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Még dúl a nagy háború . . .  A csaták világrengető zajából 
azonban már egyre sűrűbben halljuk igaz ügyünkért, 1000 éves ha
zánk védelmére fogott fegyvereink győzedelmes csattogását.

A magyar vitézségnek legendás idői előttünk újulnak meg. 
Hadaink szellemét ellenségeink is bámulva csodálják. Katonáink 
balálmegvető bátorsága, hősi magatartása, eddigi hadi tettei tűrhe
tetlenül éltetik, táplálják végső diadalunkba vetett erős hitünket. 
Hazánk társadalmának egybeforrottsága példátlan. Győznünk kell! 
Győzni fogunk! Ez a gondolat hatja át egész Magyarországot, mely
nek népe most egy hadsereg. Egyik fele ellenségeinkkel szemben 
fegyverrel, másika itthon jótékonykodó társadalmi munkájával szál
lott síkra a győzelemért. A királyi jelszó: „Egyesült erővel“, most 
valamennyiünkben élő valóság. A mostani nagy idők története 
megbecsülhetetlenül értékes tanulságul fog szolgálni. Az utánunk 
következő nemzedék beláthatatlan időkig fog okulást meríteni annak 
lapjairól. Ha. körülnézünk, látjuk, hogy Státusunk a csatatereken 
s itthon a békés kulturmunkából egyaránt kiveszi a maga részét. 
Gyűjtsük, jegyezzük s dolgozzuk fel emlékül és emlékeztetőül, a 
jövő számára tanulságul azokat ,az adatokat, melyek státusunk mos
tani szereplésére vonatkoznak, intézeteink s növendékeink életébe 
világítanak.

Etos meggyőződéssel hiszem és hirdetem, hogy ezzel hasznos 
munkát végezünk. K.
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Intézeteink ifjúsági életéről.
Irta és a S. T. 0 . E. XIII. közgyűlésén (1914. máj. 31.-én) felolvasta Bárczi Gusztáv.*)

Az általános modern pedagógia jellemző vonása a folytonos 
kutatás újabb, jobb eszközök után, mely 'eszközökkel szebb, tökéle
tesebb nevelési eredményeket kíván elérni. Eszközöket és hatásokat 
keres, amely eszközök és hatások eredménye a megváltozott társa
dalmi és szociális formákhoz illőbb, megfelelőbb produktum legyen.

A pedagógiát e kutatásra a szociális élet kényszeríti. A szo
ciális élet követeli a pedagógiától, hogy az általa nevelt és a társa
dalmi életre előkészített egyedet a társadalmi formáknak megfele
lően nevelje és készítse elő. A társadalmi formák, maga a szociális 
élet pedig, rövid idő alatt, rengeteg sokat változtak tartalomban és 
keretekben.

Más volt iaz Ó-kor, más a Közép-kor és teljesen más a mai kör 
szociális élete. S ennek teljesen megfelelően más a ¡mai kor iskolája 
és nevelési rendszere.

Ma, amidőn az életfönntartás, a kenyérért folyó küzdelem 
szinte a maximumra emelkedett, amikor ,a gyengébbet az erősebb 
kérlelhetetlenül felemészti s a, gyávát, az élhetetlent minden gyámo- 
lítás mellőzésével kiküszöböli magából a társadalom, kötelessége a 
pedagógiának, hogy a berkeiben nevelt egyedeket életképesekké, az 
élet zúgó árjával megküzdeni tudókká tegye.

Az életképesség megteremtése, az életre való nevelés jellemzi a 
mai nevelési módszert. A mai kor iskoláját a praktikusság, az élet 
kell hogy karakterizálja.

Spencer meghatározása a nevelés céljáról — ■„hogy a teljes 
életre készítsen elő bennünket“ -— talán soha sem volt időszerűbb, 
mint napjainkban. Marion szerint „a jó nevelés nem egyéb, mint 
az életre való előkészítés“.

Csak az a nevelés végez használható ¡munkát, amely az életnek 
nevel. Csak akkor van a nevelésnek értelme és érdeme, ha ia ¡neveltet 
úgy tudta előkészíteni az életre, hogy az olt, minden körülmények 
között meg is állja a helyét; ha az egyénben rejlő összes erkölcsi 
és fizikai kvalitásokat a. lehető legtökéletesebbre fejlesztette.

Ez a racionális nevelés célja, s ez kell hogy legyen a mi szak
nevelésünk végcélja is.

E cél elérésére ki kell a nevelési eszközöket választanunk, s e 
kiválasztáshoz csupán egy kívántatik; tudnunk azt, mit akarunk 
neveltünkből faragni? Mit akarunk leikébe nevelni?

A cél már megmondta, hogy embert akarunk neveltünkből te
remteni. Embert, aki ¡az élet minden körülménye között bátran és 
bizton álljon ¡a helyén. Hogy pedig valaki az életben boldogulhasson, 
hogy az egyén életképes legyen, ahhoz egészséges lélek é.s fizikum 
kívántatik. Ezek után szeretném tudni, vájjon a mi szakpedagó
giánk, a mi szaknevelési rendszerünk biztosít-e, ad-e neveltjének
egészséges lelket és testet? — Meg ¡akarom nézni, vájjon a mi szak-
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pedagógiánk rendelkezik-e elegendő eszközzel ahhoz, hogy az erő
sen megváltozott társadalmi formák kívánalmaihoz mérten boosájt- 
hatja-e útnak a rábízott fogyatékos egyedet? Vájjon ez az útnak 
engedett egyed, képes-e megküzdeni a zúgó árral, képes-e a társa
dalmi formákhoz simulni?

Ha alaposan meg akarom vizsgálni e kérdést, akkor kutatá
somat a rám bízott fogyatékos bölcsőjénél kell kezdenem. Kérem 
hallgatóimat, ne rösteljék a fáradtságot, kísérjenek el oda és nézzék 
meg velem, honnan és hogyan kapom kis növendékeimet?

A siketen született egyén rendszerint magával hozza egész 
életének bélyegét. Soknak szüleit ¡az alkohol, túlzott munka, kicsa
pongás megrontotta, s megróntotta bennök utódaikat is. A vagyonos 
osztály ismeri a fentiek káros következményeit, de életmódját ez 
ritkán módosítja. A gyermek nevelésével nem törődnek, hiszen ép 
gyermekére sem fordíthat annyi gondot a szülő, mint a kis borjú, 
vagy a kis osikó ápolására. Fogyatékos gyermekünk a társadalmi 
konvencióból kilökve indul . . . mondjuk a „fejlődésnek“. Csöndes 
falusi szobában állunk. Öt apróság játszva, vigadva majszolja ia barna 
kenyeret, a  6., a legnagyobbik szótlanul ringatja bölcsőjében nyugvó 
7. testvérkéjét. Hang nem jő ki száján, legfeljebb a düh hangja; aj
kai mosolyra ritkán húzódnak, hiszen minek is örülne? Az élet rit
kán nyújt neki élvezni valót. A szülői-, a testvéri-szeretetből csak 
az anyja fájó könyeit ismeri, ki esténkint ágya szélénél ülve, nem 
dallal, mesével, hanem könyei árjával altatja el. Számára nem szü
lettek játékok, néki nem dalol a madárka, a csobogó csermely sem 
csalogatja, hogy malmot építsen eléje, vagy hajóval terhelje meg 
fürge futásában. Heki még a Jézuska sem hoz semmit. Testvérei 
ritkán, akkor is csak szánalomból, vagy szükségből játszanak vele. 
Érzi, sőt ösztöne meg is érteti vele, hogy ő itt teher, nyűg; fél, ret
teg mindenkitől, bizalmatlan lesz mindenkivel szemben, ha aztán 
bántják, előtérbe lép életösztöne és védi magát.

Vagy talán a paloták siketje másabb? — kit szülei szerencsét
lensége miatt kényeztetnek, ki zsarnokká nő fel, kinek akarata ab
ban gyarapszik csupán, miként hajthatja végre saját szeszélyeit, 
nem törődve mások érdekével . . .

így nő fel a mi anyagunk legtöbbje, minden különösebb lelki 
emóció nélkül, minden oly hatás nélkül, mely sarkalná, űzné leiké 
fejlődését. Fejlődésének receptivitási kora távol áll minden recepti- 
vitástól. Külső tekintélyt, társadalmi formát fogyatékossága miatt 
nem tanul megismerni, lelke nem uniformizálódhatik, nem fejlődhe
tik. A „mások után indulás“ számára legfeljebb tiszta másolást je
lent, mely másolás marad élete végéig.

És most az ilyen gyermek bekerül a siketek intézetébe, te
gyük föl, hogy Budapestre, s tegyük föl, hogy hozzám, ki épen ak
kor az I. osztályt vezetem.

A gyermek teljesen új környezetet talál maga körül. Szokat
lan és csodálatos világ tárul fel előtte, melyről néki sejtelme, fogalma 
nem volt, melynek látására szeme, lelke a legkevésbbé van és volt 
előkéssülve és előkéssítve. Bántani nem bántják, sőt szeretetet ta-
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pasztái. Kezdi érteni, hogy hiszen a többiek, akik itt vele vannak, 
mindnyájan hasonlók hozzá, sőt beszélni is tud velők, ,az a bácsi is, 
akitől eleinte úgy félt, meg-megcirógatja, játszik vele, érdeklődik a 
dolgai iránt . . . Lelke felmelegszik, víg és gondtalan lesz a kis 
szenvedő arc. Érzi a játék hevét és boldogságát, érzi az életet, a vért, 
mely lüktet ereiben, $ ösztöne felvidítja kedélyét, mely mindeddig 
halvány mécsként pislogott csupán.

Le meddig tart ez a boldog állapot?
Ijedten veszem észre, hogy már szeptember közepére jár az 

idő, és még nem „nem végeztem semmit“ . . . nosza, hajrá . . . elő 
az irónt, a  krétát, a betűszekrényt . . ., vége a játéknak, vége az 
én kis neveltem gyermekéveinek, kezdődik a komoly munka, kezdő
dik a harc, s tart szakadatlanul 8 éven keresztül. S -a nyolcadik év 
végén, amikor aláírom az én volt kis csemetém bizonyítványát, mely 
életképességét bizonyítja, amikor tudtára adom tanítványomnak, 
hogy tanulási évei leteltek, mehet ahová akar, nagy sóhaj repül el 
lelkemből, s önkéntelenül kérdezem magamtól, „vájjon a mű be van-e 
fejezve?“ „tényleg életképes-e az én tanítványom?“ — Lelkem igaz 
szót kíván, s az élethez fordul feleletért.

S vájjon mit mond, mit mutat az élet?
Az élet, ez a kíméletlen és igaz tükör, nyiltan, kérlelhetetlenül 

kiáltja felém: ,,A te tanítványod egoisztikus, külső jelek után itél, 
naiv, gyermekes, csak *a jelennek él, a holnapután! a messzi ködében 
látja, a dolgok megválasztásában türelmetlen, nincs a céljutásig 
elég fegyelmezettsége, felelősség-érzete hiányos, sokszor megbízha
tatlan“, csak általános ítéletet ismer .stb., stb. A te nevelési produk
tumod nem életképes, nem tudtad életképessé tenni, az árral nem 
tud megküzdeni, elbukik, elvész, műved befejezetlen, alkoss szebbet, 
tökéletesebbet!

Az élet kiáltja ezeket felém, tehát hitelt kell adnom szavának. 
Fáj, nagyon fáj ez a keserű igazság, lelkem szinte összeroppam őrült 
súlya alatt, de egyúttal ösztökél a munkára, hajt a tökéletesedés felé, 
s keresve keresem a hiányokat, a bajokat, melyeken javítva, az élet 
tükre által mutatott sivár kép kontúrjain változtatni tudjak.

Szánt-szándékkal kerestem e sötét színeket, célzattal állítot
tam össze e sötét képet, nem mintha az összes elmondott bajok min
dig és következetesen bekövetkeznének, de bekövetkezhetnek (s a 
legtöbbször be is következnek), mert bekövetkezésüknek összes lehe
tősége és felvétele meg van.

Hol van tehát a baj csirája? Hol van a gaz, a dudva gyökere?
Mielőtt e kérdésekre megadnám a lelkemben kialakult feleletet, 

engedjék meg k. hallgatóim, hogy rövidke elmefutást végezzek az 
általános pedagógia területén.

A nevelésnek három főszakát különböztetik meg általában:
1. kisdedkort (1—7 év), 2. gyermekkort (8—12 év), 8. ifjúkort 
(13—21 év).

Tisztán nevelői szempontból, a nevelőhatások folytán a gyer
mek lelkében végbemenő fejlődést nézve tulajdonképen két korszakot 
vehetünk fel, nevezetesen: 1. a  gyermekkort és az 2. ifjúkort.
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Az első a hatások elfogadásának (reoeptivitás) kora, a má
sodik a spontaneitás, vagyis a kibontakozás, a jellem alapja alaku
lásának, kora.

Az egyik, a mások titán indulás, a másik, az önlábon járni 
tanulás korszakának mondható.

A gyermekkorban a gyermeki lélek asszimilál, elfogadja a 
századokon kialakult nézeteket, társadalmi felfogásokat, megtanul 
engedelmeskedni, utánozni, alkalmazkodni. Az ifjú nemzedék a tár
sadalmi tekintélyt elismerve, beleilleszkedik -a megállapított társa
dalmi formákba, s ezáltal biztosítja az emberiség műveltségének to
vábbfejlődését és haladását. Aki ezekbe a társadalmi formákba bele
illeszkedni nem tud, vagy nem akar, ¡aki nem tanulja megismerni a 
társadalmi rendet, az később nem illeszkedik, de nem is illeszked- 
betik a társadalomba, az nem mozdítja elő a társadalom fejlődését, 
Sőt azt hátráltatja, s mint ilyen antiszociális lényt, a társadalom ki
veti magából.

A lélek eme passzív, elfogadó állapota, mindinkább kifejlődik 
aktív munkássággá, s ezzel a fejlődéssel a nevelői hatások megvál
tozva: spontaneitásra serkentéssé alakulnak.

A gyermekkorban a nevelő választja ki a  nevelés eszközeit, a 
nevelő céljai szerint váltat ki velők hatásokat. Az ifjúkorban azon
ban ez megváltozik; itt már a bontakozó lélek egyéniségének meg
felelően, szedi, gyűjti a szellem, az élet melegét és ragyogását.

A nevelés első szakaszának célja Felméri szerint ,,-az egyént :a 
társadalom sablonjaiba beállítani, azaz erkölcsökbe, éthoszba beve
zetni és ezzel közte és embertársai között bizonyos lelki-egyforma
ságot teremteni“. Erre a lelki-uniformizálódásra mindenkinek szük
sége van, aki szociális életet kíván élni.

A nevelés második korszaka pedig olyan legyen, hogy esz
közeivel egyéni gondolkozást, egyéni cselekvést teremtsen. Nyújtson 
teret ¡a kibontakozásnak, adjon alkalmat és módot ahhoz, hogy az 
egészséges gyermeki délekből a jövő embere fejlődhessék. Tegye a 
fejlődő lelket o-ly állandó cselekvésmód központjává, mely állandó 
cselekvésmód végeredménye az egyéni jellem, a karakter.

Csak az ilyen, egymásból folyó, s egészséges alapokra fektetett 
nevelés biztosítja <az egyén életképességét.

S ha a nevelés motívumainak ezen főszakait figyelem, s e 
figyelő helyzetből tekintetem a mi szakterületünkre téved és innen 
vizsgálom az én fogyatékosom nevelését, többé -nem csodálkozom az 
élet' tükre által mutatott sivár képen.

