűleg azért, mert zöngéjük erősen
vokális hangzású. „A fél-vokális a konzonáns és vokális elemek kö
zötti éles harcot jelzi; e harc azonban állandóan a vokális elem
javára látszik eldőlni.“ (31. old.)35 Némely fonetikus orr-sonoroknak,
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tírücke47 resonantoroknak nevezi őket. Hoffmann47 a folytonos han
gokhoz sorozza őket. (47. old.)
A „m, n és ng“ kiejtésénél az inyvitorla bizonyos tétlenség
ben van.
Az orrhangok kivételével a többi összes hangoknál növendékeink
figyelmét arra kell irányítanunk, hogy a kilélegzési levegőáramot tisz
tán és kizárólag a szájcsatornán keresztül bocsássák ki. Ebből a cél
ból az ínyvitorlát — rendszeres fúvó- és beszédgyakorlatok által -—
arra kell szoktatnunk, hogy a hátsó garatfal Passavaut-féle dudorához
illeszkedjék és ezáltal a kifeszitett állapotban a felette fekvő Choana
(orr) űrt az alatta fekvő szájürtől elválassza. Ha nem is valamennyi
tanulónál, de mindenesetre tekintélyes hányadnál nagyon fáradságos
ezt a Choana-zárlatot elérnünk. De ne csodálkozzunk rajta, mert könynyen megérthető, hogy az iskolaköteles kor előtt eltöltött 7—9 év alatt
a rendes orrlélegzés van túlsúlyban, mely alatt tudvalevőleg az ínyvitorla ernyedten, tétlenül lefelé csüng. E hosszú tétlenség a beszédre
hátrányos ínyvitorla-izomzat petyhűdtségét eredményezte. Ebből a cél
ból alkalmazzuk azt az eljárásunkat, hogy a hangképzést ama hangok
fejlesztésével kezdjük, amelyek kiejtésénél az ínyvitorla izomzatúnak
foglalkoztatása és gyakorlása dominál.
Első tekintetre jogosultnak látszik az az aggodalom, hogy az
orrhangok képzéséhez szükséges ínyvitorla-elernyesztés az ezzel ellen
tétes gyakorlatok végzése közben feledésbe megy. De ezen segít a
rendes, nyugalmi — orron keresztül történő — lélegzés. A levegőnek
nem a szájon, vagy az orron keresztül való irányítása okoz nehézsé
get, hanem a beszéléshez szükséges ínyvitorla-emelésnek kellő pilla
natban való keresztülvitele. A zárlatalkotó ínyvitorla-feszülés ugyanis
— az orrhangok kivételével — az összes hangoknál szükséges.
Hogy az orrhangoknak fejlesztése nem túlságosan nehéz, abban
minden gyakorlati ember egyet ért. De az ismeretes, hogy az orrhan
goknak későn történő kifejlesztése esetében is, sok tanuló, ki addig
szép, tiszta mellhangon beszélt, nagy bosszúságunkra egyszerre nazá
lis elemeket kever beszédjébe. Ez a dünnyögés azonban célszerű
gyakorlatokkal csakhamar megszűntethető. Az orrhangú beszédről
sokkal nehezebben szoktatható le a növendék akkor, ha az artikulá
ciót az orrhangokkal kezdtük meg. Ezt az első osztályban szerzett
tapasztalatok kétséget kizárólag igazolják.
Ha az orrhangú beszéd keletkezését meg akarjuk előzni, akkor
a beszédszervek úgynevezett nyugalmi helyzetét, amikor az ínyvitorla
tétlenségben van, ne tegyük addig öntudatossá, mig az ínyvitorla
aktív működését meg nem ismertettük és ezenfelül az ínybillen
tyűt a szájhangok ejtésénél biztosan és kifogástalanul nem szerepel
tettük.*)
*) Vatter48 még azt is kívánja: „Arra kell törekednünk, hogy az ínyvitorla
emelése az izmok öntudatos működésbehozása által legyen elérhető.“ Ezzel ellen
tétben dr. Gude azt mondja: „Önmagunknál nem vagyunk képesek a lágy íny
visszahúzását, mint önálló működést keresztülvinni és ezért bármennyire kinyissuk
is szájunkat, nem tudjuk lágy ínyünknek a nyeldeklőhöz való visszahúzását hang
ejtése nélkül (izoláltan) bemutatni.“ (70. old.)33
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(Már itt is rámutatunk arra, hogy nincs különös jelentősége
annak, ha az „m“ kifejlesztésekor az ínyvitorla az addig gyakorolt
és helyesen alkalmazott aktiv izommechanizmus folytán a megszokott
módon megalkotja a Choana-zárlatot és ezáltal az „m“ a bilabiális
„v“-hez hasonlit. Ez a hiba az orrhangú beszédhez képest igen jelen
téktelen és könnyen kiküszöbölhető. Az „m“ későbbi kifejlesztésekor
támadható eme hibát sokkal hamarabb megszűntethetjük, mint az „m“
korai fejlesztése miatt felléphető nazális beszédet.)
