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A siketnémák intézetei a háború vonatkozásaiban.

A háború minden intézménytől, minden egyéntől bizonyos 
munkát követel. Ez vonatkozik természetesen a^siketnéma-oktatásra 
is. Első kérdés: a, sn. intézetek milyen munkát végezzenek a háború 
érdekében; második, milyen hatással lesz a mostani háború oktatá
sunkra; keletkeznek-e nálunk is valamelyes reformok a jelzett hatá
sok révén? Minthogy a mostani idő inkább a rövid és határozott 
dolgoknak kedvez, melyekből nyomban a tett keletkezik, nem bo
csátkozom e téma részletezésébe. Lássuk tehát az első kérdést. Tud
juk, hogy több intézet már most is a háború szolgálatában áll. Haj
lékot kap benne a Vöröskereszt-Egyesület. Az oktatás, egy-két 
intézetet kivéve, a jelzett körülmények között is folyik. Nincs ha
tással reá a szűkös viszony, amely a,háború okozta nélkülözésekből 
sarjadzik. A tanárok a legfokozottabb munkának részesei. Nem is
mernek fáradságot s a nélkülözés szülte akadályokat. Nem panasz
kodnak a fokozott munka miatt, nem várnak segítséget, mint más 
iskolák, ahol a béke idejéből fenmaradt erők pótolják a háború
okozta hiányokat. Férfiasán s becsülettel dolgozik itt mindenki! 
Azonban a rendes munkán kívül még más munka is vár a tanárságra. 
A háború áldozatokat kíván, amibe beletartozik a sebesülés külön
böző nemé, faja.

A sebesülés a legtöbb esetben az érzékszerveket sem kerüli el. 
Találkozunk katonákkal, akik látásukat, hallásukat veszítették el 
a háborúban. A statisztika a háborúban megsiketúlt katonákról is 
szól. Mi tudjuk, hogy micsoda értéket veszített el a megsiketült 
katona. Beszéde megmarad ugyan., de megszakadt a fonal, amely 
a másokkal való érintkezéshez vezet. Hogy milyen szomorú követ
kezményei lehetnek a megsikétü lésnek, itt fölösleges fejtegetnem.
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Mi tehát a teendőnk? Tanítsuk meg a háborúban megsiketült kato
náikat szájról leolvasni. Ezzel útját vágjuk az elkeseredésnek, az 
életuntságnak és a boldogtalanságnak. Hogyan oldjuk meg ezt a 
humánus és hazafias feladatot? Könnyen. Több intézet, miként 
jeleztem is, a Vöröskereszt-Egyesület szolgálatában áll. Ide kell 
utasítani a háborúban megsiketült katonákat. Az oktatást vagy a 
rendes keretben (?), vagy pedig azon kívül végezzük. A munka ter
mészetesen egy pár hónapot követel. Azonkívül a szerencsétlenek 
száma is szaporodik; így a nagy vakáció is a jelzettek oktatási 
körébe fog esni. Kérjük az illetékes hatóságot, készítsen és küldjön 
pontos statisztikát a háborúban megsiketült, vagy nagyothallóvá 
lett katonákról. Ismertessük meg az ügyet az orsz. Vöröskereszt- 
Egyesület vezetőségével. Mutassunk rá a munka fontosságára és 
eredményére. Indítsunk mozgalmat a munka keresztülvitelére. Fá
radságunkat siker fogja koronázni.

Ezek után nézzük azt a munkát, melyet a snk. végezhetnek 
a háború sikeressége érdekében. Előbbi hasonló vonatkozású cik
kemben röviden rámutattam arra a munkára, amely a siketnémákra 
a háború időtartama alatt háramlik. Ilyen értelemben nyilatkoztam 
a „Pesti Hirlap“ f. é. 83. számában közölt cikkemben is. Hazánk 
földmívelő ország. A folyó háborúban is látjuk, hogy az élelem a 
siker főtényezői közé tartozik. Nemcsak magunkról, hanem a velünk 
harcoló társadalmak megélhetéséről is kell gondoskodnunk, melyek 
inkább az iparállamok közé tartoznak. Az egyik fél tehát inkább 
a nyersiterményekkel, a másik pedig iparával támogatja a háború 
sikerét. Azonban a háború fokozott erőket vont el a gazdasági 
munka köréből. Itt vannak a legnagyobb hiányok. Ide kell tehát 
terelnünk a snk. erejét, képességét. A P. H.-ban megjelent cikkem 
révén több levelet kaptam, melyekben sn. egyéneket kérnek gazda
ságuk körébe. A munka tehát biztos; de kérdés, vannak-e jelenleg 
e körben kiképzett siketnémáink? Szakképzett siketnémáink ezidő 
szerint nincsenek. De egyelőre a nem szakképzett sn. is nyújthat 
segítőkezet a gazdasági munkának. A sn. kézügyessége ott is meg
találja a maga munkakörét. A jövőt tekintve, gondoskodjunk a snk. 
gazdasági kiképzéséről is.

Ha komolyan foglalkoztunk: volna a pár évvel ezelőtt meg
pendített eszmével, nem kellene Diogenes lámpását használnunk a 
gazdasághoz értő sn. keresésénél. (Nem rajtunk múlt! A szerk.) 
Amint látjuk, a szükség sok mindenre megtanít bennünket.

Nézzük a második kérdést. A háború megritikítja az emberi
séget. Itt-ott valóságos szigetek keletkeznek a társadalom sorai 
között. Ezért a háború után minden egyes ember fokozottabb meg
becsülésben fog részesülni, mint a háború előtt. A fennálló szükség 
kényszeríti erre az államot s a társadalmat. így  nyilatkozhatunk 
a siketnémákról is. Ki törődik akkor az ú. n. abnormis területtel, 
amikor elegendő jó területe van? Senki. A szükség azonban az 
abnormis területet is értékeli. Ezzel nem azt akarom jelezni, hogy 
a snk. oktatása csak a háború után szükségszerű, csak említem a 
fokozatot, melyet a szükség állít fel. A szociális rétegek közé ékelt
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abnormis terület műveletlen állapotában elébe vág a társadalom fej
lődésének. Míg ellenben művelt jellegében fokozza a fejlődést. Ilyen 
különbséget találunk a tanult és a tanulatlan snk. értékelése között.

A háború után milyen feladat háramlik tehát az államra, a 
társadalomra a snk. oktatását illetően? Elsősorban gondoskodnia kell 
a fogyatékos érzékű gyermekek tankötelezettségének a törvénybe 
iktatásáról. Másodsorban fokoznia kell a fogyatékos érzéknek ki
képzését, hogy ennek révén minél több s magasabb pályára mehes
senek. Utat kell tehát nyitni a snk.-nak a magasabb előképzettséget 
kívánó pályákra is. A vakok részéről már történt e tekintetben némi 
haladás. Amennyiben a VEM. 1534/1914. sz. r. a vakok intézeté
nek végbizonyítványát a polgári iskola IY. oszt. bizonyítványával 
egyenlő értékűvé nyilvánítja. Ez a rendelet világosan jelzi, hogy 
a fogyatékos érzékűek nemcsak az elemi, hanem a középfokú okta
tásra is alkalmasak. Ez a bizonyítvány utat nyit a magasabb elő
képzettséget kívánó pályákra. (Y. ö. Dr. Yértes 0. J. „Vakok közép
fokú oktatása.“ Néptanítók Lapja 1915. 15. sz. A szerk.) A. snk., 
sajnos, csak olyan pályákra mehetnek, melyek az elemi oktatással 
függnek össze. A sn. int. V III. oszt. bizonyítványa az elemi iskola 
VI. oszt. bizonyítványával egyenlő értékű.

Pedig tények igazolják, hogy a snk. is alkalmasak az elemi 
oktatásnál magasabb fokú oktatásra. A sn. fokozott kézügyességénél 
fogva igen könnyen boldogulna azokban az ipari s egyéb szakisko
lákban, melyek a felvételt a középisk. IV. oszt. bizonyítványához 
kötik.

Adjunk tehát a snk.-nak is magasabb előképzettséget. Hogyan 
oldjuk meg ezt a feladatot? A snk. oktatása különleges módszerrel 
történik. Az épérzéikűek módszere nem kedvez a snk.-nak. így  tehát 
a snk. nem is boldogulnának az épérzékűek számára felállított kö
zépfokú iskolákban. Más módot kell keresnünk. Egyelőre egy-két 
intézetben szervezzünk 10 osztályt. A 9. és a 10. osztály egyenlő 
értékű volna a polgári iskola 3—4. osztályával. Ide kerülnének a 
tehetségesebb sn. tanulók. Ez a megoldás csak csekély anyagi áldo
zatot kíván. Sokkal kevesebbet, mint külön polg. iskola felállítása.

Egyelőre ezek lennének azok a tervek, melyek elodázhatatlan 
megvalósításra várnak. Szobolovszky István.
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Felügyelet és foglalkoztatás az internátusokban a 
tanítási időn kívül.

Irta és az osztrák siketnémaintézeti tanárok 1914. évi április hó 14. én és 15.-én 
Wienben tartott általános nagygyűlésén felolvasta Friedl József, a wieni osztrák 

izr. siketnémák ált. intézete tanára.*)

Tételek: 1. Hogy az imternátus a siketnémák képzésében fel
adatát teljesen betölthesse, feltétlenül kívánatos, hogy a növendékek 
a szabad időben (a tanítási időn kívül) is pedagógiai befolyásolás 
alatt legyenek.

2. Ez a befolyásolás a növendékek gondos felügyeletében 
és megfelelő foglalkoztatásában nyilvánuljon.

3. A felügyelet a növendékek testi épségének megóvására és 
erkölcsi magaviseletének előmozdítására törekedjék. A felügyeletnek 
nem szabad tunya tétlenkedéssé fajulnia, de azért a jellemképzés 
céljából a növedékeknek fejlettségükhöz mórt szabadságot és önel
határozási jogot biztosít.

4. A foglalkoztatás sétákból, játékok kezdeményezéséből, fel
adványok elkészítéséből és a tanult anyag ismételtetéséből áll. A 
felügyelettel megbízott vezető irányítja a foglalkozást. Utasításai
ban a hangos beszédet használja és minden alkalmat megragad a 
társalgásra, a társalgási képesség előmozdítására.

5. A felügyelet nem a tanítói, vagy tanári hivatással, állással 
járó kötelesség és csakis olyan pedagógiai képzettséggel bíró egyé
nekre volna hárítható, akik a tanítással nincsenek túlságosan igénybe- 
véve. Az oktatástól kifáradt, elernyedt tanerők ezen célra nem al
kalmasak.

6. Amennyiben a tanerőhiány miatt az intézetek tanárai mégis 
kénytelenek volnának felügyeletet gyakorolni, akkor e kötelessé
gükön felül való szolgálatért megfelelő díjazásra (kárpótlásra) van 
igényük.

A felügyelet és foglalkoztatás kérdése mindenkor élénken fog
lalkoztatta az internátusos intézeteknél működő tanerőket. Kívána
tosnak tartom azért, hogy V. nagygyűlésünk behatóbban foglalkoz
zék ezzel. A növendékek felett a szabad időben való felügyelet szük
séges voltát hosszan bizonyítani felesleges. Aki a viszonyokat csak 
valamennyire ismeri, belátja, hogy felügyelet nélkül az intézetekben 
olyan állapotok kapnának lábra, amelyek a nevelő-intézet céljaival 
— már pedig az internátus nevelő-intézet — semmiképen sem egyez
tethetők össze és csakhamar a felsőbb hatóságok beavatkozását von
hatnák maguk után.

A helyes és célszerű felügyelet mindenekelőtt arra törekszik, 
hogy a növendékek nyers, erőszakos, kicsapongó viselkedésének gátat 
vessen. A felügyelőnek a szeme mindig a gyermeken legyen. Így

*) Ez értekezést a nagygyűlésről most kiadott jelentésből vettem át. Közlé
sével alkalmat kívánok adni a hazai intézetekben divó felügyeleti rendszerek ismer
tetésére és az ügy érdekében való megvitatására is. A szerk.



4-5. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 37

aztán sok minden nem történhetik meg, ami a rendet zavarná, vagy 
ami máskülönben büntetést vonna maga után.

A hanyag felügyelet — s ezt a gyermekek rögtön meglátják 
— különösen az élénkebb gyermekeket izgatja és szabálytalansá
gokra ragadtatja. Persze a büntetés — mely kötelességtudó felügye
let mellett elkerülhető lett volna — ilyenkor nem maradhat el.

A tunyaság, restség minden bűn szülőanyja. Ha a felügyelő 
ezt szem előtt tartja, mindent megtesz a gyermekek foglalkoztatá
sára. Ha foglalkoztatjuk a gyermekeket, a felügyelet, ha nem is 
felesleges, de lényegesen könnyebb. Foglalkoztatás alatt nemcsak 
az írásbeli feladatok kidolgozását, vagy a lecke megtanulását, a ta
nultak ismétlését, hanem a sétát, a játékot is értem.

A feladat elkészítése közben a felügyelőnek kell ellenőriznie 
a munkálatokat, hogy ilymódon is visszatartsa a gyermekeket a pon
gyolaságtól és hogy a hanyagokat tevékenységre serkentse.

Játék közben a legfontosabb az ellenőrzés. A játékokat a fel
ügyelő rendezi és vezeti. Az se árt meg a tekintélyének, ha néha- 
néha ő maga is részt vesz a játékban.

Séta közben a felügyelő felhívja a gyermekek figyelmét min
denre, amivel tudásukat bővíthetik, vagy amit a tanításban értéke
síteni lehet. A séta egyesítse a kellemest a hasznossal. A sétát úgy 
kell rendezni, hogy a növendékek mindenkor valami újat láthas
sanak.

Az ebédlőben a felügyelő ügyel arra, hogy a növendékek ille
delmesen, rendesen üljenek, hogy az evőeszközöket rendesen tartsák 
és rendben költsék el. Ha a növendékek valamely étel nevét nem is
merik, meg kell nekik mondani.

Akárhol is tartózkodjanak a gyermekek szabad idejükben, min
dig beszélgetni kell velük. Hozzá kell szoktatni őket a társalgáshoz, 
a közlékenységre pedig a szabad idő sokkal több alkalmat nyújt, 
mint a tanítási óra. Szabad idejükben a gyermekek sokkal feszte
lenebből beszélhetnék, mint a tanóra alatt, amikor kedvüket le- 
lohasztja az, hogy örökké a nyelvalakokra kell ügyelniük.

A szó valódi értelmében vett felügyelő a társalgási készség 
elérése érdekében igazán sokat tehet.

