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A győri kongresszus.
Az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének a magy. kir. 

állami tisztviselők erkölcsi és anyagi javai érdekében szeptember 
20—22.-én Győr városában tartott IV. kongresszusa a karhoz min
denképen méltó keretben folyt le. E nagygyűlésükön bizonyságot 
tettek a tisztviselők arról, hogy a XX. század vezérlő eszméjét — 
a szervezkedést — megértették, átérezték és hogy az egyesült erővel 
való munkálkodás nagy gondolata erősen összekapcsolja sokféle ta
gozataikat.

Az összetartozandóság és az együttérzés eleddig nem tapasz
talt módon fejeződött ki a győri kongresszuson, melyen az összes 
társ- és rokonegyesületek megbízottam kivül ott láttuk az egyház, 
a kormány, a hadsereg legelőkelőbb képviselőit.

Egyesületünk nevében Borbély Sándor elnök és a titkár vettek 
részt a kongresszuson, amelyet — a mintegy 45 képviselt egyesület 
közül — 17 köszöntött is.

Borbély Sándor — sorban negyedikként — a következő üd
vözlést mondta:

Méltóságos Elnök úr! Mélyen tisztelt Kongresszus!
A Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete nevében tanú

ságot óhajtok tenni arról az egyhangú közgyűlési határozatunkról, 
mely egyesületünknek az A. T. Ő. E.-nek e IV. kongresszusán leendő 
képviseltetését kimondotta.

Egyesületünk vezetősége meg. van arról győződve, hogy az álL 
tisztviselők egyetemes érdekeinek leghivatottabb képviselője az Á_
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T. 0. E. Nem is mulasztunk el egy alkalmat sem arra, hogy e meg
győződésünket tagjaink között emlegessük s őket e lelkes vezérletü 
egyesületbe toborozzuk.

Az Á. T. 0. E.-nek nagyérdemű elnökétől: gr. Batthyány Ti
vadar úr Öméltóságától volt szerencsénk hallani a mi szőkébb körű 
kongresszusunkon (1910. nov. 26.-án) azt, amiről az Á. T. 0. E. e 
IV. kongresszusának előkészítő munkálataiból is örömmel győző
dünk meg, hogy t. i. az egyetemes érdekekért folyó és a régi elvett 
jogok visszaszerzésére irányuló küzdelem mily bölcsen összeegyez
tethető. Tisztelettel köszöntőm e kongresszust és kivánom, hogy ta
nácskozása és határozata a nemzeti társadalom érdekében nemcsak 
munkálkodni tudó, de akarni is akaró lelkek megnyugtatására és a
haza üdvére minél gyümölcsözőbb legyen.*

Érzésben és gondolatban az ország tisztviselőinek tizezrei vet
tek részt a kongresszuson. Az üdvözlő és csatlakozást kifejezőknek 
jegyzéke — mindkét főnapon — hosszú lajstromot tett ki.

A kongresszus — amelyen 21.-én gr. Batthyány Tivadar, 
22.-én Kosinszky Viktor elnökölt — dr. Andor Endre főelőadó ja
vaslatára kéri a szolgálati pragmatikát; az automatikus előlépést (a 
fizetési fokozatokban 3 évi várakozási idő után); a státusviszonyok 
rendezését; a napidíjak és fuvarköltségek uj szabályozását; a lakás
járandóságnak a katonai havidíjasokéval egyenlő elvek alapján való 
megállapítását; az új nyugdíjtörvény (1912:LXV.) módosítását, 
kiegészítését (tanároknak 30, a többi alkalmazottaknak 35 évi szol
gálattal való teljes nyugdíjjogosultsággal);'*) a nyugdíj járulékból 
(1912:LXV. 30. §.) internátusok, tisztviselői kórházak (átmeneti
leg kórházi külön szobák), szanatóriumok, üdülőházak, árvaházak 
létesítését; a lakás és élelmiszerek mesterséges drágulása áradatának 
az uzsora határán alulra szorítását és árszabályozás gyanánt az 
állami birtokok terményeinek és áll. iparüzemek készítményeinek 
elsősorban a tisztviselői szövetkezeteknek való eladását (az e tekin
tetben egyes kategóriák által már élvezett kedvezménynek az egész 
karra való kiterjesztését); a családi-pótlék-törvény kiterjesztését és 
a drágasági-pótlékot.

*) A kongresszus nyugdíj ügyi albizottsága javasla tának  1. pontja igy 
szőlt: „A tanárok  30 éves nyugdíjjogosultságának visszaállítása m ellett kérjük, 
hogy 35 évi szolgálat u tán  minden állam i alkalm azottnak beszám ítható javadal
mazása teljes összegével egyenlő nyugdíjra és a törvényben m egállapított lak 
bérnyugdíjra legyen igénye.“

Idevonatkozőan — keszthelyi közgyűlésünk h a tá roza tá t szem előtt ta r tv a  
— a kongresszus ügyrendje értelmében előzetesen írásban kértük  a bizottságot: 
„Kegyeskedjék félreértések elkerülése céljából javaslata 1. pontjába, a 2,-ik szó 
után lcözbevetőleg beszövegezni —  ideértve a silcetnéma-intézeti tanárokat is. Ké
résünket a majdnem egy századig tartó gyakorlatra alapítjuk. Egyben jelentjük, 
hogy ez ügyben alulírt elnök a Tek. Bizottság gyűlésén fel k íván  szólalni. A 
„Siketném a-intézeti. tanárok  orsz. egyesülete“ képviseletében: Borbély Sándor 
elnök, Kegler Ferenc t i tk á r“ . M inthogy a bizottság előadója: dr. Móczár Ele
mér ügyünket érdemileg magáévá te tte  és javas la tá t kiegészítve, megfelelő vál
toztatással terjesztette a bizottság elé: felszólalási szándékunk tá rgy ta lanná  
vált. K.
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Beszédes bizonysága mindez annak a munkának, melyet az Á. 
T. 0. E. végezett valamennyiünkért.

Támogassuk tehát ezt az egyesületet erkölcsi és anyagi erőink
kel! Sorakozzunk tisztes zászlaja alá! Egységben van az erő! Öt 
erősítve, bizony-bizony mi magunk is erősebbek leszünk! K.

Egy uj értékes tankönyvünk ismertetése.*)
E folyóirat olvasói a jul.-i szám egy rövid közleménye alapján 

tudomást vettek oktatásügyünk fejlődését szolgáló és igazoló ama 
legújabb eseményről, hogy Borbély Sándornak, a siketnémák váci 
kir. orsz. intézete igazgatójának a snk. I. osztálya számára megírt, 
mindnyájunk által várva-várt tan- és vezérkönyve a lefolyt tanév 
végén kikerült a sajtó alól. A jelzett közlemény bizonyára egymagá
ban is elegendő arra, hogy a szóban levő tankönyvet a most meg
nyitó tanévtől kezdve valamennyi hazai sn.-intézet minden I. osz
tálybeli növendéke részére megvásárolja, s hogy e tankönyvet a 
hozzátartozó vezérkönyvvel együtt a snk. tanárai és a gyógypeda
gógiai képző hallgatói kivétel nélkül mindnyájan megszerezzék ma
guknak. Borbély S. neve, múltja, közel negyedszázados gyakorlati 
tapasztalata, törhetetlen hivatásszeretete és ihletett tolla ugyanis 
tökéletes biztosíték arra nézve, hogy amit a magyar sn.-oktatás 
előbbre vitele céljából ő ír, az csak jó és hasznos alkotás lehet.

