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Dr* Radnay Rezső
min. tanácsos megszűnt ügyosztályunk vezetője lenni. Szigorú, pedáns t is z t
viselő, ki a paragrafusok határain  belül mindéig a köz érdekét viselte a szívén 
és bizonyára viselni fogja a jövőben is. Meleg érdeklődéssel jö tt az ügyosztály 
élére és azt hiszem, több megértéssel távozott, mint, jött. H a még m aradt volna, 
sokat segített volna oktatásügyünkön, m ert az utóbbi időkben teljes melegséggel 
párto lta  ügyeinket. Mi csak szeretettel fogjuk nevét emlegetni, kérjük  Őmcltó 
ságát, legyen ez a búcsúnk paragirafusszerü, s ,lia ideje engedi, jöjjön közénk, 
hiszem Ő tiudja. legjobban, hogy nekünk barátokra van szükségünk, az Ö gazdag 
tapasztalatira pedig nekünk a jövőben még inkább szükségünk lehet.

Dr* Huszka Jenő
mán. tanácsos űr Öméltóságát szívből üdvözöljük élünkön. Az Ö neve örömet 
jelent. H a valahol, akkor nálunk szükség van örömre. Őt sokan m egértik, remél 
jük, mi sem leszünk hálátlan publikum, s bizonyára a mi szavunk is megértésre 
fog találni. -

Nekünk m indig azt vetik szemünkre, hogy rajongásig szeretjük oktatás
ügyünket. Reméljük, ez alkalommal m egértésre találunk, m ert a művész meg
érti azt, ha a művész szereti a művészetét.
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Síketnémaságtan.
I r ta : Dr. Bárczi Gnsztáv.

A hazai intézeteink fejlődési iránya,
A magyarországi siketném aintézetek 1914-ben elérték azt a fejlődési h a tá r

pontot, amelynél egy pillanatra jogosan állhato tt meg az alkotók fá rad t keze 
pihenésre. J ö t t  a háború, s akarva, nem akarva a harci zaj idejére .pihentetni 
kellett e téren  is az alkotó erőket. Most azonban ú jra  munkába állottunk mind 
nvájan, s számot kell vetnünk jelenünkkel s jövőnkkel. Intézeteink fejlődési gör
béjét, mely esést m u ta to tt a háborús évek alatt, ú jra  föl kell emelnünk és leg
alább is arra  a m agaslatra kell hoznunk, ahol 1914-ben volt. 1914-ig a m agyar
országi intézetek főleg külső szervezkedési fejlődést m utattak. Az akkori gazda
sági helyzet lehetővé te tte  azt, hogy 'ú j és impozáns intézetek létesüljenek. Léte
sültek is. Az akkori vezetőséget e téren nemcsak hogy gáncs nem érheti, de a 
legnagyobb elismerés és hála szavával állap íthatjuk  meg, hogy ma egyedüli 
vagyonunk az. amit annak idején okosan összehorutak. Ma új intézetek felállí 

• fásáról. s a közel jövőben sem lehet szó. Hiszen a meglévők fenntartása  is sok
sok gondjába és pénzébe kerül a vezetőségnek és az állam háztartásnak. Ma in té 
zeteink fejlődését azok belső életében és szervezetében kell keresnünk. A kezeink 
között lévő anyag formálható, gyúrható, csupán a nyert formákkal, azok maradó 
voltával nem voltunk megelégedve. Meg kell találnunk a bajt, ami a formáinkat 
tönkretette. Nézetem szerint osztályainkban a növendékanyag nincs kellően egy
ségesítve, \  legalább is nincs annyira egységesítve, m int amilyen egységesített 
tanításiban ez a növendékanyag részesül. A siketnéma-osztálynak a következő 
szempontok szerint kell egységesítve lennie: T. hallás, 2. tehetség szerint.

Nézzük a mai helyzetet. Nincs intézeteink egyikében sem olyan osztály, 
ahol a növendékanyag ne az alábbi arányhoz hasonló összetételben szerpelne

6:3 ==2:1,
ahol 6' gyermek születése óta teljesen siket épelméjű;

3 gyermek születése óta néma, nagyothalló;
2 gyermek később m egsiketült beszélő, nagyothalló;
1 gyermek gyengetehetségű néma, vagy nagyothalló.
Ezek sorsa úgy alakul, hogy az arány beltagjainak a szorzata éppen ele

gendő arra, hogy a kültagok szorzata eltűnjön, a beltagok megsemmisítik a k ü l
tagokat. Egészen más eredményt kapnék, ha a fenti arányból eltüntetem  és 
szétválasztom a bel- és kültagokat. Ha szétválasztom, akkor egyszerre azt is lá t
hatom, hogy ennek a szétválasztásnak, elsősorban nem a tehetség, hanem a hal
lás szerint kell .megtörténnie.