Nem útmutatót kívántam ezekkel adni, csupán csak arra akar
tam rámutatni, hogy milyen nehéz és sokoldalú teendő vár a fel
ügyelőre.

Az igazi felügyelő előírás nélkül is tudni fogja minden eset
ben, hogy mi a teendője, a nem rátermettnek meg úgyis hiábavaló 
bármilyen előírás.

A valódi felügyeletnek és a nevelésnek nem szabad semmit
tevéssé fajulnia. A gyermekeket határozott rendre kell szoktam. 
Tudnia kell mindem gyermeknek, hogy mit szabad és mit nem sza
bad tennie. He helytelen dolog volna és a jellemképzés rovására es
nék, ha a felügyelő úgy akarna eredményt elérni, hogy a növendé
kek minden tette-ténykedése előírás szerint történjék.

Találóan mondja erre vonatkozólag Váttér 1906. ápr. 6.-án 
Gmündenben a badeni és würtenbergi siketnéma-intézeti tanárok
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.tanácskozásán tartott felolvasásában: „Egyes dolgokat a tanulóknak 
— különösen a nagydobokénak — szabad elhatározására kell bízni. 
A saját akaratból való cselekvésnek az őt megillető teret kell bizto
sítani. Mert csak így képzelhető el egyénies nevelés és fejlődés. Az 
igazi pedagógiai bölcseség óvakodik attól, hogy sok szabályt állít
son fel. Mert sok szabály, sok vétség“.

Nem könnyű feladata van tehát a felügyelőnek. És arra a 
kérdésre, hogy kit bízzunk meg a felügyelettel, a helyes válasz csak 
az lehet: Csak pedagógiai képzettséggel bíró egyén alkalmas erre és 
csak ilyen teljesítheti ezt a feladatot.

De itt mindjárt és a legnyomatékosabban kívánom hangsú
lyozni azt is, hogy a növendékek felügyelete nem a tanítói, vagy 
tanári hivatással, jobban mondva állással járó kötelesség, és igazság 
szerint nem is lehet az.

Aki méltányosan gondolkozik, beláthatja, hogy a tanításban 
kimerült, elcsigázott tanárra nem lehet ráerőszakolni még azt is, 
hogy a növendékek felett a szabad időben felügyeletet gyakoroljon 
és hogy ezen idő alatt velük beszélgessen és részt vegyen játékuk
ban. Nem tudok olyan tanárt elképzelni, aki több órai idegfeszítő 
munka után, még elég erőt érez magában, hogy a felügyelettel járó 
teendőket is magára vállalja. Kizártnak tartom, hogy az ennyire 
megterhelt ember akár a tanításban, akár a felügyeletben épületes 
eredményt mutathasson fel, de azt igenis elérhetjük, hogy munka- 
és hivatásszeretetét kiöljük, vagy hogy időnek előtte ideges legyen.

A legtöbb intézetben a fiatal tanerőkre háramlik a felügyelet. 
De honnan vegyék az ilyen fiatal emberek — akiknek legtöbbnyire 
vizsgára is kell készülniük — a munkához a kedvet, az időt és a 
szükséges lelki rugalmasságot? Két úrnak egyszerre szolgálni nem 
lehet. És miután mindenki önmagához áll legközelebb, nyilvánvaló, 
hogy az a fiatal ember is inkább a vizsgájával fog törődni, míg a 
felügyeletet elhanyagolja. A túlterheléssel tehát a fiatal tanerő — 
aki pedig ideális gondolkodással lépett a pályára — kötelességének 
a megszegésére kényszerül.

A baj csak úgy volna megelőzhető, ha minden intézetnek egy 
számfeletti tanerője, vagy felügyelője, elöljárója volna, aki mással 
nem foglalkozván, a felügyelet terén fejthetne ki áldásos munkál
kodást.

A wieni izr. siketnéma-intézetben a tanárok több év óta fel 
vannak mentve a felügyelet alul. Ezt a dolgot jelenleg egy elöljáró 
és 2 felügyelő látja el.

Freunthaler barátom szívességéből tudom, hogy a snk. ko
lozsvári intézetének igazgatója évről-évre az ottani képzőnek 2 vég
zett növendékét alkalmazza némi fizetés ellenében felügyelőknek. 
Amennyiben ezen tanítójelöltek egy évi felügyelősködés után a pá
lyára alkalmasaknak mutatkoznak, az intézet ajánlásával a buda
pesti gyógyped. képzőbe kerülnek. Az int. igazgató ezt a rendszert 
nagyon dicséri és eddig is a legjobb tapasztalatai vannak róla. Sok
kal megfelelőbbnek tartja, mint amikor theologusok látták el inté
zeténél a felügyeletet.
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Dél-Németországban gyakran előfordul, bogy az ottani kollé
gák a túlságos megterhelés miatt 3—4 évi szolgálat után a népisko
lához mennek át. És ezt annál is inkább megtehetik, mert a snk. 
iskoláiban eltöltött szolgálati idejüket kétszeresen számítják be. Nem 
kell külön hangsúlyoznom, hogy a túlságos gyakori személyválto
zás sem valami előnyös a siketnémákra.

Ausztriában is megtörtént már, hogy kitűnő szakemberek si- 
ketnéma-tanári állásukat felcserélték más állással.

Témám utolsó tételéhez értem:
Minden olyan intézetnél, ahol nincs számfeletti tanerő, vagy 

felügyelő és ennek következtében a rendes tanerőket kell a felügye
lettel megbízni, a tanerőknek a kötelességükön túl terjedő munkáért 
díjazás jár már csak azért is, mert a felügyelet (kötelessége miatt 
nem tudnak maguknak más úton mellékjövedelmet biztosítani. (Élénk 
tetszés.)

* *

Az előadás nyomán élénk vita keletkezett, amelyben többen 
és többször szólaltak fel. Az első felszólaló az elnök, Druschba 
igazgató volt. A tárgy érdekességénél fogva a felszólalásokat is 
szószerint közlöm.

Druschba igazgató, elnök: Köszönetemet fejezem ki az elő
adónak fejtegetéséért. Olyan tárgyat hozott napirendre, amely fon
tosságánál fogva mindnyájunkat érdekel és amely növendékeink 
nevelésének kérdésében olyan nagy szerepet játszik, hogy korszerű 
rendezése nagyon is kívánatos volna.

A foglalkoztatás és felügyelet ezidő szerint minden intézetben 
más- és másképen történik.

A legtöbb intézetben azonban a tanszemélyzetre hárul ez a 
feladat. Kötelességévé teszik ezt a tanárnak tekintet nélkül arra, 
vájjon képes-e a tanításon felül még ezt is teljesíteni. Díjazásról 
pedig szó sincs. Mintha a felügyelettel járó fáradságot semmibe sem 
vennék. Ez pedig csak a hivatásszeretetnek lehet kárára. Vélemé
nyem szerint nem is ártott még a mi pályánknak semmi sem any- 
nyina, mint az, hogy szabad időnket elveszik. Ami idő másnak a 
pihenésre, a szellemi felfrissülésre, vagy arra szolgál, hogy némi 
mellékjövedelmet biztosítson magának, azt elveszik tőlünk.

Vegyük a dolgot úgy, ahogy van. Fiatal, lelkes, ideálisan 
gondolkodó kezdő ember lép a pályára. Ha az intézetbe kerül, már 
néhány hónap múlva feltétlenül megérzi, hogy túlságosan sokat 
követelnek tőle. A hét minden napján a tanítási időn kívül szolgá
latot kell teljestíenie. Nincs vasárnapja, ünnepnapja. Pedig ezeket 
a napokat még a munkásember is a pihenésnek szentelheti. De sőt 
még a nagy vakációja is — melyért pedig annyira írígylik a tan
ügyi embereket —  sokszor veszélyeztetve van.

Ne csodálkozzunk tehát, ha ily körülmények között a lelke
sedés lelohad, az ideálizmus lassanként elkopik.

A hivatásszeretet már itt kezd eltünedezni, és pedig annál
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alaposabban, minél több kilátás van rá, hogy ez a rabszolgamunka 
az egész életen át fog tartani.

Nemcsak a snk. intézeteiben, hanem más intézetekben, mint 
árvaházakban, internátusokban is felügyeletet kell gyakorolni a nö
vendékek felett, vagy foglalkoztatni kell őket szabad idejükben. 
Ez intézetekben az inspekció legtöbbnyire más kezekben van. A ta
nítóknak ezzel nincs dolguk. Igazat is adok az előadónak abban, 
hogy a tanításban kimerült emberek — és ezt magamon tapasz
taltam — nem is valók erre a célra. Idestova 33 éve működöm a 
siketnémákinál. Bátran merem állítani, hogy becsületesen töreked
tem arra, hogy kötelességemet mindenben teljesítsem. De nyíltan 
be kell vallanom azt is, hogy soha semmi sem esett olyan nehezemre, 
mint a felügyelői szolgálat. Igazán csak nagy üggyel-bajjal tudtam 
ilyenkor 6 órai tanítás után legalább a külső fegyelmet fentartani. 
De már a rendszeres foglalkoztatásra való kezdeményezéshez és 
annak vezetéséhez hiányzott az erőm és a kívánt nyugalom. Az 
idegeim felmondták a szolgálatot.

Némely intézetben a fiatalabb tanerőket használják a felügye
let ellátására, hogy módot és alkalmat nyújtsanak nekik a snk. lelki 
világának a tanulmányozására. Ha ez nem tartana sokáig, ha pl. 
csak 2 évig kellene ezt a munkát végezniük és addig a tanítás alól 
fel volnának mentve, akkor nem lehetne ez ellen különösebb kifo
gást tenni. Bár megfontolást érdemel az is, vájjon lelkiismeretes, 
iskolázott, mintegy ebbe a dologba beletanult hivatásos felügyelők 
nem inkább felelnének-e meg a célnak, mint a fiatal, gyakorolatlan, 
csak elméleti képzéssel biró pedagógusok.

E kérdésnek megoldása szinte életbevágó dolog: szorosan 
összefügg állásunkkal, pályánkkal. Nem is fogjuk ma dűlőre vinni, 
hiszen összefügg még egy másik fontos tényezővel is, a pénzkér
déssel. De azért hálásan veszem és köszönöm az előadónak, hogy 
kimondta és állást foglalt amellett, hogy a tanításban kifáradt 
emberek nem alkalmasak a felügyelet gyakorlására, de, és amennyi
ben másképen nem volna lehetséges és a rendes tanerőket mégis fel 
kell használni erre a célra, úgy ez csak megfelelő kártérítés, díja
zás ellenében volna lehetséges. (Élénk tetszés.)

Kraft igazgató: A nagy tetszés nem valami bíztató reám 
nézve, amikor az ellenkezőjét akarom mondani annak, amit hallat
tam. (Mozgás, közbeszólások.)

Ha valamit meg akarunk valósítani, az első kérdés az, hogy 
mit akarunk vele elérni és melyek erre a legalkalmasabb eszközök? 
Mi nevelési és oktatási célok elérésére törekszünk. Miféle eszközök 
szükségesek ehhez? Pedagógiailag kiképzett egyének szükségesek, 
ez az én meggyőződésem. Azt hiszem, az urak igazat adnak nekem 
abban, hogy nevelési célokat csak pedagógusokkal lehet elérni. Sze
rintem csak a tanítók, vagy tanítónők pedagógusok. A káplári pál
cának nem vagyok barátja. Az úgynevezett természetpedagógusok 
ritka kivételek. Kérem, keressenek nekem ilyeneket! Magam sem 
vállalnám ezt a feladatot. Szilárdan megáll tehát az az elv, hogy 
csak pedagógiailag képzett egyének teljesíthetik a felügyeletet.
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Mondják, hogy a tanerőket az inspekcióval nagyon is meg
terhelik. Minden a kiviteltől függ. Ahol az I. osztálynak heti 32 
órája van, ott ügyetlen a megoldás. Mint intézeti vezető is beszélek. 
Nálunk csak heti 18—25 órája van minden kartársnak.

A hangos beszédet, a társalgást, mely pedig leginkább a szi
vünkön fekszik, csak pedagógiailag képzett egyén gyakorolhatja. 
Mindenféle más ember nem ért ehhez. I tt tanulhat a fiatal tanár 
a legtöbbet. Azt mondják, hogy nekünk bele kell hatolnunk növen
dékeink lelki világába, énjébe. Hol kínálkozik erre több alkalom?

A megterhelés csak az inspekció célszerűtlen, helytelen meg
oldásának eredménye. A túlságos megterhelés kérdése fontos. Elvi
leg én is ellene vagyok, hogy a tanerőket túlságosan megterheljék. 
Annál kevésbbé óhajtom őket a felügyelettel túlhalmozni. Kívá
natosnak tartom, hogy minden intézetben legalább is 2 tanerővel 
több legyen, mint ahány osztály van. Régen mozgatom ezt és meg 
is szeretném valósítani. A felügyelet díjazása magától értetődik és 
igazságos követelés.

Pedagógiai felügyeletet csak tanügyi ember gyakorolhat, de 
annak túlterhelését nem vonhatja maga után. Egyaránt érdeke ez 
a tanárnak, a növendékeknek és az intézetnek is.

A tételek stiláris módosítását ajánlom, mert különben úgy 
tűnik fel a dolog, mintha az elvet döntöttük volna meg. Természet
pedagógus az anya a gyermekével szemben, de mással szemben nem.

Küknél főtanító: Azok közül való vagyok, aki 34 éven át ta
nított és felügyeletet teljesített. Nyíltan kimondom, hogy a felügye
let ellátása túlterhelés, ha úgy történik, ahogy eddig történt. Példá
val is szolgálhatok. Valaki szombaton délután 4—7 óráig inspek
ciót végez. Előtte a vasárnap, amikor ugyanez a feladat vár rá. Kö
vetelik tőle, hogy inspekciózás közben a gyermekekkel beszélgessen. 
Talán fiatalabb éveiben meg is tette. De már törődött, öreg ember. 
A dolog már nem megy. Hazakerülve sem enni, sem inni nem tud, 
annyira fáradt, annyira ki van merülve. Elkövetkezik aztán a hétfő. 
Most kezdődnék meg az igazi munka. De már öreg ember, érzi. Na
gyon is ki van már használva és inkább azt mondja: „Kedves gyer
mekeim, hagyjatok békében, ne zavarjatok!“ Ezt kell mondania, 
mert másképen nem bírja ki. Oda kell kényszerítenie a gyermekeket a 
padba, az asztalhoz, mert nem képes, nem tud velük foglalkozni.