Amidőn ilyen biztos feltevés és határozott megyőződés mellett 
mégis kezembe veszem erőtlen toliamat, hogy B. S.-nak ezt a leg
újabb alkotását közelebbről is megismertessem összes érdeklődő kar
társaimmal, ezzel csupán azt a kedves kötelességet kivánom leróni, 
amellyel mint a szóban levő mű hivatalos birálója, s így a mű első 
alapos megismerője, tartozom az érdemes szerzőnek és a nyilvános
ságnak egyaránt.

Az 1912.—169939. sz. miniszteri rendelettel használatra en
gedélyezett ez a mű Goldfinger Mór budapesti könyvnyomdájából 
nagy nyolcadrét alakú 2 kötetben került ki. A tankönyvül szolgáló, 
tehát a gyakorlati részt magában foglaló első kötet teljes címe: „A 
némák megszólaltatása, vagyis a siketnémák beszédtanításának kez
dete. A siketnémák I. osztályának kiejtési, írási, olvasási, szájról 
olvasási és beszédtanítási anyaga.“ A vezérkönyvül szolgáló, vagyis 
az elméleti részt, a módszeres útmutatásokat magában foglaló máso
dik kötet címe megfelelő kiegészítéssel ugyanaz, mint az első köteté.

Érvényben levő tantervűnk, számos használatban levő tan- és 
vezérkönyvünk, valamint egyéb gyakorlatinak bizonyult tanesz
közeink megalkotója, B. S. bizonyára nemcsak azért fáradozott e 
legújabb művének megírásán, mivel magunk sürgettük és sürgetjük 
még hiányzó tankönyveink megjelenését; hanem — amint az elmé
leti részben maga a szerző is bevallja — főleg azért, hogy a II. és 
III. osztály számára megírt és már megjelent beszédtanítási vezér

*) Ez az ismertetés — noha időszerűsége m iatt is indokolt le tt volna — a 
m últ havi szám keretébe nem volt beilleszthető. A szerk.
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könyvének kezdete is legyen! És nemcsak az állapítható meg, hogy 
valóban hiányt pótló munkát végzett a szerző e művének kiadásával, 
de e könyvnek gondos áttanulmányozása mindenkit meggyőzhet 
arról is, hogy a szerő igen szerencsésen oldotta meg e könyveivel a 
snk. első osztályának alapvető feladatát. Az I. osztály munkaanya
gának — mely a kiejtési oktatás elnevezése alatt magában foglalja 
az I. o. fonetikai, írási, könyvből olvasási, szájról olvasási, szemlé
leti, fogalomkapcsolási, tartalmi- és alaki beszédtanítási sokoldalú 
és egymással összefüggő teendőit — egész anyagát módszeresen fo
kozatos és olyan helyes tanmenetben tárja elénk e könyv, hogy annak 
nyomán haladva az eddigieknél bizonyára tökéletesebb tanítási ered
ményeket mutathatnak fel a jövőben intézeteink első, s eme jobb
nak Ígérkező alapvető munka után folytatólag felsőbb osztályai is. 
Én a magam részéről e műnek különösen azért tulajdonítok nagy 
jelentőséget, kiváló értéket; azért jósolok neki szép jövőt és mara- 
dandóságot, mivel erősen hiszem és reményiem, hogy használata ál
tal megszűnnek azok az óriási különbségek, amelyek a tanítási ered
mények tekintetében összehasonlítások alkalmával ma még feltű
nően észlelhetők intézeteink első osztályaiban. Nézetem szerint 
ugyanis az eddiginél egyöntetűbb és céltudatosabb tanítási eljárást 
és tanulás-módot, s ezzel együtt fokozottab és egységesebb ered
ménynek elérését fogja biztosítani ennek a műnek a használata. Ezek 
mellett nem lényegtelen, sőt nagyon is figyelemreméltó még az a 
szempont is, hogy ez a tankönyv és a hozzátartozó elméleti rész mód
szertani útmutatásai nyomán megteremtődik a sima, hézagtalan és 
biztos áthidalás az első és második osztály tanítási anyaga között. 
Borbély Sándornak, az I. osztály számára írt „A némák megszólal
tatása“ című műve és a I I—III. osztály számára szerkesztett beszéd
tanítási vezérkönyve, mint egymást kiegészítő tanítási és tájékoztató 
eszközök most már teljesen világossá teszik az ugyancsak általa meg
írt és érvényben levő tantervűnk szellemét és kívánalmait. Ezek a 
könyvek arra vannak hivatva, hogy teljesen megszüntessenek taní
tásunkban minden tétovázást, s hogy a snk. beszédtanításának leg- 
fontosab alapvető munkájánál végre észszerű eljárást honosítsunk 
meg tanítási műhelyeinkben. Tantervűnk szerzője tehát igazán kö
telességet teljesített akkor, amikor ezt a legutóbbi értékes könyvét 
nagy áldozatok árán megírta és használatra kiadta.

A 80 oldalra terjedő gyakorlati rész 2 főcsoportra osztja az 
I. osztály tanítási anyagát és pedig: hangtani, továbbá szó- és mon
dattani anyagra. A 67. oldalt lekötő hangtani anyag a következő 
négy főcím alatt nyújtja az első osztály tanítás-tárgyát: 1. A kis 
Írott betűk és az ezekkel alkotott szók. 2. A kis Írott és nyomtatott 
betűk és az ezekkel alkotott szók. 3. A nagy Írott és nyomtatott be
tűk és az ezekkel alkotott szók. 4. Hangnyujtások, hangkötések, hang
torlódások, hosszabb szók és szólamok. A mű 60—80. oldalain ta
láljuk hasonlóan szerencsés, fokozatos és következetes elrendezésben 
a 27. cím alá csoportosított szótani és mondattani anyagot.

A hangtani anyag 150 szépen sikerült, eredeti és művészi ki
vitelű képpel van díszítve és használhatóbbá téve, amely képek leg
nagyobb részben Bartók Lajos váci és kisebb részben Emmer István
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debreceni siketnéma-intézeti rajztanárok tervei után készültek. Aki 
tisztában van azzal, hogy a hallásuktól megfosztott, s e miatt a 
szemlélésnél főképen a látási érzékükre támaszkodó növendékeinknél 
mit jelent egy-egy kifejező ábrázolat; aki tapasztalásból ismeri, hogy 
a fogalmak tisztázásánál, a fogalmak és kifejezések kapcsolásánál, 
valamint a tanult kifejezések felújításánál mily nagy jelentőségű 
és a munkát mennyire könnyítő segédeszköz egy-egy jól sikerült 
kép, annak felesleges bővebben magyarázni, hogy ez a képekkel 
díszített mű egyedül az ábrázolások szempontjából is mennyivel tö
kéletesebb a nálunk eddig használatban volt, de a használatból —• 
miután a készlet teljesen elfogyott s újabb kiadások nem jelentek 
meg — kiesett hasonló tankönyvekkel szemben. A magam részéről 
teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ezt a kedves könyvet 
már csak szép sikerült képei miatt is majdnem olyan áhitattal és 
buzgósággal fogja forgatni az első osztálybeli siketnéma tanuló, 
mint a jó keresztény a bibliát, mint a vallásos mohamedán a koránt.