Nézzük mi történne adm inisztratív  szempontból, ha ilyen formában tö r
ténne a megoszlás: a meglévő osztályokat meg kellene duplázni. Ez ma kivihetet
len, d.e egyúttal szükségtelen is, m ert ha a növendéklétszámot kellőképpen eme
lem. eltűnik  ez az anomália. Sokkal nehezebb a technikai szétválasztás. A hallás 
vizsgálat felnőtt egyénnél is nagy gyakorlatot és a fülniegbetegedésekben való 
feltétlen jártasságot, továbbá a beszédhangok pontos akum etriai ism eretét té te 
lezi föl, mely nélkül a hallást vizsgáló egyén teljesen ki van szolgáltatva a 
patiens szubjektivitásának és a vizsgált hallásról pontos • képet soha sem tud 
adni. A rideg, pontos hallásvizsgálatot fülorvosi vizsgálatnak kel] megelőznie.

H a ez nem tö rtén ik  meg, akkor előfordulhatnak esetek (am int elő is fo r
dultak), hogy egy a csecsemőkorban a hallójáratba szorult bab, vagy gyöngy
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szem a hallást vizsgáló alaposan a tévú tra  vezeti és egy emberéletet, talán  egy 
család nyugalm át teheti vele tönkre.

Intézeteinknek tehát oda kell törekedniük, hogy még legyen a saját fü l
szakorvosuk, aki intézeteink növendékanyagát ez irányban évenként többször 
tüzetesen átvizsgálja és adatait az osztályfőnökök rendelkezésére bocsátja. .

Ezzel fokozni fogják az intézetek szakszerűségüket és magukhoz kötik a 
f ülspecialisták társadalm át. A  budapesti és váci intézetek ez irányban most e llá t
ta ttak , a jelen tanévben kezdjük el ezt a m unkát, s m inden reménységünk meg 
van arra, hogy igen szép anyagot fogunk tudn i feldolgozni.

A külső fül vizsgálatot nyomon követi a hallásnak objektív megállapítása. 
Ez hangvillákkal történik, s  a következő schéma szerint fo ly tatód ik :

j B .
Társ. b.
Sutt. b.

W •
R

Csontvezetés -
a
C
C l

Ca
c3
C4

Befuvás után
Társ. b.
Sutt. b.

A schéma világosan m irtatja, hogy J  =  jobb fü l és B =  bal fül külön-külön 
lesz vizsgálva, a nem vizsgált fü let a vizsgálatból kizárjuk, ami ideálisan a Bá 
rány-féle dobbal történik, de tö rténhetik  igen egyszerűen vattával, vagy jól meg
nedvesített ú jja l is. A tulajdonképpeni hangvezető közeg a középfülben van 
elhelyezve és a következő részekből á l l : a dobhártya, a kalapács, az üllő és a 
kengyelből. Ezek rezgéseit veszi át a labyrinth folyadéka, amely a hallócsontocs- 
kák rezgéseinek megfelelő hullámzásba jön. Világosan érthető tehát, hogy ha a 
hallócsontocskák rezgése akadályozott, hallási zavarok lépnek fel; hasonlóképpen, 
ha a labyrinth folyadékának hullámzása akadályozott: hallási zavarok lépnek fel. 
A hangvillával végzett hallás vizsgálatok éppen arra vetnek világot, hogyha hal
lás zavar fenn áll, milyen természetű az, s egyben a baj prognózisát is eldöntik. 
Egészen más lesz a hangvilla kép akkor, ha a fülben idegen test van, vagy ha a 
közép fülben egy huru tos folyamat zajlik le, vagy ha a belső fül syphilises meg

. betegedésével állunk szemben. Ennek megfelelően a betegség kimenetele is mái 
és más.

A hang felfogó készüléke a belső fülben van elhelyezve. A belső fül talán  
a legkomplikáltabb érzékszervünk, s igen találóóan „labyrin t“ -nek mondatik. 
Tulajdonképpen egy csontcsatorna, mely hártyával van kibélelve, amelynek két 
ablaka van. Az ovális és a kerek ablak. A hártyás labyrinth folyadéka nem nyom
ható össze és így am int a kengyel talpa, az ovális ablakra rányomiódik a kerek 
ablak hártyájá t a folyadék megfelelően ki kell, hogy feszítse. Tehát a folyadék 
egy hullámmozgást végzett a hártyás labyrinthben. E hullámmozgás a la tt veszik 
fel a halló idegvégek az átalakult hanghiillámokat. Hogy egy hang e hallóideg- 
végeikliaz jusson, több ú ton lehetséges.
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a) Légvezetés, amikor a hang a levegő közvetítésével vezettetik a halló 
szervhez. A léghullámok rezgésüket átadják a dobhártyának, ez a hallócsontoes- 
káknak, amelyek a labyrin t folyadékát hullámzásba hozzák. Ez a hangvezetési 
forma a legfontosbb a beszéd hallása szempontjából. >