Az orrhangok kifejlesztésének időrendjére vonatkozólag a szak
írók véleménye nagyon eltérő. Lachs (25. old.)23 csak akkor akarja az
orrhangokat tanítani, mikor a siketnéma „már az összes többi hango
kat egyenkint, valamint szótagokban és szavakban kellőleg begyako
rolta és az állandó megtartásig elsajátította.“ Kerner60 épen ennek
ellenkezőjét követeli. Hangsorában az „m“-et második helyre, tehát
majdnem a tanítás kezdetére teszi. Vatter következőképen nyilat
kozik: „A három hangot: „m, n, ng“ némely metodikus nem tanítja
korán, mivel attól tart. hogy az orrhang a vokálisokra is átterjed.
Tapasztalatom azonban arra tanit, hogy örrhangtól mentes vokálist
akkor nyerhetünk leginkább, ha a tanulónak idejekorán öntudatossá
tesszük az orrhang és a tiszta vokális közötti ellentétet.“ Hangsorá
ban az orrhangok a tizenegyedik helyet foglalják el. Leginkább meg
szívlelendő W alther53 (24. old.) következő véleménye : „Az orrhangok
korai kifejlesztése aggályos. A tanuló tanuljon meg előbb tiszta száj
hangot (Mundton) képezni és ha ez szilárd, akkor az orrhangokra is
rákerülhet a sor.“ Ebből körülbelül következtethetünk az orrhangok
fejlesztésének időpontjára.
Az orrhangok kifejtésének időpontjára vonatkozólag még egy
körülményre kell utalnunk. Nem ajánlatos ugyanis az orrhangokat
közvetlenül szünidő kezdete előtt kifejleszteni. Mert a szünidőben a
tanulók vagy semminemű, vagy csak igen gyenge ellenőrzés alatt áll
nak beszélésüket illetőleg. És tudjuk, hogy a kis siketnéma előszere
tettel monológizál otthon nemcsak az intézetben elsajátított beszéd
körön belül, de igen gyakran azontúl is. Szórakoztató játékszámba
megy ez nála. Ha új beszédszervi izomműködést tanult, akkor nagy
annak a valószínűsége, hogy azt más hangokra is átviszi, anélkül,
hogy tudatára ébredhetne ezek hibás képzésének. Ha tehát az orr
hangokat gyakorolta közvetlen a szünidő megkezdése előtt, félő, hogy
az orrhangot más hangokra, különösen a vokálisokra is átviszi. Minél
tovább tart a szünidő, annál jobban elharapódzik a nazalizálás és
annál nagyobb időt, fáradságot és türelmet kiván e hiba megszűn
tetése a szünidő után következő szorgalmi időben. Ezért nagyon
ajánlatos az orrhangok fejlesztését közvetlen szünidő után megkezdeni.
Ekkor nemcsak hosszabb időt nyerünk a hangok kellő begyakorlására
és megszilárdítására, hanem nap-nap után ellenőrizhetjük növendékeink
kiejtését és az esetleg jelentkező orrhang ellen a legerélyesebben
felléphetünk.
Tudvalevő, hogy hülés következtében a nyálkhártyák torok- és
choana-ür gyuladásba jutnak, miáltal egyrészt az orrhangok képzése
akadályba ütközik, másrészt azonban az orrhangú beszéd egyene
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sen megszokássá fajul. Ezért az orrhangok oly időszakban vétesse
nek sorra, amikor hülések csak ritkák, vagy pedig egyáltalában nem
fordulnak elő.
Egyes metódikusok a három orrhangnak egyszerre való fejlesz
tését javasolják. Néha oly irányú cikkek is jelennek meg, melyek sze
rint az „m, n, ng“ az összes első osztályú növendéknél egyetlen órá
ban kifejlesztendők. Senki sem vonja kétségbe ennek lehetőségét; de
miért fejlesszük ki mind a hármat egyszerre?! Avagy lehetséges
ugyanoly gyorsan a „m, n, ng“-t a más hangokkal szükséges kapcso
latokban is gyakorolni? Engedjünk időt magunknak és tanítványaink
nak, hogy először az egyik orrhangot önállóan és a főbb kapcsola
tokban megszilárdíthassuk, aztán fejlesszük csak ki a másodikat és
harmadikat ugyanily módon. Az orrhangú beszédnek egyik oka tán az
is, hogy a tanulótól egyszerre több orrhang kiejtését kívánjuk, az orr
hangokkal való hangkapcsolatok képzése tekintetében képességét túl
becsüljük, nagy igényekkel lépünk fel apró artikulációs növendékeink
kel szemben.