Mindjárt a 4. lapon 2 igen csinos és gyakorlati kép van. Az egyik 
azt teszi szemléletivé, hogy miként kell az írásnál, a másik pedig, 
hogy miként kell az olvasásnál helyes testtartással ülni. Ezt a két 
képet követik a kis Írott betűk és az ezekkel alkotott szók. Ebben a 
részben találjuk a hangok képzésének következő módszeres beosztású 
sorrendjét, tanmenetét: p, á, t, ó, o, f, a, v, b, d, k, ú, u, m, e, sz, ő, 
ö, g, 1, í, i, n, z, r, ű, ü, j, ty, gy, ny, é, h, c, s; zs, cs, ly. íme, futó
lagos áttekintés után is azonnal nyilvánvaló, hogy a szerző a hangok 
tanításának ezt a sorrendjét az itt-ott szembeötlő eredeti felfogásá
nak érvényesítése mellett főképen az összes eddig kialakult és irány
adóul szolgáló, sarktételszerű tanításmódi szempontok gondos mér
legelésével és kellő figyelmére méltatásával állította össze. E rész
ben az ismertetett hangokból alkotott szók is igen szerencsésen ké
pekkel megvilágítva és nagy gonddal, úgy vannak kiválasztva, hogy 
azok egyfelől a beszélni kezdő kis siketnéma növendék első nyelv- 
szükségletét igazán gyakorlati érzékkel elégítik ki és e mellett azt 
a fontos feladatot is ügyesen szolgálják, hogy az immár tanult han
gok különböző összetételekben folytonosan ismétlődjenek és gyako
roltassanak. A második cím alatt hasonló sorrendben, összehasonlí
tás alapján, továbbá megfelelően ismétlődő és új szók kapcsán ismer
teti a könyv a nyomtatott kis betűket. Ebben a részben mindenütt 
a maga. helyén igen célszerű behelyezéssel már néhány egyszerűbb, 
de gyakorlati értékű mondatocskát és szólásformát is találunk. A 
harmadik cím alatt a nagy Írott és nyomtatott nagy betűket ismer
teti és gyakoroltatja a könyv szintén helyes pedagógiai érzékkel 
megválasztott szó- és mondat-anyagon. A betűk sorrendjét itt már 
nem a kiejtési törvényszerűségek, hanem igen helyesen a betűszár
maztatás szabályai és fokozatai állapítják meg ebben a módszeres 
tanmenetben: C, Cs, Ó, 0, Ő, Ö, E, É, Y, Ú, U, Ü, Ü, I, J, H, K, T, 
Ty, F, P, R, B, S, Sz, L, Ly, G, Gy, A, A, N, Ny, M, D, Z, Zs. 
Hasonlóképen csak az őszinte elismerés hangján lehet megemlékezni 
a 4. cím alatt a hangnyujtások, hangkettőzések, érthető, természetes 
és tiszta kiejtésének biztosítása céljából, valamint a hangtorlódások 
nehézségeinek leküzdése szempontjából szintén módszeres csoporto
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sítással és a gyakorlati használhatóságra való tekintettel kiválasz
tott szó-, mondat- és szólam-anyagról.

A könyv utolsó, vagyis II. fejezete a szótani és mondattani 
feldolgozandó anyagot tárja elénk a következő kérdések és címek 
szerint oszloposán és az együvé tartozás elve alapján csoportosítva: 
Mi ez? Mi az? Ki? Hány? Milyen? Milyen . . . ? Mit csinál? Kö
szöntések. Mi a neved? Mi bajod van? Nem fáj a . . . ? Mit csinál? 
Mit csinálok én? Hol van a (az) . . . ? Kié ez? Kérek . . . t. Ké
rem a . . . t. Alkalomszerű szólamok. Imádkozom.

„A némák megszólaltatása“ című mű eme első, gyakorlati 
kötetének a fentiekben ismertetett értékes tartalma bizonyára min
den szakembert kellőkép meggyőzött arról, hogy e könyv valóban 
a tanulni kezdő siketnéma gyermek kezébe való s hogy ez a tankönyv 
igazán meg fogja könnyíteni a tantervűnk által első osztályaink 
számára előírt tanítási anyag helyes irányú, eredményes feldolgozá
sát és a növendékkel való elsajáttitatását Örömmel és lelkesedéssel 
üdvözölhetjük tehát e könyv megjelenését, s azonfelül őszinte kar
társi elismeréssel adózhatunk Borbély S. kartársunknak ez újabb al
kotásáért. Csak rajtunk múlik most már, hogy méltányolva az ő er
kölcsi és szellemi fáradozásait, igyekezzünk az általa hozott óriási 
anyagi áldozatokat legalább részben pótolni azáltal, hogy a felsőbb- 
ség részéről használatra engedélyezett ezt a hasznos könyvét vala
mennyi hazai intézetünkbe vezessük be és úgy a magunk, valamint 
növendékeink jól felfogott érdekében a most megújuló tanévtől 
kezdve vegyük használatba. A könyv külső alakja is tetszetős; betűi 
és nyomása határozottan elsőrangú, valamint papirja is jó minő
ségű. Ára is — tekintettel az előre látható évi fogyasztás csekély 
voltára és különösen arra, hogy nemcsak gazdag ábrázolásai, de a 
vonal közé Írott szöveg is igen költséges klisék alapján készült — 
.1 koronával igen mérsékeltnek minősíthető.

A könyv második kötete —: amely a tanár számára szükséges 
módszeres felvilágosításokat nyújtja, s mint ilyen az első kötet ve
zérkönyvének tekintendő — címében és külső formájában, valamint 
árát illetőleg teljesen hasonlatos az első kötethez. Ennek a kötetnek 
első lapja Simon Antalnak, a siketnémák váci kir. orsz. intézete első 
igazgatójának az „Igaz mester“ írójának arcképével van díszítve. 
Tartalma 56 oldalra terjedőleg a következő: Elüljáró beszéd. A si
ketnémák oktathatósága. Hogyan tanítható meg a siketsége miatt 
néma beszélni. Szoktatás és készület a beszédhez. A zönge hang kép
zése. Az egyes hangok képzési módja. A kapcsolt hangok (szók) ki
ejtése, írása és jelentése. A kiejtés csiszoltsága. A tananyag feldol
gozása. Segédeszközök.

Az elüljáró beszédben jelzi a szerző, hogy számba akarja venni 
az eddig ismert magyar abc-s könyveket s hogy ennek révén rá akar 
egy-két esetben mutatni az általános tanítás és a részleges természetű 
siketnéma-oktatás közötti viszonyra. Bevallja, hogy ezzel kapcso
latosan az is szeme előtt lebeg, hogy az általános tanítás mezején 
működő néptanítóink lépten-nyomon találkoznak hol egy tanult, hol 
egy tanulatlan siketnémával, akik mellett érdektelenül nem halad
hatnak el. Azért e könyvecskénél — noha első sorban szakemberek
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nek szánta azt — a néptanítókra és más tanügyi emberekre is gon
dolt. Szemelvényekkel tarkítva kivonatosan, de igen találóan mél
tatja itt a szerző Simon Antalnak, a váci kir. orsz. siketnéma-intézet 
első igazgatójának 1808-ban megjelent s az általános oktatás részéről 
még mindig kevésbbé ismert és méltányolt „Igaz mester, aki tanítvá
nyait igen rövid idő alatt minden unalom nélkül egyszerre írni és 
és olvasni megtanítja“ című művét, amely tulajdonképen nem abc, 
hanem inkább módszertani tanulmány az abc köréből; amelyben a 
hangok keletkezési és kiejtési, a betűk iratási és olvasta.tási módja 
nyer bővebb megvilágítást. E könyv ismertetése kapcsán rámutat a 
szerző arra, hogy az írva-olvastató valamint a hangoztatva-olvas- 
tató módszernek magyarországi első szószólója Sim.on Antal, első 
végrehajtói pedig a váci siketnéma-intézet tanárai voltak. Tovább 
a maga igzolására felsorolja a szerző a hazai siketnéma-intézetekben 
kéziratban, vagy nyomtatott alakban használatban volt régebbi 
abc-s könyveket, amelyek azonban az idők folyamán elfogyván, a 
használatból immár kiestek. Ezután ugyancsak az elöljáró beszéd
ben részletesen elénk tárja a szerző e két kötetű abc-s könyvecské
jének három ponton nyugvó alapgondolatát. Első sorban az a kivána
lom tette szinte paranesolóvá e könyvnek megírását, hogy ez által 
biztosítva legyen az I. o. vége és II. o. kezdete közötti kellő áthida
lás; másodsorban ez abc-vel az általánosan érzett hiányt akarta ki
tölteni s egyben-másban valamivel tökéletesebbet, jobbat kívánt 
nyújtani az eddigieknél. Azért alkalmazta a képeket is. Harmadik 
alapgondolata pedig az volt ez abc-s könyvének, hogy külön kötetben 
olyan módszertani utasításokat és gyakorlati tanácsokat is illesszen 
melléje, amelyeknek figyelembe vétele különösen a siketnémák if
jabb tanárainak munkáját könnyíti meg ez abc-s könyv használata 
közben. Egyben módot akart nyújtani a szerző ez elméleti résszel 
az érdeklődő néptanítóknak is arra, hogy legalább nagy vonásokban 
megismerjék a snk. tanítás-módját.