:b) Csontvezetés. A koponyacsontok fölveszik a rezgést, átadják a csontos 
labyrinthnak, ez közvetíti a hártyáslabyrinthez a rezgéseket s így tovább kerül 
a rezgés a folyadékhoz. Ez a hallás a beszéd szempontjából alig jön számításba. 
Egyedül a siketnémák hang-fejlesztésénél használható fel. I t t  jogosan vetődhetik 
fel a,kérdés, vájjon hallásról vagy esalt puszta rezgés észrevevésről van-e ilyenkor 
szó. Szerény nézetem szerint, ezt nem lehet gordiusi csomóként kettévágni. 
Tapasztalhatjuk, hogy egyes esetekben craniotym panalis vezetéssel feltűnő, tisz 
tán csengő hangot kapunk a tan ítás folyamán, más esetben pedig minden zenei 
jelleget nélkülöz a kihozott hang. A belső fülvizsgálat az eliső esetben igen jó, 
inkább m egnyúlt csontvezetést m utat, a második .esetben pedig a csontvezetés is 
tetemesen csökkent.

Úigy látszik tehát, hogy m egnyúlt csontvezetés a siketnémák hangos beszéd
fejlesztésénél kitűnően felhasználható. Sőt előre megmondható ez alapon is, hogy 
a beszéd további, fejlődési fokán milyen színezetű lesz. Természetesen ez a beszéd
fejlesztés során fel is használandó. Ism eretes az „ i“-nek oly módon való fejlesz
tése, hogy a siketnéma kezét a fejtetőre helyezzük, sokkal jobbnak tartom , ha a 
kéz az A ngulus mandibulae-ra jön. Ugyancsak ebből az élettani meggondolásból 
sokkal eredményesebb lesz a magánhangzók fejlesztése akkor, ha a kéz nem az 
izmok felületén, hanem valamely koponyacsonton nyugszik. Elsősorban jön szá
mításba valamennyi magánhangzónál a mandibula. Tehát ne a gégefő legyen a 
favorizált tap in tási hely a siketnémák beszédfejlesztésénél, hanem az áll
kapocs. (Folyt, köv.)

Vak-síketnémák oktatása.
A vakok budapesti kiír. orsz. intézetében külön csoportba sorozottan része

sülnek oktatásban a vak-siketnéma gyermekek. Négy vak-siketnéma gyermek fog
lal a csoportban helyet, akik közül három  leány és egy fiú. A három leány látó- 
és hallóképességét későbbi korban veszítette el .s így beszédtanításuk a speciális 
módszer segítségével metódikusan fejleszthető. Súlyos feladatot ró a csoport 
vezetőjére, Desehenszky Nándor tanárra , M agyari Kálmán oktatása. E szimpa
tikus fiúgyermek jelenleg 10 éves és négy éves korában veszítette el agyhártya- 
lob következtében látó- és hallóképességét. A fiúcska teljesen vak és siketnéma, 
azonban igen figyelemreméltó intelligenciával bír. Már jólelkü pártfogója, dr. 
Nagy János (egri) nemzetgyűlési képviselő is megjegyzi felvételi kérvényén, hogy 
„a gyermek nyomorék ugyan, de értelmes arckifejezésű s nagyon üdvös volna 
reá, a hozzáértő gondos környezet.“

M. K. a mmlt tanévben vétetett fel az intézetbe. Amikor szülői behozták, 
első dolga volt hivatalos helyiségemben az összes érzékelhető tárgyakat felkutatn i, 
a maga módja »szerint átvizsgálni es felette örvendett, amidőn olyan tárgyakat 
fedezett fel, amelyeket már a szülői házban is ism ert és használt. In telligenciá
já t azonnal észrevettem, m ert szembeötlő volt, hogy a tárgyakat nemcsak felüle
tesen, n agy vonásaiban igyekezett végigtapintani, hanem figyelme k iterjed t az 
apió íeszekre is. Ezt a nézetemet azonnal közöltem dr. Nagy- János nemzetgyűlési 
képviselővel és m egnyugtattam  őt aziránt, hogy megfelelő szakoktatással a gyér-
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mekből értelmes, beszélni tudó és később élethivatásilag hasznos m unkást 
tudunk majd képezni.