Nevezetesen, növendékem fogyatékossága és körülményei 
miatt, fejlődésének receptivitási korában óriási tömegét kénytelen 
nélkülözni ama nevelési eszközöknek, amelyek hatásai folytán, közte 
és embertárs,ai közt 'az a bizonyos le-lki-egyforma,ság létre jött volna. 
Fogyatékossága miatt -számos oly hatás elfogadásától van elzárva, 
a-mely hatások eredménye -a ké-sőhhi fejlődési bornak szolgált volna 
alapul. S^.mindezekből kifolyólag származik azután az a  lelki ferde- 
ség, amely az én növendékemet nem csak testileg, hanem lelkileg is 
megkülönbözteti szerencsésebb, halló társától.
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Az  ̂én növendékein nem tanulja megismerni a társadalmi for
mákat, ritkán tanul meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, akaratát 
a köz érdekének alávetni, egyéni érdekeit a köz érdekeiért feláldozni, 
tehát nem asszimilál, csupán vegetál a lelke.

Nevelési rendszerünk pedig, a nevelés és tanítás szinonimáját 
álig ismeri. Mai nevelési rendszerünkben a tanítás a  nevelés rovására 
fejlődik. A gyakorlatban nincs időnk gondolni arra, hogy legyenek 
olyan tulajdonságok, amelyek fejlesztése legalább is olyan fontos, 
mint az ismeretek tanítása; vagy sok esetben ezen általános embert 
vonásokat is tanítással gondoljuk fejleszteni. A helyhatározói, vagy 
a birtofcrag megtanítására, igen helyesen —• kiválasztjuk a legszebb, 
a legjobb alkialomszierűségét, s ha ilyen alkalomszerűség nem kínál
kozik, akkor tudásunk és tehetségünk szerint iparkodunk ilyen 
aikalomszerűséget teremteni. De, kinek jut eszébe az, hogy az ön
zetlenség, az önbecsülés, a mások becsülése, ia szolgálatkésziség, a 
helyzet mérlegelése, távoli célokért való küzdés, a megbízhatóság, 
a férfiasság, a fegyelmezettség, a helyesen ítélni és következtetni 
tudásra mint általános emberi vonásokra és szükségményekre, előre 
megtervelt .alkalomszerüséggel rámutasson, s ezáltal a gyermekbe 
bele is nevelje ezeket? — Nevelésünk a parancsolás és a tiltásban 
kulminál.

Nevelési rendszerünkben tehát, már a kezdet kezdetén, mu
tatkoznak hiányok, amikor az uniformizálatlan lelket nem öltöz
tetjük fel gyermeki uniformisába. Elkezdjük a jellemét fejleszteni, 
mielőtt a gyermek asszimilált volna. Elkezdjük a nevelést a sponta
neitással, pedig azt a reoeptivitáshak kellett volna megelőznie. Ifjút, 
férfit akarunk faragni egy alaktalan gyurmából, nem gondolunk 
arra, hogy az ifjúkort a gyermekkor előzi meg, tehát gyurmánkból 
előbb gyermeket Íveli formálni, majd a jól formált gyermek kifejlő
dik ifjúvá.

Neveltünk tehát legyen előbb egészséges gyermek, hogy ebből 
az egészséges gyermeki lélekből egészséges ifjú, életképes pszihikum 
és fizikum fejlődhessék.

A gyermeket pedig igazán gyermekké a játék és ia mese teszi. 
Játék nélkül gyermeket csak mi sáketnéma-intézeti tanárok tudunk 
elképzelni, kiknek bőven van alkalmunk fogyatékos tanítványainkat 
megfigyelni, .amint minden lelki emóció nélkül fogadják játékra hívó 
szavunkat.'*) Pedig a „játék a gyermek legkomolyabb munkája“ 
mondja Montaigne. A játék tetemesen bővíti a gyermek értelem- 
körét és fantáziáját. A társasjátékok, ia miaguk nevelő hatásával; az 
élet tökéletes visszatükrözésévei csodálatosak. I tt nevelődik a gyer
mekbe a. céltudatos küzdés, az élni tudás és az élni vágyás. I tt  sze
rez fogalmat saját és mások erőiről, tehát itt tanulja meg önmagát 
és másokat becsülni. Itt támad fel ia nyers erő, a kezdeményezés, az 
alkalmazkodás, a pártokra-szakadás, tehát az észjárás, a jellem, s az 
erkölcsi motívumok különféle változata. I tt tanulja megismerni a

*) Vö. Medgyesi J . : A já ték  a sike.tnémák beszédtanitása szolgálatában. 
(„Szemle“ — lapunk előbbi eime — V II. évf. 51. 77. 1.) A szerk.
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kost, a szociális társadalmát, s már itt kell elkezdenie „a közjó, a 
legfőbb jó“ elvét gyakorolni.

S ha egy játék után végigtekint az ember a játékban részt vett 
gyermekek arcán, a  siker koronázta munka öröme és diadala, a  cél 
elérésének mámora olvasható a kipirult, sugárzó szemekből, melyek 
fénye a boldogság melegétől ragyog. Tehát a játék ismerteti meg a 
gyermekkel a munka örömét és boldogságát. A játékban tanulja meg
ismerni, miként kell távoli célokért lankadatlan kitartással küzdeni.

A mi gyermekünk pedig nem játszik! Vájjon miért? Mert nem 
tud játszani. Nem tud pedig azért játszani, mert belőle az élet a 
játékot nem váltotta ki.

Akár az esztétikai, akár a biológiai játékelméletet veszem is 
előbbi állításom igazolásául, mindkettő fedi szavamat. Fröbel sze
rint a játék 1. utánzása a való életnek, vagy 2. alkalmazása az isko
lában tanultaknak, 3. előállítása és megteremtése ¡mindenféle dolog
nak, melyek különféle dologra vonatkoznak.

Ezeket pedig szerinte azért játsza a gyermek, mert 1. testi,
2. érzelmi gyönyört okoznak neki, vagy 3. foglalkoztatják az eszét.

Groos biológiai alapon a játékot a szenzorikus és a motorikus 
szervek játszó tevékenysége és ¡a felsőbb észtehetségek könnyed be
gyakorlása alapján definiálja és osztályozza.

Már most ¡akár az elsőt, akár az utóbbit veszem bizonyító tá
maszul, mindkettő azt mondja, hogy a mi növendékünkből az élet 
nem váltja, nem válthatja ki a játékot, mert kevés utánozni valót 
nyújt számára, s az a kevés is hideg és színtelen; az iskolában tanul
tak éppen nem ébresztenek növendékünkben játék-kedvet, nem pe
dig azért, mert fogyatékossága miatt oly foglalkoztatásban részesül, 
melynek utánzása sem testi, sem értelmi gyönyört neki nem okoz.

Ha ez tényleg így van, akkor elemi kötelességünk e bajon se
gíteni. Segíteni pedig egyféleképen lehet e bajon: tanítsuk meg gyer
mekeinket játszani.

Vájjon mai nevelési rendszerünkben fordítunk-e valamelyes 
figyelmet ia játékra? Gondolunk-e arra, hogy a játék teszi a gyerme
ket gyermekké? Hiszen a M. S. O.-ban azt olvasom, hogy a torna
órákon tornásszunk-e, vagy beszélgessünk? Sőt tantervűnk ide vo
natkozó része ezt mondja: „Minden tornaóra úgy osztandó be, hogy 
rend-, szab. és szergyakorlatok (esetleg játék) is képviselve legyenek.“

„A gyakorlatok kivitele hangos vezényszó mellett történjék. 
Minden tornaórán legalább egy szóbeli kifejezés megtanítandó“. 
Hiszen ez nem lenne rossz, ha heti 10 tornaórát oszthatnánk be óra- 
rendeinkbe. De vájjon indokolt-e heti, mondjuk 12 órai beszédtaní
tás melletti 2 tornaórát is a beszédtanításnak alárendelni? Vájjon 
nem indokoltabb-e a 2 tornaórát testnevelési szempontból alaposan 
kihasználni, s vájjon nem lenne-e célszerű és időszerű intézeteinkbe 
bevezetni a játékdélutánokat e 2 tornaóra mellé?

Azt hiszem, a játékdélutánok életbeléptetése és megvalósitása 
a jelen vegetatív helyzetet teljesen meg fogja változtatni.'*)

*) Vö. S turm  J . : In tézeteink  és a játékdélutánok. M. S. 0 . XIV. évf.
3. sz. 54. 1. Záborszky Á. : Hozzászólás . . . U. o tt. 4. sz. 70. 1. A szerk.
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A játék délutánokon növendékeink azon anyaga venne részt, 
kik tulajdonképen a receptivitás korában vannak, tehát körülbelül 
az alsó 4 osztály növendékei, akiknek a lelkűik még uniformizálatlan, 
s akiknek eddig semmi alap sem adódott ahhoz, hogy életerős, 
életképes, fizikailag és pszihikailag egészséges egyénekké fejlőd
hessenek. A játékdélutánok tervszerűen, céltudatosan és célirányosan 
volnának vezetve. A tanár, aki a  játékdélutánok élén áll, úgy állí
taná össze játékanyagát, mint ahogy előre megtervezzük a földrajz, 
vagy a számtan egész évi tanítás-anyagát. A gyermekek pedig nem 
tennének akkor egyebet, mint játszanának és boldogok lennének; 
gyűjtögetnék a szép emlékeket, játszva simulnának ia társadalom 
formáihoz, lelkűk uniformizálódna, előkészülne a következő fejlő
dési korhoz,„amely küzdelmeivel, változatosságaival a való élethez 
közelebb áll, sőt már — talán — maga a való élet. Előkészülne 
ahhoz a- korhoz, amelyben a gyermek teste, lelke, csodálatos válto
zásokon megy keresztül, s amely kort általánosan ifjúkornak mon
danak.

Az ifjúkor, a miaga egész fejlődésével és hatásaival, minden 
zökkenő átmenet nélkül, simán, szelídén kapcsolódhatnék a gyer
mekkor játékkal teli boldog emlékeihez.

A játékdélutánokat komolyabb munkának kell felváltania. 
Oly munkának kell következnie, mely közelebb áll az élethez, tehát 
ahol küzdés, érvényesülni akarás, erők összemérése kifejezettebben 
érezhető, mint a játékban. Ahol az egyén már kifejezést adhat lelke 
tartalmának, vagy ürességének.

A spontaneitás korában a nevelő kötelessége az egyéni haj
lamok ébresztése, a  jóknak ápolása, a  rosszak nyesegetése. A növen
dék maga választja ki egyéniségének fejlesztésére a. legmegfelelőbb 
és a legalkalmasabb benyomásokat és eszközöket. A szellemileg uni
formizált lélek közönséges uniformisát lassan, lassan egyéni ruhá
val cseréli fel. Vigyázni kell tehát, hogy ez a ruha jó szövetből le
gyen, mert hiszen ebben az öltönyben fogja megfutni élete pályáját. 
Óvatosan és okosan kell tehát azokat a nevelési eszközöket megvá
lasztanunk, amelyek .szálaiból fog neveltünk öltönye szövődni.

A gyermek ebben a korban kezd egyes dolgokat .megérteni, 
sokat sejteni, s még többet kutatni, keresni. Lelkét a sejtelmes misz
tikum köde fátyolozza be; sokat vél tudni, pedig csak sokat sejt. 
Sokra becsüli önmagát, mert nincs tisztában saját erőivel. Lelke 
telve van romantikával, érzelemmel, vággyal és gondolattal. Örökö
sen tervez és légvárakat épít. Amilyen előnnyel használható fel eme 
lelkiállapot a „jövő embere“ lelkének életképessé tétélére, épamnyi 
rombolással és veszedelemmel jár ez a hangulat- és fizikumbeli álla
pot iáikkor, ha a nevelő nem tudja neveltjét megfelelő szuggeszció 
alá terelni.

Ez a hangulatbeli állapot kiválóan alkalmas arra, hogy nö
vendékünket társadalmítsuh. Ezen társadalmítás leghathatósabb 
eszköze pedig maga a  társadalom, a jelen esetben az intézet társa
dalma. Az intézet társadalma, melynek feje, keze, lába, gyomra az 
intézet növendékei közül kerül ki, ahol a gyermek mindig és állam-
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dóan meghatározott erkölcsi szabályok szuggesztiv erejét érzi és 
azok szerint cselekszik. Ezen intézeti társadalom általánosan ifjú
sági-kör neve alatt ismeretes, s ezen ifjúsági-körökben zajlik le az 
a valami, amit úgy mondanak, hogy ifjúsági élet, s amely ifjúsági 
élettől a mi intézeteink eddig oly igen csöndesek voltak.

Hogy miért voltak csöndesek, nem tudom, de azt hiszem azért, 
mivel ennél előbbre való dolgokat kellett megoldani. A mi oktatás
ügyünk azonban ma már annyira fejlett, annyira modern, hogy épen 
az ifjúsági élet megoldása, a jelen legégetőbb, legszükségesebb meg
oldani valója.

E kérdés fontosságát e helyen okadatolni fölöslegesnek tar
tom, minek is tenném, hiszen eléggé világosan és érthetően tette 
meg ezt Adamosik kollégánk. A „keszthelyi szellő“ szépen lengette, 
most egy éve, az ifjúsági körök fehér zászlaját, kár, hogy csak oly 
kevesen vettük észre, hogy csak oly kevesen mertünk harcosaivá 
szegődni. Pedig az ifjúsági kör a maga mozgalmasságával, küzdel
meivel, örömeivel csodákat képes teremteni.

A játákdélutánok játékai átváltoznak komolyabb, -a sponta
neitás korában élő gyermeknek megfelelőbb játékká, melyet a gyer
mek többé nem néz játéknak, hanem a lehető legkomolyabb életnek. 
És tényleg ez már az élet, a küzdelem, a harc előcsarnoka, hogy úgy 
mondjam, gyakorlótere. Az egyén érvényesülni akar, célokat tűz 
maga elé, amely célokért kitartóan kell küzdenie, megtanulja ön
magát becsülni, s ez alapon másokat is megbecsül és kivívja mások 
becsülését. Megízleli a kitüntetés gyönyörét, lehet, hogy ,a megaláz
tatás retortáján is keresztül megy; s ami talán a legfontosabb, meg
ismeri önmagát, képességeit és hibáit. Erőit összeméri mások erőivel, 
s így nem becsüli túl saját képességeit. Szóval mindama erényeket, 
illetve a mai szociális társadalom kívánta állandó cselekvésmódokat 
gyakorolja, amely állandó cselekvésmódokból kiépül a mai szociális 
ember.

Ez általános szociális tulajdonságokat gyermekeinkbe sem a 
reál, som a művészeti tárgyak belenevelni nem képesek. Ezt mu
tatja az élet, a tapasztalat. Nem képesek erre pedig ¡azért, mert a 
siketnek mindent, tehát az erkölcsi jellemet is gyakorlati alapon kell 
megtanítani.

Az erkölcsi jellem gyakorlati alapon való fejlesztésére kiváló 
eszköz az ifjúsági körrel kapcsolatos ifjúsági lap. A gyermek ön
képzésének, önnállóságának, hogy úgy mondjam az önálló munkára 
való ösztökélésnek egyik leghatliatósabb eszköze. A gyermek saját 
rajzát, apró dolgozatát, kis meséjét sokszorosítva látja. Ugyanaz az 
érzése támad, mint amikor a felnőtt egyén saját gondolatait nyom
tatásban élvezheti, s amikor érzi, hogy ő most a köznek, a köz érde
kében tett valami szolgálatot, amely szolgálat által a köz munká
sává avattatott fel, s amely közmunkásnak most már kötelessége és 
érdeke, hogy mindig szebbet, tökéletesebbet produkáljon.

Az intézeti lapnak azonban olyannak kell lennie, hogy a gyer
mekben ezeket ¡az érzelmeket tényleg fel is ébressze. Tehát érthető
nek, komolynak és szépnek.



10 MAGYAR SIKETNÉMA- O K T A T A S 1-3. sz.

Intézeti lapnak csak akkor és úgy van értelme, ha az intézet 
összes nevelői és tanárai, a lapot magukénak tekintik, ha valameny- 
nyien azon vannak, hogy az intézeti lapban, mint valami közös egy
ségben, a rajok bízott gyermekek lelkei, gondolatai egyesüljenek. 
Akkor van a lapnak tartalma és becse. Akkor, de csakis akkor van 
önképző és nevelő ereje, máskülönben kár a nagy fáradtságért 
és a papírért.