A többi fejezetek tartalmát feleslegesnek tartom szakembe
reink előtt részletezni. A fent felsorolt fejezet-címek magukban véve 
is elég beszédesek ugyanis és az első futó pillantásra azonnal elárul
ják azt, amit különben is megszoktunk már, hogy t. i. Borbély S. 
tollából csak élvezetes, gyakorlati értékű és tanulságos olvasmány 
láthat napvilágot.

Ezzel az ismertetéssel egy benső sugalatból eredő kedves tar
tozást és kötelességet róván le a magam részéről, végül kérnem kell 
valamennyi kartársamat, hogy a maguk hatáskörében szintén igye
kezzenek írásos közlemények és szóbeli tájékoztatás kapcsán az ál
talános tanügy terén működő egyének figyelmébe ajánlani Borbély 
Sándornak „A némák megszólaltatása“ című kettős könyveit. Higy- 
jék el nekem kedves kartársaim, hogy — noha első tekintetre alig 
látszik nagyobb jelentőségűnek a kartársaknak egy ilyen általánosan 
ismertető közreműködése — ezzel igen-igen jó szolgálatot tennének 
nem csak a. magyar siketnéma-oktatásügynek, de főleg a népiskolák
nak is. Eltekintve ugyanis attól, hogy e műnek ajánlása kapcsán 
megindítandó szélesebb körű demonstráció újra különleges oktatás
ügyünkre terelné a néptanítóság ügyemét, s ezáltal élénken támo
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gatná oktatásügyünk további népszerűsítését, az a hasznunk is meg 
lenne belőle, hogy a „Némák megszólaltatása“ nemcsak mint igen 
jó abc-s könyv vonulna be némely népiskolába segédkönyvül, de 
mint nélkülözhetetlen nyelvtanító könyv használatba vétetnék a leg
több, esetleg valamennyi nemzetiségi iskolában is. Ez pedig leg
alább is olyan dicsősége volna mai siketnéma-oktatásunk kifelé is 
ható, állandóan átalakító és reformáló szerepének, mint a múltban 
Simon Antal „Igaz mester“ című könyve. Meggyőződésem és ré
gebben szerzett tapasztalatom szerint ugyanis hazánkban a legtöbb 
nemzetiségi iskola növendékanyaga elég sajnosán némának tekint
hető a magyar nyelv szempontjából. S ha figyelembe vesszük azt az 
általunk tanítási műhelyeinkben immár gyakorlatra felváltott régi, 
axióma-szerű igazságot, hogy egy ismeretlen nyelvet oly körben sa
játíthatunk el legkönnyebben és leghamarabb, ahol anyanyelvűnket 
senki sem ismeri, vagy senki sem akarja megérteni, akkor minden 
közelebbi magyarázat nélkül beláthatja bárki is, hogy az idegen- 
ajkú épérzékű gyermekek legkönnyebben olyan módszer alapján és 
olyan eszközök segélyével taníthatók meg legbiztosabban szépséges 
magyar nyelvünkre, amilyen módszerrel és eszközökkel mi tanítjuk 
siketnéma védenceinket.

Az utóbbiakban körvonalazott gondolataim és törekvéseim si
kere érdekében szólítom tehát a Borbély-féle könyvek terjesztése 
végett magam mellé serényen segítő munkatársakul szeretett kar
társaimat. Klis Lajos.

A kiejtés tanítása.
A siketnéma-oktatásnak legspeciálisabb s egyúttal legértéke

sebb része: a kiejtés-tanítás. Mert hiszen ezen nyugszik az egész 
anyag, melyet a sn. szellemének nemesbülés végett nyújtunk. Azok 
tehát, akik a természetes, vagy a mesterséges jelnyelv segélyével 
művelik, vagy kívánják művelni a, siketnémát, nem járnak a helyes 
úton. Elfeledik, hogy a szellem teljes kiműveléséhez, megnyilvánu
lása finomabb árnyalataihoz: az elvont gondolkodáshoz kizáróan csak 
a hangbeszéd által lehet jutni. A jel csak a konkrét gondolkodáshoz 
vezet, mellyel bizonyos állatok is rendelkeznek.

A kiejtés-tanításról eddigelé is sok szó esett. Azonban még 
mindig akadnak részletekre, melyekkel érdemes foglalkoznunk. El 
kell ismernünk, hogy a kiejtés-tanítás még nem jegecesedett, nem 
forrt ki teljesen és így nem is tömörülhetett egy bizonyos törvényes, 
tudományos rendszerré. Már pedig mindaz, ami forr, erjed, fejlődik, 
nem illeszthető a tudomány állandó kereteibe. Nem csoda, hogy a 
magasabb szférák könnyen átsiklanak rajta. Nem tulajdonítanak 
neki nagy fontosságot, speciális értéket. Pedig a sn.-oktatás terén is 
találunk értékes elemeket, melyeket a tudományos légiók is elfogad
hatnak. Baj, hogy eddig még nem igen vannak szétszórva. Minden
nek megtalálják a maga okát, okozatát, okságát, misem akadályoz 
bennünket abban, hogy a tudomány igazságai közé iktassuk.

Nekünk sok-sok gyakorlati és tapasztalati anyagunk van. Te
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hát ezzel kellene tudományosan foglalkozni. A puszta gyakorlat még 
nem alkalmas (szalonképes) arra, hogy a tudományban foglaljon 
helyet. Elméleti, logikai jegecekre van szükségünk. Lám Pestalozzi 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a népoktatás gyakorlati mezején. 
De a tudomány még nem fogadta be a maga körébe. Herbartnak 
kellett jönnie, hogy abból tudományos rendszert alkosson. Oktatá
sunk mélyítésének tudományos művelésének sok forrása lehet. Az 
első helyen álljon a tanárképzés minősége mely követeli a képző re
formját, időtartamának fokozását. A második helyre jut az oktatás 
specializálódása, nemcsak az egyes szakokat illetően, hanem a szako
kon belül is. Ezek latbavetésével minden bizonynyal jobbat és többet 
produkálnánk, mint jelenleg. Igaz, hogy a mostani hibát némileg 
ellensúlyozhatjuk az észszerű önképzéssel, önművelődéssel is. Nem 
hiszem, hogy találnánk pedagógiai ágat, ahol annyi tevékeny, ön
művelődő, becsvágyó egyén volna, mint mi nálunk. Eokozott tevé
kenységünknek köszönhető, hogy elég fiatal oktatásunkat odavittük, 
sőt némely tekintetben tovább is, ahol más, öregebb pedagógiai ágak 
székelnek. Hogy az önművelésnek, az ügy emelésének még sok hi
bája van, nem nekünk, hanem nagyarányú elfoglaltságunknak róható 
fel bűnül. Hisz a heti 24 órai kemény munka fokozott erőt követel 
tőlünk. A kevesebb óraszám mellett többet produkálnánk, mint 
most.*)

