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K e csk em é t,
Templom-útca 95. szám.

T Á R T Á L  O M : Miniszterünk és tanácsosunk válasza. — Jegy
zőkönyv. — A siketnémák továbbképzése és gazdasági képzésük a 
továbbképzés szolgálatában: Gönczi Gyula. — Intézeteink anyagi 
ellátása: Gácsér József. — Általános pedagógiai szemle. — Hírek.

Íltiniszíerünk és tanácsosunk válasza.
»/I siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületének hazafias 

üdvözletét őszintén köszönöm és szívből viszonzom.
Apponyi s. k.«

„A siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületének üdvöz
letét őszintén köszönöm és szívből viszonzom.

Tisztelettel:
Náray-Sgabő s. k.

miniszteri tanácsos, elnöki titkár.u
*

Ezek a nagybecsű sorok válaszul küldettek egyesületünk el
nökéhez arra a hódoló üdvözlésre, melyet a »Siketnéma-intézeti 
Tanárok Országos Egyesülete« folyó évi julius hó 3-án Fiúméban 
tartott közgyűléséből intézett Apponyi Albert gróf, vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr Ő-Excellentiájához és Náray-Szabó Sándor 
dr. miniszteri tanácsos, elnöki titkár Öméltóságához, mint ügy
osztályunk vezetőjéhez.

Öröm tölti be szivünket és biztató remény erősiti hitünket, 
midőn e legmagasabb helyről hozzánk intézett szavakat egy uj 
iskolai év küszöbén lapunk, a »Magyar Siketnéma-Oktatás« hom
lokára Írhatjuk. Örömünk tiszta és igaz, mert mi e kevés szóban 
is nagy zálogát látjuk annak, hogy egyesületünk hat évi törek
vése nem volt hiábavaló.

Azt a hitünket pedig, mellyel eddig is rendületlenül hittünk 
célunk elérésében, újabb reménység erősiti és oktatásügyünk kor
mányzóinak szavai biztatnak bennünket, hogy az őszinte, igaz szó 
viszhangra talál.
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Felvétetett Fiúméban, a »Siketnémaintézeti Tanárok Országos 
Egyesületéinek 1906. évi julius hó 3-án és folytatólagosan 4-én 

tartott évi rendes közgyűlésén.

J,e 1 e n v o l t a k :  Klis Lajos elnök, Németh László alel- 
nök, Abrahám János, Bihari Károly, Borbély Sándor, Deschenszky 
Ferenc, Derbész Bertalan, Eötvös László, Gönczi Gyula, Kábán 
József, Kegler Ferenc, Klug Péter, Lázár Pál, Nagy Péter, 
Pápay Mariska, Plichta Béla, Szotfrid József, Váradi Zsig- 
mond, Vatter Ferenc, Völker József, Wentzel József és Záborszky 
xmpád egyesületi tagok, továbbá számos vendég. A közgyűlést 
jelenlétével kitüntette g ró f Nákó Sándor fiumei kormányzó.

T á r g y :  1. Az elnök szép szavakkal üdvözli a megjelent 
vendégeket és tagokat. Kifejti, hogy hosszabb elnöki megnyitót, 
a sok és fontos tárgy miatt, nem mondhat. Tartalmas, rövid 
beszédben visszapillant az egyesület eddigi haladására és meg
erősödésére. Utal az egyesület tevékenységére, mely nem annyira 
a tagok, mint az azok gondjaira bizott siketnémák javát munkálni 
tűzte ki célul. Köszönetét mond azon bizalomért, amelynek ered- 
ményekép az elnöki tisztet 4 éven át viselte. Kérve a megjelen
teket, hogy a mai elnökválasztás alkalmával e tisztségre a váltó
gazdaság helyes elve alapján mást emeljenek: az egyesület VI. 
évi közgyűlését megnyitóidnak nyilvánítja.

Tudomásul.
2. A közgyűlés lefolyásáról felveendő jegyzőkönyv hitelesí

tésére felkéretnek Váradi Zsigmond és Gönczi Gyula egyesü
leti tagok.

Tudomásul szolgál.
3. Deschenszky Ferenc titkár indítványozza, hogy dr. Wlassics 

Gyula az egyesület disztagja, g ró f Apponyi Albert vall. és köz- 
okt.-ügyi m. kir. miniszter és Náray-S\abó Sándor dr. minisz
teri tanácsos — mint akik oktatásügyünk fejlesztését és előbbre- 
vitelét hathatósan munkálták és munkálják: táviratilag üdvö- 
zöltessenek.

Az indítvány elfogadtatván, a következő szövegű távi
ratok küldettek:

a) Az egyesület dísztagjának: A »Siketnémaintézeti 
Tanárok Országos Egyesülete« Fiúméban rendes évi köz
gyűlését tartván, Nagyméltóságodat, egyesületünk dísztagját 
mély hódolattal üdvözli. A közgyűlés megbízásából: Klis 
Lajos elnök.«

b) A  vallás- és közokt.-ügyi miniszter ú rnak : »A 
»Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete« Fiúméban 
rendes évi közgyűlést tartván, Nagyméltóságodat mély hó
dolattal üdvözli és kegyes jóakaratáért esedezik. A közgyű
lés megbízásából Klis Lajos elnök.«
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c) A miniszteri tanácsos úrnak: »A »Siketnémaintézeti 
Tanárok Országos Egyesülete« Fiúméban ma rendes évi 
közgyűlést tartván, Méltóságodat mély tisztelettel üdvözli és 
kegyes jóakaratát a jövőben is kéri.
4. Á titkár indítványára a közgyűlés
Békéi Ignác fiumei polg. isk. igazgató úrnak a közgyűlés 
irányában tanüsitott többrendbeli előzékenységéért jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz.
5. Ugyancsak a titkár indítványára Scháffér Károly tagtárs 

az oktatásügy, valamint az egyesület körül szerzett érdemei el
ismeréséül

az egyesület örökös tiszteletbeli elnökéül választatik, miről 
nevezett a következő távirattal értesittetett: »A »Siketnéma
intézeti Tanárok Országos Egyesületé«-nek mai fiumei köz
gyűlése Tekintetességedet, a hazai siketnéma-oktatásügy 
terén szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréséül örökös 
tiszteletbeli elnökévé egyhangúlag megválasztotta. A köz
gyűlés megbízásából Klis Lajos elnök.«*
6. A titkár a következőkben teszi meg a jelentését: Mélyen 

tisztelt Közgyűlés! Alapszabályaink értelmében a választmány 
múlt évi működéséről a következőkben van szerencsém be
számolni :

Az egyesület fejlődésének alapfeltétele a számbeli gyarapo
dás lévén: a választmány első sorban az újonnan kinevezett kai*- 
társakat iparkodott az egyesület kebelébe felvenni. Ezen akció 
eredményeképen jelenthetem, hogy a lefolyt évben 18 új tag 
lépett be egyesületünkbe. — Szomorúan kell azonban jelente
nem, hogy a múlt közgyűlés óta súlyos veszteség is ért bennün
ket. Két buzgó és lelkes kartársunkat, Pertik Gyulát, ki egyesü
letünknek első alelnöke volt és Ulrich Gé\a aradi kartársunkat 
elragadta a halál.

Az egyesület kötelékéből kiléptek Liistig Emma  és Fucsek 
Sándor.

Az egyesületnek jelenleg 86 rendes tagja, 1 dísztagja és 1 
pártoló tagja van.

Vagyonilag, amint a pénztári jelentésből ki fog tűnni, az 
egyesületi lap átvételével járó rendkívüli kiadások sem okoztak 
nagyobb rázkódtatást s igy az anyagiak tekintetében nyugodtan 
nézhetünk a jövő elé.

Hogy a tagok és az elnökség között minél szorosabb össze
köttetés létesüljön, a választmány a tanári testületeket bizalmi 
férfiak kiküldésére kérte fel. A bizalmi férfiak kiküldettek s egy

* E táviratra feleletül a következő sürgöny érkezett: „Tekintetes Klis Lajos 
úrnak, a Siketnémaintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének érdemdús elnöke — Fiume. 
Szivem mélyéből köszönöm a nagy kitüntetést azon szent Ígérettel, hogy a tietek 
voltam, vagyok és leszek életem legvégsőbb percéig. Egyetértés, kölcsönös szeretet 
kapcsa tartson össze bennünket. A jó Isten áldjon meg titeket és áldja meg műkö
désieket. Mindnyájatokat ölel szerető pályatársatok és hű barátotok : Scháffér Károly.“
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évi tapasztalat után jelenthetjük, hogy ezen intézkedés az egye
sületi élet elevenségén nagyot lendített.

Ezzel kapcsolatosan jelentem, hogy az idén évkönyvet nem 
adunk ki, mert a fontos közölni valókat vagy a bizalmi férfiak, 
vagy pedig az egyesületi lap utján adtuk tudtára a tisztelt kar
társaknak.

Az egyesületi lap állapotáról és működéséről a szerkesztő 
fog részleges jelentést ten n i; én csak annyit jelenthetek, hogy a 
választmány a múlt évi közgyűlés határozata alapján megszerkesz
tette a lap ügyrendjét.

A siketnémák jogvédelmének eszméje a megvalósulás stá
diumában van. Az előadó a tanári testületekből beérkezett javas
latokat feldolgozta s most már remélhetjük, hogy ezen ügv a 
közel jövőben törvényjavaslat alakjában kerül a képviselőház elé.

Nyugdíjkérdésünk, fizetésrendezésünk és szolgálati pragmati
kánk tárgyában a választmány figyelembe véve a tanári testüle
tek javaslatait, összefoglalta kívánságainkat és »az állami tiszt
viselők orsz. egyesülete« útján a miniszter-tanács által a szolgá
lati pragmatika ügyének tárgyalására kiküldött bizottság elé jut
tatta. És hogy nagyobb súlya legyen kérésünknek, ebben az 
egy és k ö f s  kérdésben szövetkeztünk a gyógypaedagógia összes 
ágaival és mint a gyógypaedagógiai tanerők országos bizottsága 
nyújtottuk be memorandumunkat.

Első helyen kellett volna említenem, hogy nagy öröm is 
érte egyesületünket. Szeretett elnökünket, Klis Lajos igazgató 
urat Ó-Felsége, a király, koronás arany-érdemkereszttel tüntette 
ki. E kitüntetés őt érte, de annak fénye reánk is sugárzik. Meg^ 
világítja, hogy jogosan tüntettük ki őt már régen, ha nem is 
érdemkereszttel, de szeretetünkkel, amidőn elnökünkké válasz
tottuk.

Ügyosztályunk főnökét nárai Náray-S^abó Sándor urat, kit 
Ő-Felsége miniszteri tanácsossá nevezett ki, a választmány kül- 
döttségileg üdvözölte.

Apponyi Albert gró f vall. és közokt.-ügyi miniszter urat, 
hivatalba lépése alkalmából monstre deputacioban üdvözölte 
egyesületünk.

Rövid vonásokban feltártam ime egy esztendei működésün
ket és kérem a mélyen tisztelt közgyűlést, hogy e tiszteletteljes 
jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.

Bihari Károly hozzászólva a titkár jelentéséhez, kéri a köz
gyűlést, mondaná helyesnek, ha egyesületünk minden tagja, 
egyszersmind tagja lenne az »állami tisztviselők országos egyesü- 
leté«-nek, hogy javunkat azon az úton is munkálhassuk.

A közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az elhangzott 
jelentést; annak teljesszövegében a jkvben való közzététe
lét határozza el. Bihari indítványa felett napirendre tér, 
hajlandó azonban ez ügyet az indítványok során tárgyalni, 
ha indítványozó azok során azt megújítja.
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7. A szerkesztő a következőkben vázolja az egyesületi lap 
állapotát és működését:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Egy éve annak, hogy a mélyen tisztelt közgyűlés bizalmá

ból szerkesztem a »Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé«- 
nek hivatalos lapját: a »Magyar Siketnéma-Oktatás^-1. Ez az 
egy év próba év volt, hogy a lap híven képviseli-e, önzetlenül 
szolgálja-e az Egyesület kitűzött célját: a magyar siketnéma-ok- 
tatásügy előbbre való vitelét és a magyar siketnéma-oktatásügy 
munkásai sorsának javítását. E kérdésre a feleletet nem én va
gyok hivatva megadni, hanem a mélyen tisztelt Közgyűlés. — De 
igenis felemelt fővel jelentem ki, hogy mi, a szerkesztőség tagjai, 
nyugodt lelkiismerettel tesszük le a tollat kezeinkből, midőn egy 
évre szóló megbízatásunk lejárt, mert a lefolyt egy év alatt 
munkásságunk közepette mindig az Egyesületnek kitűzött célját 
tartottuk szemeink előtt s e szent cél felé való törekvésünkben 
nem befolyásolhatott bennünket senki és semmi sem. Nem néz
tünk sem jobbra, sem balra; sem felfelé, csak előre; egyedül a 
kitűzött cél: Egyesületünk kibontott zászlójára felirt jelszavunk 
lebegett szemeink előtt.

A kitűzött czél elérése érdekében harcoltunk férfiasán. 
Vezércikkeinkben mindig nyílt bátorsággal mondottuk el azokat 
a sérelmeket, melyek száz éves oktatásügyünk önzetlen munká
sait az utolsó évtized alatt érték, vagy az előjelekből ítélve vél
tük, hogy a legrövidebb idő alatt érni fogják. — Szakcikkeink
ben arra törekedtünk, hogy olyan értékes dolgokat közöljünk, 
melyek a külföldi szaklapok cikkeivel is kiállják a versenyt s ne 
hányhassák folyton szemünkre azt, hogy a mi szaklapunk csak 
értéktelen dolgokat közöl s ne utasitgassanak bennünket folyton 
egyedül a német szaklapok tanulmányozására, — mert bár azok
nak az értékét sem akarom kisebbíteni, de hallom másoktól is, 
akik a német szaklapokat állandóan olvassák és figyelemmel 
kisérik, hogy a legtöbb esetben azok sem nagyobb értékűek, 
mint a mi szaklapunk. Fordítási rovatunkban különben figyelem
mel kisértük a külföldi szaklapokat s az azokban megjelenő érté
kesebb cikkek közül egypárt le is fordítottak lapunk számára 
munkatársaink. Szakirodalmi szemlénkben pedig állandóan őrköd
tünk a külföldi események felett s minden értékes cikket rövi
den ismertettünk lapunkban. — Az általános pedagógiai rovatunk 
a pedagógiai ügy vívmányait kisérte figyelemmel s minden olyan 
eszmét, amely ott felmerült s nálunk is értékesíthetőnek véltük, 
siettünk abban kartársaink előtt ismertetni.

Ősi jussunkat féltve, lapunknak minden rovatában síkra 
szálltunk az ellen a felfogás ellen, ami a siketnéma-oktatásügy 
legértékesebb részét az orvosi tudománynak igyekszik átadni, 
hagyván reánk a munka súlyát, megfosztani akarván bennünket



174 M agyar S iketnéma-O ktatâs 8—9. sz.

mindattól, ami a fáradságos verejtéket hullató munkás méltán 
megérdemelt jutalma.

Teljes erőnkből arra törekedtünk, hogy lapunknak s ezzel 
oktatásügyünknek tudományos színvonalát minél inkább emeljük, 
m ert: »elvész az én népem, mely tudomány nélkül való« amig 
a valódi tudomány igájába hajtja a népek ezreit.

A felsoroltakkal nem akarom azonban azt mondani, hogy 
munkálkodásunk teljesen kifogástalan volt. Betöltetlen hézag bi
zony maradt több oldalon. De itt mentenem kell magamat s 
munkatársaimat. Mi ugyanis, midőn a lap szerkesztésére vállal
koztunk, számítottunk tagtársaink munkásságára is, amit mond
hatom, majdnem teljes mértékben — legmélyebb sajnálatunkra 
— az egész évben nélkülöznünk kellett. Gyönyörűség volt hal
lani most egy éve, midőn a lap anyagi szükségleteinek meg
ajánlásáról volt szó, az egyhangú felkiáltást: »megadjuk«. De 
ezzel szemben vártuk a szellemi tőkével rendelkezőktől, hogy 
ők is sietnek a közös kincs gyarapítására, de mint mondám, 
sajnálattal kellett nélkülöznünk támogatásukat.

Tagtársaim lelkesültsége talán nem volt tavaszi napsugár, 
melynek ereje az északi szél első fuvalatára megsemmisül?! 
Hiszen jól tudjuk, hogy a lelkesült hadsereg megdöngeti Bizáncz 
kapuit; de ha a közönyösség, a nemtörődömség átka nyomja a 
nemzetet: »Róma ledől s rabigába görnyed«. — Nem akarok itt 
senkinek sem szemrehányást tenni, de mégis kötelességemnek 
tartom figyelmeztetni tagtársaimat, hogy ezt az egyesületet a szere
tet tartja fenn, az ügy és kartársaink iránt való lángoló szeretet; 
s ha ez kihal sziveinkből, egyesületünk alapja összedől s a mi 
nyakunk görnyed rabigába.

Lehetne-e alkalmasabb, lehetne-e kedvezőbb idő síkra szál- 
lani elkobzott jogaink visszaszerzése érdekében, mint most, a 
szabad gondolat, a szabad szó, a szabad cselekedet lánglelkű 
képviselőjének, a nagy g ró f Apponyi Albertnek minisztersége 
alatt. Ha most nem szálúink síkra, ősi jussunk visszaszerzéséért, 
midőn maga az igazság eszményképe ül a bírói széken, melyen 
felettünk Ítéletet mondanak, akkor mondjunk le — uraim — ar
ról örökre. De Uraim! ne egy két ember küzdjön az egésznek 
jogaiért, hisz ezeket feltűnési viszketegség vágyával illet
hetik és rajtuk könnyen elverhetik a p o rt; hanem küzdjön az 
egész együtt, hisz az igaz ügyet már csak nem védelmezni is 
meghunyászkodó gyávaság, amely maga megalázást érdemel.

Azért, rnindőn a szerkesztőség nevében hálás köszönetét 
mondok a mélyen tisztelt Közgyűlésnek a múlt közgyűlésen 
reánk ruházott nagyérdemű bizalomért s midőn tisztünket letéve, 
megbízásunkat visszaadjuk megbízóink kezébe: arra kérem a 
mélyen tisztelt Közgyűlést, válasszon a szerkesztőségbe a köz
ügyek iránt nálunk még lángolóbb szeretettel viseltető egyéne
ket, akik nem ijednek meg a maguk árnyékától, hanem az igaz 
szót kimondják minden körülmények között, kiket sem magas
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ság, sem mélység el nem rettent ügyünk iránt való szeretettől, 
mert aki repülni akar, annak nem szabad a sötétség zugába el
bújnia, hanem bontsa ki szárnyait, hogy repülhessen, miként a 
saskeselyű és küzdhessen meg az őt körülvevő elemek veszélyei
vel! Uraim! »Itt az idő, most vagy soha.« Ütött a megváltás 
vagy az elkárhozás órája. Tehát tettre fel! Ha most nem teszünk 
semmit sem, ha most nem tudjuk visszaszerezni elvesztett jogain
kat : akkor nem szerezzük vissza azokat soha . . . soha . . . 
sohasem!!

Ezeknek előrebocsájtása után legyen szabad előterjesztenem 
lapunk évi forgalmáról szóló kimutatásomat.

Lapunkat 174 példányban küldjük szót. Ezek közül 93 elő
fizető, 65 tiszteletpéldány és 16 cserepéldány.

Nem tartom feleslegesnek megemlíteni, hogy a napi és 
szaklapok a cserepéldányok útján lapunk cikkeit figyelemmel 
kisérik és az érdekesebb cikkekből szemelvényeket közölnek s 
ez által is hasznos szolgálatot teszünk oktatásügyünknek.

A jelentés után Wenfyel József teljes elismeréssel adózik a 
szerkesztőnek, ki lelkiismeretesen, tudásának fáklyájával s lelke- 
sültségének teljével világosságot vetett azon útra, melyen haladva 
egyesületünk és ügyünk céljait elérhetjük. Indítványozza: szavaz
zon a közgyűlés a szerkesztőnek fáradságos munkájáért köszöne
tét s a követett irányért bizalmat.

Bihari Károly több észrevételt tesz, melyekre a szerkesztő 
nyomban megadja a választ.

A közgyűlés egész terjedelmében tudomásul veszi a 
szerkesztő jelentését és Wentzel indítványát elfogadva, a 
szerkesztőnek köszönetét és bizalmat szavaz.
8. Az évi zárszámadás felülvizsgálására kiküldött bizottság 

nevében Gönczi Gyula jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés óta 
befolyt ' 1237 K 11 f.

Kiadatott 1228 K 84 f.
Mutatkozik pénzt, maradvány 8 K 27 f.

Mivel a kiadások és bevételek kellőleg okmányolva voltak, a 
pénztár pedig rendben találtatott Gönczi indítványára

a közgyűlés a pénztárnoknak a felmentvényt megadja és 
neki munkásságáért köszönetét szavaz.
Bihari Károly indítványozza, hogy a közgyűlés utasitsa a 

pénztárnokot a lap számvitelének az egyesület egyéb bevételei
től és kiadásaitól elkülönítve való könyvelésére a jövőben. Azért 
kívánja ezt, mert egyrészt ilyformán minden évben megállapít
ható vájjon a lap saját erejéből tartja-e fenn magát, avagy egye
sületi kölcsönt is vesz-e igénybe; másrészt, ha az utóbbi eset 
állana is be, az egyesület így mindenkor tudhatja, mennyi köve
telni valója van a lapon, melyet ez — mihelyt teheti — köteles 
visszafizetni. Ugyanez okból kéri a pénztárnokot, hogy ily el
különített lapszámadást a mostani vegyes számadásból való ki
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könyvelés által az 1905. évre vonatkozólag is készíteni és a jövő 
1907. évi közgyűlés elé az 1905. évi I. hó 1-től, 1905. évi XII. 
hó 31-éig és az 1906. I. hó 1-től az 1906. évi XII. 31-ig terjedő 
két polgári év lapszámadását beterjeszteni szíveskedjék.

A közgyűlés ez indítványt elfogadja s ennek értelmé
ben való számadástételre kéri fel a pénztárnokot.
9. Az elnök indítványára a költségvetés a folytatólagos 

gyűlésen (júl. 4-én) fog tárgyaltatni.
19. Az elnök postai értesítést kapott, hogy Gácsér Józseftől 

— kinek a tárgysorozat szerint felolvasást kellene tartania — 
expreszlevél érkezett. Biztosra veszi, hogy abban a mai tárgy- 
sorozatba felvett értekezés van. Miután a levelet csak később 
fogja megkapni, felkéri Gönczi Gyulát, értekezzék »A siketnémák 
gazdasági képzése a továbbképzés szolgálatában« című tételéről. 
Gácsér értekezésének sorsáról a levél tartalmának megismerése 
után fog a közgyűlés határozni.

Gönczi Gyula felolvassa értekezését, melynek befejeztével 
az elnök az általános helyeslés hatása alatt köszönetét mond a 
felolvasónak a gyakorlati irányú és komoly munkásságra valló 
értekezésért.

Az értekezéshez hozzászól Wentpel József. Szerinte a siket
némák továbbképzéséről némileg már gondoskodva van a buda
pesti intézethez kapcsolt tanonciskolában.

A siketnémáknak az ipari pályára való tolulásának ellen- 
súlyozására jónak tartja a gazdasági képzést. Nem híve a külön 
felállított és a földmivelésügyi minisztérium alá helyezett gazda
sági iskolának ; inkább óhajtaná a siketnémaintézettel kapcsola
tos kertészeti foglalkozás meghonosítását. Ajánlja, hogy a konyha
kertészeten kívül vétessék a programúiba a baromfitenyész
tés is.

Várnái Zsigmond nem helyesli azt az eljárást, mely a siket- 
némákat az épérzéküektől az intézeti nevelésen túl is elkülöniti. 
A siketnéma a sorstársai között nem veti le az őt jellemző 
jelenségeket.