Az így szerkesztett intézeti lapokból fog majd kifejlődni a 
„Siketek képes lapja“, a maga igaz és szép formájhan. Az így szer
kesztett lapok olvasói fognak is tudni szeretettel és haszonnal ol
vasni.

Az ifjúsági kör fehér zászlaja mellé, én, mint e fehér zászló 
szerény harcosa, még egy lobogót tűztem, melynek színe a  remény
ségé, s e zöld mezőbe írtam a szeretet piros színével e szót: cser
készet!

Sokan, akik e zászló jelszavát elolvasták, mosolyogtak! . . . 
sőt vannak, ¡akik még most is mosolyognak! . . . Vannak azonban 
olyanok is, akik gondolkoznak kissé az eszme felett és legalább nem 
mosolyognak! . . . No és végül jönnek számra nézve a legkeveseb
ben, akik tudomást szereztek ez eszme szelleméről és munkaprog- 
rammjáról és ezek a kevesen mást nem tudnak tenni, mint fájón 
tépelődni ¡azon, .mikor lesz .a mi kultúránk azon a fokon, hogy ezen 
eszme nálunk is megvalósulhasson? !

Mikor leszünk mi ott, hogy ne csak a tanítást végezzük gya
korlatilag, hanem a nevelést is? . . .

Mi is hát tulajdonképen a  cserkészet?
Előbbi szavaimmal már meg is mondtam mi ¡a „cserkészet?“ 

Nem egyéb, mint gyakorlati nevelés; az erkölcsi jellemnek alkalom- 
szerűségi alapon való kiépítése.

Története röviden a következő. Az angol-búr háborúban a 
praktikus .angolok kémszolgálatra 11—18 éves fiúkat használtak, 
akik állítólag fényesen végezték dolgukat. A parancsnokuk (Baden 
Pál) elnevezte őket scouts-boy-oknak. Baden Pál a háború lezajlása 
után hazakerült Londonba és feltűnt neki a főváros vérfelen és szín
telen ifjúsága. Eszébe jutottak valószínűleg afrikai seouits-boy-ai, s 
valószínűleg azon gondolkozott, miként lehetne a londoni fiúk ar
cára is ráfesteni az egészség színét, mert megteremtette az első lon
doni scouts-boy csapatot, melynek ma kerek egy millió tagja van, s 
feje maga az ¡angol király.,

Németország, Svéd és Norvégia, Dánia, Franciaország átlátva 
az eszme eredetiségét és életrevalóságát, szinte versenyezve láttak 
megvalósításához.

A mozgalom célja: az ifjú lélekben élő és ébredő vágyak he
lyes útra való terelése, okos kielégítése és kihasználása oly célból, 
hogy az ifjú ezen kihasználás folytán testben erősödjön, lélekben 
pedig nemsedjen.

A cserkész-szervezet lényege pedig a következő: 12 tagból 
álló csapatok szerveztetnek 12—18 éves fiúkból. Minden csapatnak 
van vezetője, ki a csapat tagjait józan életmódra, lovagias gondol-
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kozásna, szépre, jóra oktatja és -neveli. Testüket játékkal, sporttal 
edzi, erősíti. A természetben megfigyeli a természetet, tájékozódik, 
sok apró ügyességre tesz szert. A fiúk, akik önként jelentkeznek a 
felvételre, próbaidőre vétetnek fel. A két hónapi próbaidő letelte 
után fogadalmat tesznek a következő törvények megtartására:

1. Szeresd a hazádat. 2. Légy becsületes. 3. Légy udvarias. 
4. Följebb valóidnak engedelmeskedjél. 5. Ne hazudjál; légy mindig 
víg. 6. A gyengéket védd meg. 7. Légy takarékos. 8. Szeresd az 
állatokat és virágokat. 9. Szeresd társaidat. 10. Tégy minden nap 
valami jót.

E törvények szuggesztiv ereje alatt él azután -a csapat és végzi 
a napi dolgát, mely, mondjuk egy nyári táborozás alkalmával ia kö
vetkezőkép folyik le:

1. Felkelés. 2. Torna. (Svéd tornagyakorlatok). 3. Ima. 4. 
Reggeli után jön a játéknak, sportnak száz és százféle faja. 5. Kö
zös ebéd. 6. Fürdés, -atlétika, torna, játék. 7. Viacsora. 8. Ima. 9. Le
fekvés.

Esős idő estén, a scouts-boy tábor tagjai az olvasó-, a dolgozó- 
teremben, talán inkább sátorban fúrnak, faragnak, olvasnak, szóra
koznak. Nevezetesen az angolok, a németek, a svédek és a többi kul- 
turnemzetek ma már ott tartanak, hogy gyermekeik ezreit -a nyári 
szünidőben hatalmas scouts-boy táborokban pihentetik. Egy-egy 
ilyen scouts-boy tábor 1000—2000 lelket számlál, tehát valóságos 
gyermek-falvak keletkeznek az erdők, a mezők ölén, a hegyek -aljá
ban. Az ilyen faluban azután van templom, iskola, orvos, patika, 
de még a csemegeüzlet sem hiányzik. Házait vízhatlan sátorból, ma
guk -a fiúk építik.

Az ilyen falu lakói azután elhiszem, hogy megtanulnak élni.
Az ilyen falu lakóival azután elhiszem, hogy .meg lehet csi

nálni és meg lehet teremtetni a vakok Braille könyvtárát, melyet a 
londoni scouts-boyok egy szép napon megteremtettek, s melynek 
történetét a Budapesti Hirlap e hó 10,-iki száma a következőkép 
hozta:

— (A boy-scoutok a vakokért.) Szombaton Londonban boy- 
-scout-nap volt, amennyiben az angol fővárosban és vidékén e napon, 
kétszázezer ifjú működött a vakok intézménye érdekében. Hajnal
tól kezdve tucatszámra álltak -az ifjúk a színházak, klubok, tőzsde 
és éttermek előtt és azonnal jelentkeztek, mihelyt valahol .■szolgálatot 
tehettek. A háziasszonyokat elkísérték bevásárlásaikra, utánuk vive 
-a táskát, -a vonatokhoz -sietőknek po-dgyászukat vitték, másoknak 
leveleket kézbesítettek, az üzletekben kiszolgáltak, pakkoltak, sö
pörtek és csomagokat kézbesítettek, a borbélyüzletekben segédkez
tek, cipőket pucoltak, a szakácsnéknak -segítettek zöldséget, stb. tisz
títani, a világtalanokat vezették, gyermekeket vittek -sétálni, a bete
geket kocsiban tolták, a  templomokban tisztogattak, a -sportpályákon 
segédkeztek. A legkülönbözőbb szolgálatokra kértek a -Lapokban meg
jelölt állomásokról boy-okat, e-gy fiú pl. -egyórai zongorajátékra kel
lett, egy másik leckeadásra, stb. A fiúk így a nap folyamán igen
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sokat kerestek, az összeg azonban eddig még ismeretlen, mert össze- 
számlálásáva-1 csak napok múlva készülnek el.

Az angol tellát nem ahhoz szoktatja gyermekét, hogy ha jót 
akar tenni, álljon ki az utcasarkára a „vakok“ vagy a „nemtudom- 
kik“ pönsölyével és pu-mpolja meg azt, aki megpumpolható, hanem 
igen is, beléneveli ¡az önérzetes, a fáradságos munka becsét és gyö
nyörét. És épen ez biztosítja azután gyermekének az életképessé
gét, az élni-tudását.

A cserkészet tehát állandó szuggeszció alatt tartja a gyerme
ket, még pedig oly szuggeszció alatt, amelynek természetes folyo
mánya a gyermek lelkében fejlődő romantika helyes és okos kielé
gítése, az önérzet, az önbecsülés és a társadalmi erények gyakorlati 
elsajátítása, s így bizonyos társadalmi rutinok megszerzése s ezek 
következtében az ifjúnak életképessé, az élettel megküzdeni tudóvá 
tétele.

S vájjon hol van az ilyen szuggesztiv erőre nagyobb szükség, 
mint épen a mi szakpedagógiánk területén?

Vájjon a nevelendők melyik csoportjánál van gyakorlati taní
tásra és nevelésre annyira és oly mértékben szükség, mint épen a 
siketeknél? Hiszen tanítási eljárásunknak az alkalomszerűség a spe
cialitása! Az erkölcsi jellem kiépítésére, az önállóság, a küzdeni 
tudás, az önerejére való támaszkodás, a helyzet gyors és okos fel
ismerése, ia társadalmi szabályok és rutinok elsajátítására azonban 
alkalomszerűségeket annyit és oly mértékben teremteni az egyes 
tanítási anyagok kapósán nem tudunk, hogy belőlük a gyermek 
tényleg el is sajátítsa az önállóságot, a küzdeni tudást, a társadalmi 
szabályok óriási tömegét; nem tudunk ezen alkalomszerűségekből 
annyit és oly mértékben teremteni, hogy növendékeinket általuk 
társadalmi tanúk. Ezt nem én állapítom meg, ezt az élet Múltja 
felénk!

Ezen hiányok pótlására, vagy talán inkább az erkölcsi jellem
nek alkalomszerűségi alapon való kiépítésére kínálkozik a  cserké
szet. Ez kínálja kezünkbe azt a szuggesztiv erőt, melynek hatásai 
alatt kiépül, kifejlődik a szociális -ember.

A siketek bpesti áll. int. tanári testületé mindezeket átlátva, 
megalkotta „a siketek első magyar cserkészőrszem“ csapatát, amely 
csapat ideiglenes vezetését én vállaltam el. Ez a csapat- az ifjúsági 
körrel és iaz intézeti lappal szoros nekszusban áll, annál is inkább, 
mert hiszen a vezetés, az irányítás szálai egy kézben futnak össze-

Téhát nekem már volna vagy 4—5 havi tapasztalatom e téren; 
nem -sok, de több a semminél. Tapasztalataimat a következőkben 
tömöríthetem. Az ügynek, az eszmének sok a megérteni nem aka
rója és nem tudója, s ami még sajnálatosabb, ezek nem csak nem 
törődnek vele, sőt állandó kritika, s valamelyes sajnálkozás tárgyává 
teszik, s azon vannak, hogy aki kedvet, ambíciót érez vele szemben, 
ezt lehetőleg lefokozzák. Tehát mindig és mindenütt iparkodnak 
borsot törni a „főcserkészek“ orra alá. Aki tehát csapatot akar léte
síteni, erre legyen elkészülve. A sok kellemetlenséget és fáradságot 
azonban bőven fogja kárpótolni a végtelen szeretet, rajongás és hála,
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mellyel növendékei körülveszik majd. Kárpótolni fogja őt az ered
mény, melyet munkájával el fog érni; ha majd végigtekint csapatá
nak tagjain, amint éphallású társaik közt iparkodnak érvényesülni, 
s ha majd olvassa arcukról az öröm, ¡az élet mámorát, akkor elfelejti 
majd a  mosolygó arcokat, el a  ¡sok méltánytalanságot, amelyet végig
szenvedett, s fáradságot nem ismerve fog előre törni, fog küzdeni 
az eszme diadaláért!

Nevelési produktumaink ¡életképessége érdekében teremtsük 
meg tehát 1. a játékdélutánokat az ¡alsó osztályok számára; 2. az 
ifjúsági köröket, s ezekkel kapcsolatban honosítsuk meg ¡a cserké
szetet.

Azt hiszem, ha valamely intézet ezeket megvalósítja, akkor 
az növendékeit tényleg munkálkoidtatta, foglalkoztatta. Az ilyen 
intézetben van élet, s ¡az ilyen intézet nem kelti a „kórházszerű intéz
mény“ látszatát. Az ilyen intézet növendékei nagyobb kedvvel, na
gyobb ambícióval fognak dolgozni, nretr tudják, ¡hogy van miért 
dolgozniok. Az ilyen intézet növendékeiből egy új, életerős, élet
képes generáció előharcosai fognak fejlődni.

Az életnek kell visszaadnunk növendékeinket, teremtsünk te
hát lelkűkben életet. Ne tűrjünk magunk körül csöndes tespedést és 
halált.

Nagy harcot, nagy küzdelmet kell megvívnunk a természettel, 
minden eszközt fel kell tehát használnunk, hogy harcunk vége a 
mi diadalunk legyen. Aki felvette a küzdelmet, abba már nem hagy
hatja, s én úgy érzem, hogy a végén a  mienk lesz ¡a győzelmi babér, 
s valami hajt, űz előre a cél felé, de ugyanakkor hallom az intő és 
bölcs szózatot: lassan, nyugodtan, kitartással, mert a diadal napja 
még ¡igen messze van.

A siketnéma és a háború.

Bővebben fejtegetni fölösleges, hogy a tanult sn. bizonyos te
kintetben oly hasznos része a társadalmi .munka gépezetének, akár
csak az épérzékű egyén. Már most csak az a kérdés: milyen mérle-, 
gelásben részesüljön a sn. munkássága a háború ¡alatt s után? Hogy 
erre tárgyilagosan megfelelhessünk, előbb el kell oszlatnunk azokat 
a balga véleményeket, melyek a sn.-anak a háború alatti tanításával 
függnek össze. Tudjuk, hogy a kultusz-kormány mindent elkövet, 
hogy a tanítás minden iskolában a háború alatt is a rendes ¡mederben 
folyjék. Ez természetlesen vonatkozik a snk. intézeteire is. Azonban, 
sajnos, hogy ez a rendelet sok helyütt háttérbe szorul. Sok a tanuló 
s kevés a tanár. A legtöbb helyen fokozott munkával pótolják a 
hiányt, ¡ami a tanári kar részéről dicséretre méltó dolog. Hisz olyan 
munkát végeznek, amely messze túlszárnyalja más pedagógiai ágak 
munkáját. Ezen nem is kell vitatkozni. Ámde itt-ott akadnak ellen
zők, akik fölöslegesnek, mondjuk - „fényűzésnek“ minősítik ¡a snk.- 
niak ¡a háboirú alatti tanítását.
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Hogy ezek a vélemények fölületes Ítéletből erednek, röviden 
akarom bebizonyítani.

A társadalom elemei a háború alatt két körbe tartoznak: A 
katonaköteles és a neon katonaköteles körbe. Mind a két kör feltét
lenül szükséges, szinte kiegészítő része, eleme egymásnak. Az egyik 
kör a fegyverrel, a másik társadalmi munkájával védi a hazát. A 
háború sikere nemcsak a „jó“ katonai anyagtól, hanem az ország 
anyagi helyzetétől is függ. A szegény ország kevésbé bízhat a há
ború sikereiben. Az ország anyagi javai munkatényezők által kelet
keznek. Ámde a háború eme munkaerőnek a javát magához láncolja. 
A munka lendítő kereke lassúbb ütemben mozog; amiből számos 
rendellenesség keletkezik. Mi itt a teendő? Pótolni kell a háború
okozta erőértékek hiányát. De honnan, mikor az épérzékű férfi java
része a csatamezőn van! Itt vannak a smk., akik fogyatkozásuknál 
fogva nem vehetnek részt a fegyverforgatásban. Ezeknek kell pó- 
tolniok a hiányokat, ami csak akkor lehetséges, hogyha azok a ren
des tanításban részesülnek. A tanulatlan sn. a társadalom terhe. A 
terheket a háború alatt csökkenteni kell.

De nemcsak a háború időtartama alatt, hanem után is nagy 
feladat vár a snk.-ra. A háború nagy emberáldozatot követel. így 
tehát a munkaerőhiány a háború után is mutatkozik. Ebből röviden 
látjuk, hogy a snk.-nak a háború alatti oktatása nem tartozik a 
„fényűzés“ keretébe. Ép oly szükséges, mint az épérzéküek okta
tása. Ott, ahol a snk. oktatását a háború ¡alatt elodázzák, olyan mu
lasztást, bűnt követnek el, melyet sohse lehet jóvátenni. Kérdés: 
melyek azok a munkaágak, ahol a pótlás a legégetőbb? Hálunk a 
földművelés és ¡az ipar. A snk. özöne az ipari pályára megy. I tt tehát 
eléggé pótolhatják a hiányokat. Tapasztalatból tudom, hogy az ipa
rosok most jobban értékelik, megbecsülik a snk.-at, mint a békés 
időben. Érthető is! Azonban tény, hogy hazánk földművelő ország, 
a földművelés fokozott munkaerőt kíván. Katonáink legnagyobb szá
zaléka ebből a körből való. Önként következik, hogy a gazdasági 
munka terén legnagyobbak a munkaerőhiányok. A népfelkelők be- 
sorozásia még jobban fokozta e ¡munkaerőhiányokat. A szántók, ker
tek, stb. parlagon maradnak.