Jobban, kizáróbban szolgálnók az ügyet, gyorsabban s helye
sebben vinnők előre, mint most: a 24 heti óraszám mellett. Nincs 
időnk a gyakorlat révén szerzett tapasztalatokat megemészteni, a 
helyesebbet kiválasztani s tudományos rendszerbe foglalni. Ebből 
önként következik, hogy a jelenlegi 24 órának legalább 20 órára való 
leszállítása nemcsak egészségünk érdeke, hanem az oktatásügyé is! 
Mert nem a napi robotolás, hanem a nyert tapasztalatok feletti gon
dolkodás, rendezés viszi az ügyeket előbbre. A munkában elcsigá
zott test, szellemi pihenés után vágyik. A tapasztaltak rendezésére 
képtelen. A középiskolai tanár a heti 18 óra helyett rendszerint 
14—16 órát tanít. A polgári iskolai tanár heti 22 óra helyett 17—20 
órát tanít. Kérdés, vájjon egy idősebb, megalapozottabb pedagógiai 
ágnál az önművelődés szükségesebb-e, mint a fiatalabb, a fejlődést 
igénylő ágnál, mint pl. a mienknél? Ezek előre bocsátása után lás
sunk néhány érdemleges részletet, melyek a kiejtés-tanítással kap
csolatosak. Első, ami gondosabb javításra, művelésre szorul: a lé
legzési gyakorlatok. Mert hiszen a lélegzés mineműségétől függ az 
alaphang tisztasága, helyessége, természetessége. Tapasztaljuk, hogy 
sok siketnémának nincs tiszta, természetes alaphangja. Az alaphang 
vagy fátyolozott, vagy pedig egyéb hibáju. Rendszerint tisztán fej- 
hang, esetleg mellhang. Az egyik sem jó. Mert nemcsak kellemetlen 
a hallgatóra, hanem a növendék szempontjából fárasztó is.

A fejhang és a mellhang csak akkor helyes, hogyha egymással 
összeolvad, összeforr. Elszigetelt voltában az egyik sem jó. Kérdés, 
hogy mi úton-módon lehet e két hang összeolvadását elérni? A lie-

*) Régebben — a jelbeszéddel való tan ítás  korában — a kötelező óraszám 
— a középiskolai tanárokkal egyenlően — nálunk is 10—18 volt. A szerk.
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lyesen alkalmazott légzési gyakorlatokkal, melyeknél különösen a 
rekesztőizom (diafragma) szerepel. A levegőt a homloköböl felé te
reljük, miáltal megtelik hanghullámmal az orr és a fej minden ürege. 
A hang természetes visszhang zással kerül ki a szájürből. Az ily 
hang, mely a jelzett két hang összeolvadásából keletkezett: tiszta, 
tömör, érthető s tartós.

Továbbá ügyet kell vetnünk a sn. beszélőszerveinek állapotára 
is. így pl. az a tanuló, akinek puha, vagy duzzadt ajaka van, vagy 
akinek a fogsor erősebb hajlása miatt u. n. előre álló álla van, köny- 
nyebben képezi a vokálisokat, jobb a visszhangzása, mint annak, aki
nek vékony, széthúzódó fogsorhoz tapodó, stb. ajka van.

A hangsúly ezidő szerint még mostoha gyermeke a kiejtés
tanításnak. Hisz nyilvánvaló, hogy a sn. hangbeszéde egyhangú, 
szintelen, unalmas. Ehhez hozzájárul még az a hiba, hogy a sn. a 
vidám, derűs stb. dolgokat éppen oly hangnemben mondja, mint pl. 
a szomorú dolgokat. Ugyanígy nyilatkozhatunk a kérdéseket, a 
feleleteket, a csodálkozásokat, az óhajtást kifejező hangokról is. 
E bajon múlhatatlanul kell segíteni. I tt van előttem a hangbeszéd 
erőtana (dinamika). E szerint ez erősségi hangsúlyt mindjárt kezdet
től fogva kell űznünk a beszédtanításnál; helyesebben a kiejtés-taní
tásnál. Ezzel azonban még nem tettünk eleget a kiejtés követelmé
nyeinek.

Ezeken kívül figyelmet érdemel a hang magassága változá
sából eredő u. n. zenei hangjuk is. Első pillanatra talán lehetetlen
nek tetszik a jelzett hangsúlynak a sn. beszédében való érvényesül- 
hetése. Az Egyesült Államok intézetei már foglalkoznak a hang- 
magasság művelésével. Az irány helyes. Mert hisz tudjuk, hogy a 
hangbeszéd hangjai részint zenei hangok, részint zörejek. A s.-néma 
beszédhangja is ebbe a keretbe tartozik. Tehát van zenei hangja is, 
melyet a hang magassága változásánál érvényesíthet. A hang ma
gasságának változása elsőbben a hangulat minemüségétől függ. A 
siketnémának is vannak érzelmei, melyek lüktetése, hullámzása 
a hang magasságába illeszthető. A hallónál a fül, a sn.-nál a tapin
tás és az izomérzés szerepel. Ha tehát a sn. érzelmeinek lüktetését, 
hullámzását belevisszük a beszédszervek mozgásai területére, akkor 
elértük a célt, mely a zenei hangsúlyhoz vezet. A hangmagasság 
változása a hangszalagok rezgési számúval párosul, mely műveletet 
nem nehéz érzékeltetnünk. I tt ne feledjük, hogy a hangmagasságnak 
csak néhány alsóbb fokú változását űzhetjük a sn.-nál. Le kell mon
danunk a hangmagasság finomabb árnyalatairól. így  pl. a teljesen 
sn. tanulónál legfeljebb 2—3 hangnemre, hangmagasságra mehe
tünk. A vokális, vagy a szóhallónál ennél jóval magasabbra is tör
tethetünk. A hangsúlyt össze kell kötnünk a ritmussal, a hangok, 
szótagok, szók, mondatok kiejtésbeli időtartamával. Egyszóval űz
nünk kell a szabályosan váltakozó (ritmikus) beszédet, mely az ért
hetőség szempontjából kívánatos is.

A hangmagasság gyakorlása eleinte csak az egyforma magas 
hangokon történik. Ugyanezt gyakoroljuk a különböző ütemek sze
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rint Később a hangokat össze is köthetjük egymással. Erre a folyó 
beszédben nagy szükség van.*)

A kezdő hang legyen lágy, puha, de tömör. A fenti gyakorla
tok után áttérhetünk a hang magassága emelésére. Ügyelve arra, 
hogy a sn. e magasság változását kellően észrevegye.

Ezt is épp úgy gyakoroljuk, mint a fenti példákat. Különböző 
ritmusok szerint. Megjegyzendő, hogy a szóban forgó művelet csak 
azoknál a siketnémáknál érvényesülhet, akik teljesen normális szel
lemi képességgel bírnak. Az egyes hangok gyakorlása után követ
keznek a szavak, mondatok gyakorlásai. Különösen a kérdő, óhajtó, 
felkiáltó mondatok, párbeszédek, melyek a sn. szükségérzetéből fa
kadnak. A tanár előrelátásától függ, hogy mely szavak, mondatok 
kerüljenek a hangmagasság és a ritmus szerinti gyakorlatokba. Igye
kezzék megfigyelni azt a magasságot, változást, ütemet, melyet a 
köznapi beszédben használnak. Ebbe vigye bele a sn. hangbeszédét 
is. — A művelet további folyamára még rá fogunk térni.