Bihari Károly nem látja megvilágítva az előadásban a gazda
sági iskola végzett növendékeinek sorsát. A gazdasági tovább
képző iskolát csakis olyan siketnémák számára tartja üdvösnek, 
akik maguk legalább is törpebirtokosok. Mert a nagyobb kontin
genst tevő vagyontalan siketnémák a gazdasági iskola elvégzése 
után is csak földmunkások lehetnének. Már pedig ha 8 évig in
tézetbe és még 2—3 évig továbbképzőbe járnak, 10 — 11 évi 
tanulás után lelkiismeretlenség volna őket a legrosszabbúl fize
tett földmunkások osztályába letaszítani, — akkor, amidőn ennyi 
képzettséggel a jobban fizetett, tehát jobb megélhetést biztositó 
ipari munkás-osztályba emelhetjük.

Klug Péter nem tartja szükségesnek a külön szakiskolát. 
Olyannak tartja, ami nem rossz, nem árt, de nem is használ. 
Szükségesnek sem tartja, mert a . szakiskola termékeit tömegesen
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adja el, minden szükségletét vállalkozók útján szerzi be, egyszó
val a gazdálkodás nem racionális és igy nem lesz élelmes a 
tanúló. Kívánja, tereljük a siketnémákat konyhakertészetből élő, 
ügyes földmivelőkhöz, kik a velük való foglalkozásért és a gya
korlati ismeretekbe való bevezetésükért jutalommal lennének 
kitüntetendők.

Az elnök megadja a zárszó jogát Gönczi Gyulának, ki az 
egyes hozzászólásokat összefoglalva, mondja, hogy tudomása sze
rint a siketnéma iparos-inasok számára csak Bpesten van esti 
tanfolyam és annak sincs még eddig jóváhagyott rendszeres tan
terve. Ily tanfolyamok, illetőleg siketnéma tanonc-iskolák szerve
zése és megfelelő speciális tanterv készítése a leendő Siketnéma 
iparosok önállóvá tétele érdekében elodázhatatlan szükség.

A gazdasági képzés által nem az ipari képzést kivánja ellen
súlyozni, hanem a siketnémák pályaválasztását egy foglalkozási 
ággal kiegészíteni. A gazdasági képzést nemcsak a jobbmódú, 
hanem épen a szegénysorsú siketnémákra nézve tartja rendkívül 
fontosnak, mert igy a föld által jobban lesz biztosítva a megél
hetésük, mint az ipar terén, ahol mindinkább nehezebb nekik a 
hallók tülekedő versenyében megállani. De nem is lehet minden 
siketnéma veleszületett arravalósággal bíró jó iparos.

A 3 évig tartó gazdasági továbbképzésre, még pedig külön 
intézetben, azért van szükség, mert e nélkül nem érhetjük el 
azon célt, hogy példáula kertész siketnéma biztos sikerrel vehesse 
fel a versenyt halló szaktársával, mert a mostani 8 éves képzés 
nem elég ahhoz, hogy megismertessük velük a piac adás-vevésé- 
nek rendkívül bő és változatos beszédanyagát. — A külön kerté
szeti, vagy más gazdasági iskola által nem vonjuk ki őket az ép- 
érzékűek köréből, hanem mellettük leszünk és bevezetjük, támo
gatjuk őket az épérzéküekkel való mindennapi gyakorlati érint
kezésükben. Ha 3 év elteltével kikerülnek az intézetből még a 
szegényebb sorsúak is igen könnyen önállósíthatják magukat, 
mert oly szakszerű képzésben részesültek, hogy aránylag az igen 
kicsiny területen folytatott konyhakertészet biztos megélhetést 
nyújt nekik és családjuknak. Ha egyik-másik nem is lesz önálló 
mindjárt, de mint képzett kertész és vincellér feltétlenül talál 
alkalmazást. Azt nem állíthatjuk, hogy a siketoéma jobban szeret 
iparos lenni, mint a földet mivelni, mert a mostani egyoldalú 
pályaválasztás mellett nem mondhatunk erről határozott véle
ményt. A városi élet s az azzal kapcsolatos iparos foglalkozás 
főleg azért tetszik a siketnémának, mert az egyoldalú intézeti 
nevelésnél fogva már kicsiny korában mindegyik wr-nak képzeli 
magát s az akar lenni.

Az intézetekkel kapcsolatos kisméretű kertészeti foglalko
zás meghonosítását felolvasó is üdvösnek tartja, mert az által a 
szóban forgó pályára nevelhetjük növendékeinket.

Végül megjegyzi felolvasó, hogy nem annyira határozott 
álláspontot kívánt elfoglalni felolvasásával a siketnémák tovább
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képzésében, mindinkább a közgyűlés tagjainak figyelmét eszme
cserére óhajtotta felhívni, hogy ez által a küszöbön lévő gazda
sági képzés megvalósításában valamelyes irány jelöltessék ki.

Klis Lajos szives tudomására adja Gönczinek, hogy a bpesti 
tanonc-iskolának igenis már van tanterve.

Az összes elhangzottakat figyelembe véve határozatilag ki
mondja, hogy

a közgyűlés ez eszmét és irányt helyesnek tartja, melyet 
minden tag erkölcsileg köteles minél több oldalúan támo
gatni. Ha ily intézet létesülne, erre ki-ki az arravaló növen
dékek figyelmét az odairányitással felfogja hívni.
11. Az elnök az összes tisztviselők nevében köszönetét 

mond azon bizalomért, amelynek következtében tisztségeiket vi
selték s az egyesület ügyeit vezethették. Bejelenti, úgy a maga, 
mint összes tiszttársainak állásaikról való lemondását és kéri a 
közgyűlést a megnyitó szavaiban érintettek figyelembevételével 
az elnökválasztásnál az ő személyét kihagyni. Felkéri Borbély 
Sándort a megalakítandó szavazatszedő bizottság elnökéül, sza- 
vazatszedőkül pedig Váradi Zsigmondot és Bihari Károlyt. A 
szavazás az alapszabályok szerint meghatározott módon folyt le. 
A titkos szavazás összeírása után Borbély Sándor a következők
ben hirdeti ki a szavazás eredményét;

Elnök: Klis Lajos. A lelnök: Kliig Péter. T itkár: 
Deschensjky Ferenc, jegyző: Vatter Ferenc. Pénztárnok: 
Nagy Péter. Szerkesztő : Németh László.

Választmányi tagok: Borbély Sándor, Bihari Károly, 
Várady Zsigmond, Gönczi Gyula, Völher József, Went^el 

József. '
Póttagok: 1. Scholt\ Lajos. 2. Palatínus Károly.

Klis Lajos újonnan megválasztott elnök az egyhangú meg
választást oly parancsnak látja, melynek saját akaratát aláveti s 
elfogadja a szeretet e kitüntetését. Köszönetét mond a megválasz
tottak nevében a közgyűlésnek s a legjobb igyekezet és tehet
ség szerinti munkálkodást ígéri. Miután Fiume város kormányzó
jánál az egyesület nevében tisztelegni óhajt, felkéri a vele tar
tani szándékozókat a csatlakozásra s a gyűlést berekeszti azzal, 
hogy a julius hó 4-diki folytatólagos gyűlés reggel ‘/a  8 órakor 
fog kezdődni.

Tudomásul.

T o l v í c t í ó l a g o s  j e g  ̂2 ő ö n v t>,
(Fiume, 1906. julius hó 4.)

12. Az elnök üdvözli a megjelenteket és a közgyűlés foly
tatólagos ülésszakát megnyitja. Felkéri a titkárt, olvassa fel dr. 
Wlassics Gyula levelét és a közgyűlést üdvözlő táviratokat.
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Wlassics Gyula dr. egyesületi dísztag a következőket irta : 
»Tisztelt Elnök Úr! Nagyon köszönöm a szives meghívást, de 
másirányú elfoglaltságom miatt nem jelenhetek meg. Budapest, 
1906. VII., 2. Tisztelettel Wlassics.«

Az üdvözlő táviratok igy szólanak :
»A közgyűlésen összegyűlt kartársakat szívből üdvözlik 

Zddor, Hobler, SchreinerX
»Meghívásért hálás köszönet. Kongressus tagjait melegen 

üdvözölve sikeres munkát kívánok. Oláh KárolyX
»Főispánunk beiktatása miatt a közgyűlésről elmaradtam, 

de lélekben közietek vagyok. Az ég áldását kérve munkálkodás
tokra, mindnyájatokat szeretettel üdvözöl M linkóx

»A magyar tengerpart mellett tanácskozó egyesületet tiszte
lettel üdvözöljük. Istenes, Puha, Scholtyx

»A siketnémák javát munkáló közgyűlésünket lelkesedéssel 
üdvözlöm, buzgó törekvéseihez egyetértést és sikert kívánok. 
Gácsér JózsefX

»Hátoperationak kellett magamat alávetnem, ezért az orvos 
nem engedett leutazni, igy fájó lélekkel és háttal üdvözlöm a 
gyűlésre összejött kollegákat, ismerősöket, jó barátokat. Palatinusx 

Örvendetes tudomásul.
13. Az elnök tekintettel arra, hogy a fiumei kormányzó 

úrnál előző napon tett tisztelgés alkalmával azon ígéretet kapta, 
miszerint ő méltósága a közgyűlést látogatásával megfogja tisz
telni, indítványozza: tartassák meg előbb a Plichta-fele értekezés 
megvitatása, azután pedig ő méltósága jelenlétében olvastassák 
fel Gácsér értekezése.

Elfogadtatik.
14. Az elnök felkéri a jelenlevőket, tennék meg észrevéte

leiket Plichta Béla: »riy alsófokú bes\édtanitási cél eléréséről« 
szóló értekezésére.

Bihari Károly az előadónak azt a kívánalmát, hogy az alsó 
fokon az olasz módszer szerint tanítsunk, nem fogadja el. Családi 
nevelésben, egy gyermekkel talán keresztülvihető volna; ámde 
akkor is olyan fáradságos, hogy emiatt sem helyes. Mert a taní
tásban is érvényes az a gazdasági törvény: mentői kevesebb 
áldozattal, mentői több embernek mentői több jót hozzunk létre. 
A fáradság pedig, amely az Írást is alkalmazó eljárásnál sem 
mondható valami csekély áldozatnak, az irás mellőzése után oly 
naggyá válnék, hogy az elért eredmény aligha bírná igazolni. — 
És ha aggályos az irás kiküszöbölése az alsó fokon a családi ok
tatásban, ahol csak egy gyermekkel volna dolgunk: annál ke- 
vésbbé nélkülözhetjük az írást, az intézeti oktatásban, ahol .már 
8—10 növendéket kell a beszédre megtanítanunk.

A felvételi időnek 6 évre való leszállítását épp oly helyte
lennek tartaná, amily helytelen volna a 10 éven felüliekre való



Magyar Siketnéma-Ö ktatás 8—9. sz.Í8Ö

kiterjesztése. A maga praxisában ugyanis nem tapasztalta, hogy 
a beszéd jósága a gyermek koréveinek kisebb számával arány
ban volna. Inkább helyesli a mostani eljárást, amely szerint a 
7—10 évesek vétetnek fel.

Egyben üdvözli a felolvasót és méltatja bátorságát, mellyel 
a régi dogmatikus elvek ellen állást foglal és újakat hirdet.

Borbély Sándor úgy kezdi, a hogy az előtte szóló végezte : 
t. i. üdvözli Plichta előadót értekezésének nemcsak terjedelmes 
voltáért, ami nagy munkát és ügybuzgalmat feltételez, de tar
talmas önálló voltáért is, ami munkájának értéket ad.

Ha jól sikerült megérteni őt, különösen e három észrevétel 
domborodik ki értekezéséből: 1. az írást ne tanítsuk már az I. 
osztályban, később is elérkezik az; 2. a gyermekeket 6 éves 
korban vegyük fel; és 3. az úgynevezett tantárgyakat is tegyük 
hátrább, mint a hogy most vannak.