E bajon némileg a snk.-nak a gazdasági munkában való kikép
zése segíthetne. Nyújtsunk tehát teret, alkalmat eme kiképzésnek. 
A tanárhiány miatt úgy sem, lehet az elméleti tantárgyaknak kellő ér
vényt ¡szerezni. E helyett a „fősúly“ a gyakorlati tárgyakra essék; 
amit ¡sokkal könnyebben lehet megoldani, mint az elméletit. A gya
korlati tárgyak között kapjon helyet: a gazdaság, a kertészet, a ¡sző
lészet, stb. Ha ezen a nyomon haladunk, akkor oly egyént nevelünk 
a sn.-ból, ¡aki nemcsak a békés időben, hanem a  háborúban is értékes 
tényezője a társadalomnak. Nem lesznek vélemények, amelyek a 
sn. oktatást „fényűzésnek“ fogják minősíteni.

Szobolovszky István.
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A háború és mi.
— Második közlemény, —

A M. S. 0 . m. é. 10—12. számában közöltem -a hadba vonult kar- 
társak címét stb. és az intézetekre vonatkozó háborús adatokat. Most 
közreadom a rendelkezésemre álló újabb híreket s zárójelben megjegy
zem az értesítés keltének napját. Ezúttal is kérem kartársaimat: segít
senek ebben a munkában az időközben történő változásokról, esemé
nyekről való tudósítással, hogy minél hűbb képeit adhassunk kartársaink
nak és intézeteinknek e nagy időkben való szerepéről.

Vác, siketnémále Mr. orsz. intézete. Két kartárs kivételével — a 
múlt számban közölt adatokat tekintve — változás nem történt. 1. Zá- 
borszky Árpád aug. közepe óta az északi harctéren volt, 26 gy. e. Kará
csonykor megbetegedett. Előbb a krakói, aztán a jágerndorfi kórházban 
ápolták. Innen jan. 27-én Szombathelyre került; fehr. 1-én Esztergomba 
ment ezredéhez, ahonnan Nagymarosra küldték üdülni. 2. Scháffer Má
tyás beteg, szülőföldjén, Ujbesenyő, Temas m. kórházban ápolják. — 
Wolkóber J. és Zsemberd. J. a népf. szolgálat alól felmentettek.

Hadikölcsön jegyzésele: Borbély S. 800, Bartók L. 500, Szent- 
györgyi G. 200, Valter F. 200, Visa! J. 300, Szotfrid J. 200, Wolkó
ber J. 300, \'álek J. 100, Zsemberi .1. 50, Gogol a A. 50, Simon Géza 100. 
a Jubileumi alap 1400, a Siketnémák közlönye 50, a Oházár András ser
leg alap 50, a Pivár alap 200, ¡a Gyámolitó egyesület Pestmegyei alapja 
500, a Gyámolitó egyesület ¡alapító tagdíjaiból 250, a Slketnéma-Inté- 
zeti Tan. Orsz, Egyesülete 100 K.

A Siketnémákat foglalkoztató ipari tanműhely (Vác) igazgatójá
nak, Kondra Mihálynak, anárc. 1-én be kellene vonulni, mint besorozott 
népfelkelőnek. Hogy ¡a fogl. működése meg ne bénuljon, felmentetett. 
-— Kondra M. 200 korona hadikölesönt jegyzett. — A foglalkoztató 
dec. 20.-án költözött új, különálló otthonába. Sok pályázó van, de csak 
18 növ. eltartására van pénz. Ezek valamennyien bennlakók s élelme  ̂
zésükről egy gazdaasszony gondoskodik, havi 25—25 K-ért.

Amig a foglalkoztató új épületébe a gépiek hajtásához szükséges 
elektromos áriamat bevezetik, addig ¡a régi műhelyben (snk. kir. int.) 
dolgoznak a fiúk. (fehr. 5.)

Siketnémák temesvári áll. s. intézete. 1. Klampfer E. az é. harc
téren megbetegedett (bél- és gyomorhurut). Jelenleg Felső-Ausztriában 
üdül. Címe: Pfiegestátte vöm Roten-Kreuz, Stadl-Paura No. 4. bei 
Lambach (Ober-österreich), 2. Ruszwurm K. sebesült vitéz szabadságát 
meghosszabbították. Jan. hó folyamán Szegeden a katonai kórházban 
feküdt (valami mérges kelése támadt). Címe: Szeged, Zerge-u. 3. sz. 
3. Scbmitz M. tizedes. K. u. k. Reservespital von Temesvár in Vinkovci 
(Horvátország). 4. Sehreiiner M. tizedes. Mii. Arb. Abt. 10/38. Fiéstungs- 
kommando Pétervárad. — Jan. 18.-án Ferencz Szalvátor kir. herceg 
Joianovics S. kormánybiztos, temesmegye főispánjának kíséretében meg
látogatta a sáketnémák temesvári intézetét, mint a temesvári Vörös
kereszt-Egyesület I. számú tartalék-kórházát. (II. 15.)

Az Izr. Siketnémák Orsz. Intézete épületét az intézet vezérlő-bi
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zottsága hadi-kórház céljaira ajánlotta fel. Október havában kellő átala
kítás után Dr. Deu-tsch Ernő főorvos, az intézet pedagógiai bizottsá
gának elnöke vezetése mellett megnyílt. Eddig kb. 1000 sebesült és be
teg katona részesült itt ápolásban. Auguszta főhercegnő már háromszor 
meglátogatta a kórházat. Mintegy 100 tagú hölgybizottság gondoskodik 
az ápoltak jólétéről. Az intézet tanári testületé részt vesz a kórházzal 
kapcsolatos hazafias munkában. Tolnai I. B. igazgató, a bizottság tit
kára, Rózsa E. könyvtáros, Herczka G., Salgó E. Kardos I. minden ide
vágó munkát elvégeznek, Simonyi Sz. és Natonek B. főápolónők. He
tenként kétszer-háromszor hangverseny és egyéb szórakoztató előadás 
szokott lenni.

A tanári testület tagjai közül Kanizsai Dezső aug. óta Nagyszom
batban, mint ápoló-katona teljesít szolgálatot. Salgó E. és Kardos I. a 
dec.-ben tartott népfelkelő bemutató szemlén alkalmasaknak találtat
tak s február hó 15.-én bevonulnak. S. a 44. gy. e.-hez Kaposvárra, 
Kardos a 34. gy. e.-hez Kassára. — Hadikölcsönt 4000 K. erejéig je
gyeztek. (fefox. 1.)

Siketnémák aradi áll. s. int. 1. Rédiger K-t több ízben szabadsá
golták. Most bevonult Békésgyulára s hír szerint őrvezető. 2. Varga Ró
bert Újvidék 24. 3. Balázs G. a jan. 4.-i szemlén besoroztatott, felmen
tését kérték. Az int. íebr. 3,-ától 23.-áig a várban levő fogolytáborból 
a városba jutott tífuszjárvány miatt zárva van. (II. 8.)

Siketnémák kolozsvári áll. s. int. 1. Nagy Lajos és Z. Kiss az 
egyéves önkéntes, tanfolyamot -elvégezvén, mindketten várják a zászlósi 
kinevezésüket. (Z. K. J. jan. 17.-én Brassóból írt, 24. honv. la-kt.) 2. A 
24—-36 évesek szemléjén Dávid Mihály soroztatott be. A felmentése 
iránti javaslat folyamatban van. 3. Tart is behívták, de -szabadságolták. 
— Hadikölcsönt jegyeztek: Az intézet 5500 K, Nagy Pé-ter -ig. 400 K-t 
Pauli I. és B.-né Zattler Ida 200—200 K-t, Tar József és Dávid Mihály 
100—100 K-t. (II. 1.)

Siketnémák budapesti áll. Intézete. 1. Bárczi G. (26. -gy. e.) -lába 
-még mo-s-t is fáj. Címe: Komárom, F-estun-gs-spital. 2. Benedek Á. újab
ban nem írt; régi címe: 20 honv. gy. hadosztály, törz-sszázad, 14. sz. 
Tposta. (Helyettese, izr. hitokt. Klein Jenő.) 3. D-r. Bihari Károly Ír
nok, önkéntes, Pétervárad, F-estung-scomma-ndo 7. 4. Ifj. Bründl ö. 
rajztanár internálva v-an aug. ¡elseje óta Franciaországban. Címe: E. 
Bründl, Chambre 15. Fort de Crozon par Chiateaulin Finistre. Két hó
napja nem írt. (II. 10.) 5. Ho-ohrein Lajos őrmester 4/44. Arb. Abt. 
311. sz. Tpos-ta. 6. Istenes Károly lábsebével most is fekszik. (Schlucke- 
nau, Böhrnen W-aisenhau-s). 7. Michels Fülöpnek -a genfi vörös -kereszt 
utján (An Comité International de la Croix Rouge Genève, 3 R. d. 1’ 
Athénée) lehet úja-bban németül írt levelet is küldeni. A közvetítést így 
tanácsos kérni: Veuille bien ¡avoir la boute de transmettre cette lettre 
à l’adres-se suivante: Pour transmetre à Philippe Michels -réfugie Rodez 
Préfecture de l’Aveyron (France). 8. Simon J. Bras-só, Hátul-só Kőbá- 
ny-a-u. 2/a. 9. Szabady G. uj-abban számvivő, 17. nê-pf. gye. 8. század, 
313. Tpos-ta. Kegler F. és Lázár P. -népfölkelők ¡aug. l.-én orvosi véle
mény alapján szabadságoltattak s jan. -21—23.-án felülvizsgálatra uta- 
síttattak. Dr. Li-chtenberger B. intézeti orvos orosz fogságba jutott.
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Az intézet 1915. január 2.-án nyílt meg. Ideiglenes szolgálatra ideren
del tettek: Iván J. és Tóth Z. a vakok budapesti kir. orsz. intézetétől 
és HrÍvnák L. a temesvári sn. intézettől. (Y. K. M. 1914. XII. 17. 165, 
560. A II. b. sz. r. I. J. és T. Z. haladéktalanul, H. L. 1915. I. 2.-án 
való jelentkezéssel.) A felvett 161 növendék közül beiratkozott rendes 
tanulóul 150, magántanulóul 2. — Az osztályok létszáma: I. -a) 13, osz
tályfőnök: Kegler F., I. b) 14, oszt.-főnök: Zemkó P., II. 21, oszt.-fő
nök: Hr.ivnák L., III. 22, oszt.-főnök: Derbész B., IY. 24, oszt.-főnök: 
Pető F., V. 19, oszt.-főnök: Lázár P., VI. 15, oszt.-főnök Puha L., VII. 
13, oszt.-főnök: Tóth Z. VIII. 10, oszt.-főnök: Iván J. Minden osztály
főnök a saját osztályában heti 24 óra keretében látja el az elméleti órá
kat, a torna és rajzoktatást. Agyag, papír és famunka órák nincsenek. 
A leányok kézimunka-órái rendesen folynak. Derbész B., Iván J. és 
Hr.ivnák L. a népfelkelői tényleges szolgálat .alól bizonytalan időre fel
mentettek. (V. K. M. 1915. II. 8. 1131—1915. ein. sz. r.) Tóth Z. így: 
„Felmentetik“. Derbész Bertalan októbertől teljesen díjtalanul helyet
tesíti Szabady Gézát, mint a snik. iparostanonc-iskolájának rajztanárát. 
Ugyancsak D. B. a helyettese Istenes Károlyinak a hibásbeszédűek tan
folyamán is. — Kids L. igazgató Lajos fiának december 11—12-iki 
srapnell-ütéstől kapott sebe lassan gyógyul. Kórházban volt a követ
kező helyeken: Knafcó, Teschen, Bielitz, Wels. 1915. január 12-ike óta 
Budapesten van a VI. Váczi-úti hadikórházban, melynek igazgatója Dr. 
Sarbó Artur. Szabó I. rk. hitoktató febr. l.-étől jún. végéig egészségé
nek helyreállítására szabadságot kapott s ez idő alatt. Palovcsek József 
főv. hitoktató helyettesíti. Zemkó P., Puha L., Derbész B., Lázár P. és 
Dr. Bihari K. aug. 12.-én a számvevőséghez rendeltettek közp. szolgá
latra. (Dr. B. K. előzőén .a Dunai kér. kapitányságnál önként vállalkozott 
díjnoki munka végzésére.) Nevezettek, Dr. B. K. kivételével, aki nov. 
22.-én bevonult, dec. 16.-ára vissza rendeltei t vk rendes állomásukra. 
Ugyanekkor a szept, 16.-án ideiglenes szolgálatra a bpesti áll. kisegítő- 
iskolához rendelt Kegler F. dec. 9.-ére rendes állomására visszarendel
tetett, ahol tulajdonképen már nov. I7.~étől dec. 8.-áig Klis L. igazgatót 
helyettesítette, és pedig: két hétig rendeleti, egy hétig szóbeli megbízás 
alapján. Az intézet kapusa, Horváth Sámuel, az első mozgósításkor 
bevonult s Budapesten szolgál. I. honv. népf. ezr. Állandó őrkülönít
mény, 2. század, VII., Murányi-u. 10. (Iskola).

Hadikölcsön jegyzéseik: ,a „Budapest székesfővárosi segélyalap“- 
ból: 50,000, „Intézeti segélyalap“-ból: 3000 K. (a jegyzési */»% jutalé
kot 265 K-t Klis L. igazgató a 2 alaphoz csatolta); egy évi lefizetésre 
Klis L. 200, Kegler F. 450, Hochrein L.-nó 100. Pető 1. 100, Puha L. 
100, Zemkó P. 100, Istene.s K. 300, Derbész B. 100 K. készpénzfizetés
sel 5,800 K-on felül jegyzett az intézet tiszti személyzete. Összesen: 
60,250 K. Jegyzett Horváth S. kapus is.