Szobolovszky István.
*) A szemléltető rész nem volt kiszedhető. Máskor olyan rajzo t kérek, 

amiről dúc (klisé) készíthető. A szerk.

LAPSZEMLE.
Revue générale de VEnseignement des Sourds-Muets. (Páris.)
1913. jan. (7. sz.) T.: Bírálat és tényállás. B. Thollon. — A sn. 

és a beszédtanulás. B. Thollon. (Folytatás.) — H. Raymond tanár. 
Ad. Belanger. — A Bulletin international . . . IV. kötete. B. Thol
lon. — Művészeti mozgalom a snk.-nál. M. Colas. — Hírek. — Lap
szemle. — Képmelléklet.

G. Ferreri, a milánói nemzeti intézet igazgatója a L’Educa- 
zione dei sordomuti“ e. olasz szaklapban elpanaszolja, hogy a 
„Revue générale . . .“ lapszemléjében az olaszok fenti lapja elfo
gultsággal és kevés megértéssel találkozik. B. Thollon udvariasan 
azt feleli a vádra, hogy a Revue szerkesztősége a maga külön fel
fogását is kifejti egyes kérdéseknél és ha felfogásuk nem egyezik 
is mindenben, az még nem jelenti a franciák elfogultságát az ola
szokkal szemben. Ők csak az igazságot óhajtják keresni. — Az anya
nyelvét tanuló épérzékű gyermeknél tapasztalható két főjellegze
tesség: hogy 1. a hasznosság elve alapján nyújtott beszédanyag 
mindig élénken átérezve és szemléltetve legyen; 2. a nyelvtanulás 
— Degérandó szerint — az igazi öntevékenységgel, a szükségletek
kel és az élet szokásos érdekeivel társuljon: a snk. beszédtanításában 
is teljes érvényre kell hogy jusson. — Belanger H. Raymondról, 
a párisi nemzeti intézetnek 1913. jan. 13.-án elhunyt ny. tanáráról 
emlékezik meg. A lapszemlében Sch. A. a M. S. 0. aug.—szept.-i 
számait ismerteti. — A képmelléklet az elhunyt Raymond tanárt 
ábrázolja.

1913. febr. (8. sz.) T.: Bizottsági jelentés. H. Marichelle. — 
Javaslat a snk. intézetei tanítástervének módosítására. K. Baldrian,
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fordította P. Pouillot. — Marcel Prévost pedagógiai elvei és a snk. 
nevelése. M. Dejean. — Beszédtanulmányi szakosztály. Aug. Possoz.
— Képmelléklet. — Hírek. — Lapszemle.

A párisi nemzeti intézet tanári kara bizottságot küldött ki 
a hallási gyakorlatok programmjának kidolgozására. A bizottság 
jelentésében a következő tételekre terjeszkedett ki: 1. a növ. kivá
lasztása; 2. a hallás foka; 3. a hallás fejlesztése; 4. az eszközök hasz
nálata. — Baldrián tantervmódosító javaslatának pontjai: 1. Az 
igék alapos tnulmánya; 2. a tanár vezetése mellett szerkesztett mon
datoknak kérdésekkel való szétboncolása és viszont a használt kér
dések segítségével újabb mondatok szerkesztése; 3. útmutatás a pár
beszédek alkotásához; 4. újságok olvasása, vagy oly hírek, esemé
nyek leolvasása a tábláról, amelyeket a tanár növendékei szemelát- 
tára írt a táblára (pl. olvasási órán); 5. levelezés; 6. tollbamondás 
(csak ismert kifejezések alapján); 7. a növ. szókincsének gyarapí
tása és kifejlesztése rendszeres és módszeres kiválogatás alapján. 
—- Dejean kartárs Marcel Prévost nuk — „Lettres à Françoise ma
man“ c. könyve alapján nevelési elveit ismerteti, összehasonlítván 
azokat a snk. nevelésében most érvényre jutó elvekkel. Prévost mun
kájáról azt mondhatni, hogy az mása Fénelon „Education des filles“ 
és J. J. Rousseau „Emil“ c. munkájának. Talán legjobban így jel
lemezhetjük: Egy minden romantikájától megtisztult „Emil“. P„ 
aki valaha polytechnikus volt, kiváló érdeklődéssel és előszeretettel 
kisérte mindig a nevelésre vonatkozó kérdéseket. E szeretet adta ke
zébe a tollat, nevelési felfogásainak kifejtésére és papirra vetésére.
— P. kétségtelenül kiváló elme és kitűnő megfigyelő. Műve gyer
mekkori emlékeinek, környezetében szerzett megfigyeléseinek és el
mélkedéseinek a gyümölcse. Amit mond, az természetes módszernek 
nevezhető, a dolgok és tények közvetlen megfigyelésén alapszik. 
A középpont a gyermek legyen, hozzá kell a módszernek simulnia.
— A Sorbonne-egyetem barátai részére Brúnót tanár fonetikai elő
adást tartott „Archives de la Parole“ címen; javasolta, hogy a fran
cia tájszólások tanulmányozására bizottság küldessék ki. — A kép
melléklet: Mirabeau mellszobra, amelyet a nagy republikánus .halá
lának évében (1791) Claude-André Deseine sn. szobrászművész ké
szített. A szobrot a snk. múzeumában őrzik.

1913. rnáre. (9. sz.) T.: A snk. londoni iskolái. A. Legrand. (Kü
lön ismertetjük.). — A sn. és a beszédtanulás. B. Thollon. (Folyta
tás.) — A beszédkisérleti laboratóriumról. H. Marichelle. — A 
snk.-at gyámolító közp. egyesület pénztárosának jelentése az 1912. 
évről. A. Legrand. — Képmelléklet. — Hírek. — Bibliográfia. — 
Lapszemle.

Thollon a párisi tanárképző hallgatóinak tartott előadásait 
közli. E cikkében a snk. beszédtanításának a psychológiai alap
jairól általában és a figyelemről értekezik. — Marichelle az ének
és beszédhangra vonatkozó kísérleteiről ír. — Ugyanezeket ábrázolja 
a képmelléklet. — A lapszemlében Schulmann a „M. S. 0 .“ 1912. 
októberi és novemberi számáról ír.

1913. ápr. (10. sz.) Tartalom: Okoljátok meg ítéleteiteket!



10. szám. MAGYAR SIKET N ÉM A - O K T A TÁS. 213

B. Tliollon. — A snk. kuopioi (Finnország) intézete. L. Danjou. — 
A sn. és a beszédtanulás. (Folyt.) B. Tliollon. — A normális gyer
mek és a beszélő siket hangfekvése. H. Marichelle. — Képmelléklet. 
— Hírek. Bibliográfia. — Lapszemle. — A 14. évf. tárgymutatója.