Magam is azt tartom, hogy legjobb, ha pedagógusokat alkal
maznak az inspekció végzésére. így is kellene lennie mindenütt. Ezt 
nem is vitatom. De ezt olyanoknak kellene teljesíteniük, akiket csakis 
erre a célra alkalmaznak. Ne mondják: „Ez pénzbe kerül.“ A ki
fáradt, elernyedt tanártól nem lehet megkövetelni, hogy a felügyelet 
mellett még beszélgessen is a növendékekkel. Arra fog törekedni, 
hogy a gyerekeknek baja ne essék. De hogy e mellett mit gondol, 
azt nem merem megmondani. Forduljunk a hatóságokhoz! Mi a gyer
mekek szellemi fejlődését, előmenetelét műveljük, a  hatóságok pedig 
teremtsék elő az anyagiakat. Minden intézetnek szüksége van 2 fölös- 
számú tanerőre és egy felügyelőre. A mostani állapotok mellett, ha 
valaki kénytelen kimenni a tanteremből, félnie kell, hogy valami baj
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“történhetik. Hiszen növendékeink nem normálisak és felelősek va
gyunk értük.

Nem vagyok a felügyelet díjazásának barátja. Ha mi díjazást 
kérünk, könnyen azt mondhatják: hát így nem érezzük a túlterhe
lést. Az sincs rendjén, hogy nálunk arra kényszerítik a  fiatal tan
erőket, hogy az intézetben lakjanak. Kapnak ugyan érte valamit, 
de viszont ennek fejében reggel 6 órától este 9 óráig inspekciót kell 
tartaniuk és még beszélgetniük is kell a gyermekekkel. Ehhez nincs, 
nem lehet elég erejük. Könnyítésre van szükségük. A rosszat gyö
kerestül kell kiirtani.

Wissgott F.: A mi hivatásunk úgy testi, mint lelki szempont
ból nehéz. A legjobb, legvilágosabb fejeknek kellene a mi sorainkban 
lenniök és azért feltétlenül szükséges, hogy a tanerőket jól meg
fizessék és hogy a túlterheléstől megóvják. Megesbetik, hogy nálunk 
egy állás megüresedik. Lehet, hogy ismerek valakit, akit erre az 
állásra alkalmasnak tartok. Ajánlom neki, hogy pályázzék. Rögtön 
azt fogja kérdezni: „Mit kapok?“ és „Mit kell érte tennem, — mi a 
kötelességem?“ A snk. intézete tanárának heti 26 órája és annyi 
fizetése van, mint egy polgár-iskolái tanárnak. Ezenfelül hetenlkint 
egy napon inspekcióznia kell. Ha ezt egy kiváló szellemi képessé
gekkel megáldott fiatal ember meghallja, a kínált állást feltétlenül 
vissza fogja utasítani. Már csak azért is nehéz a mi pályánkra kiváló 
embereket terelni. Az előadónak az a kívánsága, hogy az inspekciót 
megfizessék, nem helyén való. A tanár a tanítás után túlságosan fá
radt ahhoz, hogy imég felügyeletet is gyakoroljon. A legjobb volna, 
ha a tanulóknak arra az időre, amíg feladataikat elkészítik, külön 
tanerőt adnának. A tanuló pedagógiai útmutatásra, irányításra szo
rul, amikor a feladatát megcsinálja. De viszont nincs szüksége rá, 
amikor ebédel, vacsorázik. Este 5—7 óráig a tanulók egy tanár ve
zetése alatt könnyen elvégezhetik a feladataikat. Igaza van Kraft 
igazgató úrnak abban, hogy természetpedagógusokat nehéz találni, 
Az ilyenek különben is a feladatak elkészítésénél mit sem érnének. 
Arra törekszünk, hogy a növendékekkel ¡minél többet beszéltessünk. 
Ezt csakis tanítókkal érhetjük el.

Steinbach 1).: A mi intézetünkben is sok éven át volt inspekció. 
S ha kérdem, mi volt az értéke, nem tudok rá válaszolni. Most két 
felügyelő ¡teljesíti ¡azt a munkát, ami nekünk annak idején valóságos 
kínszenvedés volt. Egyszer a szünidőben hazautaztam Bukovinába. 
De 2 gyermek a vakáción át is az intézetben maradt. Nem volt mit 
tennem, vissza kellett utaznom a felügyelet miatt. Szerencsére most 
már ¡az inspekció nálunk ki van küszöbölve. Ne felejtsük el, hogy 
bennünket rosszul fizetnek. Mindenre van pénz, csak nekünk nem jut. 
Mellékkeresetre vagyunk utalva. Ez pedig csak szerdán meg szom
baton kínálkozott. Volt is per-patvarkodás e miatt. Mindenki szabad 
szeretett volna lenni ezeken a napokon. Az inspekciónál a leglénye
gesebb követelmény ¡a növedékekkel való ¡társalgás. Nálunk 100 
gyermek volt az intézetben. A tanár gyakorolta felettük a felügye
letet. De hogyan társaloghatott volna.velük. Olyan sok gyermek kö
zött szó sem lehetett erről. A tanár legfeljebb parancsokat osztogat
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hatott, vagy segédkezhetett a feladatok elkészítésében. Más alig volt 
lehetséges, hiszen tanár és növendék egyaránt ki volt már fáradva. 
Egy-egy osztályban 1/28—12-ig volt tanítás. És ilyen gyermekeket 
idomítsunk továbbra is? Az I. osztálynak heti 30—33 órája volt. 
Hiszen ez kínzás! Lehet, hogy most más idő köszönt ránk, mert más 
igazgatónk van. Alatta tán jobb lesz. Az bizonyos, hogy a sétát meg
szabott napokra kell kitűzni. A szokásos társalgást nagyon ¡sokra ér
tékelik. Kisebb intézetekben még csak eredményes lehetne, de úgy 
is több emberre volna szükség.

Brüll E.: Lényegében azt akarom én is mondani, amit az 
előttem szóló. Arról van szó, hogyan foglalkoztassuk a gyermekeket 
a szabad időben. Kérjünk erre nézve tanácsot a frankfurti intézet
től. Ott az intézet berendezése családias jellegű és minden tanárnak 
inspekciót kell teljesítenie. Ausztriában ez keresztülvihetetlen volna. 
De tegyük fel, hogy meg lehetne oldani és az egyik tanerőt hétfőre, 
a másikat keddre és így tovább osztanák be. Képes volna-e akárki 
is azt felmutatni, ami ¡a társalgás szempontjából kívánatos volna? 
Napról-napra a szabad időben a növendékekkel foglalkozni és nekik 
azt nyújtani, amire az életben szükségük van. Ha egy ember képes 
volna 50—100 gyermeket úgy foglalkoztatni, hogy a társalgási 
nyelvet elsajátítsák, akkor úgy volna, mint Frankfurtban. Nagy 
növendéklétszám mellett ¡az eredmény mindig kétes, míg a munka 
óriási. A felügyelet kérdése nagyon sok tantestületben az örökös 
egyenetlenkedés okozója. Ebben a dologban lehetetlen a megegye
zés. Sajnos, olyan intézetek is vannak, ahol a tanerők még rosszab
bul vannak fizetve, mint a népiskolánál és így mellékkeresetre van
nak utalva. Inspekció mellett ez lehetetlenség. Köszönettel tarto
zunk néh. Brunner igazgatónknak, hogy ezzel a rendszerrel sza
kított.

Az előadónak az a kívánsága, hogy a felügyelő a séta ¡alkalmá
val az osztállyal kontaktusban legyen, csak úgy volna lehetséges, ha 
ki-ki a saját osztályát vezetné sétára. A felügyelő nem ismerheti 
a növendékek szókincsét. Azt is kívánnám, hogy a felügyelők mel
lett prefektusok is alkalmaztassanak, akik teendőik mellett még 
a pályára is előkészülhetnének.

Baldrian igazgató: Csak néhány szót akarok mondani. Elnö
künk jellegzetes, plasztikus fejtegetései után hideg zuhanyként ha
tottak rám Kraft igazgató úr szavai. A kérdést fejtegethetjük az 
igazgató és a tanár szempontjából. Az igazgatót terheli leginkább 
a felelősség, ő tehát örül, ha felelős emberei vannak. Kraft  igaz
gató úr álláspontját nem értem. Ügy tűnik fel, mintha valami iskola- 
fentartó szólna belőle. (Ellentmondás.) Beszédjének eleje határo
zottan arra vall, amit csak a végén iparkodott valamelyest tompí
tani. Megpróbálom magamnak ezt megmagyarázni. A legvalószí
nűbb az, hogy az igazgató úr már régen igazgató és ¡azért nem igen 
emlékszik rá, hogy milyen is az az inspekció. Nem kívánok sem az 
egyik, sem a másik fél javára szólani. De mindenki, aki inspekciót 
teljesített, tudja, hogy az mit jelent. Az igazgató úr azt állítja, hogy 
túlterhelésről szó sem lehet. Sajátságos felfogás. A tanár, aki elő
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zőleg 4—6 órát tanított, nagyon is meg van terhelve. Ennyit akar
tam mondani erről.

A díjazásra vonatkozólag az a nézetem, hogy arra egyelőre 
igényt kell tartani. Az természetes, hogy a fizetés sem erősíti meg 
az idegeket. De amíg jobb megoldást nem találnak, a kártérítést 
szükségesnek tartom.

Kraft igazgató: Bevezető szavaimat félreértették. Nem adtam 
ki magamat iskolafentantónak. A túlterhelést fentartással elismerem. 
Sajnos, hogy vannak intézetek, ahol olyanok is történhetnek, amit 
Küknél kartárs említett. De az ilyesmi kikerülhető. És ha nálunk 
is előfordulna, cserével kiküszöbölhető volna. Arra, hogy régen nem 
inspekcióztam és nem tudom, mi az, az a válaszom, hogy többet 
élveztem, mint, azt hiszem, bárki is az urak közül. Két éven át 
Schindler kartársammal együtt heti 32 órai oktatás mellett minden 
második nap tartottam inspekciót. Csak mikor aztán később Baldrian 
és Bentz jött, éreztünk lényeges könnyebbséget.

Baldrian közbeszól: Akkoriban kevés növendék volt az inté
zetben.

Kraft: Akkor az igenis túlterhelés volt.
A másik a pedagógiai ellenvetés. A társalgás értékéről volt 

szó. Megengedem, hogy 60 gyermekkel nem lehet egyszerre beszél
getni, de egyszer az egyikkel, másszor a másikkal igen.

Azt óhajtanám, hogy az I., II., III., IV. és V. tételt fogad
juk el változtatás nélkül, míg a VI. tételt ejtsük el egészen.

Baldrian: Csak azt kérem, hogy a VI. tételt, a munka után 
járó kártérítés elvét, tartsuk fenn.

Kindlmann: Kraft igazgató urat beszélni hallván, az első 
pillanatban úgy tűnt fel, mintha boldogult igazgatóm: Kmoch, 
halottaiból feltámadott volna. Ő ugyanis nagy híve volt a felügye
letnek és az volt a nézete, hogy azt csak pedagógiailag képzett 
egyén láthatja el. így is volt .az a mi intézetünkben. De Kmoch 
nagy tévedésben volt. Erősebbeknek tartott bennünket, mint ami
lyenek voltunk. Fáradtan mentünk a terembe, ahol 84 gyermek volt 
együtt. Nagy volt a lárma, nagy a bűz. S ha jött olykor egy-egy 
gyermek és érdeklődött aziránt, vájjon a „pohár sör“ vagy a „sörös 
pohár“ ê a helyesebb kifejezés, a felelet ez volt: „Pohár sör, vagy 
sörös pohár — mindegy. Eredj a dolgodra!“ (De ezt is csak jelek
kel.) Hogy mi ebben az eredmény, nem tudom. De valami nagy 
nem lehetett. Amit mi tettünk, azt bárki más, aki kedvvel és szere
tettel időzött volna a gyermekek között, jobban megtehette volna. 
Ha egy fiatal ember telve pályája iránti lelkesedéssel kerül az inté
zetbe, már messziről rá mered a felügyelet réme. Rémnek tartottuk 
mi is és még inkább, mint ők, mert míg ők csak egy napig tartják, 
mi minden hatodik hétben egy álló hétig voltunk igénybe véve.

Druschba igazgató: Ne rajzoljunk magunk elé különböző ké
peket, de nézzük meg a felügyeletet úgy a fiuknál mint a leányoknál. 
A cs. és kir. intézetben, de meg más intézetekben is, a növendékek 
nem szerint vannak elkülönítve. Nem járnak együtt sétálni, külön 
étkeznek és csak az osztályban találkoznak. Ezért kétféle felügyelői
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szervre is van szükségünk. A fiuknál eddig a tantestület, a leányok
nál egy felügyelőnő és egy varrónő gyakorolta a felügyeletet. De 
sohasem, vettem észre, hogy a leányok rosszabbul beszélnének, vagy 
hogy kevésbé volnának jól nevelve, mint a fiuk. Ha tehát egyszerű 
asszonyok ezt elérik, miért ne érhetnék el ugyanazt egyszerű férfiak 
is? A csak némi képzettséggel is bíró férfi, ha helyén van a szíve, 
nagyon sokat érhet el. Ha ez az ember valamelyes tapasztalattal 
bír és ért a gyermekekkel való bánásmódhoz, akkor bizonyos értelem
ben véve ő is pedagógus és, alatta a gyermekek az I. tétel követelmé
nyének megfelelőleg pedagógiai befolyás alatt állanak. Csak nem 
kell mindjárt ezen kitétel alatt a tanítóra gondolni.

Baldrian: Az 5,-ik tétel fogalmazása olyan, hogy pedagógiai 
képzettségű egyének alatt csakis tanügyi embereket lehet érteni.

Braunsteiner B.: Kíváncsi volnék megtudni, hogy Kraft ig. úr 
intézetében hogyan látják el a leányok felügyeletét? Ha a beszéd- 
készség előmozdítása a főcél, akkor a leányoknál ezt a szolgálatot 
csakis tanítónők láthatják el.

Kraft ig.: Nekünk kézimunka tanítónőink vannak.
Friedl előadó: Javaslatot tettek, hogy a VI., a díjazásról szóló 

tételt ejtsük el. Ne áltassuk magunkat azzal Uraim, hogy a peda
gógiai felügyelet elvéinek hangoztatása az iskolafentartókat arra 
fogja indítani, hogy újabb tanerőket alkalmazzanak Sok, a jótékony
ság támogatásával fentartott intézetnél ez nem is volna lehetséges. 
És ezért az intézetek tanerőit még sokáig fel fogják használni a fel
ügyelet céljaira. Világosan meg kell tehát mondanunk, hogy mi a 
felügyeletet nem tartjuk állásunkkal járó kötelességnek, hanem, 
hogy mint kötelességünkön felül való munkáért díjazást, kártérítést 
igényelünk. Kérem Kraft úr javaslatát elvetni és a tételeket válto
zatlanul elfogadni.