A siketnémálc kaposvári áll. s. intézete igazgatójától a következő 
tudósítást kaptam: 1. Pető J. póttart. közlegény Újvidéken van (F.as- 
tungskammando 24. ezr. II. század) s jelenleg szanitész-iskólába jár és 
alkalmasint e hó végén megy ia déli harctérre. 2. Jávor Gy. póttart. 
káplár Iglau (Mähren) (k. u. k. Rés. Sp. Grosse-Kaserne Abt. Yjh.
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Zimmer 172) van, általános kimerüléssel gyógykezelés alatt, honnan, 
ha kissé jobban lesz, bevonul alkalmasint Losoncra ezredéhez teljes fel
gyógyulásáig s onnan megy majd valamely menetzászlóaljjal vissza ezre
déhez az é. harctérre. 3. Horváth P. népfelkelő közlegény f. évi jan. hó 
21.-én vonult be ezredéhez (19. honv. gyalogezred Pécs). Horváth — ki 
izületi esúzban szenved — eddig szabadságolva volt, most azonban be
vonták. Jelenleg a sorozóbizotitsággal jár sorozni Somogy és Tolna vár
megyékben. Ez körülbelül március végéig fog tartani. 4. Hajdú L. nov. 
17.-én besorozott B) osztályú népfelkelő ideiglenesen felmentetett a 
szolgálat alól, mint nélkülözhetlen. 5. Kárpáti 0. sorhadi póttart. köz
legény eddig nem vonult be. — Jelenleg tehát négyen tanítunk: Alul
írott, Schnellbach F., Hajdú L. és Kárpáti 0. Kegyen vezetjük a nyolc 
osztályt, és pedig YII—VIII. osztályt, V—VI. osztályt és I I I—IV. 
osztályt összevonva, a II. osztályt külön, az I. osztályt pedig 5— 5 nö
vendékkel 3 csoportra osztva oktatják napi 1—1 órában a II., a I I I—IV. 
és az V—VI. osztály vezetői. Ha Kárpáti bevonul, a tanévet be kell 
zárnunk s csak az I. osztályos növendékeiket tartjuk itt Schnellbach ve
zetése mellett. Előreláthatólag ez. be fog következni. S ha Kárpáti be
vonul, akkor Hajdú ideiglenes felmentése is meg fog szűnni. Maradunk 
tehát itt ketten Schnellbachohal. Hogy az oktatást jelenleg is elláthas
suk, az osztályfőnököknek rendes osztályaikban a heti óraszámot 1—3 
órával csökkentetni kellett, hogy így az. I. osztály egy-egy csoportját heti 
6 órával mindenki elláthassa. Még így is magas óraszámokkal dolgozunk. 
Az oktatás természetesen nem lehet oly eredményes, mint rendes körül
mények között. Hisz’ egy-egy összevont osztály létszáma 18—20 növen
dék s ez is kétféle osztály. — Leámynövendékeink a katonák részére 
kötött, meleg ruhaneműeket készítenek. Ezek egy részét már beküldtük 
s a miniszter úr ezért köszönetét is kifejezte. Az időközben készülteket 
pedig most fogjuk beküldeni. Fiúnövendékeink még az ősszel erdei sze
derlevelet gyűjtöttek s annak idején ezt is beküldtük. — Intézetünkben 
július 27—töl aug. 27-ig katonaság volt elszállásolva. Aug. 27-én kivo
nult a katonaság, kitisztogattunk utánuk s szept. 1.-én elfoglaltuk mi 
s megkezdtük működésünket. Azóta két Ízben akarták lefoglalni kór
házi célokra intézetünket, de sikerült ezt mind a két Ízben megakadá
lyoznom s így e tekintetben zavartalanul folyik a tanítás épületünkben. 
— Hadikölcsönt intézetünk jegyzett a gyűjtés útján megtakarított tő
kéjéből, és pedig 20.000 (húszezer) korona értékben. — Bevonult még 
katonai szolgálatra a múlt év augusztusában intézeti orvosunk, dr. 
Csurgó J. és az intézeti szolga is, Herr Gy., ki mint népf. szakasz- 
vezető a d. harctéren van. Ez utóbbit csak alig (tudjuk nélkülözni s a 
takarítást és tisztogatást nagyobb növendékekkel kell végeztetnem, a 
saját felügyeletem alatt. Ez a legkeservesebb mesterség! — Jelenleg 
testületünk ötven százaléka van bevonulva. 1915. febr. 15. Kiinda.

A siTcetnémálc áll. s. szegedi intézetében a tanítás szept. eleje óta 
folyik, bárha az intézetből még az első mozgósításkor, ill. az ezutáni 2—3 
héten a testületből 9-en vonultak be, s mindössze 3-an maradtak vissza, 
kiket aztán egy Szegeden tartózkodó sebesült temesvári (Ruszwurm K.) 
és egyik ungvári kartárs (Gyömörey A.)'támogatott munkájukban. Fel
vétetett 84 rendes növ. és 11 a foglalkoztatóba (összesen 95). A rendes
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növendékek közül felvétettek az összes II., III. és IV. osztálybeliek, az 
V—VIII.osztálybeliek közül csak azok, kiknek körülményei a felvételt 
kívánatossá tették. Az oktatás 4 csoportban történik, nagy nehézségek
kel. Eddig minden csoportot külön tanár tanított; minthogy azonban az 
ungvári kartársnak intézetéhez vissza kell térnie, a megmaradt 3-nak 
kell a negyedik csoportot is ellátnia. Hogy hogyan? Azt elképzelni is 
bajos. Pedig e 8 közül egy B. osztályú népfölkelő, aki ha nem mentet
nék fel, szintén kénytelen lesz bevonulni s akkor 84 gyermek marad két 
tanárra. De alapos a remény, hogy ez nem fog bekövetkezni. A növen
dékek nagyarányú munkásságáról a katonai célú ruhák készítését ille
tőleg a M. S. 0. már megemlékezett. Az intézet 4300, a testület itthon 
levő tagjai 1150 korona hadikölesönt jegyeztek. Az intézeti épületben 
ezidöszerint 200 katona van beszállásolva és a siketnémák részére szük
séges tantermeken kívül fenmaradt helyiségekben még a Szeged-alsó- 
városi el. iskolának 4 osztálya is elhelyeztetett.

A bevonultakról: 1. Ábrahám J. betegen tért vissza az é. harctérről, 
már felgyógyult s az ujoncképzéshez osztatván be, ezredével Brassó vi
dékére helyeztetett. 2. Gábor L. őrmester. M. kir. honvédker. parancs
nokság. Hadbiztossági iroda. Szeged. 3. Gyovay D. J., Przemyslben van; 
repülőpóstán küldött értesítést, hogy egészséges. Címe: 3. m. kir. hon- 
védmenetezred, 5. zászlóalj, 1 század. Táb. posta 82. 4. Kákonyi S., tize
des. K. u. k. Inf. Reg. 38. Aj~>. 0. Tp. 81. 5. Láng I. tizedes Kassán van 
az ápolóképző iskolában. Címe: Sanitäts-Schule, Garnisonspital Nr. 20. 
6. Milassin Gy., tizedes, 30. honv. gye. I. pótszázad. Kispest, Üllői-út, 
Magy. kir. szálloda. 7. Plichta B., tizedes, Honvédker. parancsnokság, 
Szeged. 8. Schnitz! G., tizedes a főhadiszálláson volt a d. harctéren; iro
dáját feloszlatták. Címe: Korporal G. Sch. 1/61. Bataillon, 1. Komp. 15. 
Brigade. Feldpost 306. 9. Szabados Ö. a szegedi kórházakban teljesített 
szolgálatot; súlyos tífuszba esett s otthon tartózkodik. Már túl van a 
veszélyen. A B. osztályú népfelkelők közül Mayer D. találtatott alkal
masnak katonai szolgálatra, de bizonytalan időre felmentetett. (II.2—12).

Siketnémák áll. s. int. Jolsva. 1. Piroska K. őrvezető 62. gye., 13. 
század, 37. sz. Tposta. (Ez a múlt számba későn érkezett adat. Febr.
3.-i értesítés szerint két hónapja nem tudnak róla semmit.) P. K. a most 
folyó tanévtől Debrecenbe helyeztetett. Minthogy azonban Jolsváról vo
nult be s családja most is ott van, őt e helyen tartjuk nyilván.) 2. RLe
ger Gy., tizedes, 67. honv. menetzászlóalj gazdasági hivatal. Hadtápposta 
188. (II. 5.-i személyes közlés). Mozgósításkor az intézet volt a munka 
középpontja, most I. sz. kórház. Ott vannak a legsúlyosabban sebesültek. 
A legnagyobb szám volt 372. Dec. 31.-éig 869 beteget ápoltak; a költsé
gekre 19 ezer K-,t és 4000 K értékű élelmiszert gyűjtöttek. Juhász Z. 
és Miskey K. .kartársak segítenek az irodai dolgokban. Scholtz L. ig. 
a s. bizottság aleln., a Vöröskereszt ig. választmányának titkára. Ha- 
dikölcsönjegyzések: Juhász Z. és Piroska K. 2—2 ezer és Scholtz L. 
300 K. (II. 3.)

Siketnémák áll. s. intézete Eger. 1. Dán kő I., kiről már régóta 
nem kaptunk semmi hírt, karácsony előtt írt az édesanyjának. Moszkvá
ban van, sebesült orosz fogoly. Lábán lévő sebe igen nagy lehet, mert 
----mint írja — csak két boton járhat és egyik lába nem éri még egészen
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a földet. Gyógyuló sebétől eltekintve, a körülményeikhez képiest jól van. 
2. Sturm J., szintén orosz fogoly, Szibériában, Kariakban van. Onnan 
írt Zsolnán lakó édesatyjának. Valószínű, hogy előbb ő is sebesült volt, 
mert Bubimból internálták Kan,síkba, ahová — mint írja —- 20 napig 
utazott vonaton. 3. Varsányi F.-ről, aki szintén az é, harctéren küzdött, 
okt. 18. (28.) óta semmi hír sem jött. Mlinkó I. és Erdélyi J. népföil- 
kelők (A. oszt.) felmentettek. Erdélyi J. kartársunk öccse: Lichten- 
steig'er L. tart. hadnagy, fővámhivatali tiszt, ki aug. eleje óta a d. harc
téren küzdött hazájáért, december havában kapott sebébe belehalt. Sza
badkán jan. 1.-én temették el nagy részvéttel. Fiatal felesége és kis 
árvája maradt. (I. 15.) — Hadikölcsön-jegyzések: Intézeti alap 20.000 K 
Mlinkó I. lg. 800 K és Varsányi F. névre Varsányin! 1000 K.

Siketnémáh áll. s. intézete Körmöcbánya. 1. Hribik A. főhadnagy, 
Fest. Art. Reg. No. 5, 4. Marsch.komp. Radovic-Krtole, Süd-Dalmatien.
2. Szász J. Vereinsspital vöm Rőten Kreuze (Pádagogium) Innsbruck.
3. Pongrácz M. szaikaszparanesnok, k. u. k. Militárarbeiterabteilungs- 
Kommando 2/101. Tábori posta 99. Eredetileg a nagykanizsai 20. hon
véd gy.-ezredhez tartozik. A csatatéren kétszer könnyebben megsebesült, 
de nem volt kórházban. 4. Kuns-ch F. Reservespital II. Gymnasium 
Békéscsaba. Fejébe egy muszkagolyót kapott. Először Prágában ápolták. 
Innen Mezőkövesdre ment, most B.-Csabán van. — Hadikölcsönt je
gyeztünk 1300 K összegben. — Az intézetben most 105 sebesültet ápol
nak. A kórház november 10.-én nyílt meg. — Az itteni Vöröskereszt- 
Egylet ügyvezető alelnöke Vár-adi Zs., jegyzője Kováts Z. Adamcsik I. 
kartársfumk felesége önkéntes ápolónő, azonkívül a kórház fehérnemű
jének kezelője és hetenkint egyszer konyha-fel ügy előnő. — A leány- 
növendékek a katonák fehérneműjének kijavításával foglalkoznak. — 
Osztályok: I. o. nincs. A II. o. főnöke: Várad! Zs. A III. a), b) o. főn.: 
Szobolovszky I. A IV., V. és a VI. o. főn.: Kováts Z. A VII. és .a VIII. 
osztályt Adamcsik I. tanítja. Hittan, női kézimunka-oktatás, tornataní
tás rendes. A rajz és a slöjdök tanítása miniszteri döntés alatt. A tanítás 
az új épületben folyik, egy külön elzárt folyosórészen. (I. 18.)

A siketnémák soproni áll. s. intézete háborús adatait Völker J. ig. 
az alábbi levélben közölte: Aug. hó 1.-én tantestületünk 9 tagja közül 
6-ian vonultak be katonai szolgálatra. Miután rá néhány napra rendelet 
jött, hogy új tanerők nem neveztetnek ki, nagy kérdés előtt álltam: 
hogyan leszünk a tanév megnyitásával és ha meg is nyitjuk, mi hárman 
itthonmaradtak mit fogunk csinálni 10 osztállyal. Mikor aztán csak
hamar ,a katonaság beszállásolás! célokra az int. épületet is lefoglalta, 
akkor meg épsnséggel nem tudtam, hogy mitevő legyek. Azzal hamaro
san tisztában voltam, hogy a tanévet szept, hó 1.-én nem tudom meg
nyitni. Mérlegelve a körülményeket, azt a javaslatot tettem illetékes 
helyen, hogy a tanév okt. hó 1.-én nyittassák meg és hogy a rendelke
zésre álló 3 tanerőre való tekintettel, csak a 2 II., a 2 III., a IV. és 
az V. osztály hivassák be. Ez a javaslatom el is fogadtatott. Az óra
rendet úgy terveztük, hogy Hobler napi 2—2 órán át tanítja külön- 
külön ia 2 II., Miaár a 2 III., magam Szintén 2—2 órában a IV. és V. 
osztályt, Ilyképen mindegyikünk heti óraszáma 24 órát tett ki. A tanév 
okt. 1.-én megkezdődött, de a tanítás nem — mint eleinte tervezve volt
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— az intézetben, mert az épületet aug. végével kórházi célokra foglal
ták le, hanem a városházán átadott 3 helyiségben folyt, illetőleg miután 
Kun kollega időközben szabadságot kapott a katonaságtól, igénybe vet
tük még az egyik tanterem előszobáját is. Kicsit kényelmetlen volt és 
kényelmetlen most is ez a helyzet, de tenni róla nem lehet. Ekkor a 
2 II. és a 2 III. osztálynak Hobler meg Maár maradt meg a vezetője, 
míg a IY. osztályt magam vettem át és az V. osztályba Kun ment. 
Nov. Közepe táján Vas is szabadságot kapott, meg ide rendeltetett 
Jolsváról Varga B. kartársunk. Ekkor minden osztály önálló vezetőt 
kapott s az addigi 24—24 óra helyett 20—20 órát osztottam be min
denkinek. A tanítás úgy folyik, hogy mindenik kollega 5 nap alatt 
tartja meg az óráit, mert a városházán most is csak 3 nagyobb és 2 ki
sebb helyiség áll rendelkezésünkre és egy napon csak 5 osztály részesül
het oktatásban. A mellékórákat: 3 .hittan-, 4 női kézim.- és 8 rajzórát 
délutánonként láttatjuk el ugyancsak ¡a városházán levő helyiségeinkben. 
Ezeket az órákat az óraadók tartják. Tornaokt., kézügyességi oktatásban 
nem részesülnek a gyermekek. A női kézimunka-órákon növendékeink 
készítettek katonai meleg ruhadarabokat. Ezeknek egy részét felküld- 
tem ,a kultuszminisztériumba, a másik nagyobb részét itt 'Szolgáltattam 
át egy e célra alakult társadalmi szervezetnek, mert a pamut nagy 
részét is innen, ettől kaptuk. Mi, itthon maradtak, még ¡a háború elején 
beléptünk a polgárőrségbe. Maár kollegámmal most is végezzük a szol
gálatot, Hobler azonban nov. hó vége felé egészségi okokból szabadságot 
kapott. A hadik ölesönre jegyeztem 1000 K-t, Maár 300 K-t, Vas J. 
300 K-t. Az intézet 10.000 K-t jegyzett. — Varga B. dec. 15.-én bevált 
népfelkelőnek. Felmentését kértem. Válasz még nem jött. Kunt, Vast 
eddig még nem hívták be. Lászlóiról dec. óta nem kaptunk hírt. Talán 
beljebb vitték Oroszországba. Csáktól, aki a 48, gyalogezrednél szolgál, 
dec. elején kaptam hírt; osak annyit, hogy még él. Azóta semmi sem 
jött tőle. Akkori címe: Inf. R. 48, 7, Feldkomp. 59. tábori posta. Tiakáts 
még Nagyszombatban van (72. gy.-e.). Faragó B. minit hadapródjelölt 
őrmester valószínűleg e hó elején indult a kárpáti harctérre. Pozsony
ban szolgált a 13-as honvédeknél. Palatínus K. írt Debrecenből, hogy 
mint beteg került oda a boszniai harctérről. (Febr. 10.)

SiLu tnémúl.' áll. s. intézete Ungvár. 1. Scbulmann A. kartársunk — 
■mint dec. 29.-én írta — már őrvezető. Címe: Karánsebes, Resprvespitail, 
Pavillon. 2. Zsembay F. Pécs, ujoncképző. 3. Sándor Sz. szerb fogság
ban van. (II. 15.)