E hármas észrevétel szerint kíván hozzászólani ő is.
Többek között azt mondja az értekező úr, hogy az I. osz

tályban azért ne tanítsuk az Írást, mert, ha az épérzéküek be
szédtanulási módját tekintjük, a miénk természetellenes, t. i. az 
épérzékü gyermek sem tanul írni, mikor beszélni kezd és be
szélni tanul; más oldalról pedig annál több időnk marad a hang 
fejlesztésre, javításra stb. Ez igy mondva igaz. Ámde épen azért, 
mert siketekkel és némákkal van dolgunk, akiket nem természe
tes, de mesterséges úton kell beszélni megtanítanunk, világos, 
hogy az épérzéküek természetes, tanulási módját sem követhet
jük minden vonalon, minden körülmények között. Szeretjük és 
nagyra becsüljük a természetességet és ahol csak lehet, követ
jük is, de némely dolgokban meg kell azt kerülnünk, mert igy 
kerülő úton hamarább érünk célhoz. így vagyunk az írásnak 
már az I. osztályban való tanításával is. Az írást ugyanis nem 
önmagáért tanítjuk az I. osztályban, hogy t. i. írni tudjon a 
tanuló, hanem ezt is az oly igen előtérbe helyezett — s méltán 
helyezett — kiejtési oktatás kedvéért vesszük elő.

Értelem s jelentés nélküli hangcsoportok (szájról) olvasása 
és kiejtése még nem kiejtés-tanítás. Bizonyos fogalmak határozott 
hangjegyei kellenek ide. Annál kevesebb bajjal jár a jó kiejtés s 
annál sikerültebb az, ha a tanúlónak nem kell a fogalmat kitevő 
hangjegyek külső képeivel (mely hangok, milyen sorrendben) 
vesződnie. Egy szóval: ha a fogalom jegyei minél inkább le
raktározódtak az eszméjének megfelelő helyén. Ezt pedig úgy 
érjük el hamarább, ha minél több oldalúan szemléltetjük e hango
kat, t. i. a szem útján is érzékeljük azokat. így gyorsabb, tuda
tosabb és maradandóbb lesz a fogalom jegye és annál több 
figyelem, erő fordítható a kiejtés milyenségére.

Túlterhelésről — amiről az értekező úr látszik szólani — 
szó sincs, mert hiszen az irás jórészt csak mellékfoglalkozásként 
űzetik, amikor ugyanis 2—3 gyerekkel a kiejtés szempontjából 
foglalkozunk, a többi inkább akkor ir, amivel a fegyelmet is
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inkább biztosítjuk, mint ha semmivel sem foglalnók el, vagy ha 
a kevesebb mellékfoglalkozással talán unottságot idézünk elő. 
Vegyük még hozzá azt, hogy növendékeink némák, akikkel a 
szülők s közelállók az Írásnak elemeit kényszerűségből is meg
ismertették már és hogy e növendékek az Írásbeli kézifoglalko
zást örömmel végezik, kár volna őket e gyönyörtől megfosztani 
és egy évi tétlenségre kárhoztatni.

Ugyancsak az alsófoku beszédtanitási eredmény nagyobbá 
tételére azt a javaslatot is teszi az előadó úr, hogy az I. osztályú 
gyermekek ne 7—8—9, hanem 6 éves korban vétessenek fel. 
Ekkor mozgékonyabbak a hangszálagok, hovatovább pedig pety- 
hüdtebbek. Ezt az elméletet ismerem, de a hiba, ami e tájon 
van, nem ebben van. A mi van, vagy lehet, az elenyészően cse
kély. Tán abban van a fő hiba, hogy a tanárképzés a szüksé
gesnek mondott két év helyett csak egy évig tart és a ki 2—3 
évig működik e pályán, azt az iskolák rohamos fejlődése és a 
valóban gyakorlott szakemberek kevés száma miatt gyakorlott
nak kell mondanunk és az I. osztály vezetésével kell megbizat- 
nunk. Pedig nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy legalább 5—6 
évig kellene egy embernek az I. osztályban tanitania, hogy gya
korlottnak mondhassa magát s mondhassuk mi is őt.

A kellő gyakorlottságnak e hiányához vegyük hozzá, hogy 
most nem 10—12, hanem 13—15 az I. osztálybeli növendékek 
száma s körülbelül megtaláltuk a baj, és hiány főforrását.

A harmadik észrevétel, hogy korán kezdjük az u. n. tan
tárgyakat tanítani. Ebben van valami. Pedig az általában jónak 
elismert tantervnek épen az a vezéreszméje, hogy semmit sem a 
tudományosságért, a rendszerért, hanem mindent a gyakorlati 
célért kell cselekednünk.

E tekintetben a felszólaló is hangsúlyozza, hogy az eredeti 
tanterv jóságán sérelem esett, midőn akként igazították azt meg, 
hogy az olvasás a IV-ből a III-ba; a leiró szemléleti oktatás az 
V-ből a IV-be helyeztetett le. De hát ez megvan. Szakemberek 
tanácsolták ezt is. Az azonban kevesebb hiba, amit az értekező 
úr felhoz, hogy a számtan a II-ban, a földrajz az V-ben kez
dődik stb. Minden jól lenne, ha jól értelmezzük a tantervet és 
nem csinálunk tudományt, vagy tudományosságot a számtanból 
a II-ban, a leiró szemléleti oktatásból a IV-ben és a földrajzból 
az V-ben.

Az elmélet és a nagy képüsködő rendszer kedvéért ne csi
náljunk észficamitó szellemi gimnasztikát, hanem maradjunk meg 
a gyermeki világ lelki szükségleténél és gyakorlati értékű ki
fejezéseket, szólamokat használjunk. Hogy egy szélsőséges példát 
említsék: ne kérdezzünk ilyeneket: 19 kakaduból elveszünk 11-et, 
hány marad ? stb. Az V. osztályú földrajz elnevezés nem kíván 
többet a tanúlótól és a tanártól, mint amit az apa gyermekével, 
vagy a tanár tanítványával egy néhány kirándulás alkalmával
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szerez. Tehát ne ily szólamokat csoportosítsunk : Azt az égtájat, 
a hol a nap felkelni (stb.) látszik, keletnek (stb.) nevezzük ; ha
nem : Hol kel fel a nap ? Ott kel fel a nap. Ott van kelet. Reg
gel, (délben, este) ott van a nap. Délben legmelegebben süt a 
nap stb. stb.

Tehát javítsuk képzőnk szervezetét, s ha letettük a 
köteles vizsgát, tanuljunk tovább, kevesbítsük az I. osztály lét
számát, értelmezzük úgy a tantervet, amint az szól, hogy t. i. 
gyakorlati kifejezéseket sajátíttassunk el növendékeinkkel s akkor 
ő is azt mondja az értekező úrral, hogy : »még jőni fog, mert 
jőni kell« egy jobb korszaknak, melyben munkánk után nagyobb 
lesz az elismerés osztályrésze. — Még egyszer üdvözölve az érte- 
kezőt, javaslatát ily értelemben ajánlja elfogadásra.

Kábán József a beszédtanitás sikerét az alkalomszerűségek 
helyes felhasználásában és tanításában találja. Ennek megtehetése 
kedvéért a tananyag havonként való beosztását feleslegesnek, sőt 
károsnak mondja. Javasolja a havi tananyag kimutatás törlését.

Plichta Béla zárószavai után az elnök a szerzőnek gondos, 
körültekintő és szép dolgozatáért köszönetét mond.

Helyesléssel tudomásul vétetik.
15. Az elnök lendületes szavakkal üdvözli Fiume város 

kormányzóját, gr. Nákó Sándort, ki közgyűlésünket jelenlétével 
megtisztelte és kéri, venné pártfogásába a »természet árvák
nak ügyét.

O-méltósága válaszában üdvözli a közgyűlést s kiemeli, 
hogy a siketnéma-oktatásügy iránt már régebbi idő óta érdeklő
dik s jelen állásában sem fogja védenceink ügye figyelmét ki
kerülni.

Örvendetes tudomásul.
16. Az elnök kérésére Plichta Béla felolvassa Gácsér József 

»A siketnémák hazai intézeteinek fentaríása és fejlesztése, a költ
ségek előteremtése« című értekezését.

Az értekezés időszerű voltának bizonyítására az elnök ismer
teti a mai állapotokat. Az intézetek a társadalom támogatásával 
létesültek az ily gondoskodás azonban teher és csőd felé vezet. 
Ezért szükséges a növendékekről a más úton való gondoskodás.

Wentzel József általában helyesli az elmondottakat, de az 
elhagyottá nyilvánítás szerinte nem igazságos. A szegénysorsú 
siketnémákról — szerinte — az orsz. betegápolási pótadóból kel
lene gondoskodni.

Az élénk tetszéssel fogadott értekezésért Klis Lajos elnök 
a szerzőnek jegyzőkönyvi köszönet szavazását indítványozza.

Elfogadtatik. Az elnök ajánlatára a közgyűlés megbízza
a választmányt, dolgozzon ki az elhangzott eszmék alapján
egy törvénytervezetet, mely memorandumként az illetékes
helyen lesz benyújtandó.
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A kormányzó ő méltóságának távozásakor az elnök a gyű
lést 10 percre felfüggeszti.

17. Szünet után Nagy Péter az idő előhaladottsága miatt 
nagyjából ismerteti a jövő évi költségvetést,

mely a választmányhoz utasittatik.
18. Klis Lajos elnök indítványára
a közgyűlés a tengerészeti hatóságnak a rendelkezésre 
bocsájtott kirándulási hajóért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz.
19. Palatínus Károly indítványa a felveendő tanfolyamhall

gatók nagyobb előképzettségéről, melyet indítványozó a köz
gyűlés előtt óhajtott megokolni, de e célból itt meg nem jelent,

levétetik a napirendről.
20. Az aradi kartársak indítványa felett, mely az óratöbble

tek dijának felemelésére vonatkozik, miután e tárgyban a titkári 
jelentésben említett memorandumban már állásfoglalás történt és 
a szükséges lépések megtétettek:

a közgyűlés a választmány ajánlatára napirendre tért.
21. Bihari Károly a következő indítványt terjeszti e lő : 
Kérje fel a S. T. O. E. a nm. közoktatásügyi kormányt,

hogy kötelezze az egyes intézeteket a növendékek orvosi véle
ményeinek, anyakönyvi adatainak a siketnémák váci intézetével 
kapcsolatosan szervezett múzeumban való elhelyezés végett a 
nevezett intézethez való elküldésére. A múzeum pedig kötele
zendő, hogy az összegyűjtött adatokat megőrizze és a feldolgozni 
akaróknak rendelkezésre bocsássa.

A választmányhoz utasittatott.
22. Wenljel József indítványozza, térítse meg az egyesület 

a távol lakó választmányi tagok útiköltségét, vagy annak leg
alább is egy részét.

Az indítvány a választmányhoz utasittatott, mely e 
kérdésben a pénztárnoktól kapott felvilágosítás szerint fog 
határozni.
23. Szotfrid József indítványozza, hogy foglalkozzék az egye

sület a »Siketnémák K özlönyéiben megjelent »A siketnémák 
társadalmi érvényesülése« című 4. közlemény ama részének 
megvalósításával, a melyben a túlkoros siketnémák számára tan
folyamok létesítése javasoltatik.

Ez inditvány elvben elfogadtatván, tárgyalás végett a 
választmányhoz utasittatik.
24. Számvizsgálókul megválasztattak:
Szotfrid József, Markovics Árpád, Válek János.
25. A jövő évi közgyűlés helyének a meghatározása 
a választmányra bizatik.

Több tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért. K. m. f. Klis 
Lajos e. elnök. Vatter Ferenc e. jegyző. Hitelesítjük: Váradi 
Zsigmond, Gönczi Gyula.