Némely siketnéma az orrhangokat magas hangon ejti; ez ellen
erélyesen sikra kell szállnunk. E hibát úgy előzhetjük meg, ha erős
hangkapocscsal kezdjük a hangot és kezünket mellkasunkra illeszt
jük, ahol a hang helyes képzésekor erős rezgést kell éreznünk.
Vatter43 szerint a hangmagasságban történt változás „a rezonáló ür
változásának következménye, mely a vokális artikulációnak félvoká
lisra való átmenetekor észlelhető. Ez esetben a rezonáló ür meg
szűkül, miáltal a magasabb hangok megerősödnek, a mélyebbek
tompulnak. “
Mindhárom orrhangra ráillik, amit Kerner30 az „m“-röl mondj:
„A gyermek érzi az orr rezgését, ha az ujját orrára teszi; nem sza
bad azonban nyomással orrnyilását elzárnia, sőt még szűkítenie sem
szabad. A rezgés a fejtetőn,*) valamint a gégén is érezhető.“
Ami a három orrhangnak egymástól való megkülönböztetője,
„azokban a különböző helyekben keresendő, amelyeken képzésükkor
a szájüreg —- külső részét számitva — elzáratik. Ajakzárlat („m“),
fogzárlat („n“), ínyzárlat („ng“) és az ennek folytán a szájiirben ke
letkezett együtt működő rezgési terület nagysága, melyre az egyes
hangok tárgyalásánál külön fogunk rámutatni. Nyomatékosan hang
súlyozzuk a szájrezonálási területet, mivel kizárólag ez adja meg az
orrhangoknak jellegzetességét. A zöngés levegőnek az orron át való
kivonulása alárendelt jelentőségű. Újabb kutatások adatai szerint az
orrüregnek teljes eltávolítása esetén is, amint az klinikai esetekben
előfordul és kísérletileg az orrcsatorna elzárása által is tapasztalható,
az orrhangok képzése akadálytalanul lehetséges. Csak egy körülbelül
8 mm. átmérőiül csövecskét kell alkalmaznunk olyformán, hogy „egy
részt a szájüreg normális zárlata, amint ez az „m“ képzéséhez szük
séges, létrejöhessen, másrészt, hogy a szájban a zárlat mögött levő
levegő szabadon közlekedhessék a külső levegővel.“
¡Folyt, kör.)
*) A fejtetőn érezhető rezgés nem egyforma mind a három orrhangnál;
„m“-nél erősebb, mint „ng“-nél.
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K ü zd elem a lé té rt.
Az Á l l a m i T i s z t v i s e l ő k Or sz. E g y e s ü l e t e Batthyányi
Tivadar g ró f elnöklésével április hó 9-én tartotta évi közgyűlését
Budapesten. A közgyűlés útasitotta az igazgató-választmányt, hasson
oda: a) hogy a nyugdíj-törvény revízióját az Országos Bírói és Ügyészi
Egyesülettel együttesen előterjesztett kívánságoknak figyelembevételével
mielőbb megvalósítsák és a szolgálati pragmatikát törvénybe iktassák •
b) hogy mindezekben az ügyekben, mind a társadalmi föladatok kér
déseiben a vármegyei és városi tisztviselők országos szervezeteivel
lépjen érintkezésbe. A közgyűlés elfogadta az igazgató-választmánynak
azt a javaslatát, hogy a függő kérdések elintézését, mint a családi
és drágásági pótlék ügyét, a vasárnapi munkaszünetet, a fokozatos
előmenetelre megállapított várakozási idő leszállítását, az úti- és átköltözködési illetmények újabb szabályozását a kormány elé terjesztendő
emlékiratban siettesse.
A nyugdíjtörvény módosítása tárgyában 1911. január hó 22-én
kelt emlékirat (előterjesztés) átadatott a kormány elnök és pénzügyminiszter úrnak; egy-egy másolati példány megküldetett az összes
minisztereknek és államtitkároknak, valamint a képviselőház vala
mennyi tagjának.
Megbízható forrásból közöljük, hogy a kormány komolyan és
behatóan foglalkozik az állami tisztviselők sorsának javításával. Elsőb
ben a fizetésrendezést tűzte ki célul. Az erről szóló munkálatok folya
matban vannak és ha elkészültek, — ami hamarosan megtörténik, —
akkor a fizetésrendezés alapján végzett számítás szerint szállítják le
a szolgálati évet és rendezik a nyugdíjügyet, valamint az özvegyek és
árvák ellátását is. Mindezt teljes alapossággal kell előkészíteni és az
állami tisztviselőknek nincs okuk sem aggódásra, sem türelmetlenke
désre, mert ha kívánságaik megvalósitása késik is, csupán rövid idő
kérdése, hogy a méltányosságnak megfelelően rendezzék ügyeiket.
A részletesen megokolt emlékiratban, mely nyomtatva 20 oldalnyi
terjedelmű, a következő rendelkezéseknek törvénybeiktatását kéri a
két egyesület.