Elnök szavazásra bocsátván a tételeket, azokat a jelenvoltak 
többsége változatlanul elfogadta.

Kraft javaslata elesik.
Elnök: Újból köszönöm az előadónak, hogy ezt a tárgyat napi

rendre hozta, amely, amint azt a hosszú, élénk vitából is látjuk, 
mindnyájunkat érdekelt. (Tetszés.) V. J .

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

— Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hangfiziologiájához. —
Irta Stem Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonatkozású 

részekkel ellátta Váradi Zsigmond siketnéma-intézeti igazgató.
(Vége.)

IV.
Vessünk még egy pillantást a halló gyermek beszédfejlődé

sére, különösen az „r“ szempontjából és azt fogjuk látni, hogy épen 
ez a hang okozza a gyermekeknek a legtöbb nehézséget és a legtöbb 
esetben ezt a hangot tanulják meg legutoljára, ha egyáltalában meg
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tanulják. PreyerM „Die Seele des Kindes“ című művében azt írja 
fiáról, kinek beszédbeli fejlődését három éves koráig nagy pontos
sággal megfigyelte, hogy az féléves korában az ajak „r“-t: a labio- 
labialis „r“-t képezte. Mintegy 10 hónapos korában hallatta az uvu- 
laris „r“-t. Még egy éves kora előtt: életének 11. hónapjában azt 
közli az apa, hogy ,,a „rrra“ kiáltás alkalmával, a lefelé nyíló fél- 
henger alakot felvett nyelv szélei kétoldalt rezegnek,“ tehát bila- 
teral-linguális ,,r“ képződött. Eszerint az első évben háromféle ,,r“~ 
ről tétetett szó: a labio-labialis, az uvularis és a bilateralis-lingualis 
„r“-ről.

Míg az utóbbi „ru alkalmazásáról többé említés nem tétetett, 
addig a 18. hónap feljegyzéseiből megtudjuk, hogy a kedvelt „r“ 
monológokban a kisded az előbbi kettőt kultiválta. Hogy a tiszta 
nyelv ,,r“ : az alveolaris ,,r“ mikor jelentkezett nála, a feljegyzések
ből megállapítani nem lehet, ami arra a feltevésre jogosít, hogy ez 
— ha egyáltalában meg volt — csak később fejlődött ki.

Az iskolába lépő gyermekek között igen sok található, kik 
„r“-t kiejteni nem tudnak. G-rüllich (452. old.)66 kimutatta, hogy 
egy falunak 297 újonnan iskolába lépett gyermeke közül a nagyobb- 
rész több hangot (g, k, eh, i, h, s, c) csak fogyatékosán, az ,,r“-t 
pedig egyáltalában nem volt képes kiejteni. Az ,,r“ hang képzése 
tehát igen nehezére eshetik az épérzékű gyermeknek is.

A felnőttek közt is akadnak számosán, kik az „r“ képzésére 
képtelenek. Nem kell tehát csodálkoznunk, hogy a siketnémák rosz- 
szul ejtik és csak sokára tanulják meg.

Az ,,r“ azonban igen gyakori hang. Rosszal képezve a siket
néma beszédét (kiejtését) elékteleníti, visszataszítóvá teszi. Fejlesz
tésére tehát nagy gonddal és kitartással törekednünk kell.

c ez, C Cz.

A német fonetikusok szerint a ,,c“ a ,,t“ és ,,sz“ hangok össze
tételéből keletkezett, melynek két alkotó eleme szoros összekap
csolással ejtendő. Különösen arra kell szerintük ügyelni, hogy e hang- 
összetétel kiejtésénél semmiféle aktív ajak- és ál mozgás ne keletkez
zék. Kerülendő a nyelvnek a „t“ ejtéséhez szükséges elhelyezkedésé
nél a fogak közé ékelése.

A magyar fonetikusok némelyikének felfogása szerint a „c“- 
nek német osztályozása téves, amennyiben az független és önálló, 
egyszerű hang. Bármennyire vizsgáltam is a ,,c“ keletkezési helyét 
és körülményeit, a németek felfogásához kellett csatlakoznom, miután 
— különösen a szótag végén — felismerhetetlenül a „t“ nyelvállá
sából kiindulólag kell a „c“-t képezni. És ha nehézségeim támadtak 
valamely tanulónál a „c“ kifejlesztésénél, leghamarabb úgy jutot
tam célhoz, ha a ,,t“ nyelvállásából kiindulva először majdnem kü- 
lönváltan, majd mindinkább gyorsabb-gyorsabb tempóban, majd vé
gül mintegy a két hangmomentumot összeolvasztva ejttettem a 
„tsz“-t, míg helyes és kifogástalan „c“-t értem el. Képzésénél arra
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kell ügyelnünk, hogy a száj- és orrür teljesen el legyen zárva és a 
levegő a felső fogíny és a szájpadlás között keletkezett űrben meg
sűrűsödve, a felső metsző fogaknál zöngéstelenül kilökessék. A le
vegőnek lökésszerű eltávolodása .a rekeszizom tájékán, valamint a 
metsző fogak elé tartott kézháton és ujjak hegyén érzékeltethető.

A „c“ a nehezebben képezhető hangok közé tartozik. Hibás kép
zése igen gyakori. A hiba rendszerint abban nyilvánul, hogy a kép
zési momentumok nem keletkeznek oly gyors egymásutánban, mint 
ahogy azt a hang karaktere megkívánja. Gyakran túlteng benne a 
„t“-s hangzás, vagy túlerős a folytonos sziszegés, holott a két mo
mentumnak — mint már fennebb rámutattunk — oly annyira eggyé- 
kell olvadnia, mintha teljesen külön álló és egy momentumból alko
tott hang volna.

ny, Ny.

A „ny“ képzése a legritkább esetekben okoz nehézséget. A 
fonetikai oktatás eddigi folyamán a tanuló már oly tökéletes jártas
ságot kell, hogy szerzett legyen a hangképzés nehezebb momentumai
nak pontos megfigyelésében és felfogásában, hogy különösebb fogá
sok alkalmazása nélkül is sikerül a hátralevő pár hang képzése. Ha 
nevezetesen az „ny“ képzése nem menne simán és a. jellegzetes hang
zást nem tudná a gyermek utánozni, akkor az „n“-ből kiindulólag a 
nyelv hegyének gyenge leszorítása által néhány kísérlet után el
érjük a hangot, mely akkor lesz kifogástalanul képzett, ha a leve
gőt az orrüregen keresztül zöngésen bocsátjuk ki.

ty, Ty.
A „ty“-t a nyelvhát és a felső fogíny mögötti szájpadlás által 

alkotott zárlattal képezzük. Közte és a ,,t“ között az a különbség,, 
hogy a „t“-t ,a. nyelv hegyével és a felső fogínnyel képezzük, míg a 
,,ty“-nél a nyelv hegye az alsó fogak ínyét érinti. A „ty“ rossz kép
zése esetén ezért a „t“ nyelvállásából indulunk ki; a nyelv hegyét 
előbb gyengén leszorítjuk és a zárlatot fenti módon megalkottatjuk.. 
Ügyelnünk kell, hogy a nyelvet ne szorítsuk le túlságosan hátul,, 
nehogy „k“zárlat keletkezzék.

gy, Gy.
A „gy“ zöngésített „ty“. A két hang közötti különbség: a „gy“ 

lágysága és a „t“ keményebb volta. Ha az eddig kifejlesztett zöngés 
hangoknál ügyeltünk azok karakterének pontos meghatározására és 
felfogására, akkor minden különösebb nehézség nélkül fogunk ki
fogástalan zöngés „gy“-hez jutni. Nehézségek felmerülése esetében 
„d“ ejtése közben leszorítjuk elől a. nyelv hegyét, ügyelve .a zárlat
nak elől való képzésére.
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cs, Cs.

A „s“ képzéséből indulva ki, gátat vetünk a levegő folytonos 
sistergő kiáramlásának azáltal, hogy a nyelv hátával elzárjuk a le
vegő útját. A megsűrűsödött levegő felpattantja a zárlatot s hangzik 
a „cs“, melyben a „t“ és a „s“ momentumait felismerhetjük. Ha a 
képzésnél nehézségekbe ütköznénk, legcélszerűbb — miként a „c“- 
nél — elemeire felbontani a hangot és hosszas, mindig gyorsabb- 
gyorsabb tempóban végzendő gyakorlat által a cél elérésére tö
rekedni.

*

Irodalom.
1. Bonet, Juan Pablo, Vereinfachung der Buchstaben und die Kunst,

Stumme sprechen zu lehren. Madrid 1620. (Aus dem Spanischen 
übersetzt von Direktor Friedrich Werner, Stade 1895.*)

2. Hellmont, F. M. L. V. Kurzer Entwurf des eigentlichen Natur-Alphabet
oder der heiligen Sprache: Nach dessen Anleitung man auch Taub- 
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3. Raphel, M. Georg, Die Kunst, Taube und Stumme reden zu lehren,
an dem Exempel seiner eigenen Tochter gezeigt. Lüneburg 17l8.

4. Lasius, Otto Benjamin. Ausführliche Nachricht von der geschehenen
Unterweisung der taub- und stummgeborenen Fräulein von Meding 
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8. Wolke, H. C , Anweisung, wie Kinder und Stumme ohne Zeitverlust
und auf naturgemässe Weise zum Verstehen und Sprechen, zum 
Lesen und Schreiben oder zu Sprachkenntnissen und Begriffen zu 
bringen sind, mit Hilfsmitteln für Taubstumme, Schwerhörige und 
Blinde nebst einigen Sprachaufsätzen. Leipzig 1804.

9. Venus, Michael, Methodenbuch oder Anleitung zum Unterrichte der 
Taubstummen. Wien 1826.

10. Amman, Dr., Joh. Con. Abhandlung von der Sprache und wie Taub
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Wien 1828.
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*) Magyarul: A betűknek elemeikre való felbontása és a némák beszédre való 
tanításának művészete. Franciából fordította: Adler Simon. Kiadta a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete 1907. Ára 2 K. Megrendelhető a „Magyar Siket- 
néma-Oktatás“ kiadóhivatalában (Budapest, VII., Aréna-út 64.)
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der Sprache und in den andern Schullehrgegenständen, nebst Vorle- 
geblättern, einer Bildersammlung und einem Lese- und Wörterbuche. 
Stuttgart 1832.

14. Reich, M. C. G., Der erste Unterricht des Taubstummen mit angefügten
Deklinations-, Konjugationstabellen und einer Zeittafel. Leipzig 1834.

15. Daniel, M. Wilh. Ferd. Allgemeine Taubstummen- und Blindenbildung
besonders in Familien und Volksschulen. Ein Handbuch zum ersten 
wissenschaftlichen Unterricht für taubstumme und blinde Kinder, 
sowie zu einem Sprachbegriffs-Unterricht für Kinder überhaupt. I. Teil. 
Taubstummen unterricht. Stuttgart 1825.

16. Graser, Dr., Der durch Gesicht und Tonsprache der Menschheit
wiedergegebene Taubstumme. Bayreuth 1834.

17. Czech, Franz Hermann, Versinnlichte Denk- und Sprachlehre mit Anwen
dung auf die Religions- und Sittenlehre und auf das Leben. Mit 64 
Kupfertafeln. Wien 1836.

18. Sägert, C. W., Anleitung zum Sprech- und Sprachunterrichte taub
stummen Kinder für Volksschullehrer. Magdeburg 1840.

19. Wirsel, C. W., Anweisung für Elementarlehrer zur Leitung des ersten
Unterrichtes taubstummen Kinder. Büren 1850.

20. Jarisch, Hieronymus, Anton, Methode für den Unterricht der Taub
stummen in der Lautsprache, im Recknen und in der Religion. 
Regensburg 1851.

21. Brücke, Dr. Ernst, Grundzüge der Physiologie und Systematik der
Sprachlaute für Linguisten und Taubstummenlehrer. Wien 1856.

22. Thausing, Dr. Moritz, Das natürliche Lautsystem der menschlichen
Sprache. Leipzig 1863.

23. Lachs, J S , Andeutung des Verfahrens beim Unterrichte taubstummen
Kinder im Sprechen für Volksschullehrer. Berlin 1863.

24. Heil, J. D., Der Taubstumme und seine Bildung. Hildburghausen 1865.
25. Arnold, Wilhelm, Elementarübungen im Auffassen und Nachsprechen,

Schreiben und Lesen mit Bildern zunächst für Taubstumme und 
Vollsinnige mit mangelhaftem Sprachorgan Frankfurt a. M. 1865.

26. Merkel, Dr., C. L„ Physiologie der menschlichen Sprache (physi
ologische Laletik). Leipzig 1866.

27. Beigel, Dr. Hermann, Zur Physiologie der deutschen Sprachelemente.
Erlangen 1867.

28. Wolf, Dr. Oskar, Sprache und Chr. Akustisch-Physiologische und
Pathologische Studien. Braunschweig 1871.

29. Hill, Moritz, Wollständige Anleitung zum Unterrichte taubstummen Kinder
im mechanischen Sprechen, Absehen, Schreiben und Lesen. 2. umge
arbeitete Auflage. Essen 1872.

30. Schüttle, Ulrich,Karl, Lehrbuch der Taubstummenbildung Esslingen 1874.
31. Magnat, Cours d’Articulation Enseignement de la parole articulée aux

sourds-muets. Paris 1874.
32. Hugentobler, J., Cours d’Articulation ou premiers exercices de lecture

sur les levres, d’articulation, d’ecriture et de lecture pour l’enseignement 
des sourds-muets. Paris-Lyon 1876.

33. Hermann, Dr. L., Handbuch der Physiologie. IL Teil. Physiologie der
Stimme und Sprache von Dr. P. Gürtzner. Leipzig 1879.

34. Techmer, Dr. T., Phonetik. Zur vergleichenden Physiologie der Stimme
und Sprache. I. Teil L ipzig 188' .

35. Engel, Gustav, Die Konso anten der deutschen Sprache. Berlin 1874.
36. Gude, Dr. W., Die Gesetze der Physologie und Psychologie über Ent-
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stehung der Bewegungen und der Articulations-Unterricht der Taub
stummen. Leipzig 1880.