ValcoTc bpesti orsz. Tcir. intézete. Berinza J. 34. gye, 1. pótszázad, 
1. szakasz. Nov.-ben az é. harctéren beteg lett, Benesehauhan (Prága 
mellett) feküdt, később Szekszárdra került, ahol karácsonyra őrvezető, 
januárban pedig tizedes lett. Még ott van. (II. 1.) Fiedler L. Mióta meg
sebesült, egy 'ideig Bpesten volt, azután Sopronba került ezredéhez. 
Januárban géppuska-tanfolyamra vezényelték Pozsonyba. Most ismét 
Sopronban vian. (I. 25.) Konrád Gy. pótt. Betegsége miatt szabadságon 
van még. Nov. 5.-től febr. 5.-ig Gries am Brenne-rben volt. Pebr. 7,-e 
óta szabadsága leteltéig otthon marad Szegeden. Sándor L. pótt. Szé
kelyudvarhely, 82. gye. (II. 3.) Tiffert Gy. pótt, tizedes, Temesvár. Had- 
testpar. irodában fordító. (I. 26.) Müller R. (int. hangoló m.) népf.



22 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 1-3. sz.

Az é. harctéren megsebesült s orosz fogságba került. (II. 2.) Iván J. 
és Tóth. Z. Aug. 11.-tői dec. 22.-ig központi szolgálatra voltak beren
delve és a knlt. számv. XVI. ügyosztályba beosztva. Dec. 23.-án a siketn. 
bp'ésti áll. int. rendeltettek, azóta ott működnek. Az előbbi dec. 24.-én, 
az utóbbi dec. 28.-ián a népf. szemlén bevált. Séra L.-t mint létszám
feletti népfelkelőt szabadságolták. Aug. 14.-től okit. 5.-ig a kultusz- 
számv. XVI. ügyoszt.-bam dolgozott. Oki. 6.-a óta a Vakokat Gyám. 
Orsz. Egyletben ¡tanít heti 32 órában. Vegyes oszt. vezet 19 növendékkel, 
van előkészítő: 6; I. o. 4; III. o. 3; IV. o. 2; továbbképző I. o. 3; t. k.
11. o. 1. Kirseh-enheuter F. az aug.-i szemlén szabadságoltatott, jan. 
23.-án felülvizsgálatig ismét szabadságoltatott. Szeptember óta (Len
gyel Gy.-val együtt) ¡¡az állami kisegítő iskolában tanít. Pischinger X. 
Szeptember óta a kultuszmin. IV. számv. oszt.-ban dolgozik. Horváth A. 
és felesége dec. óta a V. Gy. 0. E.-ben tanítanak. H.-né az ifjú vakok 
iskoláját vezeti heti 24 órában. 26 növendéke van. II. oszt, 14; IV. oszt.
12. H. A. éneket és zongorát heti 12 órában. A V. Gy. 0. E. a had
sereg számára kefeárukat gyárt. Fodor Jánosné kézimunkát tanít heti 
24 órában. Kristóf József rk. hitoktató heti 2 órában tanít. Bállá Lipót 
intézeti felügyelő, esendőrőrmester, a háború kezdetén Óbudán volt. 
Azóta nincs róla hír. (II. 11.) Az. egész intézet a „Biztosító-Intézetek 
Hadikérháza“ céljára rendezhetett be. A folyosókon vigasztaló, vallásos 
és hazafias felírású táblácskák olvashatók. Az elbocsátott betegeknek 
művészi rájzú emléklapot adnak. (A keret felső bal sarkában van Ma
gyarország, a jobb sarokban Ausztria címere; felül közép tájon a magyar 
korona, ettől balra rohanó huszárok és lövészárok, jobbra sebesültszállí
tók; jobboldalt fáklyát tartó Géniusz-, mellette babérkoszorúval övezve 
az intézet homlokzati képe, ¡ez -alatt hótól roskatag fenyők között hegyre 
törtető gyalogosok, még ¡alább ágyú és gúlába rakott fegyverek; bal
oldalt virágokkal, szalagokkal díszített zászló; a bal ■ alsó sarokban ¡ma
gyar címeres várbástya, a jobb alsó sarokban tengerparton villámtól 
felgyújtott épület és vitorlásba jó. A szintén rajzolt szöveg a következő: 
Biztosító Társaságok Hadikó-rháza Budapesten. Szíves búcsút mond
kedves ápoltjának................. akinek Felséges Legfőbb Haduráért és
Hazájáért dicső harcban kapott sebe e kórházban az 1 9 1 ...........hónap
jától 1 9 1 ........... hónapjáig, megfelelő orvosi kezelés és ápolás mellett,
Isten segítségével annyira gyógyult, hogy a nevezett vitéz harcos a 
kórházat elhagyhatta. Midőn öt ezért kötelességeinek és szeretteinek 
a legjobb kívánságokkal visszaadjuk, arra kérjük: tartsa meg -emléke
zetében e kórház alapítóit, fenta-rtó-it,. orvosait és ápolóit, akik ugyan
azon hazafias áldozatkészségből nyújtottak neki és sok sebesült baj- 
társának enyhülést ¡és minden emberileg lehetséges segítséget, mint 
amelyből ő, a közös -szent ügyért csatázva, vérét ontotta. — Kelt Buda
pesten, 191 ...........hó . . . napján. A kórház alapító és fe-ntartó Bizto
sító Társaságok nevében........... M. ¡kir. udvari tanácsos, egyetemi ma
gántanár, mint a kórház igazgató-főorvosa................ Főrendiházi tag,
mint a kórházi bizottság elnöke................ A ¡magyar Vöröskereszt meg
bízottja, mint a kórház ügyvezető-igazgatója. (A ¡szöveg aztán németül 
és még 6 nyelven olvasható.) Az emléklap 50 +  64 cm. méretű s ter
vezője Wágner Géza.)
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Vakok áll. segélyezett orsz. nevelő és tanintézete Kolozsvár. Hadba- 
vonult: Szírt János, közlegény. Vérhas miatt kórházban feküdt jan. hó 
9—26-ig Kolozsvárt. Innen 27.-én eltávozott mint egészséges, azóta nem 
írt. — Augusztus első napjaiban mintegy 5-—6 napon át voltak katonák 
intézetünkben elszállásolva. — A háború nem zavarta a tanítást, leg
feljebb annyiban, hogy két tanerőt nélkülöznek. ,— A 24—36 évesek 
szemléjén bevált Müller L.; a 7.-én érk. rendelet folytán az lg. kérésére 
mentesíittetett a szolgálata értelmében. — A kartársiak a jótékonysági 
egyletek működő és fizető tagjai. — Hadikölcsönt jegyzett: Az intézet 
4800 K-t, Schaumn P. 400 K-t, Kolumbán K. 100 K-t, Bartha J. 100 K-t 
és Müller L. 100 K-t. (II. 8.)

A lovag Wechselmann I.-féle vakok intézetében berendezett ame
rikai Vöröskereszt-Egylet kórházát Auguszta főhercegasszony két ízben 
meglátogatta. Adler S. igazgató — akinek tiszte a rendre való főfel
ügyelet — <az amerikai ápolónőket ¡megtanította ¡a sebesültekkel való 
érintkezéskor legszükségesebb kifejezésekre, (A vezetőség különben ál
landó tolmácsról is gondoskodott.) A kórházban ápoltakat ¡stb. vállal
kozó élelmezi, akinek ellenőrzője Adler dg. felesége, — Az elbocsátottak 
emlékül kapják az intézet ¡képét.

Az ifjú vakol; szegedi intézetéből Lovács J. ig. a következőket írja: 
Mindjárt az első mozgósítás ¡alkalmával az intézetet lefoglalta, a katona
ság és a 43. honv. menetzászlóalj helyeztetett ide. A zászlóalj aug. 22.-én 
elment a harctérre, így behívhatok voltak a növendékek, ¡kikkel az okta
tást szeptember hó elején egymagám megkezdettem, mi vél a többi 2 
testületi tag fegyveres szolgálatban állott. Az oktatás október hó 7.-óig 
tartott. Ekkor lefoglalták katonai sebesült kórház céljaira s ezt a célt 
szolgálja ma is. A tartalékkórházat 200 ágyra rendezték be. Azóta i állan
dóan vannak sebesültek kórházunkban] — A tantestületi tagok közül 
Fehérvári S. mindjárt a mozgósítás első napjaiban bevonult Kapos
várra a 44. os. és kir. közös ezredhez és ezzel a déli harctérre ment és 
ott van ma ¡is. (4/44. Arb. Abt. tizedes, 311. sz. Tposta. K.) Kádas Gy. 
a nyári szünidőben tett eleget katonai kötelezettségének, mint póttar
talékos; a háború kitörése ;őt a kiképzés alatt érte. A harcba nem ment, 
hanem mint irodista teljesít ¡katonai szolgálatot Gyulán. —■ Hiadiköl- 
csönt a tantestületi tagok nem jegyeztek, de nem is jegyezhettek, mivel 
akikor még nem is tudtam a címüket, másrészt meg oly rövid volt az 
idő, hogy ha tudta ¡mvolna is címüket, értesíteni nem lehetett volna 
őket. (A hadbavonuiltak márc. 15.-ig vásárolhatnak kötvényeket 99 K 
árfolyamon ¡a Postatakaréknál, Epést, V., Hold-u. 4. A pénz utalványon 
küldendő. A közvetítést is készséggel vállalom. A szerk.) Intézetünk 
1200 K-t jegyzett. Oda adtuk mindenünket, ¡ami ¡csak volt! (II. 3.)

A vakok eperjesi intézetéről (Kossuth Lajos-u. 37.) Kleitseh J. 
ig. ezt írja: A háborús események intézetünknél nem nagy számúnk, de 
annáll nyomosabbak. Az intézettől hadba nem vonult ¡senki. Az intézet 
társadalmi működése az intézet érdekében a háború kitörése óta úgy
szólván teljesen szünetel. Az általános közérdekű társadalmi munkából 
azonban intézetünk is kivette részét. Ugyanis ¡az eperjesi Vöröskereszt- 
kórház szervezése körül csekélységem mint intéző bizottsági tag is -közre
működött, az intézet levelezője pedig úgy ¡az eperjesi Vörösker-eszt-egye-
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sütet, mint a sáros-vármegyei Vöröskereszt-egyesület írásbeli kiadvá
nyait gépelte. Az intézet ágyait pe-dig a Vöröskereszt-kórház vette hasz
nálatba. Az intézet épülete aug. 28.-ta óta a kórházban szolgálatot tel
jesítő egészségügyi katonák szállásául szolgált. Miután az intézet épü
lete erre a célra hatóságilag foglaltatott te, a növendékek már aug. 4.-én 
szabadságoltattak s csak azok tartattak az intézetben, akiknek hozzá
tartozóik nincsenek s akik szám szerint hatan voltak. Ez a hat növen
dék is csak 'ipari foglalkoztatásban részesült, de ebben is csak december 
hó 2.-áig, amikor ugyanis intézetünk .az oroszok Sáros-vármegyei betö
rése következtében kénytelen volt menekülni. A menekülés alkalmával, 
mely akkor következett be, mikor az oroszok már Bártfána bevonultak,, 
az intézet, vak levelezője, Ba-lkay Géza az intézetet nem hagyta eil, vele 
maradt .az intézetben egy vak iparos növendék is és azal az eltökélt szán
dékkal maradtak, hogy csak a kényszer-eltávolításnak fognak engedni. 
A három hétig tartó katonai sorozások az intézet épületében folytak 
és a most február 13.-án kezdődő sorozások is az intézet épületében 
fognak megtartatni. Meg kell még említenem, hogy a hadban megvakul
tak érdekében kezdeményezésemre itt helyben élénk mozgalom indult 
meg, amely azonban az oroszoknak Sáros-vármegyébe való betörése kö
vetkeztében egyelőre szünetelni kezdett s most, miután országos bizott
ság és a Vakokat Gyámolító (tesz. Egyesület Budapesten vette át, 
egyelőre várakozó álláspontot foglaltunk el. — Ezekben rövidesen és. 
hamarosan beszámoltam volna a minket érdeklő háborús eseményekről, 
a jövőben előadandó eseményeket is a legnagyobb készséggel közölni 
fogom. (Eperjes, 1915. íebr. 1.)

Budapesti áll. gyógypedagógiai int. 1. Katona G. 52. gye. Aug.-ban 
Pécsett, szept., okt.-ben Újvidéken volt. Nov. l.-étől a Laudon-tektanyai 
kórházban volt, íebr. 19.-től ismét Pécsett van. 2. Faragó G. Október 
l.-e óta tizedes, 101. gye. Békéscsabán ujoneképzö. 3. Török Gy. aug. 
1.-én orvosi vélemény alapján szabadságoltatott; népfölkelői szolgá
latra bevonult íebr. 12.-én (Bpest, VIII., B.aross-u. 62.) 4. Szabó K. a 
népfelkelői szemlén történt besoroztatásáig az Önk. Őrs.-ben szolgált. 
Bevonult február 15.-én Egerbe, 60. gye. — Ákos I. b. lg. az önk. 
Őrs. tagja, őrparancsnoka a m. Mr. állampénztár (Vár) szombat esti 
őrségének. Fia: Ákos G. tart. zászlós 19.14. aug. 1.-én bevonult az 5. 
gy .’-ezredhez .Szatmárnémetibe, szept. 2.-án határvédő zászlóaljjal Toro
nyára ment, szept. 24.-étől no-v. S.-áig a Toronyán betört oroszok ellen, 
majd Mármiarossziget—Kőrösmezőn át Galíciába hatoltak. A nov. 5—-8.-i 
Belatynnáil folyt 3 napos ütközetben erős áthülés következtében meg
betegedett s előbb a imármarosszigeti kórházban, majd ¡a nagykárolyi 
Károlyi-kórházban feküdt. Dac:. 1.-én újra bevonult ezredéhez Rima
szombatba. I t t  -kiképző tiszt, majd j-an. 16.-án újra a harctérre ment, 
20.-án azonban már ismét megbetegedett. Most a b-pesti Lau-don-kórház- 
ban van. — Füzesy Á. az Önk. Őrs. tagja, őrvezető. Szerdán a budai 
Lánchídfőnél és Alagútnál szolgál. —  Berkes ig. Ján-os fia az Önk. 
Őriseregben, -Sándor pedig — aki orvo-snöv. — a Márvány-utcai hadi- 
kórházban végez szolgálatot, Febr. 18.-án besoroztatott a hadsereghez.

A budapesti áll. kisegítő-iskolánál ja. múlt -évi 9 osztályból csak 7 
mariadt -meg. A növendékek számát megfelelően redukálni kellett. Ez
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úgy történt, hogy ia felvételeknél azokat a gyöngetehetségű tanulókat, 
akiket az elemi iskola Ill-ik  osztályából, vagy még magasabb osztá
lyaiból ajánlottak felvételre: elutasítottuk. Van 1 első, 2 második,
2 harmadik, 1 negyedik és 1 összevont ötödik-hatodik osztályunk. Ezek 
tanítására a hadbavonult tantestületi tagok helyébe Kegler Ferenc, 
Kirschenheuter Ferenc és Lengyel Gyula rendeltettek iskolánkhoz. Keg
ler Ferenc osztályát, amióta öt a január elején megnyílt áll. siketnéma- 
intézethez visszarendelték, a napközi otthon felügyelőjének (obi. óvónő) 
belevonásával látják el; az osztályfőnöke az igazgató. A kisegítő-isko
lával kapcsolatos iparostanonc- (háztartási és ismétlő) iskola -4 osz
tálya helyett 3 működik (2 fiú-, 1 leányoszt.). A napközi otthon a tanév 
eleje óta 35—40 növendéket foglalkoztat, ebédet is kapnak az iskolá
ban, melyet a .,Gyermekbarát“ egyesület ad a növendékeknek. A nap
közi otthonba felvett növendékek reggel 1/,7 órától délután 5—6-ig az 
iskolában maradhatnak. A segélyző-bizottság is fokozottabb ¡működést 
fejtett ki ebben az évben, bár segítöforrásai úgyszólván egészen elapad
tak. A segélyző-bizottság 1000, Éltes Mátyás igazgató 500, Káplán 
Gyula tanár 450, S-kultéty Lajos tanár 450, Halenkovics Fanny tanár 
400, Kelemen Ignác tanár 400, Piápay Mária tanár 350 K-t, az áll. ki
segítő-iskola tehát 3550 K-t jegyzett a hadikölcsönböl. — Hadba vonul
tak: 1. Frey J. őrv. 44. gye. 1. század, 4. szak. Tábori posta sz. 90.
2. Orosz I. őrv., volt felügy. tanító, gyógyped. I. éves tanf. halig. No
vemberig' az északi harctéren volt, megbetegedett, jelenleg vöröskeresz
tes egészségű, cs. Széosény, Nógr. m. 3. Ungermann J. 43. gye. 10. száz. 
Tábori p. 60. Nov. havában orosz fogságba került. Nikolsk Ursuriski, 
Kelet-Szibéria, Russie. Bataillon dér Kriegsgefangenen. 4. Vollmann J. 
tizedes, Temesvár, Militárkommando. Translator. (Fordító.) 5. Zsenaty 
D. 301. honv. gye. 405. pótzászl. 2. száz., 3. szak. Tábori posta 126. 
6. Szíván J. iskolaszolga, őrv. Az északi harctéren megsebesült. Jelenleg 
Esztergomban várja az indulást. 26. gye. (II. 13.)