A hozandó nyugdíjtörvény hatálya a magyar állam összes alkal
mazottjaira terjedjen ki, beleértve a szolgaszemélyzet minden egyes
tagját és ki nem hagyva azokat sem, akik bármelyik szolgálati ágban
bármilyen elnevezéssel napidij vagy napibér ellenében szolgálnak.
Az állami tisztviselők korábbi dijnoki és a szolgák korábbi napi
béres szolgálatának ideje teljes egészében vétessék számításba.
A köteles szolgálati idő 40 esztendőről szállitassék le 35 évre,
ami mellett azokra az állami alkalmazottakra vonatkozólag, akiknek
nyugdíjazására hatályos jogszabályok 35 évnél rövidebb beszámítható
szolgálati időt állapítanak meg, e jogszabályok változatlanul fentartandók.
A nyugdíj összegének megállapításánál a betöltött félév egésznek
számittassék.
Fegyelmi büntetés gyanánt a fegyelmi bíróság mondhassa ki az
állami alkalmazott nyugdíjazását is.
A hivatalvesztésre elitéit veszítse el nyugdijának felerészét, ellen
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ben a végellátásra jogosult hozzátartozóinak végellátási igényeit sem
miképen se érintse ez a büntetés, kivéve, ha jogerős büntető vagy
fegyelmi Ítélet az illető családtagnak a részességét állapítja meg.
A végellátás megszabásánál figyelembe jövő javadalmazásba a
lakáspénzt is be kell számitani.
Az özvegyet nyugdíj cimén annak az összegnek kétharmad része
illeti meg, melyet a férj évi nyugdíj cimén már élvezett, vagy amely
őt elhalálozásakor megillette volna. De az özvegyi nyugdíj a férj
utolsó évi fizetésének egyharmad részénél kevesebb nem lehet. Az
özvegyi nyugdíj legkisebb összege azonban a férj viselt állásához,
illetve fizetési osztályához képest az alábbi tételekben állapittassék
meg:
a szolgáknál . .
. . . .
300
altiszteknél . .
. . . .
400
dijnokoknál . .
. . . .
600
segédkezelőknél.
. . . .
880
a
XI. fizetési osztályban . . . .
1000
a
X.
. . . .
1100
a
IX.
. . . .
1300
»
a VIII.
. . . .
1500
a
VII.
. . . .
1800
a
VI.
„
. . . .
2400
1)
az
V.
„
. . . .
3000
a
IV.
. . . .
4000
a III—I.
„
. . . .
6000
»
A nevelési járulék az özvegyi nyugdíj V& részét tegye fejenként,
egy-egy gyermek javára azonban évenként 60 koronánál kisebb nem
lehet. Özvegyi ellátás hiányában és szülőtlen árváknál a nevelési já
rulék fejenkint kétszeresét teszi annak az összegnek, amely a gyerme
ket anyjának özvegyi ellátása esetére megilletné.
A nevelési járulék minden gyermek után járjon, nem tekintve a
gyermekek számát, sem pedig azt, hogy az elhalt állami alkalmazott
nak hányadik házasságából származnak.
Törvénybe iktatandó az a jog, hogy minden elhunyt állami alkal
mazott (tisztviselő, dijnok, pénzügyőr, altiszt vagy szolga) családja, te
kintet nélkül arra, hogy szerzett-e már végellátásra igényt vagy sem,
3 hónapon át a férj, illetve atya vagy anya legutolsó járandóságainak
élvezetében marad, érintetlenül hagyatván a tanítók szerzett joga e
járandóságok félévig való élvezéséhez.
A szolgálatban elhalt tisztviselő családja 3 hónapon át élvezi az
elhalt férj, illetve az atya vagy anya fizetését és egyszer 1U évi lak
pénzét, illetőleg, amennyiben az alkalmazott természetbeni lakást ka
pott, ezt a lakást; a nyugdíjas állami alkalmazott családja pedig 3
hónapon át a férj, illetőleg anya nyugdijának élvezetében maradjon.
Temetési járulék járjon a nyugdijképes vagy nyugdíjas állami
alkalmazott, nemkülönben annak nyugdíjra jogosult özvegye és neve
lési járulékra jogosult gyermeke után is. Egyúttal mondassék ki, hogy
a temetkezési járulék a nőtlen, hajadon vagy özvegy állami alkalmazott
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hozzátartozóinak fizettessék ki, ezek hiányában pedig hivatali főnöke
kezeihez utalványozandók. Azon állami alkalmazottnak holtteste pedig,
ki szolgálat közben nem hivatali székhelyén hunyt el, az állam költ
ségén szállittassék a hivatal székhelyére, illetőleg hozzátartozóihoz.
Végül a temetési járulék annak is járjon, aki az elhalt állami
alkalmazott temetéséről gondoskodott anélkül, hogy a végellátásra jogo
sult hozzátartozója lenne. Ilyen esetben azonban a járulék a temetés
költségére legyen szorítható.
Az uj nyugdíjtörvénynek, mint kedvezőbb jogszabálynak kétség
telenül egészében visszaható erőt kellene adni.
Amennyiben ez azonban nem lehetséges, a valóságos életviszo
nyok számbavételével mondassék ki, hogy mig egyfelől az uj törvény
szabályait kell alkalmazni mindazokra, akik annak hatálybaléptét kö
vető bármely időpontban válnak a végellátásra jogosultakká, tekintet
nélkül arra is, hogy a megszabandó hozzájárulási összeget mennyi
ideig, avagy egyáltalán fizették-e; addig másfelől az uj törvény hatálybaléptekor már élvezett minden végellátás — nyugdíj, özvegyi ellátás,
nevelési járulék — amennyiben ez kérelmeztetik, hatóságilag beigazolt
reászorultság esetében az új törvény alapján megszabható, megfelelő
végellátás többletének felerészével emelkedik.
A föntiekben ismertetett kívánalmak mielőbbi teljesítése céljából
előterjesztésünkben kijelentettük azt is, hogy készek vagyunk a végel
látás megfelelő javításához javadalmazásunk valamelyes méltányos,
arányos és mérsékelt hányadával hozzájárulni, hogy az önbiztositásnak
ezzel a módjával is megkönnyítsük a nyugdíjtörvény reformjának miha
marább i megvalósítását.
Az emlékirat utolsó előtti bekezdése igy szól:
„Végül azon kérelemmel fordulunk Nagyméltóságodhoz, miszerint
a nyugdijtörvény módositására vonatkozó törvényjavaslatot a törvényhozás elé leendő benyújtás előtt alulirt országos egyesületeknek és a
többi állami alkalmazottak (dijnokok, altisztek, szolgák és napibéres
szolgák) országos jellegű Egyesületeinek is megküldeni méltóztassék,
hogy a részletekre vonatkozólag az egész érdekeltség kifejthesse és
illetékes helyen előtérjeszhesse álláspontját.“
Önkéntelenül jő toliamra a kérdés: Kartársaim! Szól-e vala
mennyiötök nevében ez az emlékirat? Tagjai vagytok-e, feleljetek,
mindannyian annak az Egyesületnek, mely érettetek van, érdeketek
ben dolgozik? Feleljetek!
S t á t u s r e n d e z é s . - Az „Országos Polgári Iskolai Egyesület“
sürgeti a fizetésrendezésnek 1912-ben való végrehajtását.
Az á l l a m i t a n í t ó k m o z g a l m a . A tanítóság által kiküldött
huszonegyes bizottság már elkészítette azt a füzetet, amely az állami
tanítóság helyzetét, sérelmeit és kívánságait ismerteti. A füzetet a
tanítóság megküldi az összes országgyűlési képviselőknek s küldöttség
gel fogja átadni a közélet vezető férfiainak. A füzet a tanitóság kí
vánságait a következőkben foglalja össze:
1. Az állami tanítók úgy fizetés és lakásbér, mint nyugdij és a
megalkotandó szogálati pragmatika tekintetében is egyenlő elbánásban
részesüljenek azokkal az állami tisztviselőkkel, akiknek szintén közép
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iskolai végzettségük van. 2. Az állami tanítók fizetése legyen egységes.
3. Az állami tanítók az állami tisztviselőkkel egyenlő rangosztályba
soroztassanak. 4. A lakásbérilletmény mindig az élvezett fizetési
osztálynak megfelelő legyen. 5.. Az állami tanítók vétessenek ki a
tanitói nyugdíjalap kötelékéből s az eddig befizetett nyugdijjárulékok
fölhasználásával helyeztessenek át az állami tisztviselők nyugdíjintéz
ményébe. Töröltessék tehát el az eddigi 50 százalékos állandó befize
tés és e helyett az állami tanitók is — mint a többi állami tisztvi
selő —- csak 33 százalékot fizessenek egyszer és mindenkorra. 6. A
szolgálati idő 35 évre szállíttassák le.. 7. Arról is történjék intézkedés,
hogy a nyugdíjba a lakásbérilletmények is fölvétessenek. 8. Hozassák
be a népiskoláknál is a szakfelügyelet. A gondnoksági intézmény töröl
tessék el és mondassák ki, hogy — a többi népoktatási intézmények
től külön választandó — elemi népiskoláknál a népiskolai tanfelügye
letet csak olyan okleveles tanitó láthatja el, akinek legalább 10 évi
néptanítói gyakorlata van. 9. Az állami tanitók érdekeinek végleges
biztosításául vétessenek ki a külön tanitói törvény hatálya alól és az
összes többi állami alkalmazottak jogait szabályozó közös tisztviselői
törvények védelme alá helyeztessenek.

H I V A T A L O S RÉSZ.
K érjük az e se d é k e s tag- és e lő f iz e t é s i dijak
b e k ü ld é sé t!
Nyugtázás. A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete
pénztárosához folyó évi január hó 1-től március hó 10-ig a következő
tagsági és előfizetési dijak folytak be. Tagsági dijakban fizetett: Hobler Rezső 1908-ra 5 K. Sturm József 1910-re 5 K. Schreiner Miklós
1911-re 5 K. Simon József, Schreiner Ferenc, Istenes Károly 1910-re
5—5 K. Michels Fülöp, Kegler Ferenc, Kiinda Kálmán, Mlinkó István
és Klis Lajos 1911-re 5 —5 K. Erdélyi József, Varsányi Ferenc Rédiger Károly 1910-re 5—5 K. Nagy Péter 1910. II. felére 2'50 K. Tar
József 1908. II. felére 2 és 1909. I. felére 3 K. Németh László, Kozma
Sándor 1910-re 5—5 K. Szobolovszky István 1909-re 5 K., 1908. és
1909- re 10 K. Adamcsik István 1910-re 5 K. Kovács Zoltán 1911-re
5 K. Váradi Zsigmond 1910-re 5 K. Schulmann Adolf 1910-re 5 K.
Fáklya Károly 1910-re 5 K. Tamás István 1910-re 2'50 K. Dankó István
1910- re 2‘50 K. Lapelőfizetési dijakban: A siketnémák jolsvai int.
1911- re 12 K. Sturm József 1910-re 7 K. A siketnémák szegedi int.
1911-re 12 K. Schreiner Miklós 1911-re 7 K. Schreiner Ferenc
1910-re 7 K. Istenes Károly 1910-re 7 K. Michels Fülöp 1911-re 7 K.
Kegler Ferenc 1911-re 7 K. Kiinda Kálmán 1911-re 7 K. Erdélyi József
1910-re 7 K. Varsányi Ferenc 1910-re 7 K. Mlinkó István 1911-re 7 K.
Rédiger Károly 1910-re 7 K. Nagy Péter 1910. II. felére 3‘50 K.
A siketnémák kaposvári int. 1911-re 10'20 K. Klis Lajos 1911-re 7 K.
Németh László 1910-re 7 K. Kozma Sándor 1910-re 7 K. A siketnémák
kecskeméti int. 1910-re 12 K. Váradi Zsigmond 1910-re 7 K. A siket
némák körmöcbányai int. 1908. és 1909-re 24 K. Schulmann Adolf
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1910- re 7 K. Izraelita siketnéma int. Budapest 1911-re 12 K. A siket
némák temesvári int. 1911-re 12 K. A siketnémák debreceni int. 1911-re
12 K. A vakok budapesti orsz. int. 1911-re 12 K. Éltes Mátyás
1911- re 12 K. A siketnémák váci int. 1911-re 12 K. Pedagógia könyv
tár 1911-re 10'80 K. A siketnémák ungvári int. 1911-re 12 K. A siket
némák budapesti int. 1911-re 10'80 K. Sopron, 1911. március hó 10-én.
Völker József pénztáros.
Pótlás a múlt évi november 15-én lezárt tagnévsorhoz: Dankó
István Ungvár, Fehérvári Sándor' Kecskemét, Gábor Lajos Szeged,
Góts Ottó Kecskemét, Jónás A. Jenő Kecskemét, Kun Ernő Sopron,
Molnár Antal Debrecen, Pápay Mária Budapest, Sándor Szilveszter
Ungvár, Takáts Gyula Sopron, Tamás István Ungvár, Ürmösy Jenő
Kolozsvár.
A siketnémák kötelező tanításáról Egyesületünktől készí
tett törvénytervezetet — melyet pártolás végett annak idején vala
mennyi törvényhatóságnak megküldöttünk — Budapest székesfőváros
tanácsa most terjesztette a közgyűlés elé és azt javasolta, hogy a
siketnémák kötelező tanítása érdekében Írjon föl a képviselőházhoz
és kérje, hogy a siketnémák oktatása is ingyenes legyen.

VEGYESEK.
Az „Országos Közművelődési Tanács“ márciusban tartott
évi közgyűlésén Molnár Viktor dr. és Náray-Szabó Sándor dr. állam
titkárok igazgató-tanácsi tagokká választattak.
nyitrai püspök március 27-én, 87 éves korábán elhunyt. Nevét, emlékét mindenha ke
gyelettel őrzi a magyar siketnéma-oktatás története is. Országgyűlési
képviselő korában meglátogatta a siketnémák váci intézetét és hogy
munkánkat mily figyelemmel szemlélte, azt mennyire megértette és
méltányolta, ékesen bizonyítja a képviselőházban 1885. január 26-án
ügyünk érdekében mondott fenkölt szellemű beszéde. (V. ö. Siketné
mák pozsonyi intézetének 1907—8. évi értesítője 5 —10. 1.) Áldott
legyen mindenkoron az ő emléke.
Törvényjavaslatok készülnek a minisztériumban a gaz
dasági népoktatásról, a kisdedóvásról, az elemi népiskolai tanítók és
tanítónők képzéséről és képesítéséről, a fogyatékos gyermekek iskola
kötelezettségéről és az ingó műemlékek védelméről.
Az intézetek életéből. V á c o t t a kisteleki báró Lévay Henrik
alapítvány múlt évi 1,000 korona kamatát, a március 18-án megtar
tott Lévay-ünnepélyen adta át Borbély Sándor igazgató Vaszari László
siketnéma szobrász-művésznek. A növendékeknek Vas István kartár
sunk magyarázta meg a nap jelentőségét.
H. Na g y S á n d o r a l a p í t v á n y a . Áldott emlékű Hidaskiirty
Nagy Sándor fejedelmi hagyományának felhasználása immár időszerűvé
vált. A siketnémák váci intézetének tanári testületé már régebben
foglalkozik ez alapítvány felhasználásának kérdésével s úgy tudjuk,
hogy a váci és a budapesti intézetek igazgatói is készítettek közösen
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javaslatot, hogy ez alapítvány továbbképzés céljaira használtassák:
polgári iskola-féle intézmény felállítását ajánlván. A váci testület múlt
havi gyűléséből bizottság küldetett ki annak tanulmányozására, miként
volna {elhasználható ez alapítvány a siketnémák ipari képzésére? E
bizottság meglátogatta a budapesti iparművészeti iskolát és annak
helyiségeit, berendezését az iskola igazgatójának szakszerű bemutatása
kíséretében megtekintette. Helyesnek tartjuk a váci kartársak állásfoglalását, mért az elméleti képzést célzó polgári iskola kevésbbé
szolgálná a siketnémák érdekeit, mint a gyakorlati irányú ipariskola,
vagy ehhez hasonló intézmény.
K r a k k e r K á l m á n a r c k é p e . A váci intézet kegyelettel őrzi
Krakker Kálmán gondnok emlékezetét; Bartók Lajossal megfestette
Krakker Kálmán arcképét és azt ápr. 26-án ünnepélyesen leleplezte;
Borbély Sándor igazgató méltatta az elhunytnak érdemeit. A nagy
számban összegyűlt közönség között szétosztották Krakker Kálmán
sokszorositott arcképét és az emlékbeszéd egy-egy példányát.
A „Siketnémák Képes Lapját“ örömmel fogadták kis olvasói és
várva-várják annak egyes számait, melyek változatos, tanulságos tar
talommal és csinos képekkel köszöntenek be a hónap elején és köze
pén. Hogy a lap helyes nyomokon halad, arról bárki meggyőződhetik,
ha apró olvasóit figyeli, az olvasottak iránt náluk érdeklődik. A szer
kesztő különben a kartársaktól minden jóra irányuló észrevételt, esz
mét köszönettel fogad. Mutatványszámot szívesen küld a lap szerkesztő
kiadója : Borbély Sándor, Vác.
A G r ü n b e r g e r a l a p í t v á n y gyarapítására Gyarmathy Vince
és neje 100 koronát juttattak Tolnai J. Béla, az izraelita siketnémák
országos intézete igazgatójához. (Siketnémák Lapja.)
S z e g e d e n az intézetben hangverseny és táncmulatság volt
április 1-én, mely vagyonukat 700 koronával gyarapította.
Március 25-én alakult meg a „Magyar Gyermektanulmányi Társa
ság Szegedi Fiókköre“, melynek gondolata Klitg Péter igazgatótól
eredt és a szervezés összes munkáját is ő intézte, aki azonban az
ügyvezető alelnökséget — intézete érdekében — el nem vállalhatta;
a testület tagjai közül Mayer Dezső jegyző, Abrahám János pénztáros,
Klug Péter választmányi tag lett.
A szegedi róm. kath. tanítóképzőben Klug Péter kartársunk fe l
olvasásokat tartott a gyermektanulmányozásról, a siketnémákról, a
szellemi fogyatékosokról, a vak siketnémákról, a kisegitő-iskolákról.
A j o l s v a i intézetnél ez év elején Abauj-Torna vármegye 240
koronás ösztöndíj-alapítványt tett.
J o l s v a v á r o s április 8-iki közgyűlésén az államtól építési segély
kérését határozta el. A minisztérium — már régebben —■ 120,000
koronát helyezvén kilátásba, remélhető, hogy a jövő tanév az intézet
nek új, állandó otthonában lesz megkezdhető.
Markovics Árpád igazgató E p e r j e s e n november hóban 2 növen
dék bemutatásával előadást tartott a siketnémákról.
S á r o s v á r m e g y é b e n az egyházmegyei hatóság, úgyszintén a
tanfelügyelőség körrendeleteket küldött szét, az intézet részére anyagi
támogatást kérvén. A körzethez tartozó többi vármegye nagyobb
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városaiban tartani szándékolt ismertető előadások — minthogy azokat
az illetékes hatóságok a nép- és a középosztály szegénysége miatt
kilátástalanoknak jelezték — elmaradtak.
S i k e t n é m á k j ó l t e v ő j e . Benda Kálmánná úrnő Beregszászon
képkisorsolást rendezett a siketnémák ungvári intézete javára, amely
az intézetnek 280 koronát jövedelmezett. Az elmúlt ősszel 222 koronát
juttatott a szegénysorsú siketnéma gyermekeknek.
Az U n g v á r i K a s z i n ó Scholtz Lajos igazgatót felügyelővé, az
Ungvári Dalárda pedig választmányi taggá választotta. Sándor Szil
veszter kartársunkat az Ungvári Dalárda karnagyává, Dankó Istvánt
az Atlétikai Klub választmányi taggá választotta.
Házasság. Április hó 9-én esküdött meg Aradon Schreiner
Ferenc, a siketnémák budapesti áll. intézetének tanára Berecz Esztiké
vel. Szívesen köszöntjük az új párt.
Orvosi vizsgálat a házasságkötés előtt. Indiána állam
parlamentje törvényjavaslatot fogadott el, amely a férfiakat arra köte
lezi, hogy a házasságkötés előtt egészségi állapotukat orvosi bizonyít
vánnyal igazolják. Súlyos, átörökölhető betegség esetén az illetőket
eltiltják a házasságtól.
Siketnéma nők a Magyar Védő-Egyesület rákosszentmihályi
fiókja gépharisnyakötőműhelyében a következő feltételekkel kaphatnak
munkát: 1. A gyermek szülőjével, gyámjával az Ipartestület előtt egy
évre szerződést kötnek, amelynek leteltével a tanuló felszabadul és
szakmájából az ipartörvény értelmében rendes munkássá lesz. Kezdet
től fogva a betegsegélyzőbe is beíratják őt. 2. A tanulóév első felében
ingyen ellátást is kap (ruházat nélkül), a második félévben már napi
1 K. 60 f. — 2 K.-t kereshet. Jobb munkások egy-két évi gyakorlat után
3—4 K.-t keresnek naponként. 3. Szükséges, hogy a tanuló egészséges
szervezetű, jó szemű legyen. Rövidlátónak nem való ez a munka.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Sz. I. Alkalraadtán felhasználom. — V. Sop
ron. Mindent várok..— Ném et. Köszönöm üdvözlésedet; igyekszem. Kutatásod
érdekel. Leveledből szerkesztői hajlamokra következtetek. — V. J. HI./21-iki és
IV./18-iki leveleidet megkaptam, tehát . . . . — A. I. Köszönet az üdvözlésért, tá
mogatásért ; — a leveles-láda nyitva áll. — G. B. Köszönettel nyugtatom lV./5-iki
levelét. Csak ra jta ! (Bővebben 1. a vonatkozó cikkben!) — KI—r. Tudom; igy az
Ígért munkálkodást annál többre becsülöm. A Ch. A.-utca ügye egri határozat. Az
üdvözlésért hálás vagyok. — M. Á. A jég törve vagyon: most már halászd a gyön
gyöket. — V. Zs. Kérésedet teljesítettem. A jelzett cikk igen időszerű lesz, várom. —
Antal. lV./18-iki küldeményedet köszönöm; a mostani számba már volt oly irányú
cikk; máskorra marad. — W. J. Készül a rovás, vigyázz! nehogy rákerülj! —
n. f . Ha sok ilyen munkatársam volna: én lennék a leggondtalanabb szerkesztő. —
V. Gy. Batthyány-u. Köszönöm az üdvözlést! Valóban most már kétszeresen
sorstársak vagyunk. — A. S. IV./20-iki üzenete értelmében május közepén várom. —
A bizalmi férfiakhoz. Szeretnék a több oldalról kilátásba helyezett munkálkodás
nak teret, helyet biztosítani. A hátralékok miatt felszaporodott nyomdai tartozás
azonban gátként áll előttem. Tűntessük el a haladásnak anyagi akadályait! —
Mindenkinek. A pedagógiai megfigyelések feljegyzésére, beküldésére itt is kérem
kartársaimat. — P. B. ! ? — H. L. T.—vár. Szives válaszát várom. — T. Z.-nak
mutatványszámot küldettem. — K. E. Helyszűke miatt máskorra maradt. — A. 22-i
levelére külön válaszolok. Itt az ideje, hogy szervezzük a munkafelosztást.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