37. Arnold, Thomas, A Method of Teaching the Deaf aud Dumb Sprech,
Lip reading and Language. London 1881.

38. Stahm, B., Lehrplan für die Westfälische Provinzial-Taubstummen-
Anstalt zu Langenhorst. Münster 1881.

39. Guttmann, Oskar, Die Gymnastik der Stimme, gestützt auf physiologische
Gesetze. Leipzig 1882.

40. Weissweiler, N., Der Articulationsunterricht in der Taubstummenschule.
Köln 1883.

41. Vatter, J., Die deutsche Sprache und ihre methodisch-praktische Be
handlung in der Taubstummenschule. Frankfurt a/M 1881.

42. —.—, Methodisch-praktische Bemerkungen zum ersten Sprechunterricht
bei Taubstummen. Eine Beigabe zur Fibel. Frankfurt a/M. 1882.

43. —.—, Die Ausbildung des Taubstummen in der Lautsprache. Frankfurt
a/M. 1891.

44. Trautmann, Dr. Moritz, Die Sprachlaute im allgemeinen und die
Laute des Englischen, Französischen und Deutschen im besondern. 
Leipzig 1884—86.

45. Sievers, Eduard, Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Stu
dium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. Leipzig 1885.

46. Paul, Wilh., Der Vokal A. Ein Beitrag zur Methodik des Artikulations-
Unterrichts der Taubstummen. Strassburg 1885.

47. Hoffmann, Hugo, Einführung in die Phonetik und Orthoepie der
deutschen Sprache. Marburg 1888.

48. —.—, Der erste Sprech- und Sprachunterricht in der Taubstummen
schule. Marburg 1890.

49. —. —, Die Lautwissenschaft (Phonetik) und ihre Verwendung beim
muttersprachlichen Unterrichte in der Schule. Breslau 1901.

50. Viseher, Friedrich, Theodor, Altes und Neues. Stuttgart 1889.
51. Goguillot, L., Comment on fait parier les sourds-muets. Paris 1889.
52. Bell, Alex, Melville, The sourds of R. Washington 1896.
53. W alther, Eduard, Handbuch der Taubstummenbildung. Berlin 1895.
54. Palleske, Die Kunst des Vortrags. 1892.
55. Haas, F., Der Artikulationsunterricht. III. Programm der Provinzial-

Taubstummen Anstalt zu Osnabrück 1895.
56. Vietor, Wilhelm, Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen

und Französischen. Leipzig 1894.
57. Klinghardt, H., Artikulations- und Hörübungen. Praktisches Hilfsbuch

der Phonetik für Studierende und Lehrer. Cöthen 1897,
58. Gutzmann, Dr. H., Das Stottern. Eine Monographie für Aerzte, Pädagogen

und Behörden. Frankfurt a/M. 1898.
59. Siebs, Theodor, Deutsche Bühnensprache. Berlin 1898.
60. Kerner, J., Die Artikulationsstufe. Berlin 1899.
61. Organ der Taubstummen-Anstalten in Deutschland und den deutsch

redenden Nachbarländern. Friedberg Jahrg. 1854— 1906.
62. Blätter für Taubstummenbildung. Berlin Jahrgang 1887— 1906.
63. Medizinisch-pädagogische Monatsschrift für die gesamte Sprachheil

kunde mit Einschluß der Hygiene der Lautsprache. Berlin Jahrgang 
1891 — 1906.

64. Preyer, W., Die Seele des Kindes. Beobachtungen über die geistige
Entwickelung des Menschen in den ersten Lebensjahren. Leipzig 1900.

65. Huschens, Jak., Praktische Anleitung für Taubstummenlehrer beim
Unterrichte Taubstummen in den zwei ersten Schuljahren. Trier 1906.
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66. Strümpell, Ludwig. Die pädagogische Pathologie oder die Lehre von
den Fehlern der Kinder. Leipzig 1899.

67. Hermann, Karl, Die Technik des Sprechens. Frankfurt a/M. 1898.
68. Gerber, Prof. Dr., Die menschliche Stimme und ihre Hygiene.

Leipzig 1907.
69. Baldrian, Karl, Zur Methodik des Artikulationsunterrichtes. Wien —

Döbling 1906.

70. Simon Antal: Igaz Mester aki tanítványait igen rövid idő alatt, min
den unalom nélkül egyszerie irni is olvasni is megtanítja. Budán, 1808.

71. Meszlényi Molnár János: Bévezetés a siketnéma oktatásmódba, a
szerént amint azt Pátisban De l ’Epée apátur előadta. Pesten, 1812. 
(Negyedik szakasz 198 - 219. 1. A kimondás tanításáról.)

72. Fekete Károly : Az ember beszédszervezete.
73. —.— A siketnémák élőszóval nyilatkozó beszédjének fejlesztése.
74 — Szóhang-csoportok kapcsolatai. (Értesitő a siketnémák váczi kir. 

orsz. intézetéről 1885 - 86., 1886 — 87., 1887—88.)
75. Dr. Balassa József: A phonetika elemei különös tekintettel a magyar

nyelvre. Budapest, 1886.
76. Szabó Mihály: A beszélő siketnéma. Szeged, 1886.
77. Scherer (Ákos) István: A siketnéma oktatás és nevelés kézikönyve.

Budapest. 1895. (III. rész, 97 —118. 1. Phonetika. A beszédszervek 
és azok működése.)

78. Pivár Ignác: Kis hangtan. Vácz, 1895.
79. Bihary Károly: Kiejtési gyakorlatok. Vácz, 1898.
80. Bihari Károly: Gyakorlati hangtan különös tekintettel a siketnémák

oktatására. Vácz, 1900.
81. Klis Lajos: Közérdekű tudnivalók a siketnémákról. Vácz, 1901. (Hang

képzés 45— 57. 1.)
82. — Módszertani jegyzetek. Budapest, 1907. (Kiejtési gyakorlatok

27-45 . 1.)
83. Dunay F'erenc : Atiró hangrajz iPhonetica transsriptoria). Budapest, 1901.
84. —. — A magyar hangrajz gyakorlása és az ebből kiderülő igazi helyes

írás. Budapest, 1901.
85. Borbély Sándor szerkesztésében : Emlékkönyv a siketnémák váczi orsz.

kir. intézete l 1 0 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Budapest, 
1902. (Tanítási módszer 171— 207. 1. Irta: Zádor Endre)

86. Tanterv és módszeres utasítások a siketnémák iskolai (intézetei) ré
szére. II. kiadás. Budapest, 1908. (Kiejtési (fonetikai) gyakorlatok 
9—14. 1.)

87. W allis: Sonorum formatio (Hangképzés).........................
88. Amman: Surdus loquens (Beszélő süket). Tanulmányok a beszédről.

Latin eredetiből fordította Szabó Imre. Budapest, 1910.
89. Balassa József: 1. Magyar fonétika. A hangok és a beszéd fiziológiai

elemzése. Budapest, 1904. 2. A magyar nyelv. Budapest, 1899.
90. Borbély Sándor : A némák megszólaltatása vagyis a siketnémák beszéd-

tanitásának kezdete. Vácz, 1913.
91. Kerner J. : „Die Artikulationsstufe“ (A kiejtésre való tanítás) cimű

cikksorozatának szabad fordítása, (eredetileg a Blätter für Taub
stummenbildung 1899. évfolyamában jelent meg) Taritzky Ferenctől 
a Gyógvpaedagógiai Szemle (most Magyar Siketnéma-Oktatás) 
II—III. évfolyamában 1900—1.

92. J. J. Rousseau — Dr. Bédei R . : A beszéd keletkezése.
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93. Dr. Sarbó Artur : A beszéd összes vonatkozásaiban különös tekintettel
a gyermekkorra. Budapest Athenaeum.

94. Folyóiratok: 1. „Kalauz“ 1887—1900; 2. „Magyar Gyógypaedagógiai“
1898; 3. „Gyógypaedagógiai Szemle“ 1899 — 19i 3 ; „Szemle“ 19l4—5; 
„Magyar Siketnéma-Oktatás“ 19t 6-tól; 4. „Magyar Gyógypedagógia“ 
19- 9-1914.*)

A háború és mi.
— Harmadik közlemény. —

Gyűjtsük s jegyezzük fel emlékül és emlékeztetőül, a jövő számára 
tanulságul azokat az adatokat, melyek státusunk tagjainak a mostani 
nagy időkben való szereplésére, vonatkoznak, intézeteink s növendékeink 
életébe világítanak.

*
Vác, siketnémák kir. orsz. intézete. 1. Záborszky Á. mint 26. ezred- 

beli vitéz 5 hónapot töltött a harctéren; 46 ütközetben vett részt. Töb
bek között .a lublini, az ivangorodi, a Szán folyó menti, a szuloszovai 
(Krakó, illetőleg Olkusz előtt) és a Nida folyó menti nagy csatákban. 
Szívbaj és ezzel összefüggő lábfájás miatt tartósan szabadságoltatott. 
Most Vácon van. 2. Schaeffer M. még beteg; Temesvár, piarista gimn.- 
beli tartalékkórház. 3. Szotfrid J. népf. az ápr. l.-i felülvizsgálaton 
irodai szolgálatra utasíthatott. (Bpesti I. népf. parancsnokság, IX., So- 
roksári-út 42.) 4. Györgyfy Á. Losonc, 25. gye. VI. E. B. K. 5. Mayer 
A. tizedes, 85. g5re. II. pótsz. iroda, Balassagyarmat. — Vatter F. az 
1915. ápr. 14.-i népf. szemlén alkalmasnak találtatott s önkéntesi jogá
nak érvényesítésével a tüzérséghez sorozhatott. — Minthogy további 
osztályösszevonás már nem lehetséges: a bevonult Szotfrid J. óráit a 
kartársak szétosztották egymás között. — A Vácról hadbavonultak csa
ládjainak segélyezésére húsz héten át heti 2—2 K-t adott: Borbély S. 
és Vatter F.; heti 1—1 K-t: Bartók L., Gogola A., Kondra M., Simon 
G., Szotfrid J., Válek J., Wolkóber J. és Zsemberi J. I t t  jegyezzük fel, 
hogy Borbély S. kezdeményezésére s az ő és a felesége irányításával 
a váci úrhölgyek a király születése napján a helybeli katonák családjai 
részére 490 K 74 f-t, Szt. István napján pedig a váci Vöröskereszt ja
vára (a sebesültek élelmezésének javítására) 676 K 40 f-t gyűjtöttek.

Izr. Siketnémák Orsz. Intézete. 1. Kanizsai D. tizedessé lett (Nagy
szombat). 2. Salgó E. önk., 44. gye. Kaposvár, János-u. 12. máj. l.-éig; 
aztán: Székesfehérvár, önkéntes-iskola. 3. Kardos I. önk., 6. tüzérezred, 
Ersatzbatterie, Ettappenpost 129. 4. Gerő P. (intézeti gondnok) népf. 
hadapródj., bevonult febr. 20.-án s az intézethez — ,,Bethlen-téri hadi
kórház“ ■—- mint szolgálatvezető őrmester osztatott be. 5. Lusztig J. 
(int. felügyelő) e. é. önk. honv. tizedes, két hónapig volt az é. harctéren. 
Megfagytak a lábai. Most Bpesten kiképező. — Rózsa E. az ápr. 12.-i 
népf. szemlén alkalmasnak találtatott. — Tolnai I. B. igazgató Pál fia

*) A hazai irodalomra vonatkozó részt Kagler Ferenc, a Magyar Siketnéma- 
Oktatás szerkesztője, állította össze.
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zászlós, 76. gye. 7. menetzlj. 1. ,sz. Tp. 59. Másodszor van az é. harc
téren. — A kórházzá alakított intézet berendezése mintaszerű. Az érke
zőket az elkülönített megfigyelő osztályban helyezik el (45 ágy). Van 
műtőszoba, fürdő, phiisiba-therapiiai gyógyítóterem és Röntgen-labora
tórium, ahová más kórházakból is küldenek betegeket, — Dr. Deutsch E. 
int. főorvos, a kórház parancsnoka, a Vöröskereszt-E. megbízásából már 
a harmadik tanfoűyamot tartja az igazgatói irodában hivatásos és önkén
tes ápolónők részére. Egy-egy tani. 6 hétig tart. Az I. 40, a II- 46, 
a II I . 52-es létszámú. (Egyre átlag 300 jelentkező volt.) A tanfolyam 
adminisztrációját Tolnai I. B. igazgató végzi s ugyancsak ő gondosko
dik ama művészek felkéréséről, akik hetenkint szerdán é3 vasárnap 
hangversenyt s szórakoztató előadást tartanak a kórházban. — A járni 
tudó betegek az intézet kertjében s a játszótér egy részén veteményeket 
termesztenek a kórház konyhájának. (Vö. Budapesti Hirlap 1915. ápr. 4. 
41. old. Bethlen-téri hadikórház.)

Siketnémák temesvári áll. s. intézete. Schreiner M. szakaszvezető 
lett. (10/33. Arb. Abt, Festungskommandó, Pétervárad.) — Stanczel J. 
kartársunk 1915. jan. eleje óta Temesvár sz. kir. város hadbavonult köz
gyámját helyettesíti. Szolgálatát önként .ajánlotta fel a városnak.

Siketnémák aradi áll. s. intézete. 1. Varga R. Újvidék, portyázó- 
különítmény parancsnokság, 52. őrkülönítmény. 2. Rédiger K. Predeál- 
telep, népfelkelő-csendőr. 3. Balázs G. felmentetett a bevonulás .alól.

Siketnémák kolozsvári áll. s. intézete. 1. Z. Kiss J. hadapródj. 
lett Désen a 24-es honvédeknél. Ápr. 15.-én azt írta Szt.ána keltezéssel, 
hogy útban van .a harctér felé. 2. Nagy L. is kadétaspiránssá lépett elő 
Gyulafehérvárt az 51. gye.-nél. Várjia a menetszázadba való osztását 
(III. 28.) 3. Kábán J. szabaszvezető lett. (Kolozsvár, 21. honv. gye., 
népfölkelő-iroda.)