184 M agyar Siketnéma-O ktatás 8 —9. sz.

(d sil^eínémál^ íoaábbl^épzése és gazdasági l^épzésüb a 
íot)ábbbépzés szolgálatában.*

Mélyen tisztáit Közgyűlés!
/>/!? iskolát élettel szoros kapcsolatba kell hoyiiK  — 

»Hangoztatják ezt a világegyetem minden nyelvén. De semmi 
sem alakul át oly lassan, mint a közoktatásügyi felfogás és bár 
e jelszóval minduntalan találkozunk, egyáltalában nem állíthatjuk, 
hogy a gondolat teljesen átment volna a köztudatba. Az emberi 
haladás attól függ, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy helyes 
és jó eszme megvalósuljon.« Ezeket a szavakat g ró f Teleki 
Sándor mondotta egy, a népnevelésről irt, igen mély gondol
kozásra valló tanulmányában.

Mi is folyton hangoztatjuk: »Az iskolát az élettel szoros 
kapcsolatba kell hozni!« Ezt az elvet tantervűnk célja is leszögezi 
b) pontjában, midőn iskoláinkról azt mondja: »lehetőleg mind
azon kMhasznú ismereteket birtokába juttassák a siketnémának, 
melyek a gyakorlati életben szükségesek.« Át is érezzük e gondo
lat igazságát, tehát a köztudatban már megvan és még sem tudott 
annak a magyar siketnémaoktatás 100 év alatt testet adni. Azon
ban ezért nincs mit pirulnunk, mert nem valósult még az meg 
sem De 1’ hpée, sem Heinicke hazájában. Nem maradtunk a 
siketnémaoktatás ős-hazája mögött, csak nem ] vagyunk annak 
előtte. És vájjon nem lehetnénk-e előtte?! Én hiszem, hogy 
leszünk. Ennek csak egyetlen-egy feltétele van : merjünk alkotni. 
A sikerhez elég biztosíték siketnémaoktatásügyünk múltja, élet
erős jelene és rohamos fejlődése. Ne várjuk, lessük mindig, hogy 
mi jót és hasznosat tanulhatunk szomszédainktól, hanem tekint
sünk szét magunk körül, hogy mire van nekünk szükségünk és 
teremtsük meg azt.

Vannak helyes és jó eszméink. De, hogy siketnémaoktatá- 
sunk haladhasson, nemcsak időre van szükségünk eszméink meg
valósításához, hanem olyan tényezőre is, amely azokat meg
valósítsa.

Ilyen eszme a siketnémák továbbképzése, mely nemcsak 
helyes és jó, hanem megvalósítása szükséges is, mert e nélkül 
üres jelszó marad a magyar siketnémaoktatásban, h o g y : »az 
iskolát az élettel szoros kapcsolatba kell hozni.«

Rég foglalkoznak már szakembereink a siketnémák tovább
képzésének eszméjével; ennek szolgálatában állottak és állanak 
tulajdonképen az intézetek ipari foglalkoztatói, azonban ez eszme 
állandó formát seholsem nyei'hetett még. Mi ennek az oka? Az, 
hogy a jelszóban kifejezett gondolatot, ha megértették is vezető

* Irta és a „Sikctnémaintézeti Tanárok Országos Egyesületé“-nek 1906. julius 
hó 3—4-én Fiúméban tartott évi rendes közgyűlésén felolvasta: Gönczi Gyula,.
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embereink, de tévedtek annak alkalmazásában, mert értelmével 
ellenkezőleg cselekedtek, vagyis ahelyett, hogy a\ iskolát a\ 
élettel hozták volna kapcsolatba, az életet igyekeztek az iskolával 
szoros kapcsolatba hozni. Ezt tette váci intézetünk éveken át és 
teszi ma is mind az a külföldi siketnéma-intézet, mely az iskolá
ban iparos műhelyeket létesit ahelyett, hogy tanárait küldené ki 
az iparos tanonciskolákba a siketnéma inasokhoz.

Értelmezzük tehát helyesen a siketnémák továbbképzésében 
ama sokat hangoztatott jelszó által kifejezett gondolatot és gondos
kodjunk róla, hogy ki valósítsa azt meg, mert érdekében á ll: 
akkor aztán eszménk testet ölthet és maradandó lesz.

Eddig megelégedtünk azzal, hogy a társadalom humánus 
érzésére támaszkodva, intézeteket alapitottunk és mindent el
követünk, hogy a társadalom áldozatkészségéből fenntartsuk azo
kat, amely tevékenységünkben az állam csupán az által van 
segítségünkre, hogy az intézetekben alkalmazott tanárokat — a 
nagy takarékosság elvének hangoztatása mellett — fizeti. Ez nem 
egészséges állapot. így nagyon ingatag alapra építünk. Szakíta
nunk kell azzal a gondolattal, hogy a siketnémák oktatása a 
társadalom humánus feladatai közé tartozik. Ez ferde felfogás. Az 
igazság az, hogy a siketnémák iskoláztatása és továbbképzése 
első sorban és egyedül az állam kötelessége, sőt nem is humá
nus, nem is erkölcsi kötelessége, hanem elsőrendű anyagi érdeke. 
Az államnak ugyanis arra kell törekednie, hogy tagjai minél 
rendezettebb és jövedelmezőbb viszonyok között éljenek, mert 
ettől függ polgárainak adózóképessége, mely képesség az állam 
életrevalóságának mértéke. Minden egyes tagja az államnak, aki 
nem adózik, tulajdonképen a nemzeti vagyont kevesbíti. Két
szeresen kevesbítik ezt a tanulatlan, sőt nagyrészben a tanult 
siketnémák is, kik hiányos képzettségük miatt nem hogy adózók 
volnának, hanem a társadalom jótékonyságára szorulnak. Ezért 
elsőrendű anyagi érdeke az államnak a siketnémák képzése, még 
pedig oly fokú kiképzése, hogy a hazának ne csak munkás, ha
nem adózó polgárai is lehessenek. Ez a cél pedig egyedül a 
siketnémák általános tankötelezettsége és továbbképzésük által 
érhető el. Ennél a célnál találkozik a mi eszménk megvalósítása 
és az állam érdeke.

Mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy a siketnémáknak to
vábbképzésre van szükségük. Ha őszinték akarunk lenni, be kell 
vallanunk, hogy iskoláink 8 év alatt alig közelitik meg azt a 
célt, hogy a siketnémákat mindazon közhasznú ismeretek birto
kába juttassák, melyek a gyakorlati életben szükségesek. Es ez 
természetes is, mert az iskola nem rendelkezik mindazokkal az 
eszközökkel, melyek célja elérését lehetővé tennék, mivel az 
iskola első sorban iskola, ahonnan hiányzik az igazi élet alkalom- 
szerűsége. Növendékeink akkor szakadnak el tőlünk teljesen, 
mikor legnagyobb szükségük volna a mi útmutatásunkra és terv
szerű vezetésünkre. Saját erejükből pedig nem képesek ezt
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pótolni. Erre vonatkozólag találóan jegyzi meg a siketnémákról 
Baumgartner Fülöp a »Siketnémák Közlönye« első számában irt 
cikkében: »Tanonc koi'ában még gyermek lévén, nem fogja fel 
jövő társadalmi helyzetének komolyságát, inkább játszadozással, 
gyermektréfákkal tölti el szabad idejét, semhogy tanulna. Ha fel
szabadult s már érettebb korba lépett, persze már jobban fel
fogja helyzetét, de akkor először megszokottságból, másodszor 
környezetének befolyása következtében szabad idejét inkább 
mulatozással, mint olvasással, tanulással tölti. Igaz, hogy van 
sok kivétel, de ez még mindig kevés. Igaz az is, hogy ennek 
nem épen egyedül a siketnéma maga az oka.« — Nekünk kell 
tehát segítségükre lennünk, vagyis az iskolában megkezdett mun
kát a továbbképzés által befejeznünk.

Mit értsünk tulajdonképen a továbbképzés alatt ? — Azt, 
hogy ez által a siketnémát teljesen önállóvá neveljük, megélheté
sét elősegítsük, illetőleg a .gyakorlati életben való boldogulhatá- 
sát biztosítsuk.

Hogy a továbbképzés feladatának megfelelhessen, munkájá
nak két főrészből kell állani, u. m. gyakorlati és elméleti kép
zésből.

Ezt az iskola mai keretében nem valósíthatjuk meg. Bizony
ságai ennek azok a hiábavaló kísérletezések, melyek a múltban 
az iskolákban való iparos műhelyek felállításával történtek. Az 
eredmény az volt, hogy az elméleti képzés, különösen a beszéd
tanulás rovására, az intézeti műhelyekből kész munkások helyett 
csak ügyes inasok kerültek ki. — Két urat nem lehet szolgálni. 
Vessük el tehát az intézet keretében létesítendő műhelyek eszmé

jé t és e helyett valósítsuk meg az egész vonalon a siketnéma 
iparos-tanoncoknak esti tanfolyamokon siketnéma-intézeti tanárok 
által való oktatását. Ez nem ütközik nagyobb nehézségbe, mivel 
— tapasztalat szerint — a siketnémák rendesen azon városban 
szegődnek el inasnak, amelyben iskolába jártak. Azért egyszerűen 
ki kell őket venni a rendes inas-iskolák kötelékéből és a helyi 
siketnéma-intézethez utalni.

Hogy pedig a siketnéma-intézetek a siketnéma iparos-tanon- 
cok továbbképzésében az elméleti képzést a gyakorlati képzéssel 
a biztos haszon reményében kapcsolhassák össze, ehhez legfőbb 
kellék az, hogy a siketnémák tanárai az iparos-tanonciskolák, 
ismeretköréből szakképzettséget szerezzenek. Erre a legkedvezőbb 
alkalmul kínálkozik a vallás- és közoktatásügyi miniszternek f. 
évi 38228. számú, — »ö£ iparos-tanonciskolai tanítói tanfolya
mok szervezete és tantervét tárgyában kiadott rendelete. E ren
delet értelmében iparos-tanonciskolákban csak azok taníthatnak, 
akik ezen tanfolyamon szakképzettséget szereznek. Vehessenek 
részt ezen a tanfolyamon siketnéma-intézeti tanárok is, akik aztán 
bízassanak meg a siketnéma iparos-tanoncok esti tanfolyamainak 
szervezésével. Azonban nem elég az ily tanfolyamokon az ipari 
ismeretek előadására szorítkozni, hanem a siketnéma iparos-
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tanoncok iskolája képezze természetes folytatását a siketnéma- 
intézeteknek, különös súlyt kell helyezni benne a beszédtanitásra; 
épen ezért különleges tantervet kell számára összeállitani.

Ezenkívül pedig az ily tanonc-iskoláknak folytonos össze
köttetést kell fenntartaniok a siketnéma tanoncok mestereivel. 
Meg kell velük értetni s a siketnéma érdekében rávenni őket, 
hogy munkaközben sem ők, sem alkalmazottaik ne jeleljenek a 
siketnéma inasokkal, hanem a folytonos beszéd által kényszerít
sék azokat az élőnyelv használására. Úgy tüntessék azt fel előt
tük, hogy a nélkül a mesterséget sem sajátíthatják el. Csak 
ekkor fogják a siketnémák érezni és tekintik életszükségnek a 
hangbeszédet.

Eddig az elméleti képzést akarták az intézetek iparoktatás
sal kiegészíteni. Nem sikerült. Fordítsunk hát a dolgon ! Az in
tézetből kikerült siketnéma növendék ipari és gazdasági képzését 
kössük össze elméleti továbbképzéssel. Hozzuk az iskolát az élet
tel szoros kapcsolatba 1 így biztosak lehetünk a siker felől.