A gyermeket G ertrud irgalm as nővér nagy szeretettel gondozza és neveli, 
hogy ez nem m ent m inden nehézség nélkül ■— különösen a kezdet kezdetén — 
az természetes, de az irgalm as nővér meleg szíve és a kedves kis fiú irán ti szere- 
tete győzedelmeskedett a m ár-már leküzdhetlennek látszó nehézségeken s ma már 
M. K. az intézetnek, hogy úgy mondjam — becézett növendéke. Szereti őt m in
denki, a vak gyermekek csakúgy, m in t a nevelő-oktatószemélyzet. És Kálm án 
erre méltó is! Természetesen a munkának és fáradtságnak tekintélyes súlya a 
vele foglalkozó tanárra  esik. Deschenszky Nándor valóban megértéssel,, szere
tettel és szakszerűséggel neveli, oktatja a gyermeket. A hangos beszéd elemeinél, 
az úgynevezett kiejtésfejlesztésénél ta r t  ugyan, de m ár is számos jelenség amel
le tt bizonyít, hogy a fiú a hangos beszédet meg fogja tanu ln i és a kézújjakra 
áthelyezett Braille-abc segítségével később a társalgási beszédet is elfogja sajá
títan i. M indenesetre ennek az ügyes kis gyermek szellemi képességeinek fejlődé
sét érdemes figyelemmel kísérni és pszichológiai ismeretek szempontjából lelki 
világának m egnyilvánulásait helyénvaló feljegyezni.

Hogy e rövid ismertetésemben vázolt képet lehetőleg teljessé tegyem, tu d 
nunk kell, hogy M. K. igen tisztességes és földmíves szülök másodszülött gyer
meke, u tánna még 5 testvére következik, akik közül a harm adik- és negyedik
szülött meghalt. (h. k.)

A nagyothallók iskolájának leolvasási anyaga.
(Közlemény : az Uj Szt. János-kórház fülészeti osztályáról.

Főorvos Dr. Török Béla egy. m. tanár. Közli Dr. Bárczi Gusztáv.)

A nagyothallok iskoláiban a szájról leolvasás és a hallási gyakorlatok nem 
vétetnek fel önálló tárgyként, lévén a szájról leolvasás eszköz. Ennélfogva a 
tanárnak kötelességévé tétetik , hogy a szájról leolvasást állandóan szem előtt 
tartsa, m inden szakpedagógiai ügyességét felhasználja arra, hogy növendékei 
minél előbb ez eszköz birtokába jussanak, hogy azt azután a tan ítás folyamán 
tökéletesítsék és az életben eszközként felhasználni tudják.

M iheztartás végett a tanév első szoktatási hete a nagyothallók iskoláiban a 
száj mozdulatok megfigyeltetésére szorítkozik, s az első héten a magyar beszéd 
hangjainak leolvasási rendszere gyakoroltatik be, úgy azonban, hogy az minden 
elméleti magyarázatot nélkülözzön s pusztán optikai benyomások és összehasonlí
tások alapján gyakoroltassák be.

Első nap: „á, a, o,-u.“
Felhívandó a figyelem, hogy a leolvasásnál az ő és az ó, — az ű és az ú 

azonos leolvasási képet ad.
. ,,e, é. 1 “

Felhívandó a figyelem az i és j, — Ily azonos leolvasást képére.
Begyakorlás: jó, jaj, jú j.

Második nap: 
Begyakorlás :

,m3 p, b.“ 
mama, papa, baba
máma, pápa, bába
ima, ' ipa, —
— púp, búb
ama, apa, aba
eme, epe



MAGYAR S1KETNÉMA OKTATÁS -9— 10., sz.

Harmadik nap: „v, £.“

Begyakorlás : vaj, . faj
váj, fáj
vejem, fejem
vám, fám

bajonl. vajam, majom, fiam, fúj. Fiume.

Negyedik nap: „s, cs, zs.“

Begyakorlás : ás,» ács, —

sem, csep, zseb
sípos, csípős, —
sebes, — zsebes
síp, csíp, —

— Csepel, zsebel
zsolozsma, zsuzsi, zsófia, zsemlye, semmi, sámfa, áomfa, Sió, vaj, Sajó, semmi 
baj, Zsuzsi ás, Zsófia mos, a som csípős.

Ötödik; nap: „sz, z, c.“

szo-szo — —
száma — cápa
ősz őz —

— vác vác
szab zab —

Szamos zabos —
szájas, szám, szem, számvevő, s

cipő, cipó, comb, cica, szép cica, szép cipő, jó cipő, vizes a cipő, a szám vizes, 
szájam.

H atodik nap: „n, t, d.“ ,
Begyakorlás : ön, öt,

ni, ti, —
vén., vét, véd
nő, tó, —
ne, te, de

* nép:, tép,
tetves, enni, inni, venni, vinni-, menni

néma, nemtelen, szemtelen, nevtelen, néptelen, szén, szét, nesz, tesz, nedvesít, 
tetvesít, nős, — nos, .át, rád, tesz, vesz, tű , támasz, tavasz, tapasz, távi, távol, 
tavaly, távoli, tea, teás, tej, temető, temetés, tető, — tetű , tövis stb.

H etedik nap: „1k, g.“
kád . gát kópé góbé
ék ég köp göb
fék vég komp gomb, gömb
pék bég kupa guba
kép, kém gém gép
Lt, kabátos, kacsa, kakuk, kakas, okos, Kassa, kampó, kaptafa, kapa,

kapós, kapus stb.
Mondatok szerkesztendők a már tanu lt hangtképek és szavakból össze

állítva. P l . :
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Az én kabátom fekete. 
A te  kabátod kék.
A mi cipőnk jó stb.

Nyolcadik nap:

1 r . h

vállam bíró hab
villám arra haboz
malom erre habos
félelem véres háború
lábam város haj ^
lovam erős hajó
leves báró hajas
él ér hájas
ól vér héjas
el fér hagyma
ül kér ha
le bér haza
lép ír hazai
lő úr hétfő
lő rab

M inden nap végén a begyakorolt szavak mondatokba foglalaindók, úgy 
azonban, h.ogy új hangkép a mondatokban ne fordúljon elő. Ezzel a rendszer 
tisztaságát és biztos á ttek in tését óhajtjuk megadni. A szájról való leolvasásnak 
ugyanez a rendszere és menete irányadó a felnőtt nagyothallók leolvasási tan 
folyam aira is, amíg azonban az elemi isk. fokon e nyolc napot követi a rendszeres 
elemi isk. oktatás anyagán való további gyakorlás és rendszeres elemi isk. oktatás, 
addig a felnőttek tanfolyam ain a további napok így folytatódnak:

K ilencedik nap: A magyar igék gyakorlása.

1. a) egy tagnak,
b) kéttagúnk,
c) három taguak,

2. mondatok,
3. beszélgetés az időjárásról,
4. kombinálási képesség fejlesztésére: igék. ■

Tizedik nap: A magyar főnevek gyakorlása:

1. a) egytaguak,
b) kéttaguak,
c) háromtaguak,

2. mondatok.
3. beszélgetés a családról,

4. kombináló képesség fejlesztésére: Városnevek.

Tizenegyedik nap: A magyar melléknevek gyakorlása:
1. a) egytaguak,
b) kéttaguak,
c) háromtaguak,
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2. mondatok,
>3. beszélgetés a kertről,
4. kombin, képesség fejlesztésére: Virágnevék, színek.

Tizenketted ik nap:
1. Helyihatározói iragok gyakorlása: 

hol, honnan, hová,
2. m ondatok szerkesztése,
3. Beszélgetés az iparról,
4. komb. képesség fejlesztésére: Szerszámnevek.

Tizenharmadik nap: Időhatározói ragok gyakorlása:
1. mikor, mióta, meddig, mikorra,
2. mondatok szerkesztése,
3. Beszélgetés a. (különféle korokról,
4. komb. képesség fejlesztésére: Történeti nagyságaink nevei.

Tizennegyedik nap: Módhatározói ragok gyakorlása:
1. hogyan, miképen, mimódon,
2. mondatok szerkesztése,
3. beszélgetés a betegségekről,
4. komb. képesség fejlesztésére: betegségek nevei.

Tizenötödik nap: okhatározói ragok gyakorlása:
1. m iért?

. 2. mondatok szerkesztése,
3. Beszélgetés a ruházkodásról,
4. komb. képesség fejlesztésére: a ruhanemüek nevei.

Tizenhatodik nap: célhatározói ragok (gyakorlása:
1. m iért, micélból,
2. mondatok gyakorlása,
3. beszélgetés a házasságról,
4. komb. képesség fejlesztésére: női ^ férfinevek.

Tizenhetedik nap: kötőszók (gyakorlása,
. 1. Páros kötőszavak,

2. páratlanok,
3. beszélgetés a táplálkozásról,
4. komb. képesség fejlesztésére: az ételnemüek nevei.

Tizennyolcadik nap : Indulatszavak.
1. beszélgetés a, m agyar népdalokról,
2. komb. képesség fejlesztésére: népdalok szövegei.

Tizenkilencedik nap: rokonértelm ű és rokonalakú szavak.
A rokonalakúság optikai .szempontból értendő és úgy is kezelendő.
P l . : vaj, faj, mama, baba, papa stb.

Huszadik— H arm incadik nap: Igeragozás.
Ezeken az órákon az óra egy ¡negyed része igeragozással telik  el, másik 

egynegyedreszében a névmás is mondatik, a iharmadik egynegyedrészében fő
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nevekkel ragoztatik az ige és a negyedik egynegyed részében teljes mondat alak
jában gyakoroljuk az igeragozást.

Harm incegyedik— Harmincnyolcadik najp: Igeképzés.
1. Gyakori tó igék, 2. mozzanatom igék, 3. miveltető igék, 4. ható  igék,

5. szenvedő igék, 6. visszaható igék, 7. főnevekből képz. igéik, . 8. melléknevekből 
képzett igék. ,

A 31.-ik nappal minden óra utolsó egynegyed részében egy mese mondánk 
el. A mesemondiás 15 óráig folyik, tehát a 65. óráig.

H arm inckilencedik nap: Névszóképzés.

N egyvenedik nap: Névszóképzés.
1. Főnévképzés igékből,
2. „ főnevekből,
3. „ melléknevekből.
Az órák utolsó ^ -b e n  a magyar történelem  főbb alakjairól tartandó elő

adás időrendben 46. óráig.

N egyvenhatodik nap: Melléknévképzé«.

Ötvenedik nap: Melléknpvképzés:
1. 'Melléknévképzés igékből,
2. „ főnevekből.

Ötvenedik— H atvanadik nap: Melléknévfokozás.
Az órák felében a magyar földrajz térképsegítségével átismétlendő vár

megyei rendszer alapján, úgyszintén a komb. képesség fejlesztésére: városnevet:.

Hatvanadik— H etvenedik nap: Igenevek.
A magyar földrajz folytatólag.

H etvenedik— Nyolcvanadik nap: Határozószók ragozása:
Melléknevek „
Számnevek „
Névmások „

Természetrajzi ismeretekről való beszélgetés.

Nyolcvanadik— Száztizedik nap: Kérdések feltevése és gyakorlása.
Ki mondta ? adta ? látta ?
Kinek V) V

Hol V » / » .

Mikor 5? n
Milyen V n
Kié V »
Mié n » n
Merre stb.

Ez utolsó 10 órán teljesen szabad beszélgetés biztosítandó az órákon és elő
készítendők a kurzus hallgatói a nagyothallók továbbképző tanfolyam aira.
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K Ü L Ö N F É L É K .

tf  M olnár A ntal debreceni sn. int. tanár, alkotó erejének teljességében : 
35 éves korában, szemvadésteljes betegség u tán  Budapesten, jú lius 15-én ellhunyt. 
V áratlan döbbenetességgel értesült a szünidő a la tt szétszórtan élő tanárság- a 
gyászhírről, mely veszteséget jelent oktatásunkra s a pályatársakra egyaránt, kik
kel a megboldogultat másfél évtizedet meghaladó értékes munkásság és megértő 

» szeretet fűzött össize. Jú l. 17.-én tem ették el a barátok és kartársak  részvételével 
a K erepesi temetőbe. If jú  özvegye és kis árvája búim Iában kegyelettel osztozik az 

| egész siketnéma tan á rság !

Kinevezések. A  "V. K . M. Séra Lajost a V II., Iván József és Csák Sándort 
a V III ., Vas István, Kádas György, Zsemberi József, Zsembay Ferenc és Pon- 
grácz M ihályt a IX ., Vajda Lajost a X. fiz. osztályba kinevezte. .

Gyógyped. s. tanárokul a X I. fia. osztályba kineveztettek: Fedor Lajos, B er
ták J , Andor és Pánczél Im re.

A V. K. M. 115218/1922. sz. rend. Szlavkovszky E ndré t és H orváth K ál
m ánt gyógyped. segéd ta mi rokká kinevezte és szolgál áttételre előbbit a siketnémák 
budapesti intézetéhez, utóbbit a nagyothallók iskolájához rendelte.

Korpótlékok u ta lv án y o z ta lak  (IV .) Rédiger Károly, Puha László és I s 
tenes Károly tanárok részére.

Áthelyezés. A kaposvári siketn. int. igazgatója szabadságot kapván, az o t
tan i igazgatói teendők ellátására Deschensky Ferenc pozsonyi menekült igazgató 
áthelyeztetett Kaposvárra. .

M egnyílt az új tanárképző. Három  évi szünetelés u tán  ez isk. év elején 
m egnyílt a gyógyped. tanárképző első évfolyama. (Szervezeti szabályzat h íjján  
egyelőre csak annyit írhatunk, hogy a képző időtartam a 3 év s előadókul a ben
nünket közelebbről érdeklő tárgyak köréből K lis Lajos (siketnémák nevelésének 
története), Istenes K ároly (siketném ák lélek- és neveléstana), Nagy Péter (siket
némák okt. módszertana), és Michels Fülöp (a slőjd elmélete és gyakorlata) kap
tak megbízást.

A képzőre 12 tanárje lö lt vétetett föl, kik közül Cserháti József, Ig ler A ntal, 
Slarkó Aurél és Somay Ödön a sn. budapesti intézetében nyertek elhelyezést.

Előadnak még a képzőn: Dr. Ranschburg Pál, Dr. Sarbó A rthur, Istenes 
Károly, Herodek Károly, Tóth Zoltán, Berkes János, Szabó Károly, Éltes Mátyás 
és Füzessy; Árpád.

T ál, gyűlése és Cházár-ünnepélye volt szeptember 23.-án a S. T. O. E.-nek 
Váezott. Tárgysorozat: folyó ügyek.

Gyógyped. nevelőintézet Kolozsvárt. A m int ' megszállott terü letrő l jö tt 
egyik magyar lapból olvassuk: „szellemileg és testileg  gyenge, vagy ideges, ér- 
zékszervileg fogyatékos (siketnéma, később siketült. nagyothalló, beszédhibás, 
túlrövidlató, vak), továbbá normális iskolában nem tanítható , valam int otthon 
nem nevelhető gyermekek számára gyógyító intézm ényt létesítünk, Cluj-Kolozs- 
vái% Str. Pasteur, K ert-u. 1. —• Az oláh is meig akarja tehát m utatn i, .hogy kul
tú rá ja  van, vagy ha nincs, há t lesz . . .

M i történik Jolsván? A „Slovenska Politica“ c. pozsonyi napilap aug. 23.-i 
szamában olvasható, hogy a jolsvai siketnéma intézetbe ez idén egyetlen növendék 
sem jelentkezett! Tavaly a növendéklétszám 54 volt. A lap csodálkozik azon, hogy
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a „szlovák“ nép még- m indig nem látja  be annak szükségességét, hogy ezeket a 
szerencsétlen fogyatékosokat a társadalom számára megmentse. Mi nem csodál
kozunk . . . Nem gondolják, hagy a szülők inkább rettenetes bizalommal vannak 
velük szemben??

Szerkesztőségünk által k iír t  pályázat a leíró szem], oktatás V —V III. o. anya
gára vonatkozólag meddő m aradt s így a k itűzö tt pályadíj fe le tti .rendelkezési 
jog visszasziállott a szerkesztőre.

Borbély: A némái; megszólaltatása c. tankönyv új kiadásban megjelent. 
Megrendelhető a szerzőnél.

Adományok a M. S. ü . részére. Tomkó Béláné Budafokon 452 K -t gyűjtö tt 
lapunkra.

Különös m éltánylást és elismerést érdemel K lis  Lajos igazgató fáradozása 
lapunk érdekében, melynek javára az új isk. öv kezdetén önkéntes adományokból 
már eddig nyolcezer koronát meghaladó összeget gyűjtö tt össze. Cselekvő támoga
tását örvendetes példaként á llítjuk  mindenek elé!

Hírek a pesti intézetből. Felvételt nyert 172 növ. Ebből 80 in ternátusi 
(40 fiú és 40 leány), 9 externátusi és 83 szülei házból bejáró. A felvettek közül 
még 15-an: különböző okok m iatt nem iratkoztak be. Tanítás 11.-én kezdődött. 
Osztályok száma: 14: tanári létszám: 17. Az osztályok megoszlása és főnökei. 
I. a. (Rédiger), I. b. (—), II. a. (iSohiulmann), II . b. (Zemkó), I I I .  a. (Nagy F .j, 
I I I .  b. (Miohels), I I I .  c. (Pető), IV. a. (Lázár), IY . h. (H oehrein), V. (Türin- 
ger), VI. (Szlavkovszky ), V II. a. (Keményffy), V II. b. (Szabady),.V III. (Puha). 
Rém. katíh. h itoktató: K repler Gusztáv, Í z t . hitoktató: Benedek Ábrahám. A 
faslöjdoktatást Rédiger, a papirslőjdöt Michels és az agyagslőjdöt T űr inger látja 
el. A rajz tan ítást B ründl Ödön, a kézimunkát Begidsánné, a to rnát, önképzőkört 
és cserkészetet P irov its Jenő vezeti. In tézeti köztairtásvezető tan ár Derbész Ber
talan.

A dadogok áll. tanfolyama szept. elején ny ílt meg 30 növendékkel. A tan 
folyam vezetésével és igazgatásával újból, további intézkedésig Istenes Károly 
bízatott meg.

A nagyothallók iskolájában szept. 11.-én megkezdődött, az oktatás 3 osztály
ban. . A felnőtt nagyothallók tanítása okt. 1.-én kezdődik.

S turm  kartárspnk folytatólagos közleményét az oroszországi »siketn. okta
tásiról nem adhatjuk, mivel a kéziratot eddig nem kaptuk meg.

Sajnálattal nélkülözzük olvasóink cikkeit; bárm ennyire is szeretnék lapun
kat változatossá tenni, cikkek hiánya m iatt csak a jelen keretek között tudunk 
mozogni.

Gyengetehetségű vak gyermekek oktatása. 12 ilyen szerencsétlen vak
gyermek oktatásáról gondoskodik a vakok budapesti kir. ü tsz . intézete a folyó 
tanévben is. Természetesen eredmény szempontjából e nehézfelfogású gyermekek 
messze elmaradnak a normális képességű vak'gyerm ekektől. Sok és nagy- szeretet, 
kell ide és valódi hum ánus érzés! Közülök persze nagyon kevés akad majd olyan, 
aki kenyerét képes lesz megkeresni. Otthonokba valók ezek s célunk tu lajdon
képen az, hogy. egyengessük az ilyen hasznos és karita tív  intézmény létesítését.

100 éves műküdésének megünneplése küszöbén áll a vakok budapesti kir. 
orsz. intézete. 1926. szeptember 15-én lesz az intézet 100-ik évfordulója. A tanári 
testü let m ár most kezdi Aeg az előmunkálatokat. K ét szempont dominálja a pro-
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grammot, u. m. a társadalm i notabilitások és honoráciorok belekapcsolása az ün 
neplésbe, és a tulajdonképeni intézeti program, mely áll az intézet 100 éves mű
ködése fontosabb fázisainak felderítéséből, az egyes oktatási ágak méltatásából stb.

Tanterv-revizió munkálataival fog a vakok budapesti kir. orsz. intézete a 
folyó tanévben foglalkozni. A tan terv  kétségtelenül revízióéira és bizonyos héza
gok pótlására szorul. A tanári testü let a revízió ügyet lelkesedéssel karolja fel.

Yak gyermekék tankötelezettsége kérdésével konkrét formában foglalkoz 
nak a vakok tanárai. Nézetünk szerint ez a kérdés nagyobb akadály nélkül meg
oldható, m ert egyrészt a növendékek a nevelő- és tanintézetekben edidig is in 
gyenesen voltak elhelyezve, másrészt m ert elég férő hely van Csonka-Magyaror- 
szág terü letére szorult vak gyermekek befogadására. A tankötelezettség kim on
dása mellett, fontos annak is megállapítása, hogy az úgynevezett tankötelezettségi 
határon tú l meddig terjedjen a képzési idő. (h. k.)

Képes fali olvasótáblák az I. osztály számára, Még a m últ tanév folya
mán Tóth Árpád kollégánk az I. osztály kiejtés tanításához új hangsort állapí
to tt meg és m intaszavakat gyű jtö tt egybe s azokat egy értekezés keretében, in 
dokolással együtt a tanári testü let elé tá rta , A tanári testü let bírálat alá vette 
s az intézetben való használatra elfogadta a hangsort és m intaszavakat s fel
kérte Piroska K ároly kartársunkat, az intézet rajztanárát, hogy azok nyomán 
képes fali olvasótáblákat rajzoljon. Piroska Károly a m últ nyár folyamán 16—16 
— két párhuzamos osztály számára — nagyobb m éretű színes olvasótblákat ké
szített, egy-egy táblán több kéippel. A vall.- és közokt. m inisztérium  e fali ol
vasótáblákat b írá la tra  bekérte s azokat ¡használatra engedélyezve Piroska K á
rolyt 800 K jutalomban részesítette. Az idei két első osztályt már Tóth hang
sora és mintaszavai szerint, illetve felhasználásával s Piroska képes olvasó
tábláinak segítségével vezették. (J . Gy.)

A berlini sikietnéma-intézet évzáró vizsgáján megjelentek a német fü l
orvosok egyesületének képviselői, kik odaadó figyelemmel kísérik a siketnéma- 
int.ézetek heroikus harcát.

A  prágai siketnéma-int'ézettel kapcsolatos szakorvosi rendelő tervbe
vette, hogy a jövő tanévtől kezdve az európai siketnéma-intézetek növendékei
nek aetlhiológiai s ta tisztikáját összeállítja.

T iffert György állásába visszaihelyeztetett.
Kövesdy Elvira a vakok int. zenetanárnője B) listára Boroztatott:
A nagyothallók iskolájával kapcsolatosan fölm erült a «gondolat a gyen

gén Látó gyermekek részére felállítandó osztályokat illetőleg. Reméljük, hogy e 
téren is majd lassan-lassan előre fogunk ju tn i.

A vallás- és közokt. m iniszter ú r Dr. Bárczi Gusztáv kartársfflnkat a 
budapesti és váczi áll. intézetek szakorvosi teendőinek ellátásával megbízta.

Kiadó és laptulajdonos: a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete. 
Kiadóhivatal: Budapest, VIII. kér., Festetich-utca 3. szám.
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Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest (Felelős vezető : Székely A. Antal)