Snk. bpesti áll. intézete. 1. Bérezi G. 2(5. gye.-beli őrvezető az ápr. 
22.-i felülvizsgálaton sebesülési járulékkal taz őszi felülvizsgálatig ta r
tósan szabadságoltatott. Az utóbbi időt .kórházban, majd irodában töl
tötte. Most Bpesten van. 2. Benedek Á. tizedes, 20. honv. gy. hadosztály, 
törzsszázad. Tp. 14. 3. Dr. Bihari K. e. é. ónk. tizedes Pétervárad, Fes- 
tungskommandó 7. Husvét másodnapján összehozta Varga R. és Schrei- 
ner M. kollégákat s >a délutánt együtt töltötték. 4. Ifj. B.ründl ö. címe 
márc. óta: E. B. réfugie, Convent de Kerbeniat en Plouneventer, 
Grouipe III . pár le Prefecture de Rjiimpen Finistre. Csúz kínozza a 
vizes szalmán való hálástól. Levelei mind elvesztek. 4. Hochrein L. őr
mester 4/44. Arb. Abt. Tp. 311. 5. Istenes K-t márc. eleje óta Veszprém
ben ápolták. Ápr. 8.-ától Bpesten van: V., Váoi-út 57., badikórház. 
6. Michels F. címe jan. 18.-a ót.a: Ph. M. réfugié Willefranche de 
Rouergue Sous-Prefecture de l ’Aveyron, Francé. (Magyarul is lehet 
neki írni.) 7. Simon J. szakaszvezető Brassó, Hátulsó kőbány.a-u. 2/a. 
8. Szabady G. 17. népi. gye. 8. század. Tp. 313. — Kegler F. és Lázár P. 
a márc. 18.-Í felülvizsgálaton beosztattak az I. honv. gye. III . pótszá
zadába. (K. csapat-, L. pedig segédszolgálatra.) A honv. min. az inté
zetnél való nélkülözhetetlenség címén bizonytalan időre mindkettőjüket 
felmentette a népf. szolgálat alól s ápr. 1.-én elbocsáttattak. — Klis ig. 
Lajos fia ápr. 6.-án másodízben indult az é. harctérre. Címe: K. L. e. é.
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önk. alvadász, 1. cs. és kir. Tiroli Császár vadász-ezred, 6. tábori század. 
Tp. 98. — Havi adományok a hadbavonultak családtagjai részére (1914. 
szept. 1.-től): Klis L., dr. Bihari K., Kegler F., Báthory K. 2—2 K. 
(Dr. B. K. ,nov. 22.-én bevonulván, hozzájárulási kötelezettsége az alá
írási ív értelmében nov. végével megszűnt.) Derbész B., Derbészné, 
Lázár P., Pető F., Puha L. és Zemkó P. 1—1 ív.

Siketnémák kaposvári áll. s. intézete. 1. Kárpáti 0. ápr. l.-ére be
hivatott Füzesabonyba ezredéhez, de mint mindennemű fegyveres- és 
segédszolgálatra alkalmatlan, ápr. 10.-én hazabocsáttatott. 2. Ápr. 6.-án 
besoroztatott Sohnellbach F. mint B. oszt. népf. Mint nélkülözhetetlen
nek felmentését kérte az int, 3. Pető J. mint kórházi ápoló teljesít szol
gálatot: Óverbász, Bácsm. 4. Horváth P. népf. a sorozóbizottsághoz van 
beosztva s járja .a somogyi járásokat. 5. Jávor Gy. tizedes, mint beteg, 
ezredénél üdül. (Címe: Balassagyarmat, Bercsényi-u. 10.) Aug. elejétől 
dec.-ig volt a harctéren Oroszországban. Mikor a Szan-nál járt, akkor 
írták szülei, hogy Debrecenből Kaposvárra helyezték s ugyanott kapta 
tizedesi kinevezését. Nov. 7.-én Kamién és Kolbuszova között a harc
téren találkozott egy galíciai sn.-val (9 éves lehetett). Jelelni jól tudott; 
iskolába nem járt. „Beszélgettek“. A körülöttük levő katonák csodál
koztak, hogy megérti a  lengyel sn.-t.

Snk. kecskeméti áll. s. intézete. 1. Fodor I. tart. hadnagyot vég
legesen, egyszer s mindenkorra felmentették a katonai szolgálat alól, 
„invalid“ lett. Febr. 25.-én szolgálatra jelentkezett és azóta tanít is. 
2. Eötvös L. csendőrségi szolgálatot teljesít. Címe: Ipolyszalka, Csendőr
őrs. (A többiek szolgálata és címe a régi.)

Siketnémák szegedi áll. s. intézete. 1. Ábrahám J. 46. gye., I. ki
képzési csoport, II. század. Brassó, Rém. kát. templom-utca 101. sz. 
2. Gyovay D. J. e. é. honv. önk. Przemysl-ben volt s ha életben van, 
most hadifogoly Oroszországban. 3. Kákonyi S. tizedes, M ilitär Arb. 
Abt. V/38. Tp. 16. 4. Láng I. 60. cs. és kir. gyalogezredbeli szakaszvezető, 
ngys. Simacius Andor úr leveleivel. Eger, Kertész-utca. 5. Milassin Gy. 
tizedes, 30. honv. gye., munkásszázad, iroda. Budapest, VI., Felsőerdő
sor 21. sz. 6. Schnitzl G. szakaszvezető, 1/61. Bataillon, 1. Komp., 15. 
Brigade. Feldpost 306. Az ottani katonazenekarnak karmestere lett 
(már szerepeltek is nagy sikerrel nyilvánosan). 7. Plichta B. őrmester 
Szeged, II. kér. honvédparanosnokság. 8. Szabados ö. népf. Szeged, 
1. sz. tartalékkórház, III . csoport. 9. Gábor L. őrmester Szeged, m. kir. 
honv. ke,r. parancsnoks., hadbiztosság.

Siketnémák áll. s. intézete Jolsva. 1. Piroska K. orv. hadifogoly 
címe: K. P. Kriegsgefangener III . Baon, I. Rota, Nikolsk-Ussurik, 
Russia, Sibiria. 2. Rieger Gy. tizedes, 67. honv. mzlj. Gazdasági hiv. 
Hadtápposta 188. •— Az intézeti kórházban a sebesültek száma meg
csappant. 100 ágy is szabadon van, pedig volt idő, amikor a 330 ágy 
sem volt elegendő.

A siketnémák egri áll. s. intézetétől Mlinkó I. ig. ápr. 16.-i kel
tezéssel a következőket írja: „Sturmtól egyéb levél, mely még kará
csony előtt jött Kanskból (Szibéria) a feleségének, nem érkezett. Dankó 
valami 3 hete ismét írt édesanyjának Kurskból (Oroszország), ahol 
egy hadikórházban van. Varsányi okt. 28-adika óta nem adott életjelt
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magáról. Az eddigi tudakozódások eredménynyel nem jártak. Abban 
reménykedünk, hogy orosz fogoly. László Géza, a soproni intézet tanára, 
ki egri fiú, tegnap ír t egy lev. lapot az édesanyjának. A lev. lap egyik 
része nyomtatott. Ez jelzi, hogy Isim városban (Tobolyszkaja kormány
zóság) fogolytáborban van és lehet hozzá magyarul is írni. Sajátkezű 
írása ez: ,,Egészséges vagyok. A sebesülésem ■— hál’ Istennek -— begyó
gyult minden következmény nélkül. Számos kézcsók Gézától.“ Címe: 
L. G. 20. p. No. 82 Isim (Tobolyszkaja).“

SnTc. debreceni áll. s. intézete. (Pótlás.) Gácsér J. ig. nov. 14.-i 
levelében többek -közt ezt írta: „Már nem tartoznak a mi intézetünk 
kötelékébe, de azért pár adatot közlök az alábbiakról is, hátha új állo
máshelyük még ennyit sem tud. Sz. Szabó L. népfelkelő jelenleg még itt 
van Debrecenben. Molnár A. póttartalékos a  39. C3, és kir. gyalogezred
ben. Tizedes! rangot szerzett az Arbeiter Abtheilungnál, Galíciában van, 
legutóbb egy barátjának Jásló nevű városból írt.“ — Jávor Gy. kartár
sunk márc. 14.-én azt írja Balassagyarmatról, hogy „Molnár Debrecen
ben van s a Transenem (átvonuló) Abt. irodafőnöke (róm. kath. főgim
názium). Szabóról semmit sem tudok.“

SihetnémáK Körmöcbányái áll. s. intézete. 1. Hribik A. tüzérfőhad
nagy a régi helyén van. 2. Szász J. a körmöcbányai intézetben elhelye
zett Vöröskereszt-kórházban ápoltatott legújabban, e hó 20.-án azonban 
Szászvárosba az ezredéhez vonult be. 3. Pongrácz a régi helyén van. 
(Valahol Bártf-a tájékán.) 4. Kunsch F. gyógyultan az ezredéhez vonult 
be Mezőkövesdre. — A leánynövendékek a női kézimunka-órákon stop
polják a Vöröskereszt-kórház harisnyáit, A fiúk sok háborús vonatkozású 
tárgyat és képet készítettek. Az ifjúsági kör működik, de lap nincs — 
technikai okok miatt.

Snh. soproni áll. s. intézete. 1. László G. majd 4 hónapi hallgatás 
után hírt adott magáról. (L. az egri intézetnél.) 2. Faragó B. had-apród 
több mint 2 hónapja harcol a Kárpátokban. Sokat van tűzben. Gyakran 
ír. Minden sorából bizalom, remény csendül ki. Címe: 13. lionv. gye. 
1. század. Tábori posta 50. Vele együtt van Leopold R. kartársunk 
(Borosjenőről), aki szintén hadapród. 3. Csák S. okt. óta lehet a harc
téren. Címe: 48. gye. 7. tábori század. Tp. 59. 4. Takács Gy. Nagyszom
bat, 72. gye., iroda. 5. Hobler R., a testület legidősebb tagja, az ápr. 
1.2,-i népf. szemlén besoroztatott. Völker J. ig. nagyfokú . rövidlátása 
miatt nem vált be. •— A tanítás eddig rendesen folyik. (IV. 21.)

A sihetnémálc ungvári áll. s. intézetéről ápr. 17.-én a következőket 
írja Fáklya K. kartársunk: „Intézetünk ezidőben is katonai kórház, 
inkább megfigyelő állomás. A gyengélkedő, beteg katonákat megvizsgál
ják, rövid ideig pihentetik s ha szükséges, úgy ezután továbbítják, szál
lítják az ország belsejébe. A helyiségek állandóan megtelnek; jönnek - 
mennek szegény katonáink. Az állandó személyzet is —; mint a szabók, 
lakatosok, betegápolók — az intézetben van elhelyezve. Kezdetben sok 
kárt okoztak az int. külső vagyonában, felszerelésében, most azonban 
már mint örvendetes tényt említhetem meg, hogy apránként reparálják 
az itt-ott feltünedező hibákat, sőt legutóbb a kórház vezetősége ingyen 
munkaerőt bocsátott intézetünk rendelkezésére a kerti munkálatok vég
zéséhez. Ha továbbra is ilyen gondos, vigyázatos marad a személyzet,
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kevesebb bejelenteni való kára lesz az intézetnek, mint amennyire kez
detben gondoltunk. — A miniszter úr rendeletére f. é. január 28.-ára 
hívtam be a 3 alsó osztály növendékeit, de oly lassan szállingóztak, 
hogy a tanév tulajdonképeni megkezdése márc. 6.-án történhetett meg. 
A 3 osztálynak még ma is csak 26 . növendéke van. A szülők ugyanis 
az oroszok betörésétől tartva, féltették gyermekeiket kitenni az esetle
ges veszedelemnek, másokat meg a polgári forgalom korlátozása, a 
hosszú, fárasztó utazás tartott vissza, hogy gyermekeiket behozzák. Az 
ig. teendőket én látom el s vezetem a II I . osztályt és az első osztály 
felét, a másik felét Gyömörey kartársam, a II. oszt. főnöke, tanítja. 
Melléktárgyakat nem tanítunk. Kiejtés, beszéd és számtanon kívül semmi 
egyebet. Heti óráink száma 24, amelyből 10 óra ju t az első osztálynak, 
14 pedig a saját osztályunknak. Az internátus és a tantermek részére 
kénytelenek voltunk havi 132 K-ért lakást bérelni. Nem valami kényel
mes ugyan, de a mai viszonyok között megelégedhetünk vele. A növen
dékek élelmezése jóval költségesebb leáZ az idén, .mint normális, békés 
időkben. Ungvár különben is drága város, most pedig, a városnak a harc
térhez való közelsége miatt, egyes élehnicikkek ára a két-, sőt három
szorosára emelkedett. Azt hiszem, intézeteink között mi érezzük meg 
leginkább a háborúval járó nagy drágaságot. A növendékek egészségi 
állapota eddig nagyon kedvező. A tanítás kezdetén volt ugyan két, 
könnyű lefolyású himlő-esetünk, — úgy látszik, hazulról hozták a gyer
mekek ■— azóta, hál’ Istennek, mindannyi,a egészséges, mint a makk. ■— 
Igazgatónkat, Marlcovics Árpádot, a honv. minisztérium bizonytalan 
időre felmentette a katonai szolgálat alól, állását azonban eddig még 
nem foglalta el. Várja talán katonai felettes hatósága részéről is a külön 
napiparancsban történő felmentését. Az ungvári barakknak a gondnoka 
most is. Schulmann kartársam Karánsebesről a napokban volt itthon 
látogatóban. A katonaélet megviselte, lesoványodott, különben jól érzi 
magát. Tizedessé lépett elő. Zsembay kollégám címe: Zs. F. szakasz- 
vezető, Pécs, Rákóczi-út 83. sz. Kassai honvédkerületi hadbiztosság szám
vevőségi csoportja. Szívemből örülök, hogy a véres csaták után, melyben 
tífuszt kapott, most kissé megpihenhet. Ámbár, am int írja, reumát is 
kapott s ez volt az oka, hogy eddig nem ment vissza a harctérre. Szo
morú és aggódó lélekkel gondolok a mi jóságos, derék Tóth Árpádunkra, 
aki Przemyslben volt. Nem tudjuk, él-e, meghalt-e? Kibírta-e szervezete 
az emberfeletti nélkülözéseiket, szenvedéseket? Vagy talán ideális lelke 
őt is elragadta az utolsó hősi kitöréskor s ott lelte halálát a legendás 
bátorságú Szathmáry ezredes csapatában? Semmit sem tudunk felőle 
s ez a bizonytalanság, ez a kétség módfelett kínoz, nyugtalanít bennün
ket. Sándor Szilveszter kartársunk pedig a nagy visszavonuláskor esett, 
mint tizedes, szerb fogságba. Miatta is aggódunk, mert Szerbiában bor
zalmasan psuzitítanafc a különféle járványok s ez a kegyetlen nép bizo
nyára rosszul bánik hadifoglyaival is. Bizakodunk azonban erős, szívós 
szervezetében és páratlan jó kedélyében, amivel ellenségeit is le tudja 
fegyverezni. Talán nem történik semmi baja. Adja Isten! Sem március
ban. sem ebben a hónapban nem kaptak hozzátartozói értesítést hogy- 
létéről. Legutóbb Prokupljében volt. Tamás István barátom 3 hétig volt 
a kárpáti tűzvonalban, a legrettenetesebb hidegben, de nem bírta to
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vább s most ¡köszvénynyel került közel hozzánk, Perecsenybe, ahol irodás. 
Gáspár Árpád laz. eperjesi csapatkórházban teljesít szolgálatot. Kis fia 
született, nagyon büszke reá. — Régies városkánk -képe egészen átalakult. 
Ágyuk, trénszekerek jönnek-mennek. Orosz foglyok százai vonulnak át 
a városon lassan, nehézkesen cammogva. Katona-autók száguldanak ke
resztül unos-untalan, Naponta két-három repülőgépben gyönyörködhe
tünk s hallhatjuk büszke berregését a magasból, mintha folyton a görög 
tudós álmainak netovábbját hangoztatná: „Ha a földön kívül megvet
hetném a lábam, .kifordítanám azt sarkaiból.“ Szegény, bizonyosan nem 
ilyen világfelfordulásra gondolt!“