Hogy pedig a továbbképzést szilárd alapra fektethessük és 
abban egyöntetűség legyen : annak legelemibb feltétele, hogy a 
továbbképző munkáját egyenlő előismeretekkel rendelkező növen
dékekkel kezdje. Ezért siketnémaintézeteinket egyenlő nívóra kell 
emelni, vagyis minden intézet 8 osztályú legyen. Még pedig 
azon egyszerű oknál fogva nyolc osztályú és nem hat, mert a 
tantervűnk által kitűzött célt 8 osztálylval sem érhetjük el telje
sen, 6-tal még kevésbbé. A hat osztályos intézetek csak megmu
tatják a siketnémának a beszéd igéretföldjét, de nem vezetik 
őket oda be ; a nyolc osztályos intézetek már bevezetik növen
dékeiket a hangzó nyelv ismeretlen birodalmába, meg is muto
gatják nekik az ünnepi nevezetességeket, — de hétköznapi mun
kájukban magukra hagyják őket. Szóval: mikor a siketnémának 
a társadalomba való beilleszkedéséről, munkakörében való egyéni 
érvényesüléséről van szó, akkor nem lehetünk mellette, hogy 
ingadozó jellemét megszilárdítsuk, ernyedő munkakedvét fel
villanyozzuk és a hangbeszédbe vetett hitét elveszni ne hagyjuk. 
Ennek nem a siketnéma az oka, hanem az iskola, mely elemi 
ismeretekkel megtömött növendékét szabadon bocsátja a gyakor
lati élet küszöbén: boldoguljon, ahogy tud.

M. t. Közgyűlés! Valóban »semmi sem alakul át oly lassan, 
mint a közoktatásügyi felfogás.« Erre legjellemzőbb példa gim
náziumainkban a görög és latin nyelv tanításának kérdése. A 
legközelebbről érdekeltek 95 százaléka vallja és hirdeti, hogy 
nincs rá szükség, mert már elvesztette gyakorlati értékét. Aki 
szerelmes az ó-kasszikusokba, ismerje meg önszorgalomból. Még 
sem tudják, mit csináljanak vele. Itt van a polgári iskola. Erről 
születése óta hirdetik, hogy nem jól van úgy, ahogy van, de azért 
nem tudnak rajta változtatni. A mi képzőnket nem is említem, 
pedig ezt is egészen máskép szervezték újjá, mint a szakemberek 
többsége jónak látta volna. Mindezek okát én a külföld példái
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nak szolgai utánzásában találom. Átveszünk mindent úgy, amint 
Németországban, vagy másutt van és nem. gyúrjuk át kellőleg a 
mi speciális viszonyainknak megfelelőleg. Ha pedig valaki közü
lünk életre való változtatással, vagy hasznos új eszmével áll elő, 
akkor, minthacsak mindannyian parnasszusi dicsőségünket félte
nénk tőle, neki megyünk az új eszme emberének, lebíráljuk és 
hacsak lehet, lehurrogjuk azt.

Siketnémaoktatásunk terén sok újitással és módosítással 
találkozunk ugyan, itt van például a tantervűnk, de még mindig 
vannak olyan dolgok, melyek ha nem épen módosításra, de ki
bővítésre szorulnak. Ilyen a siketnémák pályaválasztásának kér
dése. Németországban a helyi viszonyok figyelembe vételével az 
a felfogás alakult ki, hogy a siketnéma legalkalmasabb az ipari 
pályára. Ezt az elvet elfogadtuk mi is és változatlanul hangoz
tattuk 100 éven keresztül. Pedig ha szétnézünk és figyelembe 
vesszük hazánk speciális viszonyát, csudálkoznunk kell szűk 
látókörünkön, hogy a magyar siketnémák számára, kik legna
gyobb részt a szántóföld munkásainak gyermekei, más foglalko
zást nem tudtunk kitalálni, mint az iparos mesterséget.

A földművelés volt ezer éven át Magyarország életforrása, 
erre kell támaszkodnia a jövőben is. De szükséges, hogy régi, 
kezdetleges állapotából kiemeljük azt, tegyük intenzívebbé, hogy 
a kis terület jövedelmezőbb legyen, mint hajdan a nagy volt. 
Természetesen e mellett nem szabad megfeledkeznünk az ipar 
fejlesztéséről sem, mert e nélkül elveszítenénk a vámon, amit a 
réven nyerünk. Franciaország példája azt bizonyítja, hogy a 
földtől való elszakadás az iparban túltermelésre vezet, ami az 
országot válságba sodorja, mert az ipar fölösleges termelése nem 
értékesíthető, az elhanyagolt föld pedig pusztulásnak indul s nem 
adja meg a mindennapi kenyeret népének. Ezért lett újabban 
Franciaországban jelszó : »Vissza a földhöz!« Ebből láthatjuk, mily 
nagy igazsága van a példaszónak: »Mindent a maga idejében és 
rendjén!«

Amint szerencsétlen állapot az ország lakóinak erejét egy
oldalú tevékenységben meríteni ki, úgy szerencsétlen gondolat a 
siketnémákat egyirányú foglalkozásra kényszeríteni. Akkor cselek
szik helyesen az iskola, ha növendékei egyéni hajlamait a pálya- 
választásban nem fojtja el, hanem érvényesülését elősegíti. A 
magyar siketnémák közt bizonyára sok van, kik szívesebben tér
nének vissza szülő falujuk földjéhez, mint valamely nagy város 
szűk műhelyében szorongjanak. Necsak iparost neveljünk tehát 
a siketnémákból, hanem akik arra alkalmasak, azokat adjuk vissza 
a földnek, melyen bölcsőjük ringott.

Azonban ahhoz, hogy a siketnéma kicsiny darab földből is 
megélhessen, a legjövedelmezőbb belterjes gazdálkodásra van 
szüksége. Ezt pedig a szülei háznál nem sajátíthatja el. Képezni 
kell tehát őket arra, mert az intenzív gazdálkodás értelmes mim- 
kást kiván.
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Legjövedelmezőbb gazdálkodás űzhető a kertészettel. Ez által 
aránylag kis területből is tisztességesen megélhet egy család. Ez 
a gondolat vezérelte Kecskemét városát, midőn a siketnémák 
iránt táplált humánus érzésétől áthatva, felvetette egy kertészeti 
iskola felállításának eszméjét siketnémák számára és amint az 
eddigi jelekből látható, biztosra is vehető annak létesítése. Ha 
egy város ily humánus és a siketnémákra fontos szociális dolog 
keresztül vitelére válalkozik, akkor nekünk, a siketnémák taná
rainak, erkölcsi kötelességünk annak a városnak terve megvaló
sításában közreműködnünk, az államnak pedig anyagi érdeke azt 
a várost támogatni, mert ez által a társadalom egyik elárvult 
osztályát segíti a haza adófizető polgárává nevelni. Áz államnak 
kell tehát módot nyújtania arra, hogy a siketnémák ne csak 
művelni tanulják meg a földet, hanem a termést értékesíteni is 
tudják s igy önálló gazdákká vagy kertészekké lehessenek. Mi 
pedig megbocsáthatatlan hibát követnénk el, ha meg nem ragad
nánk az alkalmat, mely a kertészeti iskola megalapításával ideá
lis eszközül kínálkozik a siketnémák továbbképzésének egy 
egészséges irányban való megvalósítására.

Hogy miként vélem én ezt megoldhatónak, az alábbiakban 
mondom el.

A gyakorlati képzést elméleti továbbképzéssel kell össze
kapcsolnunk a siketnémák gazdasági, illetőleg kertészeti képzésé
ben is. Az elméleti továbbképzés által jutathatjuk növendékein
ket a hangzó nyelvnek oly mértékű birtokába, hogy ez által tel
jesen önállókká lesznek s felvehetik a versenyt halló ember
társaikkal a piacon, ahol munkájuk termését saját hasznukra 
értékesíthetik. Be kell vezetnünk őket a beszéd azon körébe, 
mely az adás-vevés, alkudozás formáit felöleli, hogy árúikat 
kínálni tudják és a vevő közönséggel folyékony beszéd által 
érintkezhessenek. Mindezt alkalomszerüségekben nyújthatjuk nekik, 
de csak akkor, ha a siketnémák számára külön gazdasági, illető
leg kertészeti iskolát állítunk fel. A hallók számára való hasonló 
intézményekben ezt a célt nem érhetjük el, mert azokban a 
siketnéma ép oly helyzetbe kerülne, mint amilyenben most a 
siketnéma iparos-tanoncok vannak, sőt rosszabbá, mert esti tan
folyamok által sem segíthetnénk rajtuk.

Hogy az ily iskola feladatának megfelelhessen, vagyis, hogy 
célját elérhesse, ahhoz én 3 esztendőt tartok szükségesnek, azaz 
a siketnémák kertészeti iskolájának 3 évfolyamúnak kell lenni. 
Jellege, a dolog természeténél fogva, csak internátus lehet. Mun
kájának két főrészből kell állani, u. m .: gyakorlati és elméleti 
képzésből.

A gyakorlati képzés foglalja magába a szorosan vett foly
tonos munkát s az azzal járó nyelvi magyarázásokat; az elméleti 
képzés pedig a fősúlyt a nyelvnek alkalomszerű elsajátítására 
fektesse, melynek legtermészetesebb eszköze a társalgás lehet 
munkaközben, az elvégzett munkáról szóban és Írásban adott
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napi vagy heti jelentés és az elárusitásban való tevőleges 
résztvétel.

Az önállóságra nevelés szempontjából fontos, hogy a növen
dékek, mikor már arra alkalmasaknak látszanak, önálló munka
körrel ruháztassanak fel, vagyis az úgynevezett inspekciós rend
szer alapján, kellő felügyelet mellett, felváltva vezesse és intézze 
naponta az egyik a kertben, a másik a méhesben, harmadik a 
selyemtermelésnél előforduló munkákat; ugyanígy kell őket al
kalmazni az elárusitásnál. Eljárásukról pedig a társalgási órán 
tegyenek jelentést, hogy a beszédben gyakorolják magukat.

A siketnémák kertészeti iskolájának kétféle munkaköre, 
kétféle munkaerőt kíván.

A gyakorlati képzéshez gyakorlati kertészekre, méhészre, 
selyemtermelőre van szükség, még pedig olyanokra, kik a mun
kában jó példával járjanak elől, vagyis mintegy a növendékek 
előmunkásai legyenek. Ezek álljanak egy főkertész felügyelete 
alatt, aki egyszersmind a gyakorlati ismeretek előadója is legyen 
és tartozzék felelőséggel az anyagi haszonért.

Az elméleti továbbképzést csak siketnémaintézeti tanár 
végezheti, mert egyedül annak van ahhoz való szakértelme, 
hogy a siketnéma csonka beszédtudását kiegészítse. Az elméleti 
továbbképzés eredményéért pedig csak abban az esetben vállal
hatunk felelősséget, hogy a siketnémából teljesen önálló, az 
élet küzdelmében halló embertársaival versenyképes kertészt 
nevelünk, ha a siketnémák kertészeti iskolájának szellemi veze
tése siketnémák oktatásával foglalkozó szakember kezében lesz. 
És ennek a vezetőnek a siketnémaintézetek igazgatóságaitól tel
jesen függetlennek kell lennie. A továbbképzők nem lehetnek 
alárendeltjei az elemi ismeretek iskoláinak. Munkakörük egészen 
más és feladatuk sokkal nagyobb annál, mintsem önálló igazga
tásra ne lenne szükségük.

Talán nem lesz felesleges megemlítenem azt sem, hogy ki
nek a hatáskörébe tartozzék a siketnémák felállítandó kertészeti 
iskolája, ki gyakoroljon a felett felügyeletet?

Itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy nekünk a tovább
képzéssel az a célunk, hogy a siketnémák elemi oktatását be
fejezzük, melyre a hangzó beszéd tökéletes elsajátíttatására van 
szükségünk : azért a siketnémák kertészeti és továbbképző isko
lájának a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe kell 
tartoznia, mert az szervezheti azt céljának megfelelőleg. Mivel 
pedig oly irányú gazdasági képzés szolgálatában áll majd az, 
mely szociális szempontból igen fontos, mert a konyhakertészet, 
méhészet és selyemtermelés fellendítésére és terjesztésére lesz 
hivatva, azért fenntartásához járuljon hozzá a földmivelésügyi 
minisztérium is. Különben előreláthatólag oly jövedelmező intéz
ménnyé válik a siketnémák kertészeti iskolája, hogy fenntartása 
nem kerül nagy költségbe, mert tagjai mind produktív munká
sok lesznek és ennek az iskolának nem szabad más gazdasági
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iskola mintájára kísérletező állomásnak lenni, hanem hasznot- 
hajtó, jövedelmező telepnek, hogy a növendék lássa, miként 
lehet megélni a föld terméséből.

Kecskemét városa a siketnémák kertészeti iskoláját országos 
jellegűnek tervezi. Ne irigyelje tehát egy siketnémaintézet sem, 
hogy nem az ő városában létesül az, hanem egyakarattal, közös 
erővel segítsük megteremteni azt, úgy a siketnémák boldogulha- 
tása, mint egy szép eszménk, a továbbképzés megvalósítása 
szempontjából. Hátha ezzel is előbbre lennénk egy lépéssel a 
külföldnél!

Közoktatásügyi kormányunk biztosan segítségünkre lesz, 
mert megmondotta: »alkalmas helyeken a kertészet vagy más 
hasznos foglalkozás révén lenne a siketnémák kenyérkeresete 
fokozatosan biztosítható. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy e 
célból az összes intézetek és felügyelő-bizottságok egységes 
közreműködésének biztosítása és a versengés kerülése, a siker 
alapfeltétele. — Az ily irányú kezdeményezést és akciót, a ma
gam részéről is, a legjobb indulattal támogatnám.«

Észszerű iskola s ezzel szoros összefüggésben a helyi viszo
nyokkal számoló elméleti képzés, gazdasági és ipari nevelés az 
államháztartásra, ha csupán anyagi szempontból tekintjük is, 
csak nagy előnyöket biztosíthat.

Összefoglalva a siketnémák továbbképzéséről és kertészeti 
iskolájáról mondottakat, a következőkről kérem ki a m. t. Köz
gyűlés ítéletét és döntését:

1. Mondassák ki a siketnémák általános tankötelezettsége és 
továbbképzésük szükségessége.

2. Minden intézet 8 osztályú legyen.
3. Minden siketnémaintézettel kapcsolatban a siketnéma 

inasok számára iparos-tanonciskolák szerveztessenek.
4. Az iparos-tanonciskolai tanítói tanfolyamokra siketnéma- 

intézeti tanárok is vétessenek fel.
5. Szükség van a siketnémák számára külön felállítandó 

gazdasági, illetőleg kertészeti iskolára.
6. A siketnémák kertészeti iskolájában a gyakorlati képzést 

elméleti továbbképzéssel kell összekötni. Ezért ez az iskola 3 
évfolyamú legyen és önálló igazgatással bírjon.

7. A kertészeti iskola növendékei gyakorlatilag képeztesse- 
nek ki a konyhakertészetben, gyümölcstermelésben, szőlőműve
lésben, méhészetben és selyemtermelésben.

8. A gyakorlati képzés fő eszköze az állandó munka legyen, 
melyet szokjanak meg a növendékek úgy tekinteni, mintha már 
is abból kellene megélniük.

9. Előadandó tantárgyak a siketnémák kertészeti iskolájában :
A J  Szaktantárgyak.
A konyhakertészet, gyümölcstermelés, szőlőművelés, méhé

szet és selyemtermelés elméleti ismeretei.
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B ) Elméleti továbbképzés tárgyai:
Az általános természetrajzból, természettanból és mértanból 

annyi, amennyi a siketnémaintézetekben szerzett ismereteik ki- 
bővitéséhez szükséges és amennyinek munkakörükben majd 
hasznát vehetik.

Olvasás, irás, számolás. A legszükségesebb ügyiratok és 
üzleti levelek szerkesztése. Fogalmazásul a végzett munkáról 
Írásbeli jelentések tétele.

A nyelvnek gyakorlati, vagyis igazán alkalomszerű elsajátí
tására társalgás a szabadban munkaközben.

a) A szaktantárgyakat, oly képzett kertészek, méhészek, 
selyemtermelők tanítsák, akik a gyakorlati kiképzést vezetik.

b) Az elméleti kiképzést a siketnémák tanítására képesített 
tanárok végezzék.

10. A gyakorlati dolgok intézése bizassék egy főkertészre, 
aki a munka anyagi hasznáért felelősséggel tartozzék; az intézet 
igazgatása pedig siketnémák oktatásával foglalkozó szakember 
kezében legyen.

11. A siketnémák kertészeti és elméleti továbbképző isko
lája a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe tar
tozzék.

M. t. Közgyűlés! De sokszor felvettem, meg letettem tolia
mat, mikor a siketnémák továbbképzése érintetlen csomójának 
megoldásához fogtam. Mivel vezető fonálra nem akadtam, ketté 
kellett azt vágnom. Azután a darab szálakat oly célból igyekez
tem egymásmellé rakni, hogy mások munkáját megkönnyitsem 
és az utánam következők könnyebben illeszthessék borda közé 
azokat. Kérem azért Önöket, bocsássák meg értekezésem darabos
ságát s a »több szem, többet lát« elvére támaszkodva, mondja
nak véleményt felette és ha igénytelen elveim egyik-másikat jó
nak találják, fogadják el azokat kiindulási pontúi a siketnémák 
továbbképzésének dűlőreviteléhez!

Sitfézeíeinl* anyagi ellátása.*

Tekintetes Tanári Egyesület!
Oktatásügyünknek aktuálisabb kérdése, -— a személyieket 

nem tekintve, — manapság nincs, mint az intézeteink anyagi el
látásáról való gondoskodás. Fontosnak is felette fontos e kérdés, 
mert helyes megoldásától függ oktatásügyünknek további fejlődése, 
vagy visszamaradása. És ha most, a tizenkettedik órában nem gon
doskodunk amaz eszköz előteremtésének módjáról, mely a há-

* A „Siketnéma-intézeti Tanárok orsz. Egyesületéinek f. évi julius hó 3—4-én 
Fiúméban tartott közgyűlésére irta: Gácsér József.
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borúhoz éppen úgy szükséges, mint a békés munkálkodáshoz, 
csődbe jutunk, bizonnyal mondom.

Egyszer egy jómódú kereskedő saját szárnyaira bocsájtotta 
férfikorba lépő fiát, beszélvén hozzá ilyeténképen: »Kedves fiam! 
felcseperedtél, Istennek hála, erőt és okosságot sejtek benned, 
eredj most már a világba és élj meg úgy, ahogy tudsz. Segítséget 
nem adhatok, mert az itthon maradókról gondoskodnom illik.«

EIs elment az ifjú és küzdött a világban férfimódra, de csak 
semmire se ment. Hánytorgásai közben eszébe jutott az apja, az 
ő jó apja, aki felnevelte és meglátogatván, szép szóval, okos be
széddel kérte, csak egy kicsit segítsen rajta, hogy lábra állhasson. 
Az apa félfüllel meghallgatta, de kemény szívvel elútasitotta: »Mit 
gondolsz fiam! az ég szerelméért! ha én reád pazarolnám vagyon
kámnak csak egy részét is, mi történnék akkor az itthon valókkal! 
Menj csak és vesződj és kovácsold ki a saját sorsodat!«

Elment az ifjú ismét, a sok balszerencse majd összetörte lelkét, 
a sok sikertelenség majd elvette reménységét, de küzdött álhata- 
tosan, nehogy keményszivű apjának panasza legyen reá.

A történetnek végét nem tudom, mert .még azt nem ismerem.
Tekintetes Tanári Egyesület! Ez a kis történet a mi sorsunk

nak, a mi küzdelmeinknek mása, a mi végváraink életének pél- 
dázója.

Valóban, ha vidéken elhelyezett siketnéma-intézeteinknek 
küzdelmeit tekintem, ha nézem azt a kényelmes és mégis szigorú 
szemlélődést, mellyel sorsunknak hivatott gondozója bennünket 
olykor-olykor megajándékoz, gyakorta eszembe ötlik az az előbbi 
történet, melynek a végét nem tudom bár, de megjósolni meg
tudnám.

Mi is szétküldettünk a világba, s nyakunkba — mint a mese
beli királyfiaknak — tarisznyát nem akasztottak, abba hamuba- 
sült pogácsát nem tettek, hanem azt mondták, hogy: »hódítsátok 
meg a világot!«

És elmenvén, kihirdettük az örök szeretetnek szent igéit, 
könyörületet kerestünk úton, útfélen, az irgalomnak nevében ko
pogtattunk minden ajtókon s ha olykor reánk mordultak is, mi 
nyájas arccal fogadtuk a goromba tekintetet és tanítványaink 
nyomorult állapotát emlegettük.

így, ilyen körülmények között szereztük mi a statisztika szá
mára a kellemes adatokat, igy szolgáltuk az emberszeretetnek 
legmagasztosabb ügyét, buzgósággal, jószivvel s még csak arra 
sem igen hederitettünk, hogy jár-e érte elismerés, jutalom, vagy 
más mesebeli kitüntetés. Lelki szükségből dolgoztunk, mert pályánk 
szeretete sarkalt bennünket, egészséges, hosszú életre nem tekin
tettünk : egy életem, egy halálom, — gondoltuk mindnyájan, de 
azon a ponton, melyre bennünket sorsunk kirendelt, helyünket 
becsülettel megálljuk.

Az itt mondottakat Isten és emberek panasznéven ne vegyék 
tőlem. Ami kis testi és lelki erőm volt, annak szerény termékeit
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a nagy czélért jószivvel odaadtam és ami ezután lészen, azt még 
szívesebben odaadom, de nagyfokú aggodalmaim vannak a tekin
tetben, hogy hiába való már a mi minden igyekezetünk, határ
kőnél állunk, melynél tovább menni nem lehet.

Nézzünk körül tehát, tanácskozzunk magunk között, amig 
nem késő, hogy mi módon volna biztositható siketnéma-intéze- 
teinknek anyagi ellátása, mert azt ugye mindnyájan tudjuk, hogy 
a jelen viszonyok továbbra fenn nem tarthatók.

Siketnéma oktatásügyünk jelenleg legalább is 80%-ban a 
közjótékonyságra van alapítva. Nincs a leleményességnek az az 
útja, módja, melyet ki ne próbáltunk volna, hogy a közönségnek 
tanítványaink iránt való érdeklődését és áldozatkészségét fel
keltsük. Mikor megszületik az ember, mi már felkeressük, hogy 
adakozzék, mikor gondtalanul űzi gyermekjátékait, figyelmeztetjük 
a nálánál szerencsétlenebbekre, ha iskolába kerül és mikor vizs
gázik, ha lakadalmat ül, vagy akárminémű vigalomban van, ha 
imádkozni templomba, vagy ha mulatni korcsmába megyen, ha 
nyer, vagy ha vészit, jó és rossz időben, reggel és estve, nincs 
olyan életnyilvánulása, melyben mellette ne volnánk s még ha
lálos ágyán is arra kérjük, hogy ne feledkezzék meg a siket
némákról.

Hát hiszen ez mind igen szép, nemes, magasztos foglalkozás, 
játszani az érzékenységnek hangszerén,- bizonyára még az Istennek 
is tetsző, de ám ha mindig csak ugyanazt a nótát muzsikáljuk, 
unalmassá válik a muzsikánk.

így lett, hogy oktatásügyünk népszerűségéből, varázsából 
kezd egy-egy kis részt veszíteni s akárhány ember, kihez Istennek 
nevében fordulunk, az ördögöt emlegeti fülünk hallatára.

Mindezeket igen jól tudván, én tanácskozásra összegyűlt 
kedves kartársaimat, nem is ama, talán még lehető újabb módo
zatokra akarom figyelmeztetni, melyeknek alkalmazásával intéze
teink jövedelme a jótékonyság utján fokozható volna, hanem 
inkább azt igyekszem hangoztatni, hogy a siketnémák tanításáról 
való gondoskodás egyenesen állami feladat, sőt állami érdek. 
Szaktanácsunknak is hasonló szellemben tettem meg a tavaszon 
javaslatomat s kértem, hogy maradandó alkotásokban, mint amilyen 
a siketnémák tanításáról való állami gondoskodás is, igyekezzék 
nevének oszlopot emelni. Ámde a mi szaktanácsunknak működési 
körét betöltik az apró ügyek és igy nagyobb méretű tervekkel 
foglalkozni nem ér rá.

Ez csodálatos dolog bár, de úgy van, hogy mi, akik még 
apróbb ügyek elintézésével foglalkozunk napi munkánk közben, 
egy-egy ünnepi alkalommal a messze jövőbe kiható terveket is 
szívesen megbeszéljük, adunk tanácsot azoknak, akik tőlünk ta
nácsot nem kérnek, akik bennünket figyelembe sem vesznek és 
mi mégis csüggedetlen kitartással haladunk megjelölt útunkon, 
egyenesen, előre.

Csak kitartóak legyünk továbbra is!
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Intézeteink anyagi ellátásáról való olyatén gondoskodás, 
hogy igyekezzünk növendékeinket elhagyottakká nyilvánítani, 
kétségtelen haladás az eddigi állapotokhoz képest, ámde ha a 
gyermekvédelmi törvények csak oly mérvű kedvezésben része
sítik intézetünket, illetőleg annak növendékeit, mint eddig, az 
anyagi romlástól nem fogunk megmenekedni. Tudva levő, hiszen 
már néhány éve gyakoroljuk az elhagyottá nyilvánítást, — hogy 
a gyámhatóságok minden növendékünkre a legjobb akarat mellett 
sem terjeszthetik ki az állami gondozást. E mellett a »legjobb 
akarat« is igen gyakran hiányzik, mert helyi hatóságok a helyi 
közterhek emelkedését okozzák az elhagyottá nyilvánítással.: Azután 
az elhagyottá nyilvánítás révén nyerhető összeg nem is elegendő 
egy-egy növendék tartásdijának és egyéb költségeinek fedezésére. 
Valamely újabb intézkedés szükséges tehát, amely egyéb bajokon 
is gyökeresen segit s amely a siketnémák hazai oktatásügyének 
felvirágzását minden tekintetben biztosítani fogja. És ez az újabb 
intézkedés nem lehet más, mint a törvényhozás beavatkozása.

Az állam, amint köteles polgárainak egyéni szabadságát és 
mindennémű jogait megvédelmezni, testi épségét és egészségét 
akárminémű támadással szemben óvni, azonképen köteles polgá
rainak taníttatásáról is gondoskodni még akkor is, ha ez a gon
doskodás tetemes anyagi áldozatokba kerül. Voltaképen pedig 
úgy áll a dolog, hogy a kulturális kiadások nem áldozatok, hanem 
gyümölcsöző befektetések. Mi is egyenkint, akik a vidéki inté
zetek vezetésével vagyunk megbízva, mikor a társadalomhoz, 
vagy erkölcsi testületekhez fordulunk a siketnémák érdekében 
való kérelmünkkel, azt szoktuk hangoztatni, hogy nemzetgazda
sági érdek a siketnémák tanításáról való gondoskodás. És ha a 
társadalom elhiszi ezt nekünk és erejéhez mérten támogat is ben
nünket, az államnak még inkább el kell hinnie és a közadózásból 
befolyó jövedelmek egy kicsinyke részét a siketnémák megmen
tésére kell fordítania.

A törvényhozásnak egyik teendője tehát az leszen, hogy 
akár az államkincstár, akár a megyék vagy egyes kerületek ter
hére gondoskodjék a siketnémák tanításáról, másik pedig, hogy a 
siketnémák tankötelezettségét fokozatos megvalósításban ren
delje el.

Vizet hordanék a Dunába — miként Cházár András is mon
dotta — ha az előadottak szükségesség elodázhatatlanságát 
még részletesebben bizonyítgatni akarnám. Közülünk mindenki 
egyformán tudja, hogy a mai viszonyok között, midőn intézete
inknek legtöbbje máról holnapra él, midőn egyik-másik intéze
tünk máris a stágnálás szomorú sorsával küzd, a haladás ki van 
zárva. Mi pedig haladni akarunk, haladni rohamosan, hogy az 
elmúlt idők mulasztásait helyrepótoljuk.

Nekünk szent kötelességünk, hogy amit közvélekedésünk 
jónak, helyesnek ismer el, annak megvalósításáért minden erőnk 
összeszedésével küzdjünk is nap-nap után, mindig, amíg csak
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nagy czéljainkat el nem értük. Majd azok, akik bennünket ellen
ségeknek tekintenek, akik nyilatkozataikban nem átallják azt 
hangoztatni, hogy egyesületünket semmibe sem veszik, idővel 
be fogják látni, hogy nekünk, midőn oktatásügyünk érdekében 
javaslatokat tettünk, azoknak megvalósításáért agitáltunk, igazunk 
volt és éppen ezért helyesen cselekedtünk.

Tekintetes Tanári "Egyesület!
Jelen igénytelen felolvasásommal egy sokunk által táplált 

gondolatnak voltam a kifejezője. Nem hiszem, hogy akadna 
közöttünk csak valaki is, aki velem az elmondottakban egyet ne 
értene. Éppen ezért kérem a Tekintetes Tanári Egyesületet, mél- 
tóztassék határozatiig kimondani:

hogy a siketnémák tanítását állami feladatnak tekinti és e 
végből szükségesnek tartja, hogy törvényhozási úton biztosíttas
sák már meglevő és még ezután keletkező intézeteinknek anyagi 
ellátása, valamint a siketnémák tankötelezettségének fokozatos 
életbeléptetése is.

részletek megállapítását méltóztassék választmányunkra 
bízni. Én a magam részéről szívesen megígérem, hogy választ
mányunk őszi gyűlésén előbbi indítványomnak megfelelő törvény
javaslat-tervezetet előterjesztek.

"Ói) isljolapacloÉ-
E címen mutattuk be 

f. évi március havi szá
munkban Barth német 
siketnéma-intézeti tanár 
új iskolapadjait. Azóta a 
kecskeméti intézet 2 osz
tályt szerelt fel ilyen pa
dokkal s bátran mond
hatjuk, hogy jobb, cél
szerűbb padokat siket
némák számára ez idő 
szerint alig lehet találni. 
De hogy a kartársak is 
jobban tájékozódhassa
nak, sikerült szerkesz
tőségünknek e padok 
kliséjét az azokat előál
lító A. W. Remy neu- 
wiedi gyárostól besze
rezni, melyeket külön- 

1- ábra. böző állásokban bemu
tatunk. A részleteket illetőleg, utalunk f. é. IJI-ik számunkra:
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2. ábra. A gyermekek nagyságkülönbsége.

3. ábra. Ugyanezen gyermekek ülőhelyzetben.
(A gyermekek szeme egy vonalba esik,)

4. ábra. A padok felforditása kitakarítás céljából.
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Ólíaláitos pedagógiai szemle.
Egyik kartársunk a kiejtés tanításáról értekezvén, felvette azt 

az eszmét, hogy ki-ki néhány rövid mondatban tegye a tanítás 
közben szerzett értékesebb tapasztalatait közkinccsé és közölje 
azokat. A Népiskolai Tanügy ez évi 9. számában B. hasonló in
dítványt tesz kartársainak; a megszívlelendő sorokból a követke
zőket közöljük:

»A tanító átveszi pedagógus elődeitől azt, amit a pedagógia 
terén a letűnt nemzedékek fölépítettek. Hosszú évek kellenek 
hozzá, mig az egészet csak hézagosán is megszerzi. Az átvett tu
dást és készséget az egyes nevelő saját egyénisége szellemi háló
zatával átszövi és igy egyéni tulajdonává teszi. Ezen az alapon 
ott folytatja a munkát, ahol letűnt mesterei abbanhagyták és a 
maga csöndes körében hozzáfűzi saját lelkének termékeit. Ezek a 
termékek többé-kevésbbé nagyértékűek s értékes szem mind
egyikben akad. Kiszámíthatatlan annak a kincsnek a becse, amely 
a tanítóság összeségének feltaláló munkájából igy felszínre kerül. 
A nevelés-tanitás ezirányú ágaiból napról-napra mindegyikre jut 
egy-egy gyöngyszem, amely évek folyamán nagy értékké nö
vekszik.

Ez az érték egész teljességében csak akkor marad meg, ha 
az egyes tanító gyöngyszeme nem marad az illető zsebében — 
akarom mondani: iskolájában, hanem nagyobb kör tulajdonába és 
innen a fennmaradó tudáskészletbe megy át. Az egyes invenció
jának a gyümölcse igy igazi szerzett vagyonná lesz, amelyért 
újból dolgozni nem kell. Közkincs lesz a magánvagyonból a jö
vendő nemzedék könnyebbségére és nevelés üdvére. Ha pedig 
ezek a gyöngyszemek elvesznének, akkor a közt éri a veszteség.

Ebből kifolyólag valóban kötelessége volna minden tanító
nak odahatni, hogy az ő egyéni fogásai, nevelői és oktatói m un
kájának ezen gyümölcsei, az ő kidőltével kárba ne vesszenek. 
Az iskolaügyi lapok pedig az általános irányú közlemények mel
lett nyissanak tért ezeknek az apró, de nagyjelentőségű rész
leteknek is.

Olyan állandó rovat, mely ezeket az apróságokat hozná, 
aránytalanul jobban szolgálná a tanitó és az iskola érdekét, mint 
a háborúskodó vagy minden áron újítani és felforgatni akaró 
hosszú közlemények.

Csakhogy ezt a célt az iskolai lapok a maguk jószántából 
és erejéből nem igen tudnák megvalósítani. A lap csak eszköz, 
az igazi tényező csak a tanítóság lehetne. Az egyéni módszertan 
eredményeit csak úgy jegyezhetnék fel a lapok, ha az egyes mód- 
szerészek anyagot nyújtanak hozzá. A k i tehát saját invenciójának 
gyümölcseit becsüli és fontosnak tartja, hogy a\ ö szellemi vív
mánya femnaradjon és terjedjen, ne sajnálja a csekély fárad-
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súgót, írja meg e\t három-négy vagy több sorban és küldje be 
annak a lapnak, amelyet erre a célra alkalmasnak tart.",

Sehol, egyetlen oktatási ágnál sem oly értékesek a tapasz
talásból szerzett ismeretek, a tanítási eljárás közben alkalmazott 
legkülönbözőbb és legleleményesebb pedagógiai fogások ismerete, 
mint. a siketnémák oktatása terén, azért helyesen, az ügy és 
mindnyájunk- érdekében cselekszik, aki tapasztalatait feljegyezve, 
néha-néha közrebocsátja.*

K  i r  e 1*.

Kinevezés és áthelyezés a sil?eínéina*iníézefeknél. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter Bihari Károlyt a siketnémák pozsonyi 
intézethez igazgatóvá, l 'aradi Zsigmondot a siketnémák körmöc- 
bányai intézetéhez igazgatóvá, Rreupl Sarolta tanítónőt a buda
pesti áll. intézethez kézimunka és torna-tanitónővé kinevezte. 
Nécsey Jánost Körmöcbányáról a kaposvári intézethez; Láng 
Istvánt Kaposvárról a szegedi intézethez; Iván Józsefet Bpestről 
a váci intézethez; Müller Lajost Jolsváról Aradra; Schreiner 
Ferencet Sopronból —• Zemkó Pétert Szegedről a budapesti áll. 
intézethez helyezte át.

Kinevezések- A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fülj 
Pál, Eötvös László, Pirovits Jenő, Eminer István, Tóth Zoltán, 
Szentgyörgyi Gusztáv, Derbész Bertalan, Schulmann Adolf, Fehér 
lyároly, Schreiner Ferenc, Zemkó Péter, Láng István, Karnay 
Árpád képesített II. éves tanfolyam-hallgatókat a XI. fizetési oszt. 
3-ik fokozatába kinevezte. A most végzett I. éves gyógypeda
gógiai hallgatókat állami tanítói minőségben: Simándi Pált Jols- 
vára, Vas Jánost Sopronba, Csák Sándort Sopronba, LVinkler 
Sándort Debrecenbe, Krupa Pált Vácra, Tiffer Györgyöt Vácra, 
Horváth Istvánt Szegedre, Fodor Istvánt Kecskemétre, Dávid 
Mihályt Kolozsvárra, Hribik Aladárt Körmöcbányára, Fáklya 
Károlyt Ungvárra, Rózsa Gézát Temesvárra, — egy évi gyakor
latra