Thollon válaszol Cx. Ferrerinek, a milánói intézet igazgatójá
nak „Pel diritto della critica e della storia“ (Educazione dei sordo- 
muti, 193. ápr. c. II. cikkére. Vitájuk lényege az, hogy míg a fran
cia Thollon a positiv, határozott liangbeszéd-módszer mellett foglal 
állást, addig az olasz Ferreri az alkalomszerű jelenségeket helyezi 
előtérbe. Egy kis nemzeti érzékenykedés is közre játszik Ferrari
nél, aki elfogultsággal vádolta a Revue szerkesztőségét az „Educa- 
zione dei sordomuti“ ismertetésénél. — Thollon a figyelemről érte
kezik behatóan és lélektani alapon. — A finn snk. kuopioi intézete 
912. szept. 12.-én ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az inté
zet jelenlegi igazgatója Killinen Gusztáv „Kuopion kuuromykkaein- 
koulu“ (A snk. kuopioi intézete) c. könyvében megírta az intézet 
történetét. Ezt a könyvet ismerteti részletesen L. Danjou. A kuopioi 
intézetet C. H. Alopaeus lelkész, az aboi intézet igazgatója alapí
totta 1862-ben. Pastor Alopaeus szünidei útja alkalmával jutott el 
Kuopioba is, hol igen sok siketnémát talált. Vagy 30 sn.-t maga 
köré gyűjtött, akiket egy hét hetes tanfolyamon a jelbeszéd segítsé
gével tanított és azután konfirmált. Pastor Alopaeusnak ez a hu
mánus tevékenysége oly mély nyomokat hagyott vissza Kuopioban, 
hogy a szenátus még ugyanazon év (1862.) szept. 12.-én egy nyilvános 
sn. iskola megnyitását engedélyezte és 2400 K államsegélyt is adott. 
Első igazgatója és egyben tanára is Emilie Kvellerfeldt volt. — 
1892-ben, az összes finn emberbaráti intézmények államosításával, 
a kuopioi sn. intézet is államivá lett. Ugyancsak 1892. óta folyik a 
tanítás a tiszta hangbeszéd módszer szerint, 1889-ben 200.000 K 
költséggel új épületet kapott az intézet. 1892-ben pedig internátust 
is emeltek melléje, ahová azonban csak az első 2 évf. növendékei (a 
megfigyelés alatt állók) nyernek felvételt. A növendékeket tehetség 
szerint 2 csoportra osztják. Az első 2 évben valamennyi a hangos be
szédben nyer oktatást; 2 évi kísérletezés után a hangos beszédben 
való tanításra alkalmatlanokat Saint-Michelbe küldik, ahol az irott- 
és jelbeszédre tanítják őket. A kuopioi intézet 8 évfolyamú és egy
szersmind tanárképző is. A tanárképző 2 évfolyamból áll és 1892. 
óta 47 jelölt vizsgázott. Tanári kara jelenleg 16 tagból áll (5 férfi, 
11 nő). A kézügyességi- és rajzoktatásra kiváló gondot fordítanak. A 
tanítási idő 9 hónap. A künnlakó növendékek tartásdíja egy iskolai 
évre 200 márka. A tartásdíjakat a szülők szegénysége esetén az ille
tékes község, vagy az állam fedezi. Az 1911—12. isk. évben 129 
növendéke (74 fiú és 55 leány) volt az intézetnek; alapítása óta pe
dig 577 növendék végezte az intézetben tanulmányait. — H. Mari
chelle egy fonográf segítségével grafikai ábrákat szerkesztett, ame
lyek egy 13 éves épérzékü gyermek és egy azzal egykorú beszélő 
siket hangfekvéseit mutatják. Marichellenek ezt a kísérletét ábrá
zolja a képmelléklet. — A lapszemlében Schulmann A. a „Magyar 
Siketnéma-Oktatás“ 1912. dec. és 1913. januári számáról ír.

Schulmann Adolf.
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VEGYESEK.
Br. Eötvös József születésétől 100 év te lt el. Emlékezetére ország

szerte ünnepélyeket rendeztek ez évben. Az egyik legnagyobbszabásu az 
ercsi-i Eötvös-emléknél volt szept. 13.-án. Azért e napon, m ert eddig 
tévesen szept. 13.-át tarto tták  E. születésnapjának, a legtöbb irodalom- 
történetben, lexikonban is 13.-a szerepel. Dr. B ihari Károly kartársunk 
azonban a budavári Mátyás-templom plébánia hivatalában az egykorú 
anyakönyv IY. kötetének 532. lapján lévő följegyzésből megállapította, 
hogy br. Eötvös József (1813.) szept. 3.-án született. Hogy Eötvös, ez a 
jövő századokba világító nagy szellem mennyire megbecsülte a mi m un
kánkat, annak bizonysága az a levél, melyet 1867. márc. 24.én ír t  a 
siketnémák váci kir. orsz. intézete tanári karának, mely őt vallás- és 
közoktatásügyi miniszterré tö rtén t kinevezésekor üdvözölte. (V. ö. la
punk —  Gyógypaedagógiai Szemle — IY. évf. 151. old.)

A snk. kolozsvári intézete jubileum ára a következő szövegű meg
hívó küldetett szét: „Meghívó. A siketnémák kolozsvári államilag segé
lyezett országos intézetének felügyelő-bizottsága és tanári testületé az 
intézet fennállásának 25. évfordulója alkalmából az 1913. évi október 
hó 4.-én délelőtt 10 órakor, a siketnémák tanintézetében Jub iláns Dísz
gyűlést ta r t és ezt követőleg a kolozsvári kereskedelmi és iparkam ara 
védősége mellett a Ferenc József Iparmúzeum kiállítási termében, az 
intézet volt és jelenlegi növendékeinek iparcikkeiből, rajzaiból és női 
kézimunkáiból rendezett kiállítást megnyitja. Úgy a díszgyülésre, m int 
a kiállítás megnyitására van szerencsénk Címet tisztelettel meghívni. 
Kolozsvárt, 1913. szeptember hó 12.-én. Szvacsina Géza, m. kir. udv. 
tanácsos, polgármester, m int felügyelő-bizottsági elnök. Hagy Péter, 
siketnéma-intézeti igazgató. — Az ünnepély sorrendje: a) Délelőtt. 
1. Ünnepélyes istentisztelet a M átyáskirály-téri templomban 9 órakor. 
Innen felvonulás az intézetbe. 2. Elnöki megnyitó beszéd, ta r tja  Szva
csina Géza, magy. kir. udvari tanácsos, polgármester. 3. A küldöttségek 
üdvözlése. 4. Visszapillantás az intézet 25 éves történetére. Dr. Nemes 
Ferenc városi tanácsos. Ezzel kapcsolatban Olgyay János, az intézet 
első igazgatója arcképének leleplezése. 5. A jövő teendőiről: Nagy Péter, 
intézeti igazgató. 6. A díszgyűlés bezárása és átvonulás a m. kir. Ferencz 
József Iparmúzeumba és ott 7. Szvacsina Géza m. kir. udv. tanácsos, 
polgármester megnyitja a siketnémák iparkiállítását, b) Délután és este. 
1. 3— 5 óráig az idegenből jö tt vendégek kalauzolás m ellett megtekintik 
a város nevezetességeit. 2. 5 órakor a siketnémák számára díszelőadás 
a Színkör-mozgóban. 3. 7 órakor ünnepi díszelőadás a Nemzeti Színház
ban. Az előadás megkezdése előtt a Nemzeti Színház egyik művésznője 
elszavalja Szávay Gyula „A siketnéma“ c. költeményét,“

Az első m agyar orsz. gyerm ektanulm ányi kongresszus és a vele 
kapcsolatos kiállítás leírása c. 20 íves, képekkel díszített mű most van 
sajtó alatt, A kongresszus tag jai d íjtalanul kapják. A Magyar Gyermek- 
tanulm ányi Társaság tagjai és azok az intézetek, testületek, amelyek a 
társaság folyóiratára (A Gyermek) előfizettek, négy (4) K -ért rendel
hetik meg postautalványon dr. Perényi József tanárnál. (Bpest V III ., 
Mária Terézia-tér 8.)
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A „Kecskeméti Polgári D alkör“, melynek elnöke Németh László 
sn.-intézeti igazgató, egy országrész résztvevő érdeklődésével szept. 7.-én 
ünnepelte 25 éves fennállását. A megnyitó beszédet az elnök, a zászló- 
avatót gr. Ráday Gedeon főispán, az ünnep egyik védője tarto tta .