A siketnémák pozsonyi áll. s. intézetétől Deschenszky F. ig. ápr. 
18.-án ezeket írta: „1. Wayán F. nyolcadik hónapja fekszik már súlyos 
lábsebbel Becsben. Jelenleg orbánca is van. (VII., Burggasse 37. S-ion- 
Kloster. K.) 2. Deschenszky N. nyolc havi csatározás után vérhasban 
megbetegedett. Jelenleg Ungváron fekszik a barakk-kórházban. 3. Piro- 
vits J. a szibériai Novonikolajevszkben hadifogoly. Legutóbb február 
végén érkezett tőle levél, melyben boldog karácsonyi ünnepeket kíván. 
Azóta nincs hír róla. 4. Fizáry B. február végén ment- fel a Kárpátokba, 
ö t hét óta nincs hír róla. 5. Winkler S. egy csendőr-különítménynyel 
Háromszékmegyébe rendeltetett. 6. Szépfalusy F. szanitész-batona Ara
don. 7—8. Zengő P., Nemesdfalvi J. ia városi adóügyosztályban dolgoz
nak. 9. Deschenszky F. vöröskeresztes a főpályaudvaron. 10. Hövényes 
A. vöröskeresztes az újvárosi pályaudvaron. Május 1.-én sorozásra megy. 
11. Grünfeld J. intézeti izr. hitoktató tábori lelkészszé neveztetett ki. — 
Intézetünkben még mindig a przemysl-i hadtestparancsnokság irodái 
vannak. Iparos-tanonciskolánk működik. Zengő P. tanítja mindkét év
folyamát díjtalanul.“

Vakolt bpesti orsz. kir. intézete. 1. Berinz-a I. tizedes márc. első 
felében az é. harctérre ment. A Kárpátokban elfagytak a lábai. Ápr. 
első napjaiban Bpestre került; i t t  a Reáltanoda-utcai kórházban ápol
ják. Előbb Sopronban volt, a sn.-intézeti kórházban. (IV. 21.) 2. Fiedler 
L. zászlós Nyitrán kiképző. 3. Konrád Gy.-öt márc. második felében 
ezredéhez Brassóba vezényelték. (Együtt van Simon J.-fel.) 4. Sándor 
L.-t febr. 22.-én a vak katonák oktatására Bpestre (a V. Gy. O. E.-be) 
vezényelte ezredparancsnok-sága. A közös hadügymin. 2015/915. sz. r. 
továbbra is a vak katonák mellé utasította szolgálattételre. 6 katonát 
tanít jelenleg. (IV. 21.) 5. Tiffert Gy. Temesvár. Hadtestparancsnobság. 
Hu-svétra szakaszvezető lett, (IV. 12.) 6. Kirsohenheuter F. márc.- 8.-a 
óta az iparművészeti isk.-ban a vak katonák tanításával foglalkozik. 
7. Müller R. h-angolómeeter hadifogságban van a Volga-menti Szamara 
helységben. (Vö. B. H. 1915. ápr. 4., 38. 42. 1. Az iparművészeti iskola 
hadikórháza. Biztosító-intézetek hiadikórháaa.)

A vakok kolozsvári áll. s. intézetétől Schannen P. ig. ápr. 15.-én 
ezt írja: „1. -Szírt- (St-oblász) J. febr .-bán Bpesten -a Műcsarnok hadi
kórházban -ápoltatott; jelenleg itthon van fülbaj-a m iatt; v-alószínűleg 
e hó folyamán felülvizsgálatra lesz beszólítva. 2. Müller L. mint 32—- 
36-os népfelkelő besorozhatott ugyan, de a tanügy érdekében — felter
jesztésemre — felmentést nyert -a katonai szolgálat -alól. 3. Én e hó 
13.-án találtattam alkalmasnak; beosztattam -a hadsereghez egyévi ön
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kéntességi jogom fen tartásával. Mentesítésem kérelmezve. — Az ált. 
drágaságra s egyéb bajokra való tekintette], a tanévnek május közepén 
való befejezését kérelmeztük.“

Budapesti áll. gyógypedagógiai int. 1. J’igrfgó G. ápr. 10.-én kelt 
tábori levelezőlapon közli, liogy kitüntetésképen luadapródjelöltté lép
tették elő. Címe: 101. gye. 2. tábori század. Fposta 60. (A Kárpátokban 
van.) 2. Török Gy. segédszolgálatra beosztott népi. tizedes a Golgota-úti 
(Bpest, X.) hiadikórházban. 3. Katona G, ¡52. gye. Etaprpenpost 119. 
4. Karnay Á. népf. a márc. elején tartott felüÍv. óta Budapest, I. hoíjv. 
gye. 5. Szabó K. önk. 10. bonv. gye. 1. pót^ázad, Miskolc, Népkert. — 
Füzesy Á. a márc. 2.-i népf. szemlén bésopoztatott. Felmentési ügye 
folyamatban van. — Ákos I. li. ig. Gejaa fia márc. 1.-én t. hadnaggyá 
lett. Márc. 18.-ától Délkelet-Galiciában Gerszow környékén (Sztanisz- 
lau táján) van >a harcvonalban. — Hadi adomány ok a hadba vonultak 
családtagjai részére: Berkes J. ig. 10, Ákos I- h. ig. 5, Karnay Á., dr. 
Vértes O. J., Fürj P., Szabó K., Füzesi Á., Schreiner F., Török Gy. 
tanárok 2—2, Perné V. óvónő 2 K.

Budapesti áll. kisegítő-iskola. 1. Frey J . őrv. a kárpáti harcokban 
márc. 13.-án, Cysna-Baligrod környékén, egy éjjeli támadás alkalmával 
a bal vállán könnyen megsebesült. Budapesten a Váci-út 57. sz. alatt 
levő hadikórházban ápolják. 2. Ungermianri J., aki nov. 10,-e körül a 
chyrow-i harcokban orosz fogságba került, mindezideig nem adott élet
jelt magáról. 3. Vollmann J. szakaszv. kezdettől fogva Temesvárt van 
katonai irodában. 4. Zsenaty D. nov. óta az északi harctéren van. Címe: 
301. honv. gye. 408. zászl. Egészségügyi osztag. Tp. 126. — A már jel
zetteken kívül újabb változás is történt: ICirsohenheuter F.-et márc. 
7.-én elrendelték a kisegítő-iskolától, hogy a háborúban megvakult ka
tonákat részesítse oktatásban. Erre a kisegítő-iskola két párhuzamos 
(II. a. és II. b.) osztályát összevonták s az i t t  felszabaduló tanár átvette 
az osztályfőnök nélkül maradt V—VI. osztály tanítását. Amire béke
időben még nem volt példa: a tanév eleje óta 4 osztály cserélt gazdát. 
(IV. 17.)

Borosjenői áll. nevelő és foglalkoztató intézet. 1. Bessenyei E. tart. 
hadn. — nagyfokú idegessége miatt — 1 évre szabadságot kapott, de 
épen ebből kifolyólag nem is taníthat. 2. Tasch P., aki orosz fogságba 
jutott, ápr. 19.-i értesítés szerint él. 3. Berényi F. B. osztályú népf. fel
mentetett. (Mint önk. a 31. honv. gye.-nél volt Veszprémben.)

Gyógypedagógiai tanárképző Bpest. I. évesek: 1. Meixner M. had
apród lett, Sopron, 18. honv. gye. 2. Keményffy K. önk. őrv. 29. honv. 
gye. Bpest, V III., Trefort-u., honv. kér. tiszti iskola. 3. Setényi M. mint 
önkéntes jan. 1.-től márc. l.-.ig a bpesti honv. kér. tiszti iskolát végezte. 
Márc. l.-étöl a pécsi 19. honv. gye.-nél hadapródj. Ápr. 20.-án érkezett 
tábori lapon mint hadapród jelzi, hogy átutazóban van a Nagyalföldön. 
4. Szaucsek I. önk. Ersatzbatterie dér k. u. k. Schweren Haubitz-Divi- 
sion No. 6. Etappenpost 129. — Baranyay G. a márc. 2.-i népf. szemlén 
b esoroztatott.

II. évesek: 1. Pánczél I. a magyarkanizsai (Bácsm.) hadi kisegítő- 
kórházból ezt írta ide márc. 10.-én: ,,Én a déli harctéren szerzett izületi 
csúz, légcsőhurut s lábfagyás miatt kerültem e helyre (febr. 18.) s e lap



4-5. sző<> MAGYAR S1KETNÉMA-0KTATÁS.

megírásakor ültem először asztalhoz. Eddig .az ágyat őriztem. Menni 
azonban még nem igen tudok.“ Márc. 17.-én: „Én lassan gyógyulok. 
A katonai felülvizsgáló hatóság 4 hetet irányzott elő felgyógyulásomra, 
de ez meghosszabbodhatik.“ (Viszontagsága részletesebben le van írva 
a Siketnémák Képeslapja f. é. sz.) K.

A vak és süket katonákról.

Mi, kik a harctéren vagyunk, az olykor-olykor kezünkbe akadó 
újságokban érdeklődéssel olvassuk azokat a híreket, melyek otthoni 
munkánkkal kapcsolatban állanak és azt bizonyítják, hogy a világ
események pusztító förgetege következtében pályánk fontossága 
mennyire kidomborodik.

A lapoknak terjedelmes hasábjait foglalja el a vak katonák 
részére adakozó nemes szívű emberek névsora, miből kitűnik, hogy 
a társadalom a vaksággal járó helyzet súlyos voltát megértette, át- 
érezte, sajnálja a szerencséé tleneket, adakozik céljaikra. Kollégáink, 
kik otthon maradtak, betöltik a szerepűket. Hozzáláttak a szeren
csétlenül jártaknak visszaadni az életkedvet, felvilágosítva őket, 
hogy nincs elveszve minden, az ő helyzetükben is van célja az élet
nek, kenyérkercső hasznos polgárai lehetnek újra a hazának, Ők, 
kik a legszentebb, legnagyobb szolgálat közben oly kimondhatatlan 
nagy kincset hoztak áldozatul. Nagyon nehéz szerepet kell betölteni 
a szerencsétlen vak bajtársainkkal foglalkozó kollégáiknak. Ép annyit 
adott oda az a megvakult ember a hazának, mint ki .az életét áldozta; 
ha nem volna, ki velők foglalkozzék, élő halottak maradnának. A 
velők foglalkozókra vár a feladat, hogy őket feltámasztva, büsz
kékké tegye; hogy szerencsétlenségükért ne zúgolódjanak, hanem 
azt érezzék és mondják: a hazámat szolgáltam, büszke vagyok rá 
— nektek köszönöm urak, hogy újból hasznavehető tagja lettem 
a társadalomnak és szeretett hazámat tovább szolgálhatom. Van-e 
ennél fenségesebb cél? Ebben van összpontosítva minden, mi célja 
lehet a velők való foglalkozásnak. Sikerül is, hisz az Ő ügyük jó 
úton halad.

A társadalom könnyen megérti, elképzeli a vaksággal járó 
nehézségeket. Elég otthon hozzá egy ismeretlen sötét szoba. Elég 
egy járőr-szolgálat itt a sötét éjszakában, hogy a civilizáció leg
alacsonyabb fokán álló egyén is, vakságról hallva, annak súlyát 
felfogja és adakozzék szerencsétlen hajtársa részére szerény zsold- 
jának filléreiből.

A háborúban érzékileg fogyatékossá vált katonák egy másik 
csoportjáról — sajnos — nem olvashatunk ily megnyugtató híreket. 
Szobolovszky kollégánk igyekezett felhívni a társadalom figyelmét 
a Pesti Hírlapban ezekre a szerencsétlenekre is. Mi tudjuk, hogy 
nem látni vagy nem hallani, majdnem egyforma veszteség. Mint 
fentebb említettem, a társadalom az előbbinek a súlyát könnyen 
elképzeli.' Sokkal ritkább helyzet az, hogy valaki nagyothalljon, 
vagy egyáltalán ne halljon. Kinek jut eszébe, hogy kísérletezzen:
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milyen is lehet az, ha bedugja a fülét és rosszul hall. Annyira nem 
tudják elképzelni, hogy nevetnek a siketség útján erősen haladó 
mozdulatain, mikor az arra törekszik, hogy megértse, mit neki mon
danak és szemeit kimeresztve feszülten figyel, kezével fülére tölcsért 
csinál. Nevet sok intelligens ember is, mert nem gondol egy pilla
natra se a szerencsétlenség súlyos voltára. Nem szólnak a nagyot
hallóhoz, mert fárasztó a hangos beszéd. Tudják, hogy fárasztó, 
hogy terhökre van, mégse gondolnak arra: Istenem, hisz ezeken is 
segíteni kellene, ezeknek is fillérekre volna szükségük, ezek közül is 
elvesztették sokan a kenyeröket, új foglalkozás után kell nézniök, 
vagy csökken a keresőképességök — mert „nem megyek a sikethez, 
az nehezen érti meg, hogy mit akarok“. Aki még felületesebben 
gondolkozik, az egyszerűen azt mondja: „bolond, mert siket“. Cso
dálkozhatunk-e ezen? Nem, mert nem képesek felfogni a szerencsétlen 
lelkének azt a nehéz t ti saját, mely benne küzd, mely miatt a moz
dulatai, arcának kifejezése megváltoztak, nem tudják, hogy az a 
nagy küzdelem teszi a szerencsétlent félszeggé. Oly kevesen tudnak 
a bensőbe nézni s kik erre nem képesek vagy felületesek, látnak-e 
a siketnél külső változást? Nem látnak, hisz ott látják azt a két szo
morúan kutató tükröt csillogni és amit külsőleg látnak, azt. nevet
ségesnek találják. Sokan nem tudják azt, hogy ezeken a szerencsét
leneken lehet segíteni azáltal, hogy megtaníthatok arra, hogy az a 
két kutató, szomorú szem eszköze lehet a beszéd megértésének, 
pótlója a fülnek.