Borosjenői áll. nevelő és foglalkoztáiét intézet. 1. Csapó Gy. ig. 
mint népfölkelő vonult be s őrmesterré lett. Címe: Szeged, Korona-u.
13. 2. Leopold R. (dec. 23.-án tart. tiszti vizsgát tett) hadapródj. őr
mester, 7. honv. gye. Yersec. 3. Bessenyei E. tart. badn. szabadságon 
van. 4. Tiascli P. szep.t, 16—17.-e közt Lemberg körül betegen orosz 
fogságba került. Lev.-lapot írt. Címe: T. P. osztrák (?) soldat, Rusland, 
Turkesztan Asxapad. — A mozgósítás alkalmával helyi gyorssegély-* 
bizottság alakult >az otthonmaradt családtagok segélyezésére. — A gyűj
tésben tevékeny részt vettek Csapó, Medgyesi és Csapóné, aki most is 
pénztárnoka e bizottságnak. Medgyesi az állami segély megérkeztéig 
egy vagyontalan asszonyt 3 gyermekével élelemmel látott el. Azonkívül 
a járási főszolgabíróságnál a bevonult munkaerők pótlására önként je
lentkezett és ott huzamosabb ideig dolgozott. — Hadikölcsönt a test. 
fizetésére 1200 K, magánjegyzés tudomásom szerint 1500 K. — Nép- 
fölkelői szemlén besoroztatott Berényi II. éves, felmentésre ajánlva, 
ezideig nem vonult be. (II. 9.)

Ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. intézete. 1. Dr. Vértes 
O. J. 2. Schreiner F. a népfölkelői szemlén alkalmasaknak találtattak. 
Bizonytalan időre felmentettek. (II. 13.)
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Gyógypedagógiai tanárképző Bpest. I. évesek: 1. Illésy Z. e. é. 
önk. tizedes Nagyvárad, 101. gye. Rés. Oífizierschule. (Megsebesült az 
é. harctéren, már meggyógyult s néhány hét múlva visszamegy. (I. 21.) 
2. Orosz I. (1. az áll. kisegítő-iskolánál.) 3. Keményffy K. bevonult 
febr. elején. Címe: 29. honv. gye. önkéntes osztag, Bpest, Kelenföld.
4. .Szauosek I. bevonult febr. 15.-én karpaszomány-viselési jogosultság
gal: Kassa, Egészségügyi csapat. 5. Magyar L. az Önk. Őrs.-ben péntek 
este az alagút és lánchídfőnél teljesít szolgálatot.

II. évesek: 1. Hiaberstroh J. honvéd-önkéntes. Az arangyalováci 
ütközetben nov. 28.-án megsebesült. Mindkét karját átlőtték. A jobb 
alkar csontja a lövés következtében eltörött. Dec. 29.-e óta a bpesti izr. 
hitközség hadikórházáiban (VI., Szabolcs-u. 33.) fekszik, ahol a jobb 
karját megoperálták. A balkar sebesülése könnyebb. Közben tífuszba 
esett. A veszélyen túl vian. 2. Horváth K. hadapród, 20. honv. gye. 
Bpest, honv. helyőrségi kórház (IX., Gyáli-út). (Aug. 19.-én vonult be; 
kiképzés után okt. elején tart. tiszti iskolába került Nagykanizsára. 
Jan. 2—3—4.-én vizsgát tett; 16.-án hadapróddá lett; 18.-án az é. harc
térre ment s járt Krakó, Dunajec vidékén.) 3. Schroth E. 30. honv. gye.
12. századbeli e. é. önk. tizedes. Megsebesült a déli harctéren, a Kulistye- 
magaslaton vívott ütközetben nov. 6.-án. (L. Veszteség-lajstrom 115, f., 
30. 1.) A kötözőhely felé menni látták, de hogy hová került, azt eddig 
nem tudjuk. Okt. 18.-án ért a harctérre. Százada akkor kemény harc
ban állott, mely egyre fokozódott. D. u. 4 óra tájban minden oldalról 
oly erős puska- és ágyutüzet kaptak honvédeink, hogy úgyszólván lehe
tetlen volt megmozdulniok is. És Sch. E. a futóárokban ekkor ment 
bemutatkozni századparancsnokának. Egy hét múlva a legderekabb és 
legvitézebb katonák egyike lett s századparancsnoka mindjárt hadnagyi 
helyen alkalmazta, mint szakaszp.arancsnokot. Kötelességét oly kivá
lóan teljesítette, amint azt egyáltalán gondolni lehet. (Febr. 15.-i érte
sülés: Sch. E. hadapród (j.?) neve szerepel Nisben a foglyok névjegy
zékében. Hogy onnan hová került, nem tudják.) 4. Ehm B. december 
23.-án tett tart. tiszti vizsgát s tizedesből badapródj. őrmesterré lett. 
Címe: Versec, 7. honv. gye. II. pót-század. (II. 3.) (E. B., akinek kéré
sére a M. S. 0. legutóbbi számát elküldtem, többek közt ezt írta febr.
13. -án: Kedves Kolléga úr! Kitüntető szívességéért fogadja ismételt 
hálás köszönetemet. Egyben röviden tudatom a ránk vonatkozó adatokat. 
Nov. 1.-én vonultunk be a tart. tiszti iskolába Lúgosra, .ahol még az 
iskola tartama alatt tizedessé lettünk előléptetve. A dec. 23.-án letett 
sikeres vizsga után újból Verseere kerültünk, ahol 24.-én badapróddá 
lettünk. Mint ilyenek szakasz-parancsnoki minőségben szerepeltünk a 
karhatalmi századnál, -majd ujonckiképzők lettünk. Jan. 20. óta a nép
felkelőknél vagyunk. Én febr. 15.-töl újból ujonckiképzö leszek, míg 
Leopold önként jelentkezett menetalakulathoz. Valószínű, hogy most 
15.-én zászlóssá leszünk előléptetve. Legalább is úgy hírlik. Szabady kol
léga szintén itt van, ezredénél számvivői tisztséget tölt be. Igen érde
kes most, nagy szakálla van és katonai köpenyből zsakett-kabátja. TJ. i. 
az alját közben levágatta.) 5. Páncél I. szanitée, 9/86. gye. T. posta 85. 
(II. ,28.) 6. Gulessich J. őrmesterré lett.
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HadiJcölcsön jegyzések.

I. Siketnémák intézetei: Intézet Tanártestület
Szegedi ....................................... 4400 1250
Kaposvári . .................................. 20000 —
A r a d i ............................................ — 1400
Y á o i .................................. ....  • 2450 2800
Budapesti áll.................................. 53000 3050*
Soproni ...................................... 10000 1600
Temesvári...................................... — 14550
P o z so n y i...................................... 12000 13400
K ecsk em éti.................................. 20000 3500
Jo lsv a i............................................ — 4300
K o lo z s v á r i .................................. 4400 2200
Budapesti izr.................................. — 5000
E g r i ................................................ 20000 2800
K örm öcbányái............................ 1000 3000
Debreceni....................................... 10000 —

U n g v á r i ....................................... — 300
157250 59150

II. Vakok intézetei:
Bpesti int. a rendelik, álló alapból 8500 3200
Wecb selmamn-int............................ — 1000
K o lo z s v á r i ................... .... 3800 700
Szombathelyi................................. — 200

12300 5100

III. Szellemileg fogy. int.:
Budapesti áll.................................. 2100 4800
Idegesek int.................................... — 900
Niagybecskeraki ksgt. isk. . . . — 700
Egri ksgt. isk................................. — 100
Brassód ksgt. isk................... ....  . — 500
Marosvásárhelyi ksgt. isik. . . . — 100
Budapesti ksgt. isk........................ 1150 2350
Borosjenői int.................. .... — 1700
Blum-féle int.................................. — 1000
Kecskeméti ksgt. isk...................... — 600

3250 12750

IV. Összegezés:
Siketnémák int............................... 157250 59150
Vakok int........................................ 12300 5100
Szeli. fogy. int............................... 3250 12750

172800 77000

*) Helyesbítendő az in tézet k im u ta tása  értelmében és K ondra M. jegy
zésével. K.
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V. Összesítés:
Gyógyped. intézetek: 172800
Gyógyped. int. testületéi: 77000

249800
A siketnémáh társaskörei. 1. A Cházár A. Orsz. Sn. Otthona a 

háború következtében munka nélkül maradt tagjainak a díjak fizetésére 
halasztást adott. — A munkaközvetítést sokan vették igénybe és a leg
több esetben sikerrel. -— Rendkívüli segélyt szintén több esetben adott 
az O., mint a háború előtti időben. — Bár a megcsökkent bevétel nem 
fedezte ia kiadásokat, azért ia helyiséget állandóan fentartottuk, fütöt
tük és a sorstársak számára kellemes tartózkodási helylyé tettük. — 
Az Otthon vagyonából 18.500 K névértékű hadi kölcsönkötvényt sze
reztünk. Januárban alakult a „Weinbergér“ Jótékonysági Sn. Asztal
társaság. Ennek tagja csak az Otthon tagja lehet. Célja adományok 
útján pénzt gyűjteni és ebből szegény tagokat segélyezni és á szegény 
tagok gyermekeit téli ruhával ellátni. (Bővebben 1. -Sn-k. Közlönye 
1915. 2. sz.) (II. 10. T. M.) 2. A SiTeetnéma Sport-Club a háború tar
tamára felfügegsztette működését. Adott a M. Vöröskereszt céljaira 
25 K-t, a katonák hátramaradott családjai segélyezésére. 25 koronát. —
3. A Magyar SiTeetnéma Kör adott 100 K-t részben a M. Vöröskereszt
nek, részben a katonák hátramaradottjainak. Szilveszteri .mulatságuk 
jövedelmét (38 K 50 f) az dzr. sn.-intézetbeli hadikórháznak adták. K.

Sitcetnémáh pozsonyi áll. s. intézete. 1. Wayán F. lábsebe lassan 
gyógyul. Még Becsben van. 2. Birovits J.-t Moszkvából Szibériába vitték 
(Novoniikolajesz-k). 3. Desehensziky N, é. h. 4. Szép falusi F. jan.-ban 
menetszázadba került. 5. Fizáry B. Nagykanizsán újoncokat tanít. 6. 
Winkler S. bevonult jan. 20.-án — addig a városházán dolgozott —- 
Pozsonyban van, de már szürkében. 7. Desehensziky F. lg. mellhártya 
izzadmánya- miatt- a népi. szemlén nem sorozhatott be, önként jelentkezett 
a Vöröskereszthez, a főpályaudvari üdítő-állomáson végez szolgálatot. 
8. Hövényes A. már ősz óta szintén vörösfceresztes. 9., 10. Zengő P. 
(nem vált be) és Nemesdfalvi J. (rokkantnak nyilvánították) a város
házán helyettesítenek ingyen két bevonult szám-tisztet»!—— Az intézetben 
most is a przemysl hadtestparancsnoks-ág parancsol. — Az ipariskolát 
jan. elején megnyitották. Zengő tanít ingyen az irodában., — Hadiköl- 
osönt a segélyegyleit 12.000, a tanári -testület 13.900 K-t jegyzett.

VEGYESEK.
A M. S. O.- nak ez a száma 1915, február liö 24.-én jelent meg. A követ

vetkező (4—5.) számot előreláthatóan ápr. végén adom. A cikkeket és közle
ményeket ápr. közepéig kérem. A szerk.

Áldott emlékű dr. Náray-Szabó S. leghűbbnek ism ert képét 25X171/2 
cm. méretben, ú. n. krőmó-papiron, kegyeletes szándékkal ezzel a szöveggel: 
„Dr. nárai Náray-Szabö Sándor, ny. á llam titkár, a  Gyógypedagógiai Intézetek 
Orsz. Szaktanácsának kezdettől fogva elnöke, a  Lipót-rend lovagja, a  S. T. 
O. E. dísztagja. * 1861. IX. 25.-én Szombathelyen, f  1914. XI. 18.-án Buda-
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pesten. H alá lá t a  harctérről jö tt  katonák ápolása következtében kapo tt vör- 
heny (sarlach) okozta. — Az emberszeretetnek szentelé és áldozá életét.“ — 
kiadta a- S. T. 0 . E. Megrendelhető a M. S. 0. kiadóhivatalában darabonkint 
50 fillérért, mely utalványon, vagy postabélyegben egyarán t küldhető. Az inté- 
zetenkint való együttes rendelés megkönnyíti a szétküldés m unkáját.

Gyászhírek. Lázár György dr., udvari tanácsos, Szeged város nagy
érdemű polgármestere, január hó 30.-án 63 éves korában Szegeden hosszas 
betegeskedés u tán  elhunyt. A megboldogult előbb m in t Szeged országgyűlési 
képviselője, utóbb m in t a város polgármestere és az in tézet felügyelő-bizott
ságának elnöke nagy érdemeket szerzett a  siketném ák szegedi intézetének a la
pítása és fejlesztése érdekében való m unkásságával. Ügy a m inisztérium nál, 
m in t a városnál ismételten szót emelt az intézet érdekei mellett és annak fej
lődésén is mindig a legnagyobb jó indulatta l dolgozott. — U gyancsak a meg
boldogultnak a nevéhez fűződik az ifjű  vakok szegedi intézetének a létesítése 
is. — „A siketném ák áll. s. szegedi intézete tanártestü letének tag ja i mély fá j
dalommal jelentik a harctéren küzdő k a rtá rsu k  nejének és kartársnő jüknek  
Schnitzl Gusztávné, siketném a-intézeti női kézimunka- és tornatanítónőnek, f. 
évi január hó 2.-án, életének 29.-ik évében N agykikindán tö r tén t elhunytat. 
Benne távollevő kartársunk  élete napját, az intézet pedig buzgó m unkását ve
szítette el. Temetése a róm. kath. egyház szertartása  szerin t jan u ár hó 4.-én 
hétfőn d. u. fél 2 órakor lesz szomorodott szüleinek N agykikindán (Hollós-utca) 
levő lakásáról. Lelkiüdvéért a gyászmise jan u ár hó 7.-én reggel fél 9 órakor 
fog Szegeden az alsóvárosi plébánia templomban bem utatta tok  Szeged, 1915. 
január hó 2.-án. Béke ham vaira.“ — Schnitzl Gusztávné elhunytéval a szegedi 
intézetet érzékeny veszteség érte. A megboldogult 3 éven á t ta n íto tta  az in 
tézetben a női kézim unkát és leánytornát oly szép eredménnyel, mely á lta lá 
nos feltűnést ke lte tt és felettes hatóságunknál is elismerésre ta lá lt. Temetésén 
a szegedi testü let és a növendékek is képviseltették m agukat és koporsójára 
külön-külön köszörűt helyeztek, a jan. 8.-án Szegeden ta r to t t  gyászmisén m ind
annyian megjelentek. — tízv. S ku lté ty  Pálné, sz. B. Tóth A nna — Skultéty 
Lajos kartársunknak  és özv. Boboz Józsefnénak, sz. Skultéty  M áriának édes
anyja  — jan . hó 29.-én életének 76. évében Budapesten elhunyt. — Németh  
Lászlóné, H orváth Vilma — N. L. sn.-intézeti ig., e lap egyik alapító jának és 
majdnem egy évtizedig szerkesztőjének, a  S. T. 0 . E. v. elnökének angyali 
jöságű felesége — febr. 18.-án 40 éves korában Kecskeméten elhunyt. Négy kis 
árvája  m aradt. Febr. 20.-án nagy részvéttel ta r to t t  végső tisztességén o tt vol-' 
tak  Budapestről: Berkes Jánosék és K lis L.. Vácröl: Borbély Sándorék, Sze
gedről: K lug P. — Schnell József debreceni k a rtá rsu n k  26. évében Pécsett 
elhunyt (febr. 18.). Szül. 1889. dec. 24. Magyarszék, B aranya m. Tanítói okle
velet szerzett 1909-ben Pécsett. Szept. 1.-től 2 évig D árdán működött. E kkor 
képzőnkre jö tt (1911—12). A gyakorlati évtől fogva a snk. debreceni intézeté
nél tan íto tt. Kb. egy év óta betegeskedett.

A szaktanács két gyűlésének tá rg y a i: I. 1915. jan . 15. 1. A tanárképző 
jzkve. 2. A  snk. bpesti áll. intézete jzkve és órarendje. 3. A körmöcbányai int. 
jzkve és órarendje. 4. A kecskeméti kisegítő isk. jzkve és órarendje. 5. A snk. 
szegedi int. 1 ta n á r t  kér. 6. Hövényes A ntal „Szólások“ c. m unkájának b írá 
lata. 7. A Szabő-Katona-féle abc b írálata. 8. A szaktanács évi jelentése. (Ez a 
gyűlés, melyen a szaktanács űj elnöke első Ízben vett részt, az áll. győgyped.-i 
nevelő-intézetben volt; u. o. ta r ta tn a k  a következők is.) — II . 1915. február
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13. 1. Bejelentések. 2—3. A snk. bpesti intézetének felterjesztése a) m agántanu
lók álta l fizetendő díjakról; b) a gyakorlati tárgyakból való osztályozásról.
4. A snk. arad i in t. felt. helyettes tanerő kirendeléséről. 5. A  nagybecskerekí 
áll. kisegítő-iskola óradíjai. 6. A snk. váci in t. jan. 20.-iki jzkve. 7. Egy gyógy
pedagógus szabadság irá n ti kérvénye. 8. A kecskeméti áll. kisegítő-iskola igaz
gatóságának h itoktató i díjak és az orvosi tiszteletdíj felemelése irán ti kér
vénye. 9. Herodek K ároly jelentése a vakok tan .-nak nemzetközi kongresszu
sáról. 10. Az izr. snk. int. tantestü lete tag ja inak  kérvénye nyugdíjügyben.

A Nemzeti Iskola c. politikai tanügyi lap további megjelenését és te r 
jesztését — a hadviselés érdekeit veszélyeztető ta rta lm a m ia tt — a m. k ir. m i
nisztérium  5484. M. E. sz. rendelettel m egtiltotta. (Budapesti Közlöny, 1915. 
febr. 4.)

Házasság. B artha Jenő kartá rsu n k  dec. 28.-án ta r to t ta  esküvőjét Kolozs
v árt Kolumbán Ibolykával.

Beküldött könyvek. Grósz Gy. dr.: Gyermekegészségtan. Ranschburg P. 
dr.: Pszichológiai tanulm ányok (1901—1913.) II. kötet. M indkét könyv Buda
pesten jelent meg 1914-ben a M. Gy. T. kiadásában, m in t a G yerm ektanul
mányi K önyvtár 3., 4. kötete. Egy-egy darab á ra  5 K. Megrendelhető a M. 
Gy. T. könyvkiadóhivatalában, V III., M ária Terézia-tér 8.

A Y K M . V II. b) ügyosztálya munkakörébe u ta ita  az általános ismétlő
iskola, a  gazdasági ismétlő, az ifjúsági egyesületek és az iparos- és kereskedő- 
tanonciskola dolgait. Az o. főnöke m arad t dr. Tóth István  min. t i tk . ; beosz
ta tta k : Dr. Gönczi Jenő s. titk ., Gerényi Jakab  tanfelügyelő és dr. B ernáth 
Géza fogalmazó.

A  V . K . M. 1915. jan. l.-étől dr. H ornik  M alvint bízta meg a snk. buda
pesti áll. intézetében a háziorvosi teendőkkel.

Meghívó. Az Orsz. Paedagógiai K önyvtár és Tanszermúzeum Elnöksége 
álta l sa já t olvasó- és tanácsterm ében (VI., A ndrássy-út 69.) „A H áború és az 
iskola“ címen rendezendő sorozatos előadásokra. A világot dúló háború, mely 
a koronás főktől kezdve a nép legegyszerűbb gyermekéig m indenkit lelke mé
lyéig lefoglal, nemcsak a jelen napoknak nagy élménye; a népek életében pusz
tító  nagy v ihar nem m aradhat hatás nélkül a  jövő évtizedekre és századokra, 
s bennük nemzetünk anyagi és szellemi alakulására sem. A zért nem érdektelen 
tudnunk, hogy a népek harca jövendő szellemi életünk legfőbb tényezőjét, az 
iskolát m iként érin ti. Az előadások célja teh á t: á ttek in tő  vizsgálatot ta r ta n i 
azon kérdésről, hogy a háború eseményei, tanulságai, kiemelkedő főmozzanatai 
mennyiben és mi módon használhatók fel a különböző fokú iskolákban állam- 
polgári és nemzetnevelési szempontokból és mennyiben értékesíthetők ezek a 
mozzanatok a  háború u tán  bekövetkezendő erkölcsi és szellemi ujraébredés 
processusában. Az egyes előadások a jelzett közös célt szolgálják, de külön- 
külön önállók. A meghívó belépő-jegyül is szolgál. A belépés d íjtalan . A két- 
két előadás között minden alkalommal 10 percnyi szünet. Budapes 1915. évi 
február havában. Az elnökség. — Az előadások sora: a) február 19.-én (pén
teken) d. u. 5—7 óráig. Dr. Vángel Jenő paedagóguimi igazgató, tanszerm úzeumi 
elnök: Megnyitó beszéd. 5—6 óráig : Végh József kisdedóvónő képzőintézeti 
ta n á r : „A háború és a kisdedővoda“. (Gyakorlati foglalkozás keretében.). 
6—7 óráig: Urhegyi Alajos tanítóképzőintézeti ta n á r : „A háború és a haza
szeretetre nevelés a népiskolában“ . (Gyakorlati tan ítás keretében.), b) február 
26.-án (pénteken) d. u. 5—7 óráig. 5—6 óráig : Quint József tanítőképzőinté-
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zeti tan á r: „A háborü és a testi nevelés“. 6—7 éráig : Szíjártó  Miklós gya
korló főgymn. e. igazgató és ta n á r : „A háború technikai vívm ányai és az 
ikola“. c) március 5.-én (pénteken) d. u. 5—7 óráig. 5—6 óráig: Dr. Gyulai 
Ágost paedagógiumi ta n á r : „A háború és az irodalom“. 6—7 óráig: Dr. L ittke 
Aurél paedagógiumi ta n á r : „A háború és a földrajz“, d) m árcius 12.-én (pén
teken) d. u. 5—7 óráig. 5—6 óráig : Dr. F rim l A ladár főgimn. ta n á r : „Az 
állampolgári nevelés és a háború“. 6—7 óráig: Dr. Szabó László paedagógiumi 
ta n á r : „A háború éthikai vonatkozásai az iskolában“, e) m árcius 19.-én (pén
teken) d. u. 5—7 óráig. 5—6 óráig: Lechnitzky Gyula tanítóképzőintézeti ta 
nár, tanszermúzeumi ti tk á r  és elnökhelyettes: „A paedagógiai m unka szerve
zésének újabb feladatai“. 6—7 óráig: Dr. Im re Sándor paedagógiumi ta n á r : 
„A köznevelés belső egysége“.

Kérelem. N apjaink történelm i levegője nagy hatással van m indnyájunk 
napi életére. Ez a  hatás azonban legjobban gyermekeink érdeklődését form álja 
á t  s tereli egy irányba: a háború felé. A kisebb gyermek, k i máskor békésebb 
játékkal szórakozott, ma, ha játszik, győzelmes csatát vív, vert ellenséget ül
döz, vára t épít, stb.; a  nagyobbat pedig tanulm ányaiban az a tan tá rg y  érdekli 
legjobban s azzal foglalkozik legszívesebben, amelyik a háborúval vonatkozás
ban levő dolgok megértésében elősegíti. Kézi és szellemi alkotásaik tá rg y á t biz
tosan a háborúból m eríti. A Gyermektanulm ányi Múzeumban, amelynek a töb
bek között célja a gyermek önálló, ösztönszerű alkotásainak összegyűjtése és 
lélekfejlődéstani szempontból való feldolgozása á lta l ez alkotásokat a tudom ány 
szám ára értékesíteni, a  gyermekek háborús alkotásaiból lehetőleg teljes anya
got szeretnénk összegyűjteni. A gyermekek háborús alkotásainak összegyűj
tésével s azok megfelelő k iállításával nemcsak szemléltetni k ívánjuk e nagy 
idők hatását a most felnövő generációra, hanem tanu lságaikat a későbbi kornak 
is átadni óhajtjuk. Mély tisztelettel kérjük  a  nagyközönséget, szülőket, ta n á 
rokat, tan ítókat és kisdednevelőket, hogy bennünket az alább részletezett t á r 
gyak megszerzésében tám ogatni kegyeskedjenek. 1. Gyűjtsék össze a  gyermekek 
mindazon öncsinálta játékeszközeit, zászlókat, puskákat, kardokat, ágyukat, 
dobokat, trom bitákat, várakat, repülőgépeket, hadihajókat és egyéb eszközöket 
és felszereléseket, amelyekkel háborúsdit játszanak. 2. Figyeljék meg és pon
tosan ír ják  le, hogyan já tszanak  háborúsdit. Nevezetesen, mi módon oszolnak 
ellenséges táborokká, egymás között hogyan szervezkednek, milyen a harcm o
doruk, stb. Ugyancsak összegyűjtendők hadi-, mozgósítási- és ütközet-tér veik 
és rendeleteik. 3. Lehetőleg eredetiben szerezzék meg a gyermekek háborús 
tém ájú prózai és verses alkotásaikat, meséit, elbeszéléseit, drám ai müveit, zenei 
kompozícióit. 4. Háborús tárgyú  rajzait, festményeit, plasztikus ábrázolásait, 
Mindezek hiteles, eredeti és önálló alkotásaik legyenek a gyermekeknek és 
összegyűjtendők a 3—4 éves gyermek egyszerű fadarabból álló puskájától, p r i
m itív tákolm ányaitól egészen a 18 éves ifjú  pontos és cizellált, átgondolt és 
művészi törekvést eláruló alkotásáig. Fontos, hogy ezek úgy kerüljenek hoz
zánk, am int azok a  gyermek kezéből kikerültek, felnőttek azon ne változtas
sanak, ne sim ítsanak. Minden, egyes tárgyhoz alkalmas módon cédula erősí
tendő, amelyre a következő adatok jegyzendők: A tá rg y  neve (esetleg rövid 
leírása), készítő neve, életkora, anyanyelve, lakóhelye és annak rövid földrajzi 
jellemzése (sík, mocsaras, hegyes stb.) s szüleinek foglalkozása, a készítés ideje, 
a gyűjtő neve, állása, lakhelye. K ívána tra  ilyen cédulákat küldünk. Az össze
gyű jtö tt tá rgyak  úgy csomagolva, hogy azok sértetlenül érkezzenek meg, Ballai
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Károly vezető-titkár címére (Budapest, V III., M ária Terézia-tér 9.) küldendő 
a készkiadások jegyzékével, amelyet köszönetéi m egtérítünk. K érésünket a 
nagyközönség jóindulatába ajánlva, m aradunk kiváló tisztelettel Budapesten, 
1915. év január havában. Ballai K ároly vezető-titkár, Nagy László elnök.

A snk. a háborúról. 1. M iért van most a  háború? 2. Mi szeretnél most 
lenni leginkább? 3. Szoktatok-e háborúsdit játszani? 4. Mi te tszett neked eddig 
legjobban a háború eseményeiből? 5. Tettél-e a katonákért, vagy az otthon
m aradt családért valam it? 6. Szereted-e a háborút és m iért? Ezekre a kérdé
sekre K lug P. ig. a  snk. szegedi intézetében feleleteket gyűjtö tt, melyeket a 
Szegedi Napló febr. 14.-i száma közölt. K. az adatokat „A Gyermek“ c. lap 
részére szándékozik feldolgozni. Felhívom k artársa im  figyelmét ezekre a  kér
désekre azzal, hogy az eredmények lapunkban való közlését igen tanulságosnak 
tartom . A szerk.

A gyógyító pedagógia fogalma és köre e. értekezését ism ertette és 
előadását grafikonnal szemléltette Dr. Vértes 0 . J . k artá rsu n k  a  M. P. T. 
febr. 20.-i ülésén (M. Tud. Akad.). M unkája meg fog jelenni a M agyar Peda
gógiában.

A VKM. ia pozsonyi kábelgyár r.-t.-nak, valamint az „Esztterházy 
hercegi hitbizomány kismartoni intézőségének“ a siketnémák váci fog
lalkoztató int. új épületének építési költségei és a kerítésére tett 500 
illetve 240 koronás adományáért köszönetét nyilvánította.

Egy I. oszt. növ. szótárából. Kanyarójárvány miatt jó félbónapig 
be volt zárva az intézet, mely idő alatt a növendékek öntevékenykedő 
szelleme sok mindenfélét kitalált, hogy a hosszú napok unalmát vala
hogy elűzze. A pálma e tekintetben különösen egy I. oszt. növendéket 
illet meg, aki egy teljesen beírt szótárral köszöntött be a már nyitott 
kapujú intézetbe. A szavakat maga gyártotta. A szótárba rajzolt képek 
meglehetős jó rajzolóképességre vallanak, melyeket az ő néma lelkének 
a szavaival jelölt meg. így: Utcai lámpa =  patmet. Kard =  szeta. 
Hegedű =  kapüt. Krampusz =  itatpel. Tehén =  baprate. Levélboríték =  
ufapet. Katona =  repabatü. Pipáló ember =  öleta. Tölcsér =  öaldi. 
Stb. Érdekes, hogy körülbelül ötven ilyen szónál egyszer sem fordul elő 
ugyanaz a megnevezés kétszer. Ady.

Szerkesztői üzenet. A  kű/TpaszoiYtúvyról Dr. B. K. vitézlő kartá rsu n k  
Péterváradról ezt ír ja : „A kérdezett dologért (karpaszomány) nem kell folya
modni; az egyéves önkéntességtől ugyanis az előírt jogaival és kötelezettségei
vel együtt az öreg népfelkelők m ár elkéstek. A háború folyamán azonban 
k ialakult az a szokás, hogy az önkéntességről koruknál fogva lem aradtak, 
akik különben az egyéves önkéntességre jogosítva volnának, bevonulásuk alkal
mával fe lvarratják  az úgynevezett „intelligenzpertli“-t, hogy közlegény! voltuk 
dacára is felismerhető legyen intelligens voltuk. E zt a  szokást a csapátparancs- 
n-okok nemcsak nem kifogásolják, hanem pl. engem is egyik hadnagyom figyel
m eztetett, amikor megtudta, hogy dr. vagyok, hogy varrassam  fel az önkéntes
ségi szalagot. Am it én meg is tettem . Aminek többször tényleg hasznát is 
vettem.“ Vö. N. I. 1915. 5. 12. (jan. 30.) 5. old. —r A z itthon  levő k a rtá rsak a t 
kérem, hogy a hadbavonultak lappéldányait mentsék meg az elkallódástól, m ert 
később bajosan tudom azokat pótolni. —.77. é. Ganyó V. nevelő az idegeseknél.

FKITZ A. BUDAPEST, Vili., NAP-U. 13.
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