A S. T. O. E. választm ánya szept. 27.-én, a váczi Cházár András 
ünnepély-kor gyűlést ta rto tt, melyről —  valam int az ünnepélyről —• 
a jövő számban fogunk beszámolni.

Házasság. Kádas György, a vakok szegedi intézetének tanára, aug. 
2.-án tarto tta  esküvőjét Tibor Máriával Szegeden. —■ Gáspár Árpád, 
a snk. ungvári intézetének tanára, aug. 15.-én ta rto tta  esküvőjét Város 
Amáliával Besztercebányán. —  Kozma Sándor kecskeméti kartársunk 
eljegyezte Báczkevy A rankát Szentkirályszabadján.

A „Székely Társaságok Szövetsége“ legutóbbi közgyűlésén (Élő
patak, 1913. aug. 25.) dr. H errm ann Antal indítványára elhatározta 
a székely néprajz kiadását, a vonatkozó néprajzi tárgyak összegyűjtését 
és Marosvásárhelyt egy nagyobbszabású m űintézet létesítését. Dr. H. 
három javaslata külön füzetben kiadatott.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Vágó Károly budapesti orsz. 
gyűjtöfogházi tiszteletdíjas tanítót, alkalmazása helyén, a X I. fiz. osz
tályba, ideigl. minőségben gyógypedagógus tanítóvá nevezte ki. (IX . 19.)

Áthelyezések. Krupa  Pál Bpest—Vác, Zsenaty Dezső Eger—Bpest 
(áll. ksg.), Palatínus N. Károly Kaposvár—Körmöcbánya, Dankó I s t
ván Ungvár—Eger, Medgyesi János Temesvár-—Borosjenő, Fialkovits 
Gyula Ungvár—Debrecen, Tóth  Árpád Debrecen—Ungvár, Scholtz La
jos Ungvár— Jolsva, Markovics Árpád Jolsva—Ungvár.

Tanárképzőnk II. éves hallgató i a zárójelbe ír t  helyekre rendel
tettek szolgálattételre aug. 29.-én: Ruszwurm Kálmán (Temesvár), Pető 
János és K árpáti Ottó (Kaposvár), Gyömörey Alfonz és Gáspár Árpád 
(Ungvár), Faragó Béla (Pozsony), Z. Kiss János (Kolozsvár, snk.), 
László Géza (Sopron), Némethy Kázmér (Debrecen), Szabó Rezső 
(Arad). Szept. 10.-én: Kákonyi Sándor (Szeged, snk.), Leopold Rezső 
(Temesvár, snk.).

Gyászhír. Basilidesz Gusztáv kir. tan., polgármester, Gömörkis- 
hont vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, szept. 22.-én het- 
venhárom éves korában Jolsván meghalt. Része volt a snk. jolsvai in té
zete létesítésében és a felügyelő-bizottságnak kezdettől fogva elnöke volt. 
— Fáklya Ágostonná, Fáklya Károly ungvári kartársunk édesanyja, 
szept. 2.-án 47 éves korában Rákosbányán elhunyt.

Schulmann O. Adolf ungvári kartársunkat, a 2 éves kereskedelmi 
szaktanfolyamon a német nyelv és levelezés ideiglenes tanárát, a tan 
folyam felügyelő-bizottsága rendes előadó-tanári minőségben megerő
sítette.

A m agyar beszéd technikája címen a budapesti tudományegyetem 
bölcsészeti karán az uj iskolai évben Sim onyi Béla egyetemi lektor kol
légiumot tart, melynek tárgya a szép tiszta kiejtés, az előadó- és szónoki 
beszéd fonétikája fiziológiai és patológiai alapon, továbbá a szónoklat 
gesztustana. A kollégiummal kapcsolatos a hallgatók kiejtésében ta lá l
ható hibák gyógykezelése. A gyakorlati irányú kollégiumot két kurzus
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egészíti ki. Az első a beszédképesség fejlesztése, a másik pedig a hibás 
beszéd gyógyításának begyakorlása.

A szaktanács köréből. A gyógyp.-i intézetek orsz. szaktanácsa 
szept. 27.-én tarto tta  ebben a tanítási évben első gyűlését dr. Náray- 
Szabó Sándor ny. állam titkár elnöklésével. Úgy értesültünk, hogy ezt 
a tisztséget továbbra is Öméltósága fogja betölteni. — A gyűlésen tá r 
gyalt ügyek: 1. A gyógyp.-i tanárképző előadó tanári testületének jzkve. 
2. A snk. intézeteivel kapcsolatos iparos tanonciskolák segélyezése. 3. A 
snk. kolozsvári int. órarendje és a testületi jzkv. 4. A snk. kecskeméti 
intézetének órarendje és a testületi jzkv. 5. A snk. egri int. ig.-nak 
a rajzórák felemelése irán ti javaslata. 6. A snk. körmöcbányai int. ta 
nári testületének jzkve. 7. A snk. aradi int. felügyelő-bizottságának 
jzkve. 8, A borosjenői áll. gyógyp.-i intézet tanári testületének jzkve. 
9. A bpesti áll. ksg.-iskola tanári testületének jzkve. 10. Az idegesek 
áll. int. tanári testületének jzkve és az órarend. 11. A kecskeméti ksg.- 
iskolára vonatkozó szerződés. 12. A brassói kir. tanf.-nek a ksg.-isk. 
továbbfejlesztésére vonatk. javaslata. 13. A debreceni ksg.-iskola óra
rendje. 14. A vakok eperjesi intézetének órarendje, tan ítási anyaga. 
15. A vak leány-növendékek hegedű-oktatása.

A siketném ák m egváltójaként tiszteli az egész művelt világ de 
l’Épée Károly Mihály apátot, aki másfélszáz év előtt vagyonának fel
áldozásával a legelső intézetet alapította Párisban siketnémák nevelé
sére, tanítására és érdekükben Európaszerte mazgalmat indított. — De 
l’Épéenek „A siketnémák oktatása methodikus jelekkel” és „A siketné
mák beszédtanításának művészete“ c. értékes műveit francia eredetiből 
magyarra fordította Szabó Imre, a snk. bpesti áll. intézetének hittanára. 
A műveket a siketnémaintézeti tanárok orsz. egyesülete közkincscsé 
óhajtja tenni és ha annyi érdeklődő jelentkezik, hogy a 2 mű együtt 
2— 3 K közötti áron forgalomba hozható, akkor egy kötetben ki fogja 
azokat adni. Az előjegyzéseket elfogadja a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 
szerkesztő- és kiadóhivatala.

M egnémult az ijedtségtől Bogya Anna a Tordán dühöngött nagy 
égiháboru alkalmával.

Az Országos Paedagógiai K önyvtár és a vele kapcsolatos olvasó
terem (VI., Andrássy-út 69.) ünnepnapok kivételével nyitva van: m in
den vasárnap és csütörtökön d. e. 10— 12-ig, továbbá péntek kivételével 
minden hétköznapon d. u. 3—7-ig. Az Országos Tanszermúzeum ren
dezés m iatt egyelőre zárva.

Szerkesztői üzenetek. Ambach Mihály  esp. plb. (Nagynyárád, B ara
nya m.) Megrendelését (De l’Épée) bejegyeztem. H a a lapot is k iván ja : kérem 
rendelkezzék. — Krammer Károly  tanító . (Mágocs, B aranya m.) Levelet fogok 
írn i. — V. Zs. Választ várok. — B. E. — R. K. — Scli. M. — N. G y . — E , I .  
Kérek értesítőt, ■—- T. 8. Szombathely. A kért szám okat pótolni fogom.
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