A vakot könnyen észreveszik, a siketet nem. Különösen az 
iskoláit végzett siket a társadalomban annyira elhelyezkedik, hogy 
alig észrevehető, alig rí ki az épérzékűek soraiból. Szóval nem bot- 
lanak oly könnyen a siketbe az emberek, mint a vakba; ép ezért ke
vesebb figyelmet is fordítanak rá, nem éreznek annyi részvétet, nem 
tudják, hogy ezek is mennyire szerencsétlenek.

Kissé furcsának látszik, hogy én a háborúban vagyok, mégis 
vannak megjegyzéseim. Tapasztalataim az ok, hogy hozzászóltam 
az otthoni dolgokhoz. Kénytelen vagyok az ok megvilágosítása 
miatt magamról is említeni egy pár szót.

A harctéren egyik ezred gyengélkedő-szobájában ápoló va
gyok. Sok ember megfordul itt katonaruhában a társadalom minden 
rétegéből, köztük a szerencsétlenség mindkét fajtája felé erősen ha
ladó egyének. Alkalmam van ezeknek a lelki tusáját figyelemmel 
kísérni, panaszaikat, kétségbeesésüket meghallgatni — látni, hallani 
azt a. hatást, melyet környezetükre gyakorolnak. Annál érdekesebb 
ez, mert momentán a szerencsétlenség kezdetén figyelhetem meg.

Többek között egy hidrobbantás alkalmával nagyothallóvá 
lett bajtársam szintén itt nyert beosztást olyan minőségben, mint 
én, mivel fent a csapatnál erősbödő nagyothallása miatt alkalmat
lanná vált. Három hétig voltam vele együtt, ez idő alatt a nagyot- 
hallás folyton erősbödvén, süket lett.

Megtudta, hogy én a siketnémákat tanítottam. Szomorúan kér
dezte, hogy mi lesz ő vele, mit gondolok, javulni fog-e a hallása 
Természetesen bíztattam, mivel láttam, mennyire megingott lelki
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egyensúlya. Ő azonban napról-napra tapasztalta az ellenkezőjét. 
Apró-cseprő kellemetlenségeket csinált. Abban a hiszemben, hogy 
mi a háta mögött beszélünk, talán őt gúnyoljuk, bizalmatlanná vált. 
Ingerültté tette, hogy a betegek panaszát nem hallhatta, vagy hely
telenül értette meg. Fokozta az ingerültségét az a gondolat, hogy 
pályáján nem alkalmazhatják, mert a vasútnál süket ember nem 
teljesíthet szolgálatot. Mi tevő legyen, érdemes-e élnie? Folyton 
képzelődött s bizony nem minden ok nélkül, mert ott szűrtem le 
azokat a tapasztalatokat, melyeket a kétféle érzékszervi hiánynak 
a társadalomra hatásáról közöltem.

Figyelt minden mozdulatunkra, figyelte a szájunkat — las
sacskán észre vette, hogy egyet-mást elleshet az ajkunkról. Öröm
mel közölte ezt velem. Csak akkor mertem megmondani, hogy bi
zony arra kell törekednie, hogy a beszédet a vele beszélők szájáról 
leolvassa. Van mód, hogy ezt elsajátítsa, a segítségére leszek én is, 
kezdjünk hozzá, hisz ki tudja mi történik? Szóval idejét láttam, 
hogy felfedjem előtte a szomorú eshetőséget, hogy talán soha se fog 
többé hallani Ha korábban teszem ezt, míg lelki egyensúlya vala
mennyire helyre nem állt, az örökös süketség gondolata talán vég
zetes lépéshez vezeti. így azután, mivel tapasztalta, hogy van mód, 
hogy segítve legyen a helyzetén, kezdett abba bele törődni. Egyik 
orvosunk azután kórházba küldte.

Vájjon történik-e róla és a sok hozzá hasonló szerencsétlenről 
gondoskodás? Visszhangra talált-e Szobolovszky kollégánk cikke? 
Nem tudom. Én a véletlen folytán jutottam abba a  helyzetbe, hogy 
a fenntiekről, a harctéren lévő embertársaink gondolkozásáról be
számolhassak.

Kívánatos volna Szobolovszky kollégánk nyomán haladva a 
süket katonák ügyét is napirenden tartani s lépéseket tenni az érde
kükben. Tudtommal elég nagy azoknak a szárma, kik segítségünkre 
szorulnak.

Harotér, 1915. április 10.*)
Zsenaty D.

VEGYESEK.
Munkára fel! A kultuszminisztériumban törvénybe készülő igazgatási 

javaslat sietteti képzőrúk reformját. Ezt figyelembe ajánlva, kérem kartársaink 
legjobbjait: mondják el idevonatkozó véleményüket e lapban; munkáljanak 
közre, hogy a reform történeti alapon kiépítve biztosítsa a fejlődést és fokoza
tos haladást. Gondolja meg ki-ki, hogy a jövő előtt egyrészt mi is felelősek le
szünk, ha a reform nem biztosítja számunkra az oktatásügy szervezetében azt a 
helyet, mely bennünket múltúnk, hivatásunk s munkánknál fogva egyaránt 
megillet. A szerk.

Képzőnk tanári testületé ápr. 19.-i gyűlésén foglalkozott a szak- és 
alapvizsgák idejével és a jövő évi felvétel ügyével. (A szabályszerű ideig csak

*) A szerk. kezébe jutott 22.-én.
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hárm an — Herényi F., Ganyó V. és Mohár B. — folyamodtak képesítőre.) Sző 
esett a képző reform járól is. A tervezet készítését — Borbély S. lemondása u tán  
;— Herodek K . vállalta.

Állandó katonai ellátásra van igénye a mozgósítás folytán bevonult 
és a katonai szolgálat a la tt, vagy annak következtében elhalt (eltűnt) állami 
alkalmazott özvegyének és árvájának. (Vö. H ivatalos Közlöny 1915. márc. 1.- 
és 15.-i sz.)

,,A  harctéri szemsérülésekről és meg vak u I ások ról“ c. a la tt ír ja  
Grósz E. e. ny. r. tan á r a Kiilügy-Hadügy ápr. 20.-i számában, hogy a szem
sérülések arányszám a a modern háborúban emelkedik. Az I. sz. egyetemi szem
klinikán a  háború első félévében 500-nál több szemsérült ka tonát ápoltak, k ik 
nek 6% -a mindkét, 60%-a egyik szemére megvakult, (A vakok hazai 5 intézete 
helyett a cikkben 2 említtetik.)

Kineveztettek a következő k artá rsa ink : K onrád György, Zsenaty Dezső, 
Fialkovits Gyula, Lengyel Gyula, Bárczi Gusztáv és Füzesi Árpád a X. f. o. 
3. fokozatába, Faragó Béla, Gyömörey Alfonz, K árpá ti Ottó, Z. Kiss János, 
Euszwurm Kálmán, Szabó Bezső és Pető János a XI. f. o. 3. fokozatába. (1915. 
márc. 10.)

A snk. bpesti áll. intézete növendékei az 1914—15. tanév végén a 
rajz, to rna és kézügyességi oktatásból kivételesen a m últ tanév folyamán nyert 
érdemjegyekkel osztályoztatnak, m ert e tá rg y ak a t most nem tan ítják . V. K. 
M. 21,568/1915. sz. r.

Gyászhír. Mayer M árton — Mayer Dezső szegedi kartársunk  édes 
aty ja  — ápr. 20.-án. életének 56. évében elhunyt.

A S te r n -féle hírneves fonetikai mű fordításának közlését lapunk 
mostani 'számában befejeztük. Az egész m unka külön-lenyomatban is megjelent 
a S. T. 0 . E. kiadásában. Á ra 2 K. Megrendelhető a M. S. O. kiadóhivatalában.

A M. S. O. -nak ez a száma ápr. 28.-án jelent meg. A következő (6—7.) 
számot, előreláthatóan jón. végén adom. A cikkeket és közleményeket jűn. köze
péig kérem. A szerk.

A gyógyped.-i intézetekben m agánvizsgálatot te t t  tanulók tanesz
köz- és tand ija t nem fizetnek, beiratási díj fejében azonban 5 K -t fizetnek, mely
ről az igazgató elszámolni köteles. Az egységes szervezeti szabályzat „Általános 
érvényű rendelkezések“ fejezeteinek 10. §-a megfelelően módosul. (21.567/1915. 
számú r.)

Éltes Mátyás k artá rsu n k a t a Magyar Pedagógiai Társaság jan. 16.-án 
ta r to tt X X III. nagygyűlésen rendes tag jává választotta. (M. P. 1915. 233. 1.)

Az elemi népoktatás enciklopédiája — szerkesztette Körösi H enrik 
és Szabó László — a legutóbb megjelent I I I .  kötetével im m ár teljes. Budapest, 
Franklin-Társülat, .1915. A II I . kötet m unkatársai közt lá tjuk  Adler Simon, 
Ákos István, Borbély Sándor, Herodek K ároly és K lis Lajos kartá rsa in k  nevét, 
akik az ügyünkre vonatkozó tárgy i és személyi közleményeket írták . (I. kötet: 
A—H. II. kötet: I—O. II I . kötet: P —Zs. Egy-egy kötet á ra  vászonkötésben 
16 K. A teljes mű 48 K.)

A „Blätter für Taubstummenbildnng“ 1915. évi márc. 15. szám ának 
„M itteilungen“ c. rovatában Josef Steiner (plébános, Szászmagyaros, Brassó- 
vármegye) arról értesíti a nevezett lap szerkesztőségét, hogy o tt Szászmagya
roson ,,a német siketném a-oktatás hatalm as fájának  egy fiatal h a jtá sa  n ő tt“ . 
Steiner elhatározta, hogy m iután a m agyarországi állami intézetek (xigy látszik,



MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 4-5. sz

állam iaknak tud ja  az összeseket) csak m agyarul tan ítanak , környékének német 
siketném áit ő német nyelven fogja tan ítan i magánintézetéhen, amelyet mielőbb 
nyilvános intézetté óhajtana fejleszteni. Éppen ezért kéri a német intézeteket, 
szakembereket, jóltevőket, hogy mindenféle szakkönyvekkel, taneszközökkel se
gélyezzék intézetét.

Szerkesztői üzenetek. A karpaszományról Dr. B. K. kartá rsu n k  kiegé
szítésül újabban még a következőket ír ja : a) „16.600 sz./eln. 18. 1914. X II. 
2. Azoknak a népfölkelésre kötelezetteknek, akik végzett tanulm ányaik  alapján 
a véderőtörvény 21. §-a értelmében az egyévi önkéntesi szolgálat kedvezményére 
igénnyel birnának, a bem utatott iskolai bizonyítványok alapján, tek in te t nélkül 
arra , hogy mikor szerezték meg a  középiskolai képzettséget, a  bemutató szemle
bizottság elnöke az egyévi önkéntesi karpaszom ány viselésének jogosultságát a 
népfölkelési fegyveres szolgálat, illetőleg a háború ta rtam a a la tt engedélyezi, 
mely körülmény a népfölkelési bemutató lajstrom  „Megjegyzés“ rovatába be
jegyzendő és annak idejében az illető esapattesttel is közlendő.“ U gyanilyen szö
vegű a 15.000/eln. 18. 1914., valam int az 500/eln. 18. 1915. számú rendelet is; 
azzal a különbséggel, hogy az előbbi a r ra  az esetre intézkedik, ha a népfölke
lésre kötelezettek „az egyévi önkéntesi szolgálat kedvezményére igénnyel b írná
nak, de azt nem érvényesítik.“ A népfölkelők az önk. karpaszom ányt teh á t e 
rendelet alapján viselhetik. .Ellenben külön rendelet jö tt a rra , hogy a ta r ta lé 
kosok és póttartalékosok, ha önkéntesi jogukat nem érvényesítik, akkor az ön
kéntesi karpaszom ányt sem hordhatják .“ — h) „ I t t  a  várparancsnok felhatal
mazta a esapatparancsnokokat, hogy az önkéntesi karpaszom ány viselését utó
lagosan is megengedjék, a m ár közölt 16.600/1914. eln. 18. sz. honv. min. rend. 
X II/2. pontjának feltétele szerint. A mi erődítési körzetünkben tehá t a népföl
kelő a középiskolai képzettséget igazoló iskolai bizonyítványával a rendes k i
hallgatáson előadja kérelmét és m egkapja az engedelmet. A harctérnek egyéb 
részein, más főparancsnokságok a la tt természetesen a csapatparancsnokok egyéni 
belátásától függ, hogy élnek-e ilyen engedélyezési joggal. H a nem akarnak  en
gedelmet adni, akkor a népfölkelő folyamodjék ahhoz a honvédkiegészítő pa
rancsnoksághoz (természetsen a kérvényhez melléklendő a m egkívánt iskolai 
bizonyítvány), amely az ő bemutató szemle-bizottságát m egalakította. A kér
vényben adja elő a tényt, hogy a kérést a bemutató szemle-bizottság elnökéhez 
intézni elm ulasztotta és kérje az önk. karpaszom ány viselésére az utólagos en
gedelmet. Kérje, hogy az engedélyt a  bemutató szemle-bizottság lajstrom ának  , 
„Megjegyzés“ rovatába utólagosan jegyezzék be és a bejegyzést közöljék a csa
pattestével. A csapattest persze megjelölendő. A kérvény is szolgálati úton, a 
rendes kihallgatáson nyújtandó be a közvetlen parancsnoknak. Aki magával az 
önkéntesi joggal akar élni (népfölkelő), az szóval, vagy írással jelentkezzék az 
illetékes honvédkiegészítő parancsnokságnál.“ — J. Gy. Tessék beküldeni. — 
E. J. Köszönöm. Gondoljon máskor is a M. S. O.-ra. — F. Gy. A helyzet idő
közben javult. — Sz. ö. I I I .  8.-i lapod megjött. A jelzett dolog azonban nem. — 
P. I. A M. Gy. m. é. 7—10. számával egyelőre megszűnt. — G. Gy. A vizsgák 
idejéről nem hallottam . Á ltalában nem lenne indokolt a  korábbi évzárás. A 
földmíves szülők felsőbb osztályos gyermekeinek elbocsáthatását sürgősen 
kellene kérni a M iniszter úrtól. Különben illetékes helyen felhívtam erre a 
figyelmet. (Ügyosztályunk új jelzése máj. l.-étől: V lI/e.)
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