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MEGHÍVÓ
a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 
Keszthelyen, a Községház emeleti tanácstermében jun. 29-én és 30-án d, e. 8 ó. 30 p.-kor

tartandó

XII. ren d es  k ö z g y ű lé sé r e .
T Á R G Y A K :

Junius 29-én, vasárnap:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése.
3. Titkári jelentés.
4. Klis Lajos tb. elnök előadása: A

siketnémák nevelése és oktatás
ügye.

5. Schnellbach Ferenc kaposvári tanár
bemutatja a snk. tanítását.

6. Dr. Herrmann Antal egyetemi m.
tanár, tb. tag előadása : A mozi, a 
vetített kép és a siketnémák.

7. Szerkesztői jelentés.
8. Az állandó bizottságok jelentése.

(Ügyr. 37. §.)

Junius 30-án, h étfő n :
9. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.

10. A költségvetés megállapítása.
11. A debreczeni tagtársak előterjesz

tése : A sn.-intézeti tanárképző 
reformja.

12. Adamcsik István értekezése : A si
ketnémák ifjúsági körei.

13. Inditványok. (A közgyűlés előtt 
legalább 8 nappal Írásban benyúj
tandók. 31. §. d.)

14. Tisztviselők, választmányi tagok és 
számvizsgálók választása.

15. Szerkesztő, rovatvezetők választása.
16. A jövő évi közgyűlés helye.

Vácz, 1913. junius hónap 1-én.

Borbély Sándor, elnök. Kegler Ferenc, titkár.

A közgyűléssel kapcsolatban a sn. tanölók rajzaiból és kézügyesség! munkáiból
kiállítást rendezünk.
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A keszthelyi meghívás és programm.
Egyesületünk abból a célból, bogy a siketnéma-oktatást és 

ez ügy fejlesztésére és felvirágoztatására irányuló munkáját minél 
általánosabban ismertté tegye és ezáltal a kulturális és nemzet- 
gazdasági szempontból egyaránt nem kis jelentőségű ügynek új 
barátokat szerezzen, közgyűlését évről-évre az ország más táján 
tartja.

Akaratunkat erősíti, becsvágyunkat fokozza az a megértésről 
tanúskodó levél, amelyben Keszthely gyűlésünk ott tarthatásáról 
értesít és amelyet alább egész terjedelmében közlünk.

*

„Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete tekintetes 
Elnökségének, Yácz.

Örömmel vettem Tek. Cím becses levelét, melyben jelzik, hogy 
egyesületük f. évi közgyűlését városunkban szándékoznak meg
tartani.

Egyesületük közgyűléséhez kért erkölcsi támogatásunk, me
lyet legteljesebb mértékben fogunk gyakorolni, nemcsak szivünkből 
folyik, de tartozó kötelességünk is, hisz ezzel egyesületük révén 
a Balaton-kultusznak is teszünk szolgálatot.

Gyűlésük napjaiul a helyi viszonyok szempontjából legin
kább megfelelne június 29.-e és 30.-a (vasárnap, hétfő). Érkezés 
28.-án (szombat).

A gjmlés céljára a jelzett két nap délelőttjére a községház 
emeleti nagy tanácstermét, a tárgyak és rajzok kiállításának cél
jára pedig jelzett három napra (28., 29. 30.) a földszinti kis tanács
termet szívesen átadjuk.

A jelzett kb. 50 egyesületi tag s ezek vendégei számára 2, 3, 
4 ágyas szobakombinációban három éjjelre, úgyszintén 3—5 siket
néma gyermek számára egy éjjelre szállást, valamint ellátást a 
lehető legméltányosabb áron biztosítunk.

Dr. Vutskits tanár úrral s nehány agilis helybeli úrral szí
vesen rajta leszünk, hogy gyűlésük tagjai szabad délutánjaikat 
célszerűen és kellemesen fölhasználhassák; programmba felveendő 
lenne az első nap délutánjára a hercegi (Festetics) park megtekin
tése — melynek megtekinthetése iránt a kérelmet előterjesztettem — 
s a hévízi kirándulás, a második napra a Balatoni-múzeum meg
tekintése és esetleg a tapolcai kirándulás. Kedves vendégeink ré
szére Keszthelyen tartózkodásuk egyik estéjén, Balaton-partunkon 
parti kivilágítást is rendezünk.

E három napi keszthelyi tartózkodás, szállás és étkezés költ
sége mintegy 15 (tizenöt) koronába fog kerülni, míg a programm 
többi beállított része különösebb költségbe nem kerül.

Miheztartás végett kérem a tek. Elnökség becses válaszát.
Keszthely, 1913. május hó 12-én.

Kiváló tisztelettel: Beischl Imre, bíró.“
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Kérés, tájékoztatás. A z intézeteit igazgatóságait és az érde
kelt kartársakat egyesületünk ez úton is kéri, vegyenek részt a 
rajz- és kézügyességi kiállításon. (A részleteket levélben közöljük.)

A szállás biztosítása, elrendezése céljából a gyűlésen való 
részvétel a titkárnál jún. lO.-éig bejelentendő és — hogy külön, 
közvetetten kocsit kérhessünk — jelzendő, kik csatlakoznak Buda
pesten a főcsapathoz, mely jún. 28.-án (szombat) 10 óra 45 perckor 
indul a keleti p. u.-ról (Adony-Pusztaszabolcs—Börgönd—Tapol- 
czán át).

Visszafelé (jul. 1.-én) Keszthelyről — Tihany megtekintését 
is tervbe véve — Balatonfüredre vízen lehetne utaznunk, ami — 
6 órai utazást számítva — 200 K-ba kerülne. Erre az útra, mint
hogy a külön hajó idejében biztosítandó, 5 K-ás postautalványon 
jún. lO.-éig kívánatos jelentkezni a titkárnál.

A választmányi gyűlést — időtakarítás céljából — legalább 
részben, a vonaton szándékozunk megtartani; az előértekezlet idejét 
Keszthelyre érkezés után állapítjuk meg. A titkár.

Emlékbeszéd a Pivár-tábla leleplezésén.
(1913. m ájus 4.)

Tisztelt ünneplő közönség! Csobánka község egyik kisded 
házának nagynevű szülöttjét kívánjuk ünnepelni ma. Néhai Pivár 
Ignác, a volt kegyesrendi áldozó pap, a siketnémák és vakok egy
kori atyailag önzetlen barátja az ünneplésünk tárgya most.

Innen, a faluvégi alacsony szülőhajlékból s határának szűk 
köréből indult útnak a tanulni vágyó ifjú, hogy tanuljon és tudjon 
valamit, hogy aztán a közéleti tevékenység tágasabb mezején csele- 
kedhessék is valamit a férfiú. Energiája hajtotta, tudásszomja von
zotta, vallásos hite irányította.

Kisded falujának határát túllépve, átkelt a nagy Dunán, hogy 
a legjelentősebb magyar folyam mentén beálljon abba a forgalmas 
nemzeti útvonalba, mely országunkat általszelve, nyugat- s kelet- 
határainkat összekötve, a »nemzeti közműveltség országújának 
mondható.

Az idegenes származású gyermekifjú a dunamenti magyar 
városban: Vácott nevelkedik vala a piaristák jónevű gimnáziumá
ban. Küzdelmes volt az élete. Az a sors jutott osztályrészéül, mely
ben „tűr, tesz is, izzadoz és fázlódik gyermeki fővel az ifjú.“

De egyrészt a küzdelmes kezdet és puritán nevelődés meg- 
edzi, másrészt az 1000 esztendős püspöki fényes egyház megihleti 
vallásos íelkületét. A legfegyelmezettebb pályák egyikére lép: szer
zetessé lesz.

A szeretet hitvallásának papja — amint ezt Krisztus tanítja — 
az egész emberi világot keblére akarja ölelni. De ki lehet a gyarló 
emberek között oly nagy és erős, hogy a tengeren túli szigetlakokért 
is épen úgy tudjon lelkesedni, mint szűkebb honáért!? A helyhez-
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kötöttség őt is a helyi érdekekhez köti inkább. A magyar föld nö
vényeinek színpompája, a magyar egyházi zene fenséges ihlete s a 
magyar szónak harmonikus zengése az, ami inkább leköti érdeklő
dését és irányt ad cselekvéseinek. De mintha az emberszeretetnek 
melege, a természetnek szín és hangpompája és Pivárnak a magyar 
szó iránti rajongása csak azért összpontosultak volna benne, hogy 
az érzés melegével, a szólás hatalmával, a természetnek szín és 
hangnélküli mostoha gyermekeit: a vakokat és siketnémákat an
nál szorosabban ölelje keblére, annál fokozottabban vegye védel
mébe.

Előbb lelki gondozója, majd minden irányú érdekeiknek ön
zetlen képviselője és aztán apostola lesz a siketnémák és vakok 
oktatásügyének.

Áldásos életének legértékesebb jellemvonása az, hogy nem a 
léleknélküli formaságok lajtorjája, hanem a lélekből származó hevü
let emelte fel őt arra az erkölcsi magaslatra, melyen ma ünnep
lésünk tárgyaként látjuk és óhajtjuk láttatni.

Nem a szép keretű divatos oklevél adott neki szabadalmat a 
hiányos érzékűek tanítására: a keretekhez nem kötött ügyszeretet 
tette őt hivatására képessé és az ügynek apostolává.

Nem hivatala, de hivatása volt neki a siketnémák és vakok 
ügyével való foglalatoskodás.

Nem a hivatalos időnek szabályos kitöltésében kereste ő lel
kiismeretének formaszerű megnyugtatását: egész lényét szentelte 
annak az eszmének, mely betöltötte lelkét.

Nem leste ő a napnak lementét és nem korállotta annak fel
jöttét. Kevés volt neki cselekvésre a nappal, éjjelét is feláldozta 
védencei érdekében.

Nem aktákat intézett ő, de alkotásokat kezdeményezett és lé
tesített.

Nem az elmélet színes ruganyos széllabdáit hajtogatta maga 
előtt s mások elkápráztatása végett, de mindig magát a dolgot 
fogta meg cselekvőleg és példaadólag.

Tisztes talárját nem a kényelem és tartózkodás takarójául 
használta, hanem arra, hogy azt az ügyefogyottak javára értéke
sítse s puritán nevelődésüknek személyes példaadója legyen benne 
és általa.

Tehetnék nem egy pontban méltó összehasonlítást közte és 
az európai hírű francia paptársa: de l’Épée között, aki szintén nyu
galmát áldozta fel, vagyonát költötte el s életének egész tetterejét 
adta oda siketnéma védenceinek — miként Pivár. De nem megyek 
a messzi múltba és a távoli idegenbe: magunkhoz mérem őt. Ki az 
közöttünk, ki a léleknek odaadóbb erejével, a nyugalomnak nagyobb 
feláldozásával, az önzetlenségnek számítástalanabb megnyilvánulá
sával teljesítené hivatását, mint tette ő!?

Ezért ünnepeljük őt.
ügy látszik, hogy a Pivárhoz hasonló ügybarátok száma, 

mintha megfogyatkozott volna. íme, az ő egyénisége már a közeli 
múltból is mily nemes vonásokkal emelkedik ki. És ha a közelről
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látható emberi gyarlóságok némelyeket ezidőszerint talán még 
akadályoznak az ő nemes erényeinek teljes méltányolásában és fen- 
tartásnélküli magasztalásában, nem sok idő kell hozzá: lekopnak 
emlékéről e kisebb kiütődések és alakját a visszaemlékezésnek egye
dül csak a nemes patinája fogja bevonni.

Pivárnak szelleme! az eszmék megtisztult honában vedd jól
eső tudomásul, hogy ha életedben netalán voltak olyanok is, akik 
nemes törekvésedet nem mindig értették meg, avagy néha félre is 
értették, a hálásnak lenni akaró utókor az elismerésnek mind na
gyobb és nagyobb gyűrűjével veszi körül emlékedet és kiván adózni 
erkölcsi lényednek.

A kartársak és mindazok, kik munkádnak szemtanúi voltunk, 
érdemeidnek lelkünkbeli emlékét egymásközt régen lelepleztük már.

Hulljon le tehát most a lepel arról a látható emlékről is, mely 
e szentegyház falába illesztetten arra van hivatva, hogy az országút 
minden járójának hirdesse érdemedet.

Főtisztelendő Egyházi Hatóság! Az egyház adta nekünk Pivár 
Ignácot s mi im visszahoztuk, átadjuk őt az egyház részére. Meg
bízóim nevében ime átadom Főtisztelendőséged oltalmába a Pivár 
Ignác szellemének szentelt ezt a szerény emléket. Köszönöm, hogy 
anyagi és erkölcsi támogatásával oly előzékeny készséggel jött 
élőnkbe és segített mindeddig, míg csak kegyeletes szándékunkat 
végre nem hajtottuk.

A tisztelt községi hatóságnak is hálásan köszönöm tanúsított 
támogatását. Fogadja védelmébe ezt az emléket, hadd hirdethesse 
példaadólag e község lakosainak időtlen időkig, hogy a tiszta szív, 
a józan ész és erős akarat mint tör az akadályokon át is utat s 
szerez magának tisztelt nevet, szülőközségének pedig dicsőséget.

Kartársaim! kik a néhainak munkájában utódai vagyunk, vi
gyük el innen a Pivár Ignác apostoli ügybuzgalmának és önzetlen
ségének példáját s nemes erényeinek tiszteletét.

Borbély Sándor.

Fonetikai megfigyelések.
Az emberi beszéd a hangok összetett folyamata. A hangok 

nem külön-külön ejtetnek, hanem bizonyos csoportokban, szavak
ban, mondatokban jelentkeznek. Valamely szó hangjainak a kép
zési módja és helye egészen más, mintha a hangok külön ejtetnek. 
A hang színe, valamint a hang kiejtési módja is, mindig a vele 
együtt jelentkező más hangok tömegétől függ. Valamely hangot 
csak más hangok társaságában lehet jól kiejteni. Ha két hangot 
egymástól elválasztunk és külön-külön ejtünk, más munkát vég
zünk, mint amilyet végeztünk akkor ,mikor a két hangot, mint 
egységes szót kiejtettük. A hang nemcsak képzési módja és megjele
nési helye, hanem a neki tulajdonított értelem szerint is változik. 
A kiejtett szó, jobban mondva hangok értelme pedig a hangsúly 
szerint módosul.
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A beszédet csak beszéd által lehet megtanulni. A mi siket- 
némáink az első osztályban nem tanulnak beszélni. Az a. körül
mény, hogy mindjárt az első évben a beszéd valamennyi hangjával 
el kell készülnünk, olyannak tünteti fel a dolgot, mintha a sn. csupa 
beszélő tehetség volna és csak azért nem beszél, mert a hango
kat nem tudja. Amikor azonban a hangok skáláján végig fut, szo
morodott szívvel vesszük tudomásul, hogy mégsem az a tehetség, 
aminek gondoltuk, mert nem beszél. És amikor azután nagy idők 
nagy munkája folytán beszélni tudna, megint csak a nekrológok 
szomorúfűzfájának a hangulata vesz rajtunk erőt, mert rossz a 
siketnémáink hangja. I tt a circulus vitiosus. A két dolgot tehát 
összhangba kell hozni egymással. Az első osztály munkája vala
mennyi évfolyam munkája legyen s a többi osztály munkájából 
jusson az első osztálynak is. Mindig legyen hangképzés és mindig 
legyen beszédtanítás. A jó kiejtést nem egyes hangok képzésével, 
hanem jó kiejtéssel, vagyis folyékony beszéddel lehet elsajátítani. 
A jó hangot pedig rendszeres hangápolással kell biztosítani. A va
lódi hangápolás nem egyes hangok hangoztatásából, hanem külön 
e célt szolgáló hangcsoporzatok kiejtéséből áll.

A fonetika tudományát mostohán ápoljuk. Szükségszerűnek 
mutatkozik, hogy nemcsak az úgynevezett artikulációs osztályban, 
hanem mindvégig külön órákban foglalkozzunk a beszéd fizioló
giájával. Növendékeink közöttünk járnak, kelnek; halljuk őket ne
vetni, sírni beszélni, száz és egy analóg példánk van egyes rossz 
kiejtések eseteiből, de senki sem köti őket csokorba, senki külön
leges tanulmány tárgyává nem teszi azokat. Aki nem ismeri a 
hibát, azt ki sem javíthatja azt. E lap szerkesztője külön rovatot 
nyitott a pedagógiai megfigyelések számára s a mi szempontunkból 
üdvös dolognak látszanék, ha abban, vagy esetleg egy külön nyi
tandó rovatban sn. növendékeink különleges kiejtési módjai is, mint 
jóra vezető megfigyelések közöltetnének, hogy azokból az arra 
hivatottak a maguk következtetéseit levonnák s véleményüket idő- 
közönkint e lapban publikálnák.

Nincs olyan intézetünk, amelyikben ú. n. siketnémásan be
szélő növendék ne volna, hol a jó és tiszta kiejtést tekintve, egy 
lelkiismeretes fonetikusnak dolga nem akadna. Sn. növendékeink 
kiejtési módjait, úgy. ahogy vannak, a legapróbb színezéssel tű
hegyre kell venni s tudományos alapon részletezni. Mi, akik a 
jelenben élünk, minden dolgunkat a jelenben végezzük el s ez fő
képen vonatkozik a siketnéma beszédének tudományos elemzé
sére, hangjavítására és hangápolására. Ne halogassuk semmiféle 
munkánkat máról holnapra, nehogy a megszokottság és a mindent 
megölő közömbösség dudvája lepjen el bennünket s mi az érdekes 
és kevésbbé érdekes esetekkel szemben egyforma egykedvűséggel 
viseltessünk. *)

*) Adamesik k a rtá rsu n k n ak  e cikkéből v isszhangját hallom eddigi ily 
irányú  buzdításom nak. Bízom abban, hogy a hibák megfigyelését, le írá sá t kö
vetni fogja a  jav ítá s ra  vonatkozó tapasztalatok  közkinccsé tevése. A szerk.
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Hogy a közlendő megfigyelések mineműségére példát állítsak, 
íme egy teljesen siket tanuló beszédje: „Volef Ijózséf elleviszitette 
a kieset.“

Egy másik tanuló, szintén teljesen siket, így beszél: „Tizen- 
kettőből elveszek tizenként hőt marad szemit.“*)

Egy vokális hallású tanuló: „Gyere ide, te ros csicsa.“
Még egy teljesen siket növendék szava: „Klenc meg haróm 

annyi mint tiznketőőőh . . .“
Természetesen a rossz kiejtéssel együtt jár az alaphang száz 

és egy baja, mely lehet mély, magas, tompa, nyers, érdes, rekedt, 
nazális zörejekkel telt stb. Nemkülönben a hibás lélegzetvétel, a 
beszédritmusnak teljes mellőzése, a hangsúly hibás alkalmazása stb.

Múlhatatlanul szükségesnek tartom, hogy növendékeink kiej
tésmódjaival állandóan foglalkozzunk s azokat egymás okulására 
e lapban is publikáljuk. A trapista szerzetes állandóan egy kopo
nyát tart a cellájában, hogy őt az élet múlandóságára figyelmez
tesse. Nekünk is vannak ilyen figyelmeztető koponyáink s az nem 
egyéb, mint a mi siketnémáink mindent megszégyenítő rossz 
beszédje.

Vagy lehet-e pihenése, nyugalma annak a fonetikusnak, ki 
az osztályában ilyféle kiejtést hall: „Abindab Polegare Eleónak 
felelnii keleth volena az isekolában.“

Ha meg nem mondanám, senki se tudná, hogy mit jelent 
ez a fenti abrakadabra. De én jószivű vagyok és megmondom: 
„A minap Polgár Leónak felelnie kellett volna az iskolában.“

Mi írásban, a közönség pedig élő szóban nem érti a siket
néma szavát.

Hogy ezen megfigyeléseim még másnemű irányát is mutas
sam, még két esetet említek. Egy vokális hallású növendék a mi
nap jelentette, hogy az r hang intenzivebb kiejtésénél viszket a 
füle tája. Egy leány pedig azon panaszkodott, hogy valahányszor 
erősebb orrhangot mond, csípő érzést érez az orrában. A leány, 
zörejhalló.

Az iskolában minden jelenség érdekes és tanulságos. Eone- 
tikai tekintetben véve minden megnyilatkozás nagyfontosságú. 
Egyelőre itt nem említek mást, mint azt, hogy intézeteinkben a két 
foknak emlegetése nem is olyan indokolatlan. Ha a kiejtést vesszük, 
okvetlenül két fokot különböztetünk meg. Régi tapasztalat, hogy 
az alsó fokon a hangok külön állva jól hangzanak, beszédközben 
azonban rosszul kapcsolódnak. A felsőbb fokon jobb hangkapcsok és 
rosszabb alaphangok vannak. A ritmika is jobb és a hngsúly is 
gyakorlottabb. A következő megfigyelésből, melyet az összevont 
VII. és V III. osztály növendékeivel végeztettem, sem a hangsúlyt, 
sem. a ritmikát nem lehet letagadni. Könnyebb áttekintés ked
véért a megfigyelést a növendékek nevével közlöm. Erre a kérdésre, 
hogy képzelik a madarak énekét, a következő válaszokat kaptam: *)

*) Az alaki hibától ezúttal el kellene tekinteni. Az más lap ra  tartozik .
A szerk.
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Vanlió Vince (teljesen siket): Nönönő — rörörö. (Közben 
mutató és hüvelykujjával pénzolvasáshoz hasonló mozgást végzett 
fölfelé.)

Zima Béla (teljesen siket): Tütütütütü-tü. (Nagyon gyorsan.)
Nagy András (zörejhalló): Fü-füsz! Fü-füsz!
Tobak Ferenc (szóhalló): Egy rigónótát fütyült.
Murár János (részleges vokális halló): Tötötötö-tö. (Gyors 

ütemben.)
Murár Mária (teljesen siket): Bömbhi-bam-mhi.
Matula Mária (teljesen siket): Tipi tszi pl.
Belik Mária (teljesen siket): Pacsr . . .  (A hangja elcsuklott.)
Holsmann Jenő (teljesen siket): Rtrt-rtrt-t.
Brandspiegel Ármin (teljesen siket): Hip-hip. Kop-kop.
Mihálik András (teljesen siket): Prrr-prrr.
Egy ilyen megfigyelés sok mindenféle elemet foglal magában 

s százféle igazság levonására alkalmas. Mi most nem keressük, hogy 
van-e hangulat a siketnéma lelkében és a kapott megnyilatkozás 
szerint melyik a belső alaphangja, megközelítette-e azt, amit mon
dani akart, vagy hogyan véli észrevenni a körülötte nyüzsgő világ 
zaját, nekünk egyelőre elég annyi, hogy amit mondott, azt az 
emberi beszéd törvényei szerint mondta-e, vagy pedig csak mint 
apodiktikus, értelmetlen hangcsoportot bökte ki. Igen, ezeket a mon
dásokat a begyakorlott beszéd dallama és hangsúlya jellemezte. A 
ritmus, a dinamika, a hanghordás és a hangsúly az emberi be
szédé volt, csak az alaphang nem volt madárcsőrébe való . . .

Majd egyszer, ha e lap szerkesztősége jónak látja, az alap
hang műveléséről, a ritmikus érzés fejlesztésének mikéntjéről és a 
hangsúlyról is szólok valamit.*)

Addig is kedves kartársaimnak ijó napot kevánokk.
Adamcsik István.

A siketnémák önművelődése.
Tagadhatatlan, hogy a snk. önművelődése ezidőszerint még 

nem áll azon a fokon, melyet a fejlődő szociális élet követel. Innen 
van az, hogy az intézetből kilépett snk. szellemi világa ingatag, 
részrehajló, befolyásolható, többé-kevésbbé önállóságot nélkülöző. 
Amit érzékelnek, rendszerint minden megfontolás, előrelátás nélkül 
utánozzák; cselekvésük igen sokszor minden eredetiséget, önállósá
got nélkülöz.

Hogy a snk. szellemi önállósága még nem érvényesül úgy, 
ahogy voltaképen. kellene, okát leginkább a nevelésben kell keres
nünk. A tanulás alkalmával jobbára csak a tanár elméje, akarata, 
érzelme szerepel, mig ellenben a siketnémáé háttérbe van szorítva. 
Az ilyen alapon vezetett egyéniség lassan-lassan megszokja a szol
gai utánzást, idővel valóságos automatává válik. Nem tud önmű

*) N y ilván tartjuk  ! A szerk.



6. szám. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 121

velődni, önállóan gondolkodni és cselekedni, mert nem nyújtunk 
erre alapot neki. így természetes, hogy az a tudás, ismeret, gya
korlat, melyet a sn. nyolc év alatt szerez az intézetben, az önmű
velődés híján elhalványul. Nincs ami táplálja, élessze. Az intézet 
munkája bizonyos tekintetben kárba vész. A kapocs, melyet az in
tézet fáradságos munkája árán a sn. és a társadalom között létesí
tett, meglazul. Ezzel hovatovább nagyobb és nagyobb űr támad a 
sn. és szociális környezete között. A sn. nem tud a fejlődő társa
dalommal haladni. Visszamarad, amiből számos veszedelem és kár 
háramlik reá.

Nem ismeri az életet, nem tud a viszonyokhoz, helyzetekhez 
alkalmazkodni. Számos társas súrlódást okoz. Minthogy nincs tisz
tában a szociális élettel, bizalmatlan, zárkózott lelkű. Mást érez, 
mást gondol s máskép cselekszik. Kétféle egyénné válik. Szubjektív 
és objektív egyénné. Belseje egoizmus, külseje színlelés, látszat. Ne- 
nünk a legkevésbbé sem szabad ilyen egyéneket nevelni. Mi tehát 
a teendő? Elsőbben oly nevelési szuggesztiókat kell megteremte
nünk az intézet falai között, mint amilyenek a szociális életé. Épp 
ezért minden osztály, minden intézet valóságos kis társadalom, le
gyen, melynek oly törvényei, szokásai, kötelességei, jogai stb. van
nak, mint künn az életben.

Vannak már intézetek, melyek megértették a haladó kor sza
vát. Ahhoz alkalmazkodnak, onnan veszik az irányításhoz szük
séges eszközöket, módokat. Ilyen intézet pl. a snk. körmöcbányai 
intézete. Egyik fontos tényezője, mely a modern nevelési elveken 
és gyakorlatokon nyugszik: az ifjúsági kör. Ez a kör valóságos 
szociális munkát végez. A tanulók megismerkednek a szociális mun
kával s annak feltételeivel, követelményeivel. A kör fejleszti, gya
rapítja a beszédet, a szolidaritást, az együttműködést, a kölcsönös 
bizalmat, az egymás megbecsülését, értékelését, stb.

A tanulók látják, észlelik, hogy mennyi erőt kíván az elszi
getelt s mennyit a közös munka. Megismerkednek a szociális mun
kánál felmerült súrlódásokkal; tudják azokat kellő időben és helyen, 
kikerülni. Tudnak a káros, veszedelmes erőkkel szemben védekezni.

Hogy a kör az igazán szociális életet s annak követelményeit 
minél jobban megközelíthesse, az őt érdeklő dolgokról, események
ről stb. újságot szerkeszt. Az újság címe „Intézeti Újság“, melynek 
eszméje Adamcsik István kartársunktól ered. Tudjuk, hogy a sajtó, 
az újság nagy hatalommal, javító, fejlesztő, nemesítő stb. értékkel 
bir. Épp ezért a társadalom fenmaradásának, életténykedésének 
múlhatatlan tartozéka. Ugyanígy nyilatkozhatunk az „Intézeti Új
ságának az intézet bóléié!ere vontkozó hatásáról. Az újság heten
ként jelenik meg, melyet maguk a tanulók szerkesztenek a vezető 
tanár irányítása, ellenőrzése mellett. Tartalma: az osztályban, az 
intézetben, egyszóval a környezetükben történt események, dolgok. 
Benne találjuk a város, a vármegye, az ország, esetleg az egész 
világ mindazon eseményeit, melyeknek a sn. tanuló érdeklődése 
hódol. Természetesen az utóbbiak csak igen szűk keretben, dióhéj
ban nyilvánulhatnak benne. A lapnak máris oly nevelő értéke van,
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amilyent a jelenlegi nevelési eszközök között nem is találunk. En
nek révén a sn. tanulók nemcsak nézni, hanem látni, tapasztalni, al
kotni, teremteni is tanulnak.

Jobban ügyelnek az egyes dolgok, események lefolyására, 
annak mikéntjére, mint eddig. Olyanok is érdeklik, melyek fölött 
eddig közönnyel siklottak tova. Látókörük, tapasztalatuk bővül. 
Fokozzák olvasási készségüket, kedvüket.

Általános a panasz, hogy á snk. nem szeretnek olvasni. Ez a 
lap végét veti az anomáliának. Nem akadunk oly tanulóra, aki kö- 
zönn3ml viseltetnék a lap iránt. Mondhatom, hogy alig várják azt 
a pillanatot, amikor a lap megjelenik. Szinte mohón esnek neki az 
olvasásnak. Elolvasnak mindent, ami a lapban van. Ez az olva
sási kedv természetesen kihatással van más olvasmányokra is.

Nagyobb érdeklődést mutatnak a Siketnémák Képes Lapja, 
a Siketnémák Közlönye s egyéb lapok iránt. Az olvasási kedvvel 
fokozódik a fogalmazási kedv is. Azzal a fogalmazással, melyet a 
tanulók a lap számára készitenek, többet nyertünk és nyerünk, 
mint a tanterv által előírt fogalmazással. A tanulók szinte verse
nyeznek egymással, hogy kiki érdekkeltőbbet ,különlegesebbet, idő
szerűbbet, jobbat közölhessen a lapban. Ezek a kis fogalmazványok 
valóságos tükrei a sn. tanuló lelki világának.

Sok olyant vetnek felszínre, ami egyébként a lélek rejtekeiben 
maradna. Lassan-lassaa megtanulják, hogy hogyan lehet a szerzett 
ismereteket, tapasztalatokat csoportosítani s a közérdek szempont
jából értékesíteni. A közvélemény, mely a lap tartalma, révén kelet
kezik, nyesegeti a rossz, hibás, ferde hajtásokat. A tanulók jobb 
magaviseletét s tanulásbeli előmenetelt tanúsítanak. Hovatovább 
kevesebb és kevesebb a rossz, a hibás lelkű gyermek.

íme néhány vonás azokról az eszközökről, melyek legerősebb 
biztosítékai a sn. önművelődésének; alapjai, magjai a jövő szociális 
boldogulásának. Azonban ne feledjük, hogy egy-két ilyen eszköz 
még nem elégséges a, cél teljes elérésére. Ehhez számos eszköz szük
séges. Ámde, ha nem állunk meg a felfedezett eszközökkel -elért 
eredménynél, hanem mások után is kutatunk, bizonnyal tökélete
sebbé válik hazánk sn. nevelés-oktatás ügye is, ami mindegyikünk 
óhaja és érdeke.

Szobolovszky István.

Apróságok Pivár életéből.
Fivár rendszereiébe nem aprólékoskodásban nyilvánult, bár sokszor 

a legkisebb hibát is észrevette, hanem rendszerető volt általában, m ert ő 
azt már gyermekkorában úgy szokta meg. De nem ment ez a fényűzésig, 
a cifrálkodásig; mindenben az egyszerűséget kereste;, de e m ellett ott 
tündöklött a tisztaság. H a rendetlenül öltözött, vagy piszkos gyerme
ket látott, nem sokat teketóriázott, elővette a gyermeket — de csak a 
kicsinyt ■—- és rendbe hozta maga. Nem egyszer mondta ilyenkor: „H ja! 
tudja az a rendet, aki maga is inas volt valaha.“
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A  csizmatisztitás. A gyermekek között volt mindig. A csizmatisz- 
titá s t is végig nézte. Ragyognia kellett m indenki csizmájának. H a va
lamelyik kis gyermek nem boldogult a nehéz munkával, elővette a kefé
jé t és m indjárt a helyszinén „kiglancolta“ maga. íg y  kell — fiam — 
mondta és máris más gyermek csizmáján volt a szeme.

Az árnyékszék. Más dolgoknál is ilyen volt. Bár a tisztaság volt az 
ideálja, de nem volt finyás a tisztasághoz vezető eszközökben. Egyszer 
bedugult az árnyékszék. A gyermekek nem tudtak  a bajon segíteni. Elő
vette ő a piszkálóvasat és m egm utatta a gyermekeknek, hogy hogyan 
csinálják. „Minek azért pénzt adni, am it maga is megcsinálhat az em
ber. Tanulják meg a gyermekek az ilyen m unkát is. Nem tudni, hogy 
m ire viszi őket a sors.“ Ilyen m agyarázattal nyugtatta  meg önön
magát is.

A tisztaság ellenőrzése. Hányszor vette a kezébe a „portvis“-t és 
a porolórongyot ?! H a elvégezték a gyermekek a hálóterem seprését, u tána 
nézett, hogy jól van-e minden. Nem egyszer hajolt le az ágyak alá, nem 
egyszer állt fel a székre, hogy megnézze a szekrények tetejét. Ja j volt 
olyankor a gyereknek, aki u tán  piszkot talált. O tt m aradt velük addig 
■—• porban, léghuzatban —■ amig rend és tisztaság nem volt. De ilyenkor 
többet dolgozott maga, m int a gyermekek.

Az udvar és a kert. Persze i t t  sem tű r t  meg szemetet. Nem is igen 
volt szemetes az udvar és gyermekek játszókertje. Azért mégis megesett, 
hogy itt-o tt került a szeme elé egy-egy papir darab, vagy más nem oda 
való dolog. Ilyenkor volt a felügyelő gyakornokoknak, felügyelőknek 
m it hallgatniok. „Az egész udvar szemétdomb, csakhogy éppen kakasok 
nem kukorékolnak ra jta .“

A fegyelmezés. Szigorú ember volt, az bizonyos. De minden szigo- 
sága mellett is mindenki látta, hogy jó a szíve. H a m egharagították is, 
hamar kiengesztelődött, ha látta , hogy akarata szerint cselekedtek. A 
fenyítésnél hirtelen volt. Ilyenkor bizony k ijá rt a gyermek hátára  egy 
kis ütleg is. De az ilyen ütlegnek soha sem volt az a lesújtó hatása, am it 
a modern pedagógusok oly nagyon elitéinek. F.élték a gyermekek harag
ját, de azért mégis szerették, m ert látták  benne a természetes embert, 
az égy-két ütleget természetes következménynek tekintették. A harag 
után  a megbékülés következett és ez aztán feledtetett velük mindent.

A gyermekek panasza. A gyermekek panaszát m indig meghallgatta, 
de o tt volt felettük a Damokles kardja, hogy t. i. azt a panaszt mondja 
jól el a gyermek. H a jól mondta el panaszát, akkor kész volt az igazság
szolgáltatás, de bezzeg vesztére ment hozzá az, aki panaszát siketnémásan 
mondta. Ilyenkor a panasz mellékes volt, előtérbe lépett a beszéd. Addig 
nem szabadult a fővádló, amíg helyesen nem tud ta  baját elmondani. 
Ez pedig rendesen sokáig ta rto tt. Addig a vádlott bizony árkon-bokron 
tú l volt.

A feleselés vagy goromba beszéd. Ez a siketnémánál ham ar meg 
van. H a a tanárja , vagy feljebbvalója korholja, ham ar visszavág, hogy 
„te is“, v. rövidebben : „is“. P ivárnál is megesett, hogy korholván a 
gyermeket és pl. azt mondta neki: Ostoba vagy. A gyermek egy-kettőre 
rávágja: „is“, t. i. az igazgató is az. Persze az első, am it észrevesz, az, 
hogy nem jó a felelet. Az első tennivalója ilyenkor az volt, hogy elő
vette az ő gram m atikai módszerét és végig ragoztatta a mondatot, pl.
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így: én is ostoba vagyok, te is ostoba vagy, ő is ostoba, stb. Azután, mi
kor már jól tudta, megkapta a méltó büntetést is. „Tanuld meg, hogy ezt 
mondani nem szabad.“

A jutalmazás. A gyermekek között étkezett. Nem sokat evett és 
nem volt u. n. ínyenc. A nyalánkságos dolgokat legfeljebb csak megíz
lelte. Különben mindig m aradt valami egyéb ételeiből is. Ez mind a 
gyermekeké volt. K iválogatta a jókat — már t. i., akik aznap „jók“ vol
tak — és egy-egy falatkát ju tta to tt nekik. Boldog volt az a gyermek, 
aki bármily csekélységet is kapott tőle. Ez a csekély figyelmesség pedig 
rendkívül fejlesztette a gyermekekben az irán ta  való vonzalmat.

A gonosz gyermek. H irte len  természetére vallott, hogy bizony Íté
letében is hirtelen volt. Szörnyen szidta azt a gyermeket, akinek a rossz 
magaviseleté nem annyira a csintalanságban, pajkosságban nyilvánult, 
hanem akit esetleg, ha nem is nagy, de valamelyes erkölcsi vétség te r
helt. Ilyenkor gyakran elmondta véleményét a gyakornokok vagy a tan á
rok előtt: Ez a gyermek gonosz indulatú, rossz májú, vagy egyébb sú
lyosabb kifejezést használt. De megesett, hogy az ilyen leszólt gyermek 
magába szállt, odasompolygott Pivárhoz és kezet csókolt neki. „No, no, 
mondta az öreg — nem olyan rossz gyermek ez.“ És — a legközelebbi 
ebédnél ő is kapott valamit.

A gyermekek ragaszkodása. Sokat te tt P ivárnál az, hogy .pap volt. 
A kézcsók szokása innen származott. Bár papok irán t szokás ez, de P i 
várnál több volt ez a szokásnál. H a megjelent az udvaron, a gyermek
sereg, különösen a leánysereg csak úgy özönlött feléje, részt kívánt 
venni magának mindegyik a kézcsókolásból. Még az emeletről is lesza
ladtak hozzá — kezet csókolni. Ilyenkor szerette az olyan figyelmessé
geket, ha valaki kézimunkáját, rajzát, írását, vagy akár a játékszerét is 
m utatta. Persze a dicséret is k ijárt, ez pedig boldoggá te tte  a gyerme
keket.

Vendégszeretete. Vendégei irán t nagyon figyelmes volt, le tt légyen 
az akárki. Akár ú ri ember,, akár paraszt. Egyszer egy szegény anyóka 
jö tt fiát meglátogatni. O tt ta rto tta  magánál ebédre. Szegény asszony 
azt se tudta, hogyan üljön az asztalnál, de azért csak kínálta' m inden
ből és végezte szokásos dolgait. T. i. a gyermekeket ebéd a la tt is tan í
totta. És a szegény nénikének is m indent megmagyarázott. Nyelvtani 
dolgot is magyarázott: „Lássa! ez a helyes. Most jól mondta a fiú“. Hogy 
m it érte tt ebből a szegény egyszerű néni, azt gondolhatjuk, de egyet biz
tosan megértett, azt, hogy ez az ember valóságos aty ja a gyermekeknek.

Módszere. A siketnémáknak élt. Vagyis inkább a snk. beszédjének. 
Ő előtte csak egy tantárgy volt: a beszédtanítás. Az volt a lelkevágya, 
hogy a siketnémákat beszélni megtanítsa. Ebben a munkájában bizo
nyos türelmetlenség jellemezte. Ez a türelm etlenség is ebből a nagy 
ambícióból keletkezett, neki mindegy volt az, hogy kisebb osztályú-e a 
gyermek, vagy felsőbb osztályú. Ő nem azt látta, hogy a kisebb gyermek 
azért nem tudhat beszélni, m ert még keveset tanult, ö csak azt látta, 
hogy nem tud beszélni. Nem tud pedig azért beszélni, m ert a nyelvala
kokban járatlan . A nyelvalakok gyakorlása volt módszerének központja, 
nemcsak központja, de mindene. Ezért ragoztatott m indent és m indig 
ragoztatott. H a valami eredmény származott is a beszéd javára ebből,
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ez nagy buzgalmának tulajdonítható, és annak, hogy legalább az isko
lában, vagy az ő környezetében folyton pergett a gyermek nyelve és ha 
gépies is volt ez az eljárás, de egy gondolat (mondat) körül já r t a gyer
mek esze, szemlélete. M ert nem egy szót ragoztatott, hanem egész mon
datott. Sőt hosszabb összetett mondatokat. Nem egyszer tú lm ent buz- 
góságában, körmondatokat is ragoztatott. Képes volt ezzel az eljárásá
val 70—80 gyermeket foglalkoztatni egyszerre. E rre  valók voltak az ő 
esti grammatikai tanításai. A játszóteremben összeszedte a I I I .  osztály
tól felfelé való gyermekeket és hozzálátott a végtelen ragozáshoz. K i
indulása m indig alkalomszerűség volt. P l. Vendel Róza a kályhát tisz
títo tta  és bekormozta az arcát. Ebből aztán nagyon sok mondat kelet- 
kezett.Kezdödött pedig így: én kályhát tisztítottam , azután bekormoz
tam az arcomat; te kályhát tisztítottál, azután bekormoztad az arcodat, 
ö kályhát tisztított, azután bekormozta az arcát; mi kályhát tisz tí
tottunk, azután stb. . . Más mondat: ha nem tisztítottam  volna kályhát, 
akkor nem kormoztam volna be az arcomat; ha nem tisztíto ttad  volna 
a kályhát, akkor nem kormoztad volna be az arcodat stb. vagy más vál
tozat: ha máskor fogok tisztítan i kályhát, akkor vigyázni fogok ma
gamra, hogy be ne piszkítsam az arcom at; ha máskor fogsz tisztítani 
kályhát, akkor vigyázni fogsz magadra, hogy be ne piszkítsd az arcodat 
stb. Azután forgatta  az ilyen alkalomszülte mondatokat mindenféle vál
tozatban, mindenféle lehető módban és időben. A felelés m ent karban 
és egyenkint. Volt a gyermekeknek irkájuk is, ebbe irkálták a példákat. 
Nyomon kísérte a feleleteket a gram m atikai magyarázat a táblán -—• 
krétával. Közben a gyakornokok és a tanárok közül azok, akik érdeklőd
tek Pivárnak ilynemű munkája u tán  -—• segédkeztek neki. Elővettek 
egy-egy gyermeket, vagy csoportot és gyakorolták a tanultakat. Foko
zatosság s különösebb rendszeresség nem volt ebben a munkában. De 
buzgóság —■ az volt. A buzgóság pótolt m indent.

Ő maga osztályt nem tan íto tt, csak h ittan t. Az ő saját bibliáját 
taníto tta , ha taníto tta . H a hozzáfogott a kitűzött anyaghoz, az első 
mondatnál már megakadt; nyelvtan le tt belőle és az óra végéig csak 
nyelvtan m aradt az.

H a kartársai közül valaki beteg volt, elment az osztályába helyet
tesíteni. Hogy mi a lecke, mi az órarend, az mellékes volt előtte. Nyelv
tan, ragozás, ez volt mindene és ezzel kitöltötte az egész délelőttöt.

Magánéletéből. Akik megismerték, dacára szeszélyesnek mondható 
természetének — megszerették őt. H ivatalos óráin kívül —• szabad ide
jében, szobájában, kertjében, sétái alkalmával — csupa szívesség, elő
zékenység volt. A pénzt, annak értékét nem ismerte. Önzőnek egyálta
lában nem lehetett mondani. Amije volt, az úgyszólván másé is volt. 
Sokszor segített másokon „kölcsön“-nel. Micsoda kölcsönök voltak 
azok ?! H a valaki a kölcsönt vissza akarta fizetni, P. így szólt: „H át 
kértem én magától?“ És a kölcsön m egmaradt továbbra is kölcsönnek.

Szivarjaira kartársai most is emlékeznek. A 9 krajcárossal kezdte 
de utolsó váci évében már csak a 1íj i krajcáros hosszú szivar járta . 
„Füstnek ez is jó“ — mondta. És igaza volt, m ert a hosszú szivarjai 
is fogytak és elfogytak.

Ebéd, de különösen vacsora u tán  a gyakornokokat m indig meg
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kínálta. Egyszer az egyiket elfelejtette megkínálni. Szólni a gyakornok 
nem mert, a magáéra nem akart rágyújtani. Végre u rá  le tt benne a 
konfidencia és szólt: „Igazgató ú r  kérem még nem kaptam  szivart“. M it 
tehetett az ö. egyebet, ideges gyorsasággal kapkod a reverendája zsebé
hez és bocsánatkérés között megkínálja a gyakornokot egy jobbfajta szi
varral.

A szülők néha ajándékkal kedveskedtek neki. K apott tokaji bort 
balatonifogast, vadakat és egyéb csemege féléket. Örült az ajándéknak, 
nem a tárgy m itt, hanem m ert valamelyes hálát , ragaszkodást, meg
különböztetést lá to tt benne az ajándékozók részéről. Neki ugyan az. 
ilyes dolgok nem kellettek, de elfogadta, hogy ő is örömet szerezzen 
másnak. Az apró dolgokat szétosztotta az intézetben az ifjabb k a rtá r
sai között, ju to tt belőle a növendékeknek is, a nagyobb szabású (pL 
konyhai) dolgokat családos kartársainak adta.

Öccsei. Nővérének elárvult fiait magához vette és felnevelte őket. 
Azonban sokat kesergett m iattok, m ert nem olyanok voltak, m int amilye
neknek ő szerette volna lá tn i őket. Ism erhették gyengéit és bárm ennyire 
szigorú volt is hozzájuk, eléggé fegyelmezni még sem tud ta  őket. A 
legfiatalabb eléggé tehetséges volt, jól is tanult, de egy-két vásott cse
lekménye m iatt kivette az iskolából és kereskedő inasnak adta. Később 
megbékélt vele, ú jra  magához vette, tan ítta tta , de m egint csak össze- 
különbözés le tt a vége, míglen az ifjú  saját erejéből végezte el tanu l
mányait. Jellemző volt szerzetes m ivoltára: az engedelmesség. Akik 
ismerték, az engedelmesség erényét fellelhették nála. Ebbe rendjénél 
nevelődött bele. De m int feljebbvaló, m int főnök, vagy m int nevelőatya: 
az alárendeltjeitől ő is feltétlen engedelmességet követelt. Legtöbb el
lentét innen származott, viszont az engedelmességgel lehetett őt leg- 
hamarább megbékíteni, öccséinél is az hozta ki legjobban a sodrából, 
ha nem engedelmeskedtek neki, ilyenkor kész volt a legerősebb fenyí
tékre is, de ha megadták magukat, jobb volt, m int máskor. Egyoldalú
ságát és gyengéit ismerték a környezetéhez tartozók, de jószívűségét 
és buzgalmát elismerték még ellenfelei is.

János. J . — az intézet kapusa — volt a titkárja , társalkodója, ú j
ságolvasója, házi gondozója, mindene. Ő nélküle nem te tt, nem v e tt 
semmit. Ő hozta neki a híreket, ő referált neki az ország politikai álla
potáról és ha P ivárnak valami baja volt, J . gyámolította. Mulatságos 
volt J . előadásait hallgatni. H a valami lelki baja volt, csak J . tud ta  
őt felvidítani. J . sokszor naiv, néha konfidens (de soha sem rosszindu
latú) megjegyzésein olyan jóizűeket nevetett, hogy senki sem tu d o tt 
akkor úgy nevetni, m int Pivár. Bár zsörtölődtek néha egyen-máson, 
sokszor ki is kapott J . bátyánk tőle amúgy kurta-furcsán, de azért sem 
P. szeretete nem lett kisebb, sem pedig J . hűséges ragaszkodása nem 
csökkent. Érdekes volt nézni búcsúzásukat, amikor P. elhagyta a váci 
intézetet. Egyszerű, formaságok nélküli volt ez, de akik ismerték a 
kettőjük közti viszonyt, azok megértették azt. J . sóhajtása és P. tekin
tete: volt az egész. De merem hinni, hogy az eltávozás után  jó sokáig 
mindkettőnek egymáson já rt a gondolata.
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Magyar érzelmű volt annyira, hogy még arra  is haragudott, aki 
cilindert te tt a fejére.

JóleTkű volt. Amikor egyik kartárs jelentette nála, hogy kis gyer
meke meghalt, rögtön a fiókjába nyúlt s ami pénzecskéje volt — akkori 
számítás szerint 96 frt. —- mind odaadta segítségül.

Az intézeti előírt tiszti étkezést változatossá te tte  —  de a sa já t 
költségén. Mellette a tanárgyakornokoknak is igen jó dolguk volt. M in
den vacsora u tán  k ijá rt a szivarkompetencia, amely a britanikával kez
dődött s idők m últán fokozatosan hosszúszivarra devalválódott.

Ha a gyakornokok közül valaki elaludt s nem érkezett le pontos 
időre a reggelihez, érte küldött s addig nem fogott az evés előtti imá
hoz, míg az illető meg nem érkezett. így  akarta megszégyeníteni s rá 
szoktatni a rendre.

A virágot nagyon szerette. Pénzének nagy részét a kertre  költötte, 
ahol ő is szivesen dolgozgatott.

A  komoly, szigorú ember nyájas, barátságos és kedves is volt. A 
gyermekekkel a hálószobában el-eljátszadozott, tréfálódzott. Meg-meg- 
csiklandozta őket. M inden gyermekhez volt egy-egy tréfás szava.

TJton-útfélen tanított. Folyton beszélgetett a gyermekekkel. Meg
történt, hogy a mosdószobában egyik tanárgyakornok az óra karikáját 
leejtette s egy növendék, aki megtalálta, e szavakkal adta át: „Én lá t 
karika.“ Addig a mosdóból (tovább ta rto tt egy óránál) el nem men
tünk, míg a fiúval meg nem tan íto tta : „Én láttam  meg a karikát. Én 
találtam  meg a karikát, s tb .“

A szigorú ember figyelmes is volt. Akárhányszor m egtörtént, hogy 
az éjjeli felügyeletet teljesítő tanárgyakornok az ébresztő-óra csengésére 
nem ébredt fel. Ezt az öreg ú r észrevevén, ő kelt fel s elvégezte az 
inspekciós kötelességét. Jellemző, hogy a világért sem tolta volna félre 
a függönyt, hogy benézzen az illető háló fülkéjébe.

Vasszigorral párosult szeretettel bánt ő m indenkivel. Egyik ta 
nárgyakornoknak az intézetbe lépésekor rögtön át kellett venni a fel
ügyeletet. Csúnya novemberi vasárnap volt, a növendékek nem mehet
tek sétára s az ebédlőben tartózkodtak, ez lévén akkor a nappali szoba 
is. Kora délután ment P . az új embert ellenőrizni és látta , hogy az 
ebédlő egyik sarkában levő asztalnál néhány fiú jelel, összeszidta a 
gyermekeket, de összeszidta a felügyelőt is. E rre  eltávozott. A fiatal 
ember pedig elkeseredve azon, hogy az első napon is kikapott, éppen 
azon töprenkedett, hogy reggel fölmegy hozzá és otthagyja az intézetet, 
amikor nyílik az ajtó és ismét megjelent P. jóságos arca. Ekkor m ár 
a legkedvesebben elbeszélgetett, új emberét m egkínálta szivarral. Be
szélt a siketnéma-intézeti tanárok magasztos hivatásáról, oly szívvel, 
oly lélekkel, oly meggyőzően, hogy a fiatal gyakornok előbbi nézetét 
megváltoztatva, a legnagyobb kedvvel dolgozott tovább és dolgozik ma. 
is. Ő lett egyik legnagyobb tisztelője és hűséges embere!

*
A telefon. P . szeretett telefonálni, de gyakran nem tu d ta  bevárni 

a kivánt kapcsolást. Megesett, hogy am it a félnek akart mondani, a 
kapcsoló kisasszonynak mondotta el. V áltig szabadkozott a központ,
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hogy a dolog nem tartozik reá, de az öreg ú r nem tág íto tt s azzal to r
kolta le: Jó kérem, hogyha a központ is tud ja  mindezt.

Az is megesett, hogy a kapusnak való mondanivalóját a háta mö
gött levő telefon felé a levegőbe kiabálta. íg y  aztán hiába várta a ka
pust, Végre felhívatta s szidta m int a bokrot. Az árta tlan  ember men- 
tegetődzésére azt mondja P . : „Vén sz . . . r maga sem ért a telefon
hoz, úgy, c . . . c . . . M ehet!“

A rossz cipő. Az 1896.-i orsz. kiállításon az em berbaráti intézetek 
pavillonját ő felsége szintén m egtekintette. Az öreg ú r  is készülődött 
a felséges vendég fogadására. Felvette viselt ta lárjá t, vásott cipőjét. 
Figyelmeztették, hogy ő felsége megneheztel öltözékéért. „Nem baj az 
urak, hogy viselt ruhában, vásott cipőben megyek, hadd lássa ő felsége, 
hogy szegények vagyunk. Persze.“

A fordítás. 1900. nyarán Parisba készülődése közben a Bédekkert 
tanulmányozta P. A francia nyelvhez Ödön unokaöccse is é rte tt, sőt 
ta lán  jobban, m int nagybátyja. A m int kelten fordítgatnak — öccse 
nézete szerint —  P. nem fo rd íto tt helyesen valamit. Nem jól van ez 
így bácsi — kockáztatta meg a fiú. —  Ne beszélj te sz . . . r, te ehhez 
nem értesz, te ilyen, meg olyan sehonnai. Közben belátta, hogy Ödön 
észrevétele helyes volt, harsány hangon kiabált u tána: Gyere csak 
vissza, mondd hogy is volt?

Pénzkezelés. A pénzkezeléshez nem igen é rte tt P. Fizetési napo
kon rendszerint elszámította magát. Rovancsoláskor rendesen hiány 
mutatkozott. A dolog igen bosszantotta s hogy hasonló esetek elő ne 
forduljanak, saját fizetését összevegyítette az intézeti pénzzel. Az el
lenőr csodálkozva kérdé, m iért teszi ezt. Jobb, ha több van, m int ke
vesebb — mondja Pivár.

Feledékeny ség. Egyik körútja alkalmával gyorsvonaton utazo tt; 
délre járván az idő, a legközelebbi megálló-helyen kiszállt P . ebédelni. 
Előzetesen nem nézte meg, hogy a vonat meddig áll. Csak azt találta  
különösnek, hogy egyedül ül le ebédelni. Alig kezd a falatozáshoz, máris 
fü tyült, indult a vonat és v itte  P. kabátját, ernyőjét és egyéb holm iját. 
Mikor hazajött egy szál reverendában és az úton vett olcsó sétapálcával, 
kérdeztük: szerencsével járt-e? Azt mondja, igen, m ert egy kis állomá
son leszállt ebédelni s a pénztárcája a zsebében volt s igy nem vihette el 
a vonat egyéb holmijával.

A majom és az ember. P. maró gúnnyal szokta letorkolni azokat, 
akik valamihez nem értettek és mégis hozzászóltak. Volt az intézetnek 
egy jó szolgája. A m int tavasszal a kertet ássák, azt mondja a szolga:
. . . „Sokan azt mondják, hogy az emberek a majomtól származnak“, 
P . csak fülel, de nem marad benne sokáig a szó, s így válaszolt: „No, ha 
azt ta rtják , akkor maga a főmajom“.

*
A tavasz kicsalta P -t az irodából. Ilyenkor szívesebben foglalko

zott, gyönyörködött kertjében. A minisztérium  már harmadizben ír t  reá, 
hogy terjessze be a zárszámadásokat, P. Y. és H. J . dolgoztak volna is, 
segítettek volna neki, azonban valahányszor bejöttek, a jó öreg sehol 
sem volt található. B ántotta ez a dolog P -t és több Ízben emlékeztette
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P ivárt a miniszteri rendelet végrehajtására. De bizony a munka nem ha
ladt. Egy alkalommal ismét elmenni készült az Öreg, de a véletlen úgy 
hozta, hogy a kapus H orváthné Deereux K arolina látogatásét jelen
tette, aki 10.000 koronás alapítványát akarta letenni az intézetnél. Kö- 
h in te tt hát egyet P ivár és így szólt hozzám, aki akkor irodasegéd vol
tam : „L. úr! mondja meg P. úrnak, hogy nem tudok bejönni az iro
dába, m ert egy úrinő jön hozzám, aki komoly szándékkal van irántam , 
úgy!“ és ezzel eltávozott.

A tantestület tag ja it jellemezni tudta, még pedig nem a leghizel- 
gőbb formában. N. N -t pl. így: „Kérem, ha tűz tám adna az intézetben 
és látná, hogy a tető lángokban áll, nyugodtan leverné a szivarjának 
ham uját és azt mondaná a kollégáinak: na gyertek haza, úgy sem lesz 
ma előadás; de ő maga világért sem gondolna arra, hogy ebben a rop
pant veszélyben neki is lenne kötelessége“. Mikor aztán igy sorba szedte 
valamennyit, előhozta, hogy mikor őt a lapok annyira meghurcolták, 
egy sem akadt a testületben, aki mellette csak egy sorocskát is í r t  volna. 
„Egyedül csak N. volt az, aki í r t  rólam egy német munkában, pedig 
hát látják, ez az ember se németül, se magyarul nem tud írn i.“ így  
rán to tta  le legjobb akaróját is.

Három unokaöccsét ta rto tta  magánál egy időben P , ; egyik az iro
dában segített neki másolni, a másik főzte az ebédjét, a harm adik pedig 
mosogatott. Történt, hogy a kisebbik, aki a mosogatással volt megbízva, 
valami szégyenletes betegségbe esett. Amikor ezt m egtudta P. maga elé 
citálta az ifjú t és azt mondta: Haszontalan, szégyeld magad! megbün
tetlek: mától fogva nem szabad mosogatni. Úgy! Természetesen a fiú 
ugrándozott örömében, hogy sikerült megszabadulnia a lealázó m un
kától.

Bántotta, lia a tanfolyam-hallgatók 9 órán túl ébren maradtak. 
Figyelmeztette őket, hogy feküdjenek le, de bizony a fiataloknak nem 
igen ízlik 9 órakor ágyba menni, hanem tovább is csak olvasgattak. Egy
szer mély csendben kinyílik az ajtó és P. reverenda nélkül, éjjeli ruhá
zatban lábujjhegyen belép, a hátuk mögé áll, hirtelen elfu jja  a lám pát 
és azzal kiszalad: a két fiatal ember pedig egymásra bámul a sötétben, 
hogy mi történt.

Fürdeni ritkán szokott az Ö., azonban ápr. 1.-én — születése nap
ján*) —■ akármilyen idő volt, átm ent az Erzsébet-körúti fürdőbe, hogy 
erre a napra teljesen megtisztálkodjék. Egyszer a húsvéti szünidőbe 
esett ápr. l.-e, elmentem, hogy üdvözöljem őt. B. S„ a váci intézet igaz
gatója ugyanezzel a szándékkal kereste fel őt akkor. Jó ideig vártunk az 
irodában, mig végre hazajött. B. köszöntője után  én is odamentem, de 
én reám haragudott akkor, m ert az ünnep m iatt két napig nem mentem 
be hozzá dolgozni. Azt mondja tehát az Ö.: „Maga nem azért jö tt, hogy 
nekem gratuláljon, hanem, hogy a fizetését felvegye, m ert maga úgy is 
ingyen veszi fel a fizetésit, úgy.“ E rre  belőlem is k itö rt a humor és azt 
mondtam neki: „Igaz, hogy a fizetésemért is jöttem, de azt hiszem be

*) Az anyakönyvben ápr. 2.-a van feltüntetve születésnapjául. A szerte.
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fogja lá tn i az igazgató úr, én arról nem tehetek, hogy ön úgy bolonddá 
tud ta  tenni a világot, hogy ápr. 1.-én született“. E rre  elmosolyodott és 
azonnal hozta a szivart és konyakot, hogy békepoharat ürítsünk.

*
Gyakornok koromban többször korholt m inden alaposabb ok nél

kül az öreg (igy neveztük P ivárt). Hogy a kellemetlen jelenetektől meg
szabaduljak, elhatároztam, hogy tú ljárok az eszén s egy délután össze
írtam  mindenféle jelentéktelen javítandó m unkákat az intézetben. Az
tán jelentettem  a hiányokat, ami rendkivül tetszett az öregnek. Az iro
dába jövő kollégáknak is eldicsért: „Tetszik látni, N. ügyes ember, derék 
ember, ő helyesen gondolkozik, ö az én eszem. TJgy e, c . . . Önöknek 
sem törne ki a derekuk, ha valami u tán  néznének!“

Boroszlóban a vakok tanárainak kongresszusán történt. Ism erke
désre gyűltünk össze a szabadkőművesek páholyában. P . is — ki pap 
volt —• eljött a lakomára. A nagy hoch! — hoch! kiáltások és beszédek 
után  az ö. megtudta tőlem, hogy hol vagyunk. L ett erre rib illió ! Fel
állt s kötéllel sem lehetett volna tovább ott ta rtan i.

Ugyanekkor volt Pivár névnapja. Be akartuk ug ra tn i s többen 
felköszöntöttük őt. Takarékos ember lévén — néhány korsó sörrel akarta 
elütni a dolgot. Azt mondtam neki: „Kérem igazgató ú r, nem ihatunk 
itt  mi ma sört, m ert e teremben csak a zenészek isznak árpa-levet s kü
lönben is m it szólnának a németek, ha a magyarok ily ünnepélyes alka
lommal csak sört innának?! E rre  Ő: „Úgy?! c. c . . . c . . . hát nem 
bánom, rendeljen két üveg bort, de ne nagyon drágát“ !

Ajándékba kapott az Ö. egy doboz szalagos szivart. P ipás ember 
lévén, ő nem szívott el egyet sem, hanem nekünk, fiataloknak kínálta. 
Tudta, hogy igy az irodában ta rth a t valami írásm unka elvégzésére. S i
került is az Ö. fogása. De rohamosan fogytak a szivarok, sőt el is fogy
tak. P . ismét magára m aradt, de nem sokáig; a saját pénzén vett szivart, 
persze olcsót. Ú jra élet le tt az irodában. P . azonban egyre olcsóbb és ol
csóbb szivarokat vásárolt. Végül szivarkára sülyedt le a jó szokás, am ire 
nem igen vágyott egyikünk sem. E rre  megjegyezte: Persze, hát ilyenek 
ezek, tetszik lá tn i c . . .  c . . .  A jó szivar kellene nekik, pedig-a munka 
büdösebb nekik, m int ennek a jó szivarkának a füstje  ! úgy . . . c . . .

Színházba menésre kértünk szabadságot. Alig, hogy m egtudta 
szándékunkat, már is erkölcsi prédikációba s bölcselkedésbe fogott. Tű
kön álltunk s lestük mikor lesz vége a m inket ez alkalomból legkevésbbé 
sem érdeklő thémának. Addig beszélt, mig elkéstünk a színházból. V i
gasztalásul megjegyezte: „Lássák, milyen jó, hogy meghallgattak, leg
alább megmaradt a pénzük!“

K ülfö ld i tanulm ányúton  volt az Ö. Nem győztük kivárni a jelenté
sét s megkérdeztük: Igazgató ú r m iért nem adja be m ár a jelentését? 
Ő: „A dologból nem lesz semmi, m ert Olaszországban elhagytam a 
vonaton a bőröndjeimet, melyekben ú ti jegyzeteim is voltak. Úgy . .  .« 
c . . .  Elég b a j! Úgy . . .  c . . .  c. (Valószínűleg nem is csinált jegyzeteket.)

Nagyúri látogató érkezett az intézetbe. P . dicsekedni akart egy 
Vió Erasmo nevű kis olasz fiúval, kivel úgymond sokat fáradt, mig a 
M iatyánk-ra meg tud ta  tan ítan i. Előszólitja a kis Erasm ot s megsimo
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gatva, bíztatja, hogy mondaná el a Miatyánkot. A kis fiú elkezdi: „Szili
földem szíp hatara, meglatlak-e valahara“ stb. (Ezzel ugyan felsült 
az Ö.)

P. szerette sétára v inn i a vakokat az Andrássy- és egyéb forgal
masabb utakon. Engem bántott, hogy m induntalan átm entük a legfor
galmasabb helyeken az egész csapattal az utca egyik oldaláról a másikra. 
Megkérdeztem, m iért járunk  ilyen tojás-táncot? Azt mondja erre az ö . : 
„Tetszik látni, úgy c . . . c . . . csakhogy ön is észrevette! Azt akarom, 
hogy mások is észrevegyenek bennünket!“

Jó ember volt. 1899. elején tö rténhetett az igazgatói irodában. Be
állít egy tépett vak muzsikus a M ihalyik idejéből. ■— Kicsoda maga? 
M it akar? Csak kifelé! Bűzlik a pálinkától. Botot, nem tám ogatást. A 
vak ijedten kotródik kifelé. P ivár az ablak felé fordul, belenéz a K i
rály-utca forgatagába, összeszorítja az ajkait. Aztán gyorsan az apró
kiadásokhoz indul: — Tessék csak neki szólni! (Visszahívom.) —• Aztán 
becsülje meg magát! -— s húsz egy koronást gyúr a szerencsétlen m ar
kába.

AzoTc az aprókiadások. Aprók voltak, m ert apránkint vándoroltak 
ki a fiókból. Ebből kaptak az akkoriban még sűrűn kolduló vakok, ebből 
kaptak a jótékonysági egyesületek gyűjtői, akik a vakok intézetét soha 
sem kerülték el; ha egy szülő, aki a gyerekét látogatta, nem tudo tt haza 
utazni, az is az aprókiadások költségén ju to tt vasúti jegyhez.

F urán  gazdálkodik az én igazgatóm —• gondoltam nem egyszer az 
első időkben. Csak néhány hónap múlva tudtam  meg, hogy az aprókiadá
sok kasszája és a P. magánpénztára egy és ugyanaz s vajm i kevés volt 
az az összeg, ami a pénz m ellett ta r to tt könyvecskében hónap végén áz 
intézetet terhelte.

Másoknak sok ju to tt, magának kevés maradt. Szórakozást az öreg 
úr az intézeten kívül nem ismert. Pedig jó kedélyű volt. Vendéglőbe 
csak hivatalos bankettekre já rt. Kávéházban talán le se tudo tt volna 
ülni. Azokkal szórakozott, akiket valami ügy az irodájába vitt. Pénze 
mégis pontosan elfogyott elsejére s a takarékpénztári könyvecskéjében 
nagyon sovány számok m utatták a betéteket. R uhára alig költött. 
Durva vászon alsóruhát viselt, kitaposott cipőben, fényes reverendában 
járt. Egyszer elvitt télikabátot venni a Kerepesi-útra. Sehogyse tud tuk  
rávenni a kereskedővel, hogy a 15 forintost vegye meg.

—  Hisz kérem ez nagyon jó és 12 forin t!
Humora. A piperkőcködést mindenkiben ostorozta. H aragjában 

színes, éles, gúnyolódó megjegyzésekkel, jókedvében pedig a célbavettett 
utánozva pukkasztó karikatúrákat rögtönzött.

A jó tréfán, ha rovására esett is, jóizüen m ulatott.
Egy unalmas délután az öreg u ra t valahova elhívták. K etten ma

radtunk N. barátommal (m int hallgatók) az irodában. Tombolt bennünk 
a 20—22 év. Játsszunk színházat. Te leszel te, én leszek az öreg. Jö jj 
be és jelents valamit. N. kiment, én a törülközőből cingulust csinál
tam, föltettem a pápaszemet s pipával a számban fogadtam a jelentést. 
A legkritikusabb pillanatban, ép am int a szemüveg fölött kitekintve, az
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öreg úr legrikácsolóbb hangján mérem végig a szepegő hallgatót, akkor 
veszem észre P ivárt, aki a ny ito tt szalonajtón figyeli „m agát“ a szin- 
padon. —- Ki, lerohantunk, féltünk, de P ivár nevetve fogadott bennün
ket a vacsoránál:

— H át mulattak, m ulattak! ? . . .
Jó hangulatában növendékeit is anekdotákkal ta rto tta . Az esti 

énekóráknak voltak leggyakrabban ilyen derűs percei.
Szerette a muzsikát. P ivár zeneértő volt. Késő férfikorában hang

szeren már nem játszott, de nagy gyönyörűséggel hallgatta  a jó m u
zsikát s egészséges k ritiká t gyakorolt fölötte. Meglepően jól énekelt 
hangjegyekről, első látásra. Az összes egyházi karokat hangszer nélkül, 
az asztal végén ülve tan íto tta  meg. Egy kóbor vak hegedűs vetődött át 
egyszer Ausztriából hozzánk. Igazi művész volt. Hányszor hallgatta el 
ezt P ivár észrevétlenül! Cipőt is vett neki, csakhogy m aradjon a zene
karunkban, de hiába. P ivár sohasem volt föltétien híve a vakok ipari 
oktatásának és mi sem volt könnyebb, m int koncessiókat kapni tőle a 
zene számára.

De legjobban a siketnéma-oktatást. Vakok igazgatója volt, de si
ketnémák tanára m aradt mindvégig. A siketnémák oktatásáról beszélt, 
ír t  legszívesebben, a vakok oktatásában próbálta fölhasználni amannak 
módszerét, még a hallgatók óráin is behatóan ki-k itért a némák megszó
laltatására. Szerette is a siketnémákat, „m ert azok hálásak“. Néma ta 
nítványai sűrűn látogatták. S ő ilyenkor m indjárt kész volt tanítani. 
H a volt, úgy ez volt egyedüli szenvedélye: némákat tanítani.

Példával előljárni. Ez volt főéivé a tanításban. De nemcsak a ta 
nításban. TJj szolgánk volt. A városból jöttem meg. H á t az igazgatóm 
:—- az udvart söpörte •— mellette a szolga. Sohse volt többé szemét a 
szép nagy gesztenyefa alatt.

Lelkesedett minden szépért. Nagyon szerette a szépet mindenben. 
Fiatalabb korában nemcsak muzsikált, de szorgalmasan rajzolt, festett 
is. A természetet imádta. Ism erte is nagyon, hisz szakja volt. Még K i
rály-utcai kis kertünkben is egyre azon volt, hogy minden legyen benne 
s várva-várta a Fischof-telket, a mostani szép parkot. Sajnos, ezt már 
nem ápolhatta azzal az egészséges friss lélekkel, m int a régi tenyérnyi 
virágágyakat.

Nagy volt a megbocsátásban. A vakok Calasantáját megverték ta 
nítványai. A minisztérium  várta a testü let javaslatát. P iv á rt alig le
hetett rávenni, hogy zárják ki az éjjeli támadókat. Nem m últ el talán 
félesztendő sem s P ivár protekciójával ju to tt be a legelső a Gyámolitó 
Egyesület foglalkoztatójába s u tána lassankint és m indig az öreg ú r 
támogatásával a legnagyobb részük.

— De igazgató úr, hisz ezzel akceptáljuk eljárásukat.
— Ugyan kérem. K risztus U runkat fölfeszítették, mégis megbo

csátott.
Aszkéta életet élt. Igazi aszkéta volt. A test semmi, a lélek m in

den! — mondta nem egyszer. Erős fizikumát biz ő nem is kímélte, ké
nyeztette. Alsóruhát sohasem viselt, sohasem fázott. Ő honosította meg 
az intézetben azt a helyes és máig m egmaradt rendszert, hogy a növen
dékek télen-nyárön, künn és benn hajadon fővel járnak ; egy negyedóra
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ala tt vált ez rendszerré, mikor szekrénybe esukatta egy nap az összes 
sapkákat.

M int minden szépet, a szép nőt is szerette. De csak m int szépben 
gyönyörködni szeretett benne. M ert nem hiszem, hogy valaha gyengébb 
szálak fűzték volna nőhöz. Egy reform átus pap leánya já r t  egyszer egy 
növendék-leánynál. Szép volt. Kezet csókolt az ősz papnak, aki kelleme
sen tarto tta  kedves szóval sokáig.

— Szép leány, egészséges, úgy-e? szólt mikor elment. Aztán pipára 
gyújtott, belebámult a K irály-utcába s meglepetésemre az öregedő em
ber csendességével beszélte:

Egyszer . .  . bizony . . . majdnem. Kolozsváron voltam még, fiatal 
tanár. Vacsorán voltam . . .  Szép asszony v o l t . . .  H itt, csábított; meg
szólalt bennem az ördög, de nem engedtem a csábításnak.

Osztrák kartársaink közgyűléséről.
(Folytatás.)

A sn.-oktatásügy mai állapotából annyit meg lehet állapítani, 
hogy a nyelvalakok helyes használata okozza gyermekeinknek a 
legnagyobb nehézséget. Elég, ha e szempontból csak arra mutatunk 
rá, hogy sokszor bár a kellő szókincsük meg volna hozzá, még leg
egyénibb élményeiket, gondolataikat sem tudják elfogadhatóan el
mondani. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy a nyelvformá
kat az egyedüli pszikologiailag megindokolható alapon: szemléleti 
úton, folytonosan gyakorolni kell. Eszméltessük rá a gyermekeket 
folytonosan a tanítás alatt, a beszédben, a mondatban, sőt külön órá
kon is gyakoroljuk a nyelvformákat. Habár maga is elismeri, hogy 
a gondolatok kifejezésére aránylag kicsiny, de használható szókincs 
is elegendő, mégis úgy érzi, hogy a legtöbb intézet nagyon is cse
kély szókészletet ad növendékeinek és az anyag nyújtásánál nincs 
kellő figyelemmel az épérzékűek szókincsére. A mondottak alapján 
a mi speciális feladatunknak megfelelőleg a leíró szemléltetési, olva-' 
sási, földrajzi, vallástani, számtani stb. órákon kívül az órarendbe 
olyan órákat is kellene beleilleszteni, amelyek a szavak gyakorlá
sára, az egyes mondatokban a mondatrészek kikérdezésére, a párbe
szédek gyakorlására, az újságolvasásra, a levélírásra, az írásnak dik- 
tálás után való gyakorlására, a szókészlet bővítésére volnának fel- 
használhatók.

Hozzászólás nem volt az előadáshoz. Csupán az elnök fejezte 
ki rövid méltatás után azt a reményét, hogy Baldrian könyve mi
hamarabb meg fog jelenni. Hiszi, hogy az is olyan mestermunka 
lesz, mint a ma hallott felolvasás. I)e ha e tekintetben nem is elégí
tené ki teljesen a várakozást, annyit mindenesetre elér, hogy hozzá 
fog járulni a nézetek, a vélemények tisztulásához.

Még egy érdekes felolvasást volt alkalmunk hallani. Richly 
Henrik, az olmützi német tannyelvű orsz. siketnémaintézet fiatal 
tanára számolt be németországi tanulmányútjáról.
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Előadásában Valternek a hangos beszéd tanításában elért 
eredményeit magasztalta és ennek kapcsán éles gúnnyal támadta 
Lindner Rudolf leipzigi siketnéma int. tanárt, aki a siketnéma 
oktatásügy megreformálásának eszméjétől hevítve, arra a gondo
latra jutott, hogy a siketnémáknak csak úgy adhatunk a jelenlegi
nél alaposabb képzést és csak úgy taníthatjuk meg az élőszó töké
letes használatára, ha az oktatás alapja az írás, az írott szó, az 
írott nyelv lesz és csak akkor fogunk hozzá a hangzó beszéd tanítá
sához, amikor a snk. az épérzékű gyermekekhez hasonlóan már 
meglehetősen sok fogalmat, kifejezést ismernek. Ezzel természete
sen ráléptek Lindner és társai arra az útra, amelyen előttük 
mások — persze más szólamok kíséretében — már jártak s most 
csak a beállítás újszerű, de maga az eljárás semmiesetre sem. Lind
ner a tanítást úgy kezdi, hogy mindjárt az iskoláztatás első napjai
ban a tárgyak, személyek nevét vagy később kisebb mondatokat 
felir a táblára, vagy e célra elkészített rövidebb-hosszabb papír
szalagokra és a leírottak jelentőségét több-kevesebb sikerrel meg
magyarázva, azt a növendékekkel is leíratja. A cél az, hogy úgy az 
írott kép, mint annak jelentése megmaradjon a gyermek emlékeze
tében. Ilyenformán a növendékek, még mielőtt átesnének a hang
fejlesztésen, máris rengeteg anyagot, szavat, kifejezést ismernek és 
a hangzó beszéd felléptével ez a sok érték érett gyümölcsként hull 
az ölükbe — így véli Lindner. Richly más vélemnéyen van. Más 
az én véleményem is. Mert mi sem bizonyítja azt, hogy a gyerme
kek annak a rengeteg írott anyagnak a képét és jelentőségét helye
sen raktározzák el emlékezetük tárházában és hogy annak jelentő
ségével tisztában vannak-e?

Mert például Richly hospitálása közben is megtörtént — 
Lindner minden igyekezete dacára — hog3? a tanár felmutatván 
a kutya képét, a gyermek lúdat jelölt vagy írt fel. Vagy ha törté
netesen a gyermekek a papírszalagra felírt mondat jelentését helye
sen is jelölték, mi sem bizonyítja azt, hogy annak a képe elevenen 
él az ő agyukban. Lehet, hogy a mondatnak csak az első szaváról 
vagy a papírszalag hosszáról, egy-egy jellegzetes betűről, vagy épp 
a szalagon levő tintafoltról stb. következtetnek, az juttatja eszükbe 
az arra a papírra rögzített szavat vagy eseményt. És ha azt a szót 
vagy mondatot esetleg más írná fel, könnyen megtörténhetik, hogj^ 
a gépies tudásuk cserbenhagyja.

E módszer halvaszületett voltát, teljes csődjét különben élén
ken bizonyítja az is, hogy az így tanított leipzigi V. osztályban 
— Richly szerint — a hangos beszéd állapota egyenesen siralmas 
és a növendékek beszédképessége úgy formai, mint tartalmi tekintet
ben silány és össze sem hasonlítható egy a hangzó beszéd alapján 
becsületesen tanított V. osztállyal. Ö tehát ezt a kísérletet elveti, 
elítéli. A kufárokat pedig Heinicke örökéből kiűzné. A mi mód
szerünk igazságát, becsületes voltát továbbra is Vatter személyében 
látja megeszményítve. Ö legyen tehát továbbra is a mi ideálunk.

Hosszas taps kísérte ezt a tüzes előadást. Kraft alelnök köszö
netét nyilvánítván az előadónak, szükségesnek tartja hangoztatni,
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hogy ő — meg azt hiszi igen sokan — az írást tanításunk igen fon
tos segédeszközének tartják, mert úgvszólván ez az egyedüli eszköz 
a tanultak megrögzítésére és a teljesen hibátlan reprodukálás ellen
őrzésére. Ámde ahogy Lindner fogja fel az írás szerepét, azt ő is 
elveti.

Érdekes felszólalás volt a Baldriáné. Hozzá vagyunk szokva 
— úgymond — hogy minden előtt, ami Németországból jön, meg
kell hajolni. Jól tudják és el is várják ezt a német kollégák. Innen 
az ő végtelenül fölényes maguktartása. Az ő eredményeik és mun
kájuk hírével van tele a világ. De ha más, idegen országbeli kér szót 
lapjaikban s főként ha kritika hangján akarna nyilatkozni, akkor 
náluk csukott ajtókra talál.

Az elnöknek a würzburgi kongresszuson szerzett tapasztala
tairól szóló előbbi jelentése alánján azt hiszi, hogy ezután máskép 
lesz. Önérzetük, munkájuk és becsületes törekvésük révén meg is 
követelhetik a megbecsülést. Szivesen hajol meg ő is Yatter szelleme 
és munkája előtt, de nem téveszti el szem előtt, hogy az általa elért 
rendkívüli eredmények sok tekintetben rendkívüli körülmények
nek tulajdoníthatók. Köszönti az előadót, akinek volt bátorsága meg
mondani, hogy Lindner kisérlete merénylet a német módszer ellen.

Még egy szemtanú jelentkezett, aki szintén az új kísérlet tart
hatatlanságát fejtegette.

A harmadik felolvasó Klug János prágai kartárs volt. Ismer
tette Frost W. „Lelkiek taná“-t, amelynek keretében az Istenség 
és emberség lényegét fejtegette hosszasan. A tárgy elvontsága túl
ságos mértékben kifárasztotta, elernyesztette a hallgatóságot, azt 
a meggyőződést érlelvén meg mindenkiben, hogy ilyen természetű 
dolog inkább nyomtatásban volna élvezhető.

A még bejelentett két felolvasás az idő előrehaladottsága 
miatt elmaradt.

A gyűlés még egy indítvány táro-valásához fogott, ¡mi azon
ban búcsút intve új barátainknak, el-, hazaindultunk szép Magyar- 
ország felé.

V ölker Józse f.

Az amerikai siketnéma-intézeti tanárok
IX. közgyűlése. (Folytatás.)

Dr. Alexander Graliam Bell most Keller csodálatos eredmé
nyéről vonta le a következtetést: Minthogy a sn. gyermek beszéd
szervei épúgy fejlődnek, mint az épérzékűeké, hangja a természettől 
fogva ugyanoly tiszta, természetes és csengő, mint ezeké, amit neve
tésük és síró hangjuk bizonyít; világos, hogy a siketnémás hangot 
maguk a siketnóma-intézetek adják védenceiknek. Miért nem tud
nak mást adni, tisztább hangot, természeteset? Kell, hogy a hang- 
fejlesztésben hiba legyen. Ne elégedjünk meg tehát eredményeink
kel. Próbálgassunk, kísérletezzünk; előbb-utóbb célhoz érünk. Kel
ler kisasszony hangsúlyos beszéde arra is figyelmeztet bennünket,
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hogy a monoton beszéddel se elégedjünk meg növendékeinknél, mert 
énekével megmutatta, hogy erős akarat és kitartás mellett a lehe
tetlennek gondolt is lehetségessé válik.

Talán a sn. beszédjének ellenőrzési szervét kell az eddigieknél 
jobban kifejleszteni, mondja továbbá Bell. Segítő eszközül újólag 
figyelembe ajánlja a legtöbb amerikai intézet által elfogadott Bell- 
féle fonetikus írást, a visible speech-t (látható beszéd). E fonetikus 
írás általános bevezetésével — úgymond — már egy fokkal megkö
zelít bet nők célunkat, hogy siketnémáinknak természetes beszédet 
adjunk.

Ezt a fonetikus írást magam is ismerem; bármely hangot, 
hangárnyalatot ki lehet vele fejezni. Könnyen el is lehet sajátítani; 
csak az úgynevezett alapjeleket kell ismerni s kiki maga megszer
kesztheti az összes hangárnyalatok abc-jét. Már most csak azt kel
lene tudni, vájjon az I. osztályos sn. gyermek könnyebben fel
ismeri-e a külön-külön értelemmel biró, apró fonetikus jelekből ösz- 
szetett, Bell-féle betűt és betűket, mint a rendes latin betűket? 
Egyik-másik amerikai értesítőben azt találtam, hogy a rendes írás 
mellett fonetikus írást is tanulnak és tudnak a növendékek, aminek 
különösen a hangjavítási órákon veszik hasznát. Olyan intézet is van 
azonban, amely az első négy osztályban törölni akarja a Bell-féle 
fonetikus írást. Valószínűleg nehézsége miatt. Vagy talán előnyét 
nem tudták még kellőképen kihasználni és feleslegesnek tartják 
tanítását az alsóbb osztályokban. De lássuk, mit akarna Bell az 
Írásával!

Bell azt mondja: a hangsort nem szükséges, sőt nem is sza
bad megállapítani. Rögzítsük meg az intézetbe lépő siketnémának 
magával hozott hangjait. Ezek rögzítésénél vegyük segítségül a 
visible speecli betűit. Minden újonctól kimondott hangnak, hang
árnyalatnak ismertessük meg a fonetikus betűjét, jelét. Az eljárás 
ugyanaz, mint a rendes betűknél. Természetes, hogy minden újonc 
más-más hangokat hoz magával, azok íratásánál is teljesen egyéni 
eljárást kell követnie az oktatónak. Alig van olyan hang,,.amelyre 
az újonc siketnémát meg kellene tanítani. Kiejtette az már vala
mennyit, mielőtt az intézetbe került. Tehát hangfejlesztésre, a han
gok megállapított sorrendjére nincs szükség. (?) A hangok és hang- 
árnyalatok rögzítésénél, izomérzésénél és Bell-féle írással történő 
ellenőriztetésénél és felismertetésénél, illetőleg az olvasásnál és a 
szájról olvastatásnál teljesen egyéni oktatásra van szükség, ellen
tétben a jelenleg dívó, az osztály keretében alkalmazott egyéni okta
tással. Az igazi egyéni oktatás is egy lépés a tökéletesség felé.“

Ha nem fogadhatjuk is el Belinek vázolt véleményét az újonc 
siketnémáknak magukkal hozott hangjaira vonatkozólag, mégis gon
dolkozzunk e kérdés felett. A lehetőségek keretében így talán töb
bet, szebbet sikerül felmutatnunk, mint ha csak gépiesen másolunk, 
vagy a magunk tudományára, ügyességére támaszkodva haladunk.

ügy látom azonban, hogy a tengeren túl is másolnak a ke- 
vésbbé gondolkozók, másoltatni törekednek a tapasztaltak és veze
tők. Ugyanis ellentétben Bell törekvésével, Erancis L. Clem mind
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járt Bell után egy kitűnő hangsort ajánl. A mássalhangzók sor
rendje: s, f, th (interdentális sz), wh (bilabiális f), p, sh, t, k, v, th, 
(interdentális z), w, b, m, d, g, 1, n, x, qu, eh, r, z, zh, j, ng, y. 
A magánhangzók sorrendje: í, ó, a, ae, u, ie, ah, oe, uó, oe, ou, aw 
(bilabiális v), oi, ue, o. Hogy miképen gondolja kapcsolni Clem a 
magánhangzókat a mássalhangzókkal, azt legfeljebb csak a taní
tandó szavaknak általa megállapított sorrendjéből lehet következ
tetni.

Miss Florence M. Clegg a rajz és kézügyességi oktatásról 
tartott előadást. A modern rajz és kézügyességi oktatásról számol 
be úgy az előadás, mint a rajz- és kézimunka-kiállítás fényképe is. 
Hazai intézeteink enemű munkásságát nem említhetem, mert nem 
ismerem, de a snk. budapesti áll. intézetéről állíthatom, hogy ugyan
azon az úton halad, ugyanazokat az eredményeket mutatja fel, mint 
az amerikai intézetek. Ott valamivel talán mégis többet és tökéle
tesebbet mutatnak fel a fiúk kézimunkájából, mint nálunk, mert 
mint látom, óraszámuk is több és nem tekintik azt csak olyan mel
léktárgynak, mint nálunk. A fiúk kézügyességi oktatása a famun
kából meríti csak anyagát, így van azután, hogy bizonyos mű
asztalos munkák is szerepelnek nemcsak a tantervben, hanem a 
gyűléssel kapcsolatos kiállításon is.

Artúr Holmes, a Pennsylvániai egyetem tanára a jellem
képzésről tartott ezután előadást, melyben kiterjedt a szuggeszcióra, 
hypnotizmusra; megemlíti a gondolat-olvasást, jóslást; rámutat a 
hőstettek rúgóira, az önszuggeszcióra, a hit hatalmára; példákkal 
illusztrált mindent, amiből aztán levonta következtetéseit. Az ember 
olyan, ahogyan szivében gondolkozik. Tehát ezt a szivet, lelket kell 
befolyásolni a jóra. Emelkedett, magas gondolatok, hőstettek példái 
assimiláló hatásúak. Ilyen hatásoknak tegyük ki a gyermeki lelket. 
Lélekben erős, jellemes emberek nevelhetnek csak jellemeket.

Majd ismét azt mondja: Az embert cselekedeteiről lehet meg
ismerni, mert ezeket benseje, igazi lénye szabja meg. A lények egy
másra hatással vannak. A nevelő van hivatva hatással lenni a ne- 
velendőre, azt saját képére formálni. A nevelő tehát cselekedetei
ben is erős jellemű legyen. Az apró embert csak jó lélek, erős jellem 
képes jellemessé nevelni.

M. Bruhn a Müller-Walle-féle szájról való leolvasási mód
szert ismertette. Ez az eljárás nem csupán az egyes hangok lát
ható képének a felismertetésén, hanem a hangkapcsoknak, hangcso
portoknak a leolvasásán alapszik. Nem is tisztán csak a szájról ol
vasnak le a növendékek; megtanítja ez a módszer a növendéket, hogy 
a beszédet az arc és gége izmainak mozgásából ismerje fel. Az 
amerikai intézetekben külön és rendszeres szájról olvasási órákat is 
tartanak. Halomra gyártják ott is, Angliában is, Németország
ban is az ilyen gyakorlatok számára a vezérkönyveket. Talán már 
más országokban is próbálkoznak e nemű, külön gyakorlatokkal? 
Nálunk az vehetné hasznát a Müller-Walle-féle szájról olvasási 
módszernek, aki későbben ■ megsiketült, felnőtt magántanítványo-
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kát tanít. Tapasztalatait ha közreadná és egy ilyen vezérkönyvet 
lefordítana, nagy szolgálatot tenne a köznek.

Mr. Harris Taylor a növendékek szellemi képességeiről tartott 
előadást, melyben a tehetségek szerinti szétválasztás szükségessé
gét hangoztatta.

Tárgyalás alá került az olvasás kérdése is.
Vasárnap délelőtt az Istentisztelet után a hitoktatás kérdé

sét tárgyalták.
Délután Miss Harriet Rogers, Mary H. True, Miss Srah Fuller 

és Caroline A. Yale a hangbeszéd tanításának első apostolai mondták 
el egymásután érdekes visszapillantásaikat.

Kimerítő előadást tartott Ranger tanár „Az állam kötelessé
gei a nevelés-oktatás terén“ címmel, míg Miss Jane S. a kerti munka 
tanításának fontosságáról iparkodott meggyőzni hallgatóit.

A gyermeki képzelet nevelés és irányítása című tételt M. 
Buel, M. Franees és M. Keen fejtegették.

Az alkalomszerű oktatásról L. Blair, I. Evelyn és H. Strick- 
land mondották el véleményeiket.

Ez érdekes tétel után, melyeknek megvitatásában élénken 
résztvettek a jelenlevők, a Harper által szerkesztett Oriphont mu
tatták be és próbálták ki a különböző fokú siketségben szenvedő 
gyermekeken. Ez a készülék, bár nincs teljesen körülírva, csak az 
eddigieknél valamivel tökéletesebb hallócső lehet. A kísérletek so
rán kitűnt az oriphonról, hogy még a minimális hallású gyermekek
nél is elősegíti a hangvezetést, de a kisérő mellékzörejek miatt még 
tökéletesítésre szorul.

Cári R. Ryoir és Mrs. Anderson az egyesület figyelmét a 
Montessori-féle tanítási eljárásra hívták fel. Utóbbit a gyűlés fel
kérte, hogy a következő gyűlésig dolgozzék ki egy vezérkönyvet a 
sn. intézetek számára és részletesen számoljon be kísérleteinek ered
ményéről.

Az 1910. évi adatok szerint Amerika Egyesült-Államainak 
területén 45,708 tanköteles korú siketnéma él, kik közül 597 a vak 
siketnéma. Minthogy az Egyesült-Államokban és Canadában je
lenleg csak 12,721 siketnéma részesül oktatásban, még sok intézetre 
van ott szükség, hogy az összes tanköteles korú siketnémák oktat
hatók legyenek.

A tisztújításnál ugyanazokat választották meg három évi 
időtartamra, akik eddig is ki voltak tüntetve az egyesület bizalmá
val. A legközelebbi gyűlést 1915-ben fogják megtartani.

Michels Fülöp.
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Dr. Bihari Károly ünneplése.
Dr. Bihari Károly kartársunk tiszteletére — akadémiai ki

tüntetése alkalmából — a snk. bpesti áll. intézetének tanári testületé 
május 3.-án az Aréna-úti Ehm-vendéglőben barátságos összejövetelt 
rendezett, amelyen az ünnepeltnek feleségén és családtagjain kívül 
részt vettek — testületük több tagjával — Berkes János (Bpest, 
gyp.-i int.), Borbély Sándor (Vácz, snk. int.), Herodek Károly 
(Bpest, vakok orsz. int.), Éltes Mátyás (Bpest, áll. kisegítő isk.) 
igazgatók; Adler Simon ig. (Bpest, vakok int.), Rózsa Ede és Salgó 
Elemér kartársak (Bpest, izr. snk. int.), Németh László ig. (Kecs
kemét), Mlinkó István ig. (Eger) és a snk. pozsonyi intézete tanári 
testületének képviseletében Pirovits Jenő kartársunk; a Cházár A. 
Orsz. Sn. Otthonból Tóth Mihály és Molnár Péter. Az első beszédet 
Klis Lajos ig. mondta, időrendileg ismertetve és méltatva az ünne
peltnek sokoldalú munkálkodását. Borbély S. Dr. Biharinak az 
egyesületünk alapítása, megindítása és mindenkori támogatásával 
szerzett érdemét hangsúlyozta különösen, mondván: ,, . . . mi még 
tudunk valami olyat is, amit még az Akadémia sem tud. Neveze
tesen azt tudjuk, s jobban tudjuk, mint az Akadémia, hogy Te már 
váczi s ifjab korodban is értékes társadalmi kérdéseket feszegettél 
s azoknak egyikét valóra is váltottad: megalakítottad s évekig vé
reddel tápláltad a Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesüle
tét. Én tehát úgy is, mint a váczi intézet igazgatója — ottani kar- 
társaim megbízásából és nevében — s úgy is, mint említett egyesü
letünknek ezidőszerinti elnöke, kellő jogcím alapján üdvözöllek tisz
telettel, szeretettel s az értékességed előtti hódolattal.“

Simon József mint a „Méhkas“ kezdeményezőjét méltatta 
Dr. Biharit s beszéde végén az ünnepeltnek feleségét köszöntötte fel. 
Dr. Bihari megköszönvén az üdvözléseket, hódolt br. Eötvös József 
szellemének; kifejtette, hogy Eötvös eszméinek hatása alatt miként 
igyekezett berendezni életét s minden magyarnak követendő pél
dányképül állította a nagy államférfiút.

Táviratban üdvözölték az ünnepeltet: Dr. Tragor Ignác tkp. 
ig., dr. Preszly Elemér orsz. képv.; a snk. körmöcbányai, soproni, 
jolsvai, kaposvári, temesvári, debreceni, kecskeméti, kolozsvári, egri 
és a vakok kolozsvári intézetének tanári testületéi; a borosjenői 
gyp.-i int. nevében Csapó György ig., Tolnai Béla ig. és Natonek 
Berta kartársunk (Bpest, izr. snk. int.). A snk. aradi, szegedi és 
ungvári intézetének tanári testületéi pedig —-  az összes tagok alá
írásával — levélben köszöntötték dr. Biharit. A táviratok, levelek 
— Tóth Mihály írásbeli üdvözlésével együtt — a beszédek után 
felolvastattak.

Dr. Bihari most pályadíjat nyert művének kiadásán munkál
kodik. Addig is, míg az közkincscsé válik, alkalmilag ismertetni 
szándékozunk. K.
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A Pivár-emléktábla leleplezése.
(Két képpel.)

Pivár Ignác emléktábláját, mely a csobánkai rk. templom 
homlokfalába illesztetett, május 4.-én leplezték le. Nagy napja volt 
ez Csobánkának, a Pilis-hegység erdős csoportjaival koszorúzott 
bájos fekvésű pestmegyei községnek. A Himnusz után az ünnepélyt 
— amelyen képviselve voltak: a kultuszminisztérium, a kegyes
tanítórend kormánya és váczi rendháza, a sikenémák váczi, bpesti 
és egri, továbbá a vakok bpesti intézete és gyámolítója, a bpesti 
gyógypedagógiai intézetek, élükön Berkes János szaktanácsi elő
adóval, a Cházár András Orsz. Siketnéma-Otthön és a bpesti siket- 
némá-társaskör — Neisz Ferenc, a község jegyzője nyitotta meg, 
aki Almássy Sándort, a pomázi járás főszolgabíráját is helyettesí
tette. Az ünnepi beszédet Borbély Sándor, a váczi siketnéma-intézet 
igazgatója mondta. Utána Pillmann Alfonz plébános gondjaiba 
vette az emlékművet. Mátray János piarista tanár a bpesti rendház, 
Záborszky Árpád tanár a snk. váczi intézete, Herodek Károly igaz
gató a vakok bpesti és kolozsvári intézete, Vitár Rezső gondnok 
a Vakokat Gyámolító Orsz. E., Palócz Amália a gyámolítóban levő 
vakok, Mlinkó István igazgató a hevesmegyei sn. intézet, Budai 
István titkár a Snk. Ch. A. 0., dr. Tóth István min. s. titkár dr. 
Náray-Szabó Sándor, államtitkár nevében — Pivár érdemeit mél
tató beszéd kíséretében — megkoszorúzták az emléktáblát. A mi
nisztérium koszorújának felírása így szól: „Pivár Ignácnak, a vakok 
oktatásügye apostolának, kegyeletük jeléül — munkatársai.“ Be
szélt még Szalay Sándor sn. kertészsegéd a Társaskör nevében. Az 
ünnepélyt a Szózat zárta be. Utána Pivár arcképével és a tábla 
szövegével emléklapot osztottak szét, mikből a község apraja-nagyja. 
is kapott. Az ünneplők azután elzarándokoltak Pivár szülőházához, 
mely a község északnyugoti végén van (307. sz,): A snk. debreceni; 
intézetének tanári testületé és a vakok eperjesi intézetének tiszti
kara táviratban fejezték ki az ünneplőkkel való együttérzésüket.

Az emléktáblát Jablonszky bpesti kőfaragó-mester készítette, 
felírása így szól:

„Ebben a községben született Pivár Ignác kegyes-tanítórendi 
áldozópap, a siketnémák váczi s később a vakok budapesti országos 
királyi intézetének igazgatója: a természet mostoha gyermekeinek 
atyai gondviselője. Született 1843. április 2.-án, meghalt 1905. 
május 3.-án. Ez emléket a tanítványok hálája, a kartársak kegye
lete, a rend nagyrabecsülése és szülőközségének tisztelő elismerése 
szentelte az önfeláldozó emberbarát emlékezetének.“ K.



6. szám MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 141

A leleplezés után.

Pivár szülőháza.
(Szalay Sándor felvételei.)
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VEGYESEK.

A Magyar Siketnéma-Oktatás 7. száma közgyűlésünk előtt, 8—9. 
száma pedig együtt szept. 1.-én fog megjelenni.

Dr. Jankovich Béla Y. K. M. máj. 3.-án Kolozsváron időzvén, Gopesa 
László min. tanácsos, dr. Kuncz Elek tank . főigazgató, Fekete Nagy Béla h. 
polgármester és Váró Béni k ir . tanfelügyelő kiséretében m eglátogatta a snk. 
intézetét, ahol egy növendék üdvözölte. A m iniszter maga is több kérdést in té
zett a növendékekhez és igen érdeklődött oktatásügyünk fontosabb kérdései s 
az intézet különleges viszonyai, többi között az idén m egtartandó 25 éves ju b i
leum irán t. M egtekintette a rögtönzött rajz-, kézügyességi és kézim unka-kiállí
tá s t s az eredmény fölött meglepetését és elismerését nyilván íto tta ,

Szegedi liirek. Dr- Tóth István min. s. ti tk á r  ápr. 29. és 30.-án Szege
den tartózkodott s m eglátogatta a snk. intézetét. — A M agyar G yerm ektanul
mányi Társaság szegedi fiókköre m egválasztotta ügyvezető-alelnökké Klug  
Péter sn. intézeti igazgatót, Ábrahám Jánost pénztárosnak és Mayér Dezsőt 
jegyzőnek. — A Szegedi A tlétikai Klub m egválasztotta P lich ta  Bélát igazgató
nak, Milaszsin, G yulát ellenőrnek. (Valamennyien kartársaink .)

Olgyai Jánosnak, a snk. kolozsvári intézete első igazgatójának Olgyán, 
Pozsonymegyében élő özvegye szerény nyugdíjából is m eg takaríto tt összegből 
2000 K alapítványt  te t t  a snk. kolozsvári intézete 25 éves jubileum a alkalm á
ból. A kam atokat kétévenkint oly siketném ának kíván ja  ju tta tn i, k i az in té
zetben tan u lt és ipari, v. egyéb pályán m agát önállósítani akarja .

A szaktanács máj. 10.-i gyűlésének tárgyai: 1. A szaktanácsi sza
bályzat. 2. A gyp.-i intézetekben az 1913— 14. isk. évben használandó 
tankönyvek.

Előadást tartott a snk.-ról ápr. 2'7.-én Gyűl afehérvárott Nagy P é
ter kolozsvári igazgató; egyik kartársunk pedig a tan ítást m utatta  be 
néhány növendékkel. U tána gr. M ajláth Gusztáv Károly b. t. t., erdélyi 
püspök Ígéretet te tt, hogy egy sn. növ. eltartásáról évröl-évre gondos
kodni fog; a jelenlévőket pedig kérte, hogy lépjenek a pártoló tagok 
sorába.

Kellel’ Helénről, a nagyműveltségű am erikai sn. és vak leányról azt 
üjságolja a B. H. (május 8.), hogy a spanyol k irá ly  második fia mellé — aki 
sn. — szerződtették nevelőnek és hogy K. most fogja alkalm azni először peda
gógiai elveit a gyakorlatban. Szakembereknek nem kell bővebben fejtegetnünk, 
hogy e röpke h ír mennyire nem felelhet meg a valóságnak. Hogy K. H., ki 
csak később tan u lta  meg a hangos beszédet és akinek beszéde — m int azt egy 
i t t  já r t  barátnőjétől tud juk  — meglehetősen érthetetlen, egy siketném a gyer
meket, még ha az főherceg is, beszélni tanítson, az merő lehetetlenség. V ájjon 
hogy ellenőrizné, hogy magas (már t. i. szárm azására nézve) tan ítványának  
szájállása az egyes hangok kiejtésénél megfelelő-e? Nem is szólva arró l, hogy 
nem tudná megítélni, hogy a hangok helyesek-e és annál kevésbbé tudná ezek 
h ibáját k ijavítani. Hogy ilyen h ír mégis napvilágot lá tha to tt, annak egyszerű 
a m agyarázata. Tolsztojról, k i a világtól elvonulva élt és így a nagyvilágban 
történtekről tudomása nem lehetett, valahányszor egy-egy műve megjelent, 
élelmes kiadója a legkülönbözőbb híreket bocsátotta világgá, m iről a kiváló 
írónak természetesen fogalma sem volt, m ert különben erélyesen tiltakozott
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volna ez ellen. Azt hisszük, hogy a  K. H.-ről szóló h ír t is hasonló körülm ény
nek kell a rovására írnunk.

A siralomházban c. a la tt í r ta  le Szentgyörgyi Gusztáv k a rtá rsu n k  egy 
halálraítéltnek utolsó napi lelkiállapotát. A meglepően sikerü lt lélekrajz a 
szerző kiadásában Váczon jelent meg; a csinos könyvecske á ra  2 K 50 £. — 
Amiként Munkácsy neve a „Siralom ház“ révén kapott szárnyra és röppent a 
nagyvilágba, azonképen kívánjuk, hogy Sz. kartársunknak  ez az első ilynemű 
nagyobb lélekzetű m unkája sikerekben gazdag írói m unkálkodásnak legyen 
kiinduló pontja.

Óvakodjunk a tüdővésztől c. a la tt Okolicsányi-Kutliy Dezső dr. egye
temi m. tan á r ú tm utatása szerint két színes falikép jelent meg. Az egyik 
táb la  jól m egválasztott szemléltető képekben azt m agyarázza, hogy mi terjeszti 
a  tüdővészt. A m ásik pedig azokra a m ozzanatokra m utat rá  képeivel, amelyek 
alkalm asak arra , hogy a tüdővésztől óvjanak meg bennünket. A tetszetős ké
pek, a rövid szöveg, amely népies nyelven m indent elmond, ami a tá rg y ra  
vonatkozik, megérdemlik, hogy minél több helyre, ahol a tanuló ifjúság  és a 
közönség sűrűbben megfordul, kifüggesztessenek. A táb lák  nagysága 70X102 cm. 
Kgy-egy kép á ra  2 K. Megrendelhetők a  Polatsek-féle tem esvári könyvkeres
kedő cégnél. (Eng. vkm. 20.698—1913. sz. r.)

Zsembay Ferenc, a snk. ungvári intézetének tanára máj. 10.-én 
tarto tta  esküvőjét Paluzsa Piroskával, Paluzsa Géza, ny. urad. intéző 
leányával, Kassán.

Hibaigazítás. Az 5. sz. 100. oldalán alulról a 4. sorban (37. §) 
4% helyett 40% olvasandó.

Meglátogatták máj. 7.-én a bpesti ref. theologiai akadémia III-IV . 
éves növendékei — P. Pap István tanár vezetésével —  a snk. bpesti áll. 
intézetét.

Az épités miatt Y. 15.-én volt a vizsga a snk. bpesti áll. intézeté
ben. A növendékek rajzait, kézügyességi készitményeit kiállították.

Képzőnkön a szakvizsga máj. 27., 29., 30.-án volt; (lapzáráskor: 
mind a 13 jelölt írásbelije sikerült; vizsgái elnök: Dr. Tóth István 
min. s. titkár.) az I. évesek alapvizsgája jun. 24., 25., 27., 28.-án lesz.

Gyászhir. Özv, K isfa ludi Puha Jánosné, sz. Tornyai M ária —• 
Puha László kartársunk édesanyja — máj. 1.-én 69. évében meghalt 
Ekecsen. — Eossoviis József, a vakok bpesti orsz. kir. nevelő- és tan 
intézetének ének- és orgona-tanára máj. 14.-én 58. életévében elhunyt, 
amit a tanári-testü let gyászjelentésben adott hírül.

Sn. feltaláló. M. Reverdy francia sn. mechanikus egy újrendszerű 
motoros csavarcsónakot ta lá lt fel, melyet az Isle-folyón m utato tt be nagy
számú szakember és közönség előtt. ITjabb bizonyítéka ez a snk. kiképez- 
hetésének és kiképeztetésük szükségességének. (Revue.)

Kerti iskola a snk. részére. A Stoke-on-Trent-i intézettel kap
csolatban kerti iskolát szerveztek. A tanítás egy 3 és fél láb magas 
deszkakerítésből, oszlopokon nyugvó tetőzetből álló helyiségben történik, 
mely mozgatható függönyökkel van felszerelve. A szükséges munkákat 
az intézet nagyobb növendékei végezték. Egyelőre csak hét osztály ta 
nul így, amelynek növendékei tehát testi és szellemi megerősödésükre 
az év legnagyobb részét a szabad ég a la tt töltik. A jövő isk. évre 7 újabb 
ilyen osztálynak a szervezését határozta el az intézet tanári kara. A „The
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Teacher . . c. angol szaklap a kerti iskola egyik osztályának a képét is 
bemntatja. (The Teaehter of the Deaf.)

A természetes jel térhódítása. A természetes jel érvényesülése a 
hangos beszéd tanításában mostanság igen élénk vita  tárgya minden 
nemzet szakirodaimában. A. Hecker olasz kartársunk igen figyelemre
méltó tudományos cikket ír t  e tárgyról. Bebizonyítja, hogy a gesztus 
nem egyéb, m int a természetes jelnek egy neme, valam int az u. n. „ak
ció“ és mimika is az. H a m int gesztus m imikát és akciót használjuk a 
természetes jelet a beszédtanításban, műveljük azt rendszeresen és mód
szeresen. (Rivista di Pedagógia Emendatrice.)

A francia snk. hálája. A dél-kelet franciaországi snk. egyesülete 
Abbé de l’Épée születésének 200. évfordulójára rendezett ünnepi köz
gyűlésén (Cannes) Eugène Graff, sn. azt a javaslatot te tte : Kéressék 
meg a képviselőház, hogy az akkori legnagyobb franciának, a snk. ön
zetlen pártfogójának: abbé de l’Épéenek hamvai, méltó helyükön, a 
Panthéon-ban helyeztessenek el. A közgyűlés egyakarattal elfogadta a 
javaslatot. A snk. egyesületei közül alighanem ez a legnépesebb: ezidő- 
szerint 454 tagja van. (Revue générale.)

Egyesületünk kiadványai. 1. Lapunk I —X I V . évfolyama. Az első 
négy évfolyam ára á 25 K, de ezek csak annak adhatók el, aki az eddigi 
évfolyamokat mind megveszi.

2—3. Évkönyv 1903. Évkönyv 190b. Tartalm a: az egyesület mű
ködése, közgyűlése; értekezések. 1—1 példány 50 fillér. Bélyegekben is 
küldhető.

4. Juan Pablo Bonét: A  betűknek elemeikre való felbontása és a 
némák beszédre való tanításának művészete. M adrid, 1620. F ord íto tta  
Adler Simon. Ára 2 K.

5. Nagy Péter: Fonétizáló állvány és asztalka. (Ism ertetését 1. 
M. S. 0 . 1912. 7. sz. 144. oldal.) 1 drb állvány keményfából 32 K (10 drb 
300 K ) ; fenyőfából, olajfestéssel v. barnára pácolva 27 K (10 drb 
240 K ) ; 1 drb asztalka keményfából 54 K (10 drb 490 K ) ; fenyőfá
ból 42 K (10 drb 360 K ). A szállítási d íja t és a csomagolást utánvéttel 
a megrendelő fizeti; ez utóbbi önköltségi árban szám íttatik és a külde
mény értékének 4— 5%-ánál több nem lehet.

6. Zaborszky Árpád: Képek a tornatanításhoz. (Tollrajz.) Egy so
rozat (18 tábla) 15 K.

7. Kegler F.: Adatok a 8. T. 0 . E. 10 éves történetéhez. Ára 25 
fillér. Bélyegekben is küldhető.

A megrendeléseket legcélszerűbb postautalványon egyesületünk 
pénztárnokához küldeni. (L. a lap homlokán.)

Szerkesztői üzenetek. Bánkvár. Nem illeszthettük m ár be; jó lenne 
a szept.-i vál. gyűlésre. — V. J K .  E. S—n. A növendékek csoportosításáról 
szóló dolgozataik értékesítési m ódját szeretném megbeszélni Keszthelyen. — 
A Bulletin . . . .  előfizetőinek. A mű a szerk.-kiadó betegsége, elfoglaltsága 
m iatt késik. T artalm a kárpótolni fog a várakozásért.
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