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Javaslat a siketnémák iskolái tanitástervének 
módosítására.*)

(Megjegyzés. E javaslatban az érvényben levő tantervből vagy másoktól vál
tozatlanul á tvett szöveg idéző jelbe „ .-. . “ valö foglalás á lta l van meg

különböztetve.)

ÁLTALÁNOS RÉSZ.
I. Tanítástárgyalt óraszáma.

Javaslom, hogy az egyes tárgyak az alábbi óraszámok kere
tében taníttassanak:

Tanitástárgyak I. II. III. IV.
osztály

V. VI. 
óraszámai

VII. Vili.

Kiejtési gyakorlatok 20 6 6 6 —- — --- ---
Beszédtanítás — 14 14 14 10 7 5 __
írás és olvasás ---' — — — 6 __ _ __
Olvasás — _ __ __ __ 4 4 4
K ogalmázás --- — — — — 3 3 3
Hit- és erkölcstan — --- _ 2 2 2 2 2
Számolás _ __' __ -_ 4 4 4 4
Természetrajz — — --* — :-- 2 2 2
Természettan — — — ' _4 __ __ __ 3
Földrajz — — — _ __ 2 2 2
Történelem — _ __ _ __ __ 2 2
Alkotmánytan — — —— --- — _ 2
Rajz — 2 2 4 4 4 4 4
Kézimunka 2 2 2 2 3 3 4 4
Torna 2 2 2 2 2 2 2 2

Összesen: 24 26 26 30 31 33 34 34
*) E javaslato t A  am it szerzője a m inisztérium ba is beküldött — mi, 

bogy a  felvetett eszmék tisz tázására  és m egvitatására módot adjunk, részle- 
tenk in t közzétesszük és kérjük a  minél több oldalról valö hozzászólást. Szerit.
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A lényegesebb eltérések a következők:
1. A kiejtés a I I—IV. osztályokban külön tárgyként szerepel, 

tanítása osztályonként heti 6—6 órán történik;
2. a beszédtanítás óraszáma a I I—IV. osztályokban külön

állóan 14—14, az V-ben 10, a Vl-ban 7, a VH-ben 5 lenne. A 
VlII-ban e tárgy teljesen elmaradna, mert a reáltárgyak, amelyek 
úgyis a beszédtanítás célját szolgálják, részére helyet nem enged
nek. E változás nem jelent kárt a beszédtudásra nézve, csak meg
szűnnék ugyanazon anyag két helyen feltüntetve lenni. A most ér
vényben levő tanításterv beszédtanítási anyagának a V III. osztály
ra kijelölt része is teljesen összevág ugyanazon osztály reáltárgyai
nak anyagával;

3. az írás és olvasás az alsó négy osztályból kiküszöböltetett, 
csak az V. osztályban taníttatnék heti 6 órán;

4. a számolás is csak az V. osztályban lép fel és úgy ebben, 
mint a felsőbb osztályokban heti 4—4 óra van tinitására kijelölve;

5. az olvasmánytárgyalás a VI. osztálytól hezdve heti 4—4 
órával szerepel;

6. a fogalmazás ugyancsak a VI. osztályban lép fel és mind
végig 3—3 órával szerepel;

7. a földrajz nem találhatván helyet az V. osztályban, a VI- 
ban kezdődik és végig heti 2—2 órával szerepel;

8. a természetrajz s a természettan az anyag nagyságára és 
fontosságára való tekintettel a V III. osztályban heti 1 helyett 2-vel, 
illetve 2 helyett 3-mal szerepel.

Mindössze csak a VI. oszt. óraszáma emelkednék 31-ről 33-ra.

II. A beszéd- és kiejtéstanítás szétválasztásának megokolása.
A mai ember elődeitől számos hangcsoportot vesz át, amelyek 

egyrészt az észlelhető világ összes jelenségeinek, másrészt ezen je
lenségek viszonyainak jelzésére szolgálnak.

A nyelvtudomány kutatja ugyan a fogalmak és az egyes, 
a megfelelő kifejezéseket alkotó hangcsoportok okszerű összefüg
gését, de a beszélő ember ezzel nem törődik, csak szorosan társítja, 
jobban mondva: teljesen azonosítja a fogalmat a megfelelő kifeje
zéssel. Az írni, olvasni nem tudók a kifejezéseket megoszthatatlan 
egységeknek tartják s csak nehézségek leküzdése árán tudják meg
tanulni, hogy azok alkotó elemeikre, a hangokra is szétbonthatok.

Minél teljesebb ezen azonosítás, annál nagyobb, annál élén- 
kebb a beszédre való készség.

A megfelelő kifejezések ugyanis — amint az egyén a foga
lom világában homloktérbe nyomuló fogalmakat, vagy fogalomsoro
kat kifejezni akarja — rögtön, fennakadás nélkül, mintegy össze
olvadva ezekkel, ugyancsak előre lépnek. Ilyenkor a beszéd lefo
lyása — a beszédszervek kifogástalan működését feltételezve — 
akadálytalan lesz.

Az átlagos ember beszédkészségének az a lényeges kelléke, 
hogy gondolatai a lehető legbiztosabban és leggyorsabban társul
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janak a megfelelő kifejezésekkel, vagyis a kifejezéseket alkotó han
gok, vagy hangcsoportok emlékezeti képeivel.

Az így megnyilatkozó beszédnek azonban csak magára a be
szélő egyénre nézve van jelentősége, mert az ilyen beszéd néma. 
Hogy tehát ez a beszéd a környezetnek is tudomására juthasson, 
hangzó beszéd (az írott beszédet e helyt figyelmen kivül hagyom) 
alakjában kell megnyilvánulnia. Az akaratnak — a kifejezések al
kotó elemeinek és ezek összetűzése módjának megfelelő törvénysze
rűséggel — meg kell indítania és működésben tartania egy gépeze
tet, a beszédszervek összességét, hogy ezen működés eredménye a 
hallók fülét ingerlő és ezen úton értelmüket foglalkoztató hangtüne
mény, a hangzó beszéd legyen.

A beszédszerveknek ezen észrevehető mozgása nem lényeges 
része, hanem csak kisérő tüneménye a tulajdonképeni beszédnek, 
vagyis annak a folyamatnak, amely a gondolat és a kifejezés em
lékezeti képének társulásából áll. Eszmei tartalom nélkül ugyanis 
a beszédszervek mozgásának éppen semmi jelentősége sincs a beszélő 
egyénre nézve, ellenben a gondolatok okszerű csoportosítása, amely 
a kifejezési emlékképek alakjában történik, teremtő munkával jár.

Nagyon fontos a siketnémák oktatásmódja helyes megválasz
tásának néző pontjából, hogy a hangzó beszédnek ezen említett al
kotó részeit egymástól jól megkülönböztessük.

A tudósok már a fogalmak okszerű csoportosítását is beszéd
nek minősítik. Ezen meghatározásnak azonban csak mint elmélet
nek van értéke. Gyakorlati szempontból helyesebb ez a meghatá
rozás: a tulajdonképeni beszéd a gondolatnak a megfelelő kifeje
zéssel való teljes, zavartalan egybeolvadása.

Ezzel ellentétben a beszédszerveknek — a fül útján felfog
ható hangtünemények által a tulajdonképeni beszédet megtestesítő — 
mozgásait kiejtésnek nevezzük.

így megértve a beszéd és a kiejtés közötti különbséget, azt 
kell kutatnunk, mi helyesebb, ha együttesen, vagy ha külön-külön 
tanítjuk a beszédet és a kiejtést?

Az épérzékű gyermek, amint érzéki benyomásai fogalmakká 
válnak, ugyanakkor már bizonyos társulási összefüggést is fedez 
fel bizonyos fogalmak és bizonyos hangcsoportok között. A gyak
ran megismétlődő azonos benyomások hatására biztos Ítéletként meg
állapítja lelkében, hogy a környezete által kiejtett hangcsoportok 
mindig egyik, vagy másik fogalmat jelentik.

Egyidejűleg lép fel lelkében a kifejezés vágya is. Az ő kiejté
sének elseje tagolatlan hangok csoportosításából áll ugyan, de már 
e fokon összehasonlítást tesz saját gügyögése és azon hangbenyo
mások között, amelyeket környezetének kiejtéséről agyának egy 
arra rendelt középpontjában összegyűjtött. Ezen kisérletezését mind
addig folytatja, arnig saját kiejtésének hangképe és az ennek meg
felelő emlékezeti hangkép teljesen fedik egymást.

Amikor az épérzékű kiejtési képességében idáig jutott, ami
kor képes bizonyos hangcsoportokat tudatosan, bizonyos fogalmak 
jelei gyanánt használni, akkor már tud beszélni, ö  tehát a beszé
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det és a kiejtést egyszerre, együttesen tanulja meg, de — mint már 
az előbb is említettem — fogalma sincs ezek különálló voltáról.

A siketnéma, a hallási benyomásokat leszámítva, teljesen 
azon úton-módon szerzi képzeteit és fogalmait, mint az épérzékű. 
Környezetének vele való érintkezése alapján azt veszi észre, hogy 
a fogalmak és bizonyos kifejező mozdulatok vannak egymással tár
sulati összefüggésben. Ő tehát ezen társulás alapján építi fel a 
maga beszédjét és ezen mozgások utánzását használja kifejező esz
köz gyanánt.

Ez a beszédtanulási folyamat teljesen azonos törvényszerű
ségen alapszik, mint az épérzékűeké, I tt is, ott is fogalmaknak érzési 
emlékképekkel való társulásán alapszik a beszéd. Amikor nediff az 
iskolában a kiterjedt izommozgási képekről (jelekről) a kevésbbé fel
tűnő beszédszervi mozgásokra tereljük a siket figyelmét és fogal
mainak ezekkel való szoros társítására ösztönözzük őt, az ily mó
don folyó beszéd tanulása épp olyan természetes, mint az előbbi.

Másként van ez a siket kiejtésénél.
A siket két érzékének igénybevételével tanulja észrevenni 

mások kiejtését: a látásával és izomérzésével. Saját kiejtését pedig 
önmagán csak az izomérzésével észleli. Amikor tehát hangosan 
beszél, akkor

1. összeveti a leolvasási emlékképet az azonos eredetű izom- 
érzési emlékképpel, hogy az ebből származó észleletnek megfelelő 
mozgásokra indíthassa beszédszerveit;

2. a folyó kiejtést szintén összehasonlítja a megfelelő izom- 
érzési emlékképpel, hogy meggyőződjék: kiejtése, mint mozgási 
művelet, helyes volt-e?

Tehát, míg az épérzékű hangot hanggal hasonlít össze és 
ezen összehasonlítás is egy ugyanazon középpontban történik, addig 
a siket izomérzési képet vet össze látási képpel és ez a művelet nem 
is egy, hanem két agyközéppontját foglalkoztatja egyszerre. Ebből 
következőleg nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy a siketnek a ki
ejtés ellenőrzése sokkal hosszadalmasabb, bonyolultabb, éppen azért 
sokkal nehezebb feladat, mint amazé, hanem azt is, hogy ezen ellen
őrzés nem is eléggé megbízható.

Bármily tartósak legyenek is a siket szóban levő emlékképei, 
mind a kettő csak egy parányit mosódjék is el, már mindjárt nagy 
lesz közöttük a különbség. Két egymásba illesztett kerék között is 
a kopás következtében egyszerre kétszeres nagysággal nő a hézag. 
De nehéz feltételezni azt is, hogy különböző érzékek útján szerzett 
benyomások között teljes hasonlóság lehessen.

A siketnéma önmagától nem képes a beszédszervek azon 
mozgásait elsajátítani, amelyekből a kiejtés áll, mert ezek a moz
gások nem hatnak az utánzási ösztön kiváltására elégséges inger
ként agyára s az ezen mozgásokról tisztán látása útján szerezhető 
képzetei nem elegendők arra, hogy azok teljes mivoltáról biztos fo
galmakat alkothasson magának. Kiejtéstanulásának módja tehát 
csakis mesterséges lehet.

Ellentétes jellegű eljárási módok együttesen nem alkalmaz
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hatók haszonnal, azért a beszédtánítást a gyakorlatban is szét kell 
választanunk a kiejtéstanítástól.

A beszédnek és kiejtésnek szétválasztása abból álljon, hogy 
ezek mindegyike külön órákban taníttassák, továbbá abból, hogy 
amikor növendékeink társalognak, ne kelljen nekik kiejtésüket szi
gorú figyelemmel kisérniök, hanem inkább gondolataik szabatos ki
fejezésére törekedjenek. Ez az utóbbi kívánságom nem a kiejtés 
elhanyagolását célozza, hanem csupán arra való lehetőség meg
adását szorgalmazza, hogy a néma bizonyos alkalmakkor figyel
mének túlnyomó részét a beszédre fordíthassa.

Kimutattam, mily bonyolult, mily megerőltető feladat a 
siketnémára nézve beszédjének és kiejtésének egyszerre történő 
ellenőrzése. Ennek hibátlan teljesítésére az oktatás elején nem lehet 
képes. Vagy vigyáz a kiejtésére s akkor nem tudja magát jól kife
jezni, vagy a beszédre fordítja fig3mlmét, akkor meg a kiejtése lesz 
meg nem felelő. Legtöbbször azonban, megosztott figyelme mellett, 
mind a kettő rossz.

Ha megköveteljük tőle, hogy egyszerre szabatos beszédre is, 
meg jó kiejtésre is törekedjék, akkor megerőltető szellemi munkás
ságra kényszerítjük, amely meggátolja abban, hogy akár az egyi
ket, akár a másikat jól sajátíthassa el, e mellett elsorvasztuk munka- 
képességét, megakasztjuk szellemi erőinek természetes fejlődését..

A kiejtésre nagy gondot kell fordítanunk, mert hiszen csak 
annyit ér a siketnéma beszéde, amennyit abból a hallók megértenek. 
A gyakorlást azonban külön órákon kell végezni mindaddig, amig 
a növendékek beszédképessége nincsen teljesen kialakulva, amig a 
beszédszervi mozgások szinte gépiessé nem váltak náluk s amig ki
ejtésük annyira meg nem rögződött, hogy javítása nen kiván többé 
egy-egy hosszabb időre terjedő beavatkozást, hanem elég, ha úgy, 
mint a hallóknál, csak intésből, figyelmeztetésből, tanácsadásból, 
útbaigazításból áll.

Miután a kiejtés anyaga elég terjedelmes, szükséges a I I—IV. 
osztályokban tanításra heti 6—6 órát beosztani.

(Folyt, köv.)

Siketnéma-intézetekről szóló adatok.
Közli: Klis Lajos.

Pipetz Gusztávnak, a Graz-i siketnéma-intézet tanárának 
tollából Statisztikai Közlemények címmel igen becses könyvecske 
jelent meg ennek az évnek elején, melyben többé-kevésbbé részle
tesen ismerteti Ausztria, Magyarország,. Németország és Schweiz 
siketnéma-oktatásának jelenlegi állapotát és végűi közli a föld
kerekségen levő siketnéma-intézetek számszerű adatait is.

Ebből az értékes könyvecskéből az alábbiakban megfelelő sor
rendben, de a könnyebb áttekinthetés szempontjából a könyvecskétől 
eltérő összefoglalással és csoportosítással álljanak itt a következő 
érdekesebb adatok.
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I. Ausztriában jelenleg 29 siketnéma-intézetben 225 tanerő 
2000 növendéket tanít. Az intézetek közül jellegre nézve 11 orszá
gos-, 6 magán-jellegü, 5 püspöki, 3 városi, 1 cs. királyi, 1 tarto
mányi, 1 alapítványi és 1 izraelita felekezeti.

A tanítási nyelv 17 intézetben kizárólag német, 3-ban cseh és 
német, 3-ban kizárólag cseh, 2-ben kizárólag olasz, 2-ben kizárólag 
lengyel, 1-ben kizárólag szlovén és 1-ben olasz-szlovén.

Az egyes intézetek a következő időrendben keletkeztek:
1. 1779. Wien cs. k ir. intézet
2. 1786. P rag  magán intézet
3. 1812. Linz tartom ányi intézet
4. 1830. Mils országos intézet
5. 1830. Lemberg m agán intézet 

(kath. jellegű)
6. 1831. Graz országos intézet
7. 1832. B rünn alapítványi int.
8. 1840. Görz országos intézet
9. 1842. T riest püspöki intézet

10. 1844. Wien izraelita  intézet
11. 1846. St.-Pölten püspöki ¡¡nt.
12. 1847. K lagenfurt orsz. intézet
13. 1858. Leitmeriz püspöki int.
14. 1871. Budweis püspöki intézet
15. 1871. Lemberg magán intézet 

(izr. jellegű)

16. 1879. Bruck m agán intézet
17. 1881. W ien országos intézet
18. 1881. W ien városi jelegű IX. k.
19. 1881. K öniggrátz püspöki jeli.
20. 1883. Wien városi intézet 

(XV. kér.)
21. 1894. Eibensehitz orsz. int.
22. 1894. Leipnik országos intézet
23. 1898. Salzburg orsz. intézet
24. 1898. T riest városi intézet
25. 1900. Laibach m agán intézet
26. 1903. W ien-Neustadt orsz. int.
27. 1907. Olmütz országos intézet
28. 1908. Cernowitz m agán intézet
29. 1909. W all. Meseritscli orsz. 

i ntézet

A Wien-i cs. kir. intézettel, valamint a Prag-i magán-intézet
tel kapcsolatban siketnéma tanoncok számára ipari továbbképző is
kola is működik.

Az intézetek közül 8 évfolyamú 12, 7 évfolyamú 2, 6 évfo
lyamú 8, 5 évfolyamú 4 és bizonytalan évfolyamú 3 intézet.

A legtöbb intézetben 7—8 éves korban veszik fel a növendé
keket, de van olyan intézet is, amelybe 6 éves, viszont olyan is, 
amelybe csupán 9-ik életévüket betöltött gyermekeket vesznek fel.

Az ausztriai intézetekbe járó 2000 növendék közül 1188 fiú, 
812 leány; 1786 internátusbán elhelyezett, 214 pedig bejáró.

Egy-egy növendéknek évi eltartási költsége intézetenként igen 
különböző. Amig pl. Budweis-ban 1 növendék évente 50 koronával 
tartható el, addig a Wien-i cs. kir. intézetben 1 növendék évi eltar
tási költsége 1000 koronát emészt fel.

A 225 tanerő közül 180 férfi, 45 nő. Siketnémák oktatására 
képesítést szereztek 117-en, akik közül 17-en ezenfelül polgári isko
lára is képesítve vannak. A többi 108 tanerő közül 12-nek polgári- 
iskolai, 96-nak azonban csak elemi iskolai képesítése van.

Ausztriában működő kartársaink „Osztrák Siketnéma-Oktatók 
Egyesülete“ címen tömörültek. Ennek az egyesületnek ez idő szerint 
140 tagja és „Mitteilungen des Yer. osterr. Taubstummenlehrer“ 
címen szaklapja is van. Az egyesület jelenlegi elnöke Druschba 
Antal, a Wien-i cs. kir. int. igazgatója.

II. A Magyar királyság. 1. Magyarországon 16 siketnéma 
intézetben 198 oktató 1634 növendéket tanít. Az oktatók közül 132 
szakképesítéssel bíró kinevezett tanár, a többi 66 pedig óraadó. A
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növendékek közül 958 fiú, 676 leány; 509 internátusbeli, 1125 ex- 
ternátusbeli, illetőleg bejáró. Megemlékezik továbbá a könyvecske 
intézeteink keletkezéséről és közigazgatásáról, valamint a szak
tanácsi intézményről és a gyógypedagógiai képzőről. — 2. Horvát- 
Szlavonországban csak egy intézet van, és pedig Zágrábban, orszá
gos jellegű, amely intézet 1885-ben alapíthatott. Ebben az intézetben 
16 tanerő 6 osztályba sorozott 65 növendéket tanít. A tanerők közül 
2-nek polgári iskolai képesítés mellett szakképesítése is van. A többi 
7-nek nincs szakképesítése, ellenben közülök 3 polgári iskolai képe
sítéssel rendelkezik. A növendékek közül 54 fiú, 11 leeány; 54 inter
nátusbán elhelyezett, 11 pedig bejáró.

III. Németországban 89 intézetben 867 tanerő 7611 növendé
ket tanít. A növendékek közül 4076 fiú, 3535 leány; 3674 interná
tusbán, 3016 externátusban elhelyezett, 921 pedig a szülői házból 
bejáró.

Az intézetek közül tartományi jellegű 35, állami 25, magán
jellegű 11, városi 6, kerületi 6 és egyesületi 6.

Az egyes intézetek a következő időrendben keletkeztek:
1. 1778. Leipzig 39. 1837. W ilhelmsdorf
2. 1783. Merseburg 40. 1837. Frieberg
3. 1787. Schleswig 41. 1837. Strabsund
4. 1788. Berlin (királyi) 42. 1838. Hamberg
5. 1804. München 43. 1838. Aachen
6. 1817. Königsberg 44. 1839. S tettin
7. 1820. Wildeshausen 45. 1839. Regensburg
8. 1820. Camberg 46. 1840. Bensheim
9. 1821. Breslau 47. 1840. Ludwigslust

lü. 1822. E rfu rt 48. 1840. Bőssel
11. 1824. W innenden 49. 1841. Langenhorst
12. 1825. H alberstadt 50. 1841. Detmal
13. 1825. Gmünden (főintézet) 51. 1841. Kempen
14. 1825. Bönningheim 52. 1843. Bayreuth
15. 1825. Frankenthal 53. 1843. Hildburghausen
16. 1827. F ran k fu rt (M. m.) 54. 1844. Emden
17. 1827. Lübeck 55. 1846. Dillingen
18. 1827. Ham burg 56. 1846. N ürtingen
19. 1827. Bresua 57. 1847. Schlei
20. 1828. Dresden (főintézet) 58. 1851. Petershagen
21. 1828. Gerlochsheim 59. 1854. Brühl
22. 1828. Braunschweig 60. 1854. A.-Neuwied
23. 1829. Weisenfels 61. 1855. Bamberg
24. 1829. Hildesheim 62. 1857. Stade
25. 1830. Bären 63. 1857. Osnabrück
26. 1831. Liegnitz 64, 1858. H eiligenbrun
27. 1831. Soest 65. 1858. W eimar
28. 1831. Köln 66. 1860. Köslin
29. 1831. Augsburg 67. 1864. Osterburg
30. 1832. Posen 68. Gmünden (fiű intézet)
31. 1833. Tilsit 69. 1871. Bromberg
32, 1833. M arienburg 70. 1872. Schreidemühl
33. 1834. W ürzburg 71. 1872. Planen Dresden mellett
34. 1835. Halle (előkészítő iskola)
35. 1835. Straubing 72. 1872. Zell
36. 1835. Coburg 73. lß73. Weissenseiten
37. 1836. R atibor (Hú intézet) 74. 1873. Schlochau
38. 1836. R atibor (leány intézet) 75. 1874. Danzig



32 MAGYAR SIKETMÉMA OKTATÁS 2. sz.

76. 1875. Berlin (városi)
77. 1875. Metz
78. 1878. Hohenwart
79. 1879. W risse
80. 1879. Tier
81. 1880. Elberfeld
82. 1880. Essen
83. 1885. S trassburg  Neuf. (ev.)
84. 1886. Isenheim

Az intézetek számbeli különbsége onnan ered, liogy a 60. és 
88. sorszám alatt feltüntetett intézmények egy igazgatás alatt áll-

85. 1887. Nagold
86. 1891. Guben
87. 1896. Essen-H utrap
88. 1896. B.-Neuwied
89. 1901. Strassburg-Neuf (katli.)
90. 1902. Heidelberg
91. 1905. N ürnberg
92. 1910. Drezden (fiók intézet).

ván, nem tekinthetők külön intézeteknek. Hasonlóképen a 20., 72.
92. sorszámmal megjelölt intézmények is egy igazgatás alatt állv
összetartozó intézményeknek tekintendők.

IY. Schweizban 15 intézetben 91 tanerő 750 növendéket tai
Jellegre nézve van 7 államilag segélyezett magán-, 4 kantoni-
magán és 1 államilag segélyezett egyesületi intézet.

Az egyes intézetek a következő sorrendben keletkeztek:
1. 1811. Mondán 9. 1859. St.-Gallen
2. 1822. Münehenbuehsee 10. 1860. Bettingen
3. 1824. Waber 11. 1889. Brem garten
4. 1826. Zürich 12. 1890. Locani
5. 1836. Genf 13. 1890. Grnyeres
6. 1836. A rán 14. 1894. Géronde
7. 1839. Riehen 15. 1905. Turhental
8. 1848. Hohenreain

V. A föld  k erek ségén  levő ö sszes sik etn ém a-in tézetek
kim utatása.

EURÓPA.
A sikp.tnémaFöldrészek és országok intézetek A tanerők A növendékek

s z á m a
1. Német birodalom 89 867 7611
2. Anglia 95 462 4222
3. Eanciaország 73 598 4098
4. Olaszország 47 234 2519
5. Ausztria 29 225 2000 '
6. Oroszország 34 118 1699
7. Magyar királyság 17 208 1700
8. Belgium 12 181 1265
9. Schweiz 15 91 750

10. Svédország 9 124 726
11. Németalföld 3 74 473
12. Spanyolország 11 60 462
13, Dánia 5 57 348
14. Norvégia 5 54 309
15. Portugália 2 9 64
16. Románia 1 3 46
17. Szerbia 2 2 26
18. Luxemburg 1 3 22
19. Törökország 1 ? ?
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ÉSZAK-AMERIKA.
Földrészek és országok A siketnéma 

intézetek A tanerők A növendékek
s z á r n a

1. Egyesült-Államok 147 1347 12287
2. Kanada 7 130 768
3. Mexikó 1 13 46
4. Kuba 1 ? ?

DÉL-AMERIKA.
1. Argentinia 4 18 133
2. Chile 1 7 61
3. Brazilia 1 9 35
4. Uruguay 1 ? ?

AFRIKA.
1. Fokföld 4 9 77
2. Algier 1 3 37
3. Kata] 1 2 7
4. Egyptom 1 2 6

ÁZSIA.
1. Japán 3 26 410
2. India
3. Cliina

3
3

13
10

73
43

AUSZTRÁLIA.
1. Ausztrália 6 31 272
2. Uj-Seeland 1 5 50

Összesen: 637 4995 42664

A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 
siketnémák I. (artikulációs) osztályában.

—  Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hangfiziológiájához. —  

írta  Stern Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonat
kozású részekkel ellátta Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgató.

(Folytatás.)

A jellegzetes „h“ zörej*), mellyel a nyelvünkben előforduló 
„h“-t- kell kiejtenünk, keletkezik a kilégzési levegősugárnak a 
nyitott hangrés és az álszalagok éles széleihez való súrlódása által, 
a levegőnek az orrcsatornát elzáró ínyvitorlához való csapódása és 
az ezzel kapcsolatos légirány eredetileg függőleges helyzetből víz
szintes helyzetbe való változtatása által, a levegőtömegnek az íny

*) Ezzel ellentétben a ,,h“ zörej keletkezéséről azt olvassuk Guttmann»» 
müvében (130. old.) a „h“ a hangrésben és nem — m int eddig állíto tták  
a tüdőből kiáram ló és a torokűr falaihoz ütődő levegő álta l keletkezik.“ Azon
ban m ár Beigel®? is felemlít egy laringoszkopikus megfigyelést (14. old.), mely 
szerint a  közönséges lélegzési processzusnál tág ra  ny ito tt hangrés azonnal 
feléim re szűkül, m ihelyt a hehezet hallhatóvá válik, vagyis a „h“-t k iejtjük . 
A továbbiakban azt mondja, hogy „nagyon hamis nyomon já r , aki azt hiszi, 
hogy a „h“ kizárólag a gégefőben keletkezik és reá a toldalékcsőnek semminemű 
hatása nincs.“ (15. old.) Ehhez még megjegyzendő, hogy „a gégefőben létre
jövő zörejek sohasem ju tnak  fülünkhöz azzal az akusztikai jelleggel, mely-
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vitorla bejáratának oszlopaihoz, a nyelvcsaphoz és a fog- és ajak- 
szélekhez való súrlódása által. Ehhez társulnak még a toldalékcső 
különféle üregeinek rezonanciái. Aszerint, amint az orális toldalék
cső a különböző vokálisok kiejtéséhez szükséges alakulatokat veszi 
fel, annyiféle „h“ változatokat kell megkülönböztetnünk. Azt mond
hatjuk tehát, hogy annyi a ,,h“, ahány vokális van.

Az „i“ szájállásával képezendő ,,h“-ra vonatkozólag a követ
kező észrevételnek jogosultságát elvitatni nem lehet. Ha a „h“-t az 
„i“ szájállásával kell kiejtenünk, akkor hiába várjuk a tiszta „h“ 
zörejt. Az a hang, amely ez esetben jelentkezik, kevésbbé „h“, 
mint inkább elülső „eh“, tehát oly hang, amely a magyarban mint 
önálló hang nem is létezik. Pl. ihlet - lehlet.

A fent elmondottak mindenesetre intésül szolgálnak a hang
fejlesztő munka érdekében, hogy a „h“-t hányszor és hányféle alak
ban kell tekintetbe vennünk az artikuláció tanításánál. A ,,h“- 
nak az „a“ szájállásával való megszilárdításával még nem szüntet
tük meg a ,,h“-t illetőleg felmerülő artikulatorikus nehézségeket és 
még sok fáradságos munka teljesítése marad fenn.

Hogy a hangsorban mikor lépjen fel a „h“, apodiktikus biz
tonsággal megállapítanunk nem lehet. Jelenleg általános az a né
zet, hogy a „h“ ne legyen a hangfejlesztés kiinduló pontja, vagyis 
ne vétessék az artikuláció első hangjának.*')

Hogy az első hang, vagy pedig a fővokális kifejlesztése után 
1'ejlesztendő-e ki, az tulajdonképen csakis a növendékeknél már 
elért beszédbeli eredményektől függ. A methodikusok ugyanis annak 
a nézetüknek adnak kifejezést, hogy a ,,h“-nak korai kifejlesztése 
a szilárd hangkapocs elérését megnehezíti, vagy legalább is késlel
teti. „Ha egyszer — és különösen a kelleténél korábban — gyako
roljuk a siketnémák előszeretettel minden vokális elé „h“-t ejtenek 
és a szükséges hangkapcsokat nehezen sajátítják el. Ebből az okból 
várjunk inkább a „h“ fejlesztésével addig, mig a gyermekek az 
összes vokálisokat jól nem ejtik“. (Weissweiller.) Hasonlóképen 
nyilatkozik Paul is (37. old.)46 „ A hehezetes hangkapocs egyálta
lában nem könnyű a siketnémának és ezért helyeztem annyira 
hátra.“ Erhardt61 még tovább megy, midőn így nyilatkozik (1891. 
167. old.): „A hehezet esküdt ellensége a jó vokalizációnak; amily 
könnyű a legtöbb esetben a „h“ artikulációja, annyira hátrányos 
a következménye a vokalizációra nézve, miután túlsók levegőt 
emészt fel.“ Merkel egyenest levegőtékozlónak nevezi a „h“-t és 
azt az eszmét veti fel, vájjon „nem volna-e előnyösebb a ,,h“ gya
korlását a második iskolai évre áttenni. Ilen és hasonló nehézsége-
lyel bírnak keletkezésük helyén, vagyis ahol a sűrlödás történik . M ert 
hiszen e zörej keletkezésének helye és fülünk között rezonálö űrök vannak, 
melyen a  gégéiében felidézett léghullám oknak okvetlenül keresztül kell jutniok, 
hogy a külvilágba és fülünkhöz eljuthassanak és így az eredeti zörejek m indig 
több-kevesebb változásnak vannak kitéve. Tehát am it hallunk, sohasem eredeti 
zörejei a gégefőnek, hanem ezeknek és a felső rezonálö űrökben felidézett 
rezonanciának belső egyesülése.“ (28. old.)”

*) B aldrian „Methodik des A rtikulations un terrich tes“ című m unká
jában  a „h“-t hangsorának 29. helyére teszi,
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két az első iskolai évben kerülni kellene és csak akkor venni fel 
velők a harcot, amikor a növendék intelligenciában és ügyességben 
gyarapodott.“ (1904. 203. old.)61.

II.
A „h“-nak az „a“ szájállásával való fejlesztése G-ude dr. 

(45. old.)36 szerint következőleg történik:
„Ösztökélő eszközként szerepel itt:
1. Az ajak és nyelvcsatorna állásának és nyilásának reflexet 

(utánzást) kiváltó képe.
Ennél irányadó, hogyha a keletkezett beszédszervi állás az 

előidézni óhajtott optikai képnek nem felel meg, illetve ezzel nem 
azonos, akkor a beszédszervet a kiváltó okkal (a tanár által elő
mondott hang) és ennek okozatával (a növendék szájállása) össze
hasonlítjuk, a tükör előtt a megfelelő helyzetbe hozzuk, vagy mes
terséges beavatkozással (a nyelvcsonttal a nyelvre gyakorolt nyo
más, az ajkak megfelelő helyzetbe hozatala és a szájnyílás bőségé
nek kiigazítása) a helyes állásba kényszerítjük.

Ezek az ösztökélések addig gyakorlandók, míg a hang optikai 
képe magától meg nem teremti a szervek megfelelő állását. Ami 
itt lényeges: a hehezés, ezáltal még nem válik tudatossá. Ezért még 
a következő teendőink vannak:

2. Észre kell hogy vétessük a mellkasnak az úgynevezett 
csúcslélegzés (Spitzatmen) alkalmával történő, emelkedését és visz- 
szaesését, ami kézzel is tapintandó.

Ha ez az eszköz nem hozza meg a remélt eredményt, akkor
3. megfigyelendő a tanár által a tanuló kézfejére, a palatáb

lára, a tükörre (és a hideg ablaküvegre. Szerző.) ejtett hehezetnek 
hatása.

Az érzéklésnek és a szemléltetésnek ez a módja végre meg 
fogja hozni a kivánt sikert, különösen az ösztökélő eszközök gyakori 
összhasonlítása folytán.

III.
1. Kempelen azt mondja (285. old.)7 „A ,,h“ annyi levegőt 

vagy lélegzetet igényel, hogy a tüdőket oly gyorsan kiüríti, hogy 
alig egy másodpercig (?) vagyunk képesek hehezni.

2. Schwartzer (100. és 115.. old.)12 felemlíti azt, amit már 
fennebb fejtegettünk, hogy „a beszédszerveket előzőleg a közvetlenül 
következő vokálisnak megfelelőleg kell beállítanunk és ugyanazzal 
a szájállással, melyet ez a vokáis megkövetel, hozzuk elő a hehezetet 
és ejtjük vele a „h“-t.“

3. Keich (127. old.)11 a következőket írja: „Némely tanulónál 
felírta az „a“-t egy palatáblára és először hehezet nélkül mondatta 
a tanulóval, azután (azzal a figyelmeztetéssel: Vigyázz!) a táblát 
a szájhoz közel vitte, a gyermek ujját a tanár gégefőjére helyeztette, 
először a „h“-t ejtette és nyomban utána az „a“-t, mire azonnal 
felíratott a táblára az „a“ mellé a „h“. Ezt az eljárást követte a 
többi vokálisnál is.
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4. Virsel (83. és 34. old.)19 azt mondja: „A száj kinyitandó, 
mintha ,,á“-t akarnánk mondani, miközben azonban a tanulóval a 
gégefőn észrevételük, hogy semmiféle hangot nem ejtünk, a másik 
kezét a szánk elé tartatva érzékeltetjük a szájból kiáramló enyhe 
hehezetet. A tanuló arra ösztönzendő, hogy ezt a hehezetet ugyan
azzal a szájállással hangtalanul utánozza. Ezután az ,,o“ szájállás
sal ismét a tanuló kezére hehezünk, miközben másik kezével a gége
főn észreveszi, hogy a hehezést hang nem kiséri. Ugyanígy járunk 
el a „h“-nak az ,,u“ szájállással való kifejlesztése céljából.

5. Jarisch (68. old.)20 szintén azt mondja, hogy a „h“-t min
den egyes vokálissal külön kell begyakorolni és pedig azért, mert 
észrevehető, hogy ha csupán az „á“ szájállásával gyakoroljuk, akkor 
a siketnéma előszeretettel mond .„hu“ helyett ,,hau“-t.

6. Arnold2“ (Riehenben) nagy súlyt tulajdonított annak, 
hogy „a tüdőnek egyszeri levegővel való megtöltésére 5—10-szer 
ejtessék a hehezet szünetekkel és megszakításokkal.“ Miként a 
magánhangzók, azonképpen a hehezet is röviden és lökésszerűen 
gyakorlandó szerinte.

7. H ilP  a következő eszközt ajánlja (58. old.): „Fogjuk be 
a tanuló száját és orrát. Mihelyt a levegőt többé visszatartani nem 
tudja, kinyitja a száját és a levegőt mindén kényszer nélkül ki
bocsátja. Ezt az eljárást ott alkalmazzuk, ahol „h“ helyett ,,ch“-t 
mondanak. Könnyű tárgyakra való lehelés által is könnyen célt 
érünk, miután azok mozgásba hozatnak a levegőáram folytán.

8. Weissweiller mindazokban az esetekben, amikor „h“ he
lyett „eh“ ejtetik, a nyelvet laposan helyezteti, „ami legkönnyeb
ben egy nyelvcsontocska segélyével érhető el.“

9. Vatter (76. old.)43 azt tanácsolja, hogy a hehezetet „min
den vokális előtt alaposan gyakoroljuk, mert ahol azt elmulaszt
juk, majd az „u“, majd pedig az „e“ előtt lesz fogyatékos, ami a 
gyermek egész beszédjére az erőtlenség és petyhüdtség bélyegét 
nyomja.“

10. Walther53 a következőre figyelmeztet: „a legtöbb siket
néma arra hajlik, hogy a „h“-t tágra nyitott hangréssel ejtse. Ennek 
az az oka, hogy a „h“ képzésénél igen sok levegőt fogyasztanak, 
ami — az ugyanezen levegőárammal képzendő — következő han
gok létrejöttét tetemesen megnehezíti. De nagyon nehéz a siket
némának érthetővé tenni, hogy a „li“ hang megkezdésénél a hang
szalagokat kissé össze kell, hogy szűkitsék.“ (195. old.)

11. Kernel-"' a beszédszervekre gyakorolt minden mesterséges 
nyomást kerülni akar. Szerinte a „h“ létrejön, ha „minden észre
vehető erőlködés nélkül a tanuló arcára, fülébe vagy tenyerébe 
ejtjük.“

12. Eorchhammernek62 az a nézete: „A „h“ beszédszervi állá
sát lokalizálni nem igen lehet, miután annak tulajdonképeni arti
kulációja a gégefőben a hangszalagok közt megy végbe.“

(Folyt, köv.)
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HIVATALOS RÉSZ.
Gyászhír. Nemes Mlinkó Mátyás 48— 19-iki honvéd jan. 27-én 

83 éves korában meghalt Vácon. Az elhunytban Mlinkó István, a 
snk. egri intézete igazgatója édes atyját gyászolja. Ny. b.

Siketnémák tanácsadója címen Scholtz Lajos, a snk. ungvári 
intézetének igazgatója és Schulmann Adolf ugyanaz intézetnek 
tanára oly könyv Írásán, szerkesztésén munkálkodnak, amely ma
gában foglalja a család, az iskola, háztartás, közigazgatás, bíróság, 
ipar, kereskedelem, közlekedés, pénzügy, biztosítás ügyeit; a külön
böző leveleket, okiratokat, a siketnémákra vonatkozó rendelkezése
ket és egyéb tudnivalókat. A könyv kb. 100 lapra terjed és kemény 
kötésben ez év május havában lesz szétküldliető. (Árai K.—1.20 K.)

Örömmel köszöntjük a szerzők gyakorlati irányú vállalkozását 
és kérjük kartársainkat, hogy megrendelések gyűjtésével támogas
sák. Megjegyezzük, hogy a szerző-kiadók teljesen önzetlenül dol
goznak: a hasznot ügyünk javára, fordíiandják.

Nyugtázás. 1911. évi október hó 24-ike óta a következő ösz- 
szegek folytak be egyesületünk pénztárába. Tagsági díjak: Kondra 
Mihály 1911-re 2 ív., Lett József 1910-re 2 K., Ma.yer András 
191I-re 2 K., Szentgyörgyi Gusztáv 1911-re 2 K .. Ya 1.1 er Ferenc 
1911-re 5 K., Schulmann Adolf 1911-re 5 K.. Fáklya Károly 1911-re 
5 K., Sándor Szilveszter 1911-re 5 K.. Tamás István 1911-re 5 K., 
Dankó István 1911-re 5 K., Simonyi Szerafin, Natonek Berta, Rózsa 
Ede, Kanizsai Dezső, Sajgó Elemér és Kardos Ignác 1911. II. felére 
egyenkint 2.50 K., Nagy Péter 1911. I. felére 2.50 K., Tar József 
1909-re utolsó részletként 2 K., Ürmösi Jenő 1911-re 5 K., Istenes 
Károly 1911-re 5 K., Pető Ferenc 1911. II. felére 2.50 K., Simon 
József 1911-re 5 K., Zemkó Péter 1911-re 1 K., Vas István 1911-re
1 K., Lett József 1910-re 1 K. és 1911-re 2 K., Válek János 1910-re 
0.50 K. és 1911-re 0.50 K., Bartókné Weiser Adél 1911-re 5 K.. 
Wolkóber János 1912-re 2 K., Mayerné Szloveszkó Erzsébet 1911-re
2 K., Szép József 1911-re I K., Pápay Mária 1910-re 5 K., Krupa - 
Pál 1910. és 1911-re 10 K , Ákos István 1906,. 907. és 908-ra 15 K., 
Ivlug Péter, Ábrahám János, Gábor Lajos, Láng István, Milassin 
Gyula, Plichta Béla, Schnitzl Gusztáv, Szabados Ödön és Horváth 
István 1911. évi II. félévi tagsági díjára egyenkint 2.50 K., Eli 1 ing 
Jakab 1910. és 1911-re 10 K. Lapelöfizelcsi díjak: A siketnémák 
egri intézete 1911-re 12 K., Komira. Mihály 1911-re 2 K., Ma.yer 
András 1911-re 4 K., Szentgyörgyi Gusztáv 1911-re 4 K., Wolkóber 
János 1911-re 2 K., Györgyfy Ákos 1911-re 2 Tv., Záborszky Árpád 
1909-re 3 K., Takáts Gyula 1910. II. felére 3.50 és 1911. I. felére 
3.50 K., Nagy Péter 1911. I. felére 3.50 K., Istenes Károly 1911-re
7 Ív., Pető Ferenc 1911. II. felére 3.50 K., Simon József 1910. és 
1911-re 14 K., Zemkó Péter 1909. II. felére 2 K. és 1910-re 7 K., 
Schaffer Mátyás 1911. II. felére 3 K., Kondra Mihály 1911-re 5 K , 
Szentgyörgyi Gusztáv 1911. II. felére 3 K., Vatter Ferenc 1911-re 
7 K., Bartókné Weiser Adél 1911-re 7 K., Wolkóber János 1911.
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II. felére 5 K., Györgyfy Ákos 1911-re 3 K., Pápay Mária 1910. 
I. felére 3 K., Krupa Pál 1910. és 1911-re 14 K., Klug Péter, Abra- 
bám János, Gábor Lajos, Láng István, Milassin Gyula, Plicbta Béla, 
Schnitzl Gusztáv, és Szabados Ödön 1911. II. felére egyenkint 
3.50 K., Horváth István 1911. II. felére 2.50 K., Ehling Jakab 
1910. és 1911-re 14 K., Az izr. siketnémák int. 1909. és 1910. évre 
24 K., Siketnémák int. Jolsva 1912-re 12 K.

Sopron, 1911. dec. hó 29rén. Völker József, pénztáros.

Pedagógiai megfigyelések.
X Számtani fogások. Többen foglalkoztak már lapunkban 

a számtan-oktatással. Vannak, akik az eredményesség fokozására 
a tanterv előírta anyag beosztásának a megváltoztatását javasolják, 
mások a műveletek szemléltetésénél ajánlanak különböző módokat 
és így tovább. Tény az, hogy a siketnémának a számtan száraz 
tantárgy, érdeklődését — különösen az alsóbb osztályokban — ne
hezen köti le. Ami pedig az alsóbb osztályokban nem sikerül, a fel
sőbbekben már alig pótolható. Úgy vagyunk a számtan tanításával 
is, mint mindennel a siketnémáknál; bármily lényegtelennek látszó 
körülményt, helyzetet sem szabad figyelmen kivül hagynunk, vi
szont azonban a megunásig sem kell azokat hajszolni. A számtani 
oktatásban elsőrendű fontossággal bir a szemléltetés, de ennek a 
túlhajtása sem egészséges. Pl. egyes cikkekben eféle számolási 
meneteket olvastam: 1 +  1, 2 +  1, 3 +  1 . . .; 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2 . . .; 
2+3, 3+3, stb. ügy vélem, ha a tanár ezeknek a számolási me
netek begyakorlásának és szemléltetésének a végére ér, az épp ele
gendő arra, hogy a gyermek figyelme teljesen kimerüljön s — a 
számtani oktatást megútálja.

Pedig érdeklődés a számtan iránt a legalsóbb fokon is kelt
hető, csak le kell szállani a gyermek leikéhez, annak gondolati és 
érzelmi világához. A legfontosabbnak tartom az alsó fokon, hogy 
az összeadás és kivonás műveletének fogalma tisztán éljen a gyer
mek lelkében és ujjait tudja használni; néhány szemléltetés egyéb 
tárgyakkal s az oktatás eredményessége biztosítva vagyon. A jó 
alapra lehet aztán építeni! Ezt az alapot a magam részéről — sike
resen — így értem el: Az első órákat a növendékek szempontjából 
nem tekintettem kimondott számtani óráknak, habár nekem termé
szetesen azok voltak. Egyszer cukrot, máskor fügét vagy szilvát 
vittem magammal. Megszámláltuk mennyi van, azután letettem az 
asztalra. (Ilyeneket az I. osztályban is csináltam.) Kihívtam két 
gyermeket, az egyiknek adtam két szilvát, a másiknak meghagy
tam, hogy ő is annyit vegyen magának az asztalról. Most egy har
madik gyermeket szólítottam ki, annak meg öt szilvát adtam. A 
másik kettővel kiegészítettem a 2—2 szilvát 5—5-re. Ehhez ha
sonló példát többet és gyakran végeztettem. Fölösleges mondanom, 
hogy a gyermekek mennyire örültek ennek a játékszerű számolásnak 
és ilyenformán játszva megtanulták a számfogalmakat és az össze
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adás mivoltának a lényegét, közben njjaikat is tanulták használni 
s mire észrevétlen módon áttértem a komoly számolásra, alig voltak 
nehézségeim. A szilvát, cukrot az óra befejeztével persze jutalmúl 
adtam, és azt jóízűen elfogyasztották. A gyermek gyermek marad, 
az öröm, a játék az ő éltetője. A kivonásnál hasonló módon jártam 
el, mint az összeadásnál. Az egyik gyermeknek adtam 10 drb. cuk
rot s abból adattam vele egy másiknak 4-et, maradt neki 6. A má
sikkal kérettem még a 4-hez kiegészítésűi 2-őt, hogy neki is 6 legyen; 
— és így tovább, sokféle változatban.

Ily  módon a cukorka a számtant is édessé teszi a gyermeknek 
s véleményem szerint a tanterv előirta anyag beosztásának a meg
változtatására sem leszen szükség. Csak mindenbe életet kell vinni, 
még ha cukorkával is! n. f.

X  Az udvarias siketnéma. Az osztályfőnök udvariasságra 
akarta szoktatni növendékeit. Valahányszor bement az osztályba, 
vagy távozott onnan, intett a növendékeinek, hogy segítsék fel a 
kabátját s adják kezébe a kalapját. Egy órán mindezt meg is magya
rázta. A növendékek nem nagy örömmel üdvözölték ez újítást, de 
azért szó nélkül csinálták a dolgot — egy hétig. Amint megint ezekre 
az udvariaskodási tényekre került a sor, a növendékek hidegen távol 
tartották magukat, a bátrabb ja pedig megszólalt:

— A tanár úr lusta! Nem szeret öltözködni. . .
X  A csodálatos „r" hang. R. M. fejletlen, növésben vissza

maradt növendéknél hiábavaló volt minden természetes és mester
séges beavatkozás, az r hang nem sikerűit. Az osztályfőnök azonban 
nem hagyta annyiban a dolgot s nap-nap után kísérletezett; négy 
év is elmúlt, eredmény nem mutatkozott. Ez év elején azután, az 
első órák egyikén jelentkezik a leány és pompásan kiejti az r han
got. Hogyan, miképen? Mint egyéb holmiját, magával hozta — 
hazulról.

VEGYESEK.
A király Dr. Tóth István vallás- és közoktatásügyi minisz

teri — VII. b) ügyosztályi teli — fogalmazónak a miniszteri segéd- 
titkári címet és jelleget adományozta.

Megbízás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógy
pedagógiai szaktanács előadói teendőivel Berkes János igazgatót az 
1912. év tartamára újból megbízta.

Tanulmányút. A gyógypedagógiai tanárképző I. éves hall
gatói január 17-én meglátogatták a snk. váci kir. intézetét.

Házasság. Lett József váci kartársunk eljegyezte Kecskemét
ről Kerekes Mariska úrnőt, néhai Erdős István siketnéma-intézeti 
tanár özvegyét.

»A Magyar Tanítók Otthona“ jan. 20-iki „Esperanto-esté- 
lyén“ Medgyesi János kartársunk előadást tartott „Az esperanto- 
nyelv az elemi és iparostanonc iskolában“ cím alatt.
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Tanácsos-e a fülünket gyapottal bedugni? A felelet e kér
désre igen egyszerű: általában véve nem. Lépten-nyomon ugyanis 
azt tapasztaljuk, hogy kivált télvíz idején az emberek igen nagy 
része bedugott füllel jár az utcán; pedig ez nem helyes. A gyapot 
a füljáratot elkényezteti s emellett a hallási képességet is megrontja. 
Sőt megtörténik, hogy a gyapottot túlságos mélyen dugják be a 
fülbe s ekkor idegen test gyanánt hat, ami izgalmi jelenségekkel 
szokott járni.

De azért meg vannak a gyapothordásnak is a maga külön 
javallatai. Olyanok, különösen gyermekek, kik valamely fülbánta- 
lomban, pl. fülfolyásban szenvednek, jól teszik, ha a baj tartama 
alatt gyapotot hordanak fülükben. Ezt sem kell azonban túlságos 
mélyre bedugni, hanem inkább csak fölületesen s könnyedén, kissé 
lelapítva, a külső füljáratot vele betakarni.

Állandóan olyanok hordhatják a gyapotot, kiknek dobhár
tyája valamely kiállott fülbaj folytán át van lyukadva. A gyapot
nak ilyen esetekben az a fontos rendeltetése van, hogy a por vagy 
egyéb piszok s ezzel együtt bizonyos betegségcsírák behatolását 
megakadályozza s ezáltal veszedelmes fülbetegségeknek és genyedési 
folyamatoknak elejét vegye. Az ilyenek arra is vigyázzanak, hogy 
mosdáskor viz ne hatoljon be a fülükbe; valamint fürdéskor se buk
janak a viz alá, mert a mosdó- és fiirdőviz rendesen szennyes s 
súlyosabb bajnak is lehet okozója. („Egészség“ 1911. 12.)

A Magyar Gyermeki amimányi Társaság könyvkiadó válla
latot indít oly kiváló hazai és külföldi Íróktól való könyvek terjesz** 
tésére, melyekhez a gyermeket illető kérdésekben mindig bizalom
mal s haszonnal fordulhatnak a szülök, a jogászok, bírák, pedagó
gusok, szociológusok, orvosok és mindazok, kiket a gyermektanul
mányozás nagyfontosságú kérdése akár társadalmi, akár higiéni
kus, nevelési, jogi vagy csak pusztán tudományos szempontból ér
dekel. Kiadványait háromévi ciklusra osztja, évenkint 3—3 kötetet 
ad csinos, könyvtári kötésben. E hároméves ciklus könyvsorozatá
nak (9 kötet) előfizetési ára 45 korona, mely összegből évenkint 
15—15 korona fizetendő, illetőleg minden kötet átvételekor 5— 5 ko
rona. Az 1912-1- 14. évben a következő könyvek jelennek meg: Bi- 
net A.: Modern ideák a gyermekről. Ranschburg Pál dr.: Tanulmá
nyok. Nagy László: A gyermek ízlése. Dupart: A fiatalkorú bűnö
sök. Nógrády László dr.: A gyermek és a játék. Vértes 0. József dr.: 
A gyermek emlékezete. Grósz Gyula dr.: Gyermekegészségtan. Her- 
vey E .: A modern gyermek. Schuyteii: A nő nevelése. E könyvek 
a gyermekiélek nagy területét ölelik fel s mindenesetre megérdem
lik, hogy szélesebb körben érdeklődjenek irántuk. A könyvkiadó 
vállalat szerkesztője dr. Nógrády László (Budapest, Tisztviselőtelep, 
Héderváry-u. 21.). akihez a megrendelések már most elküldhetők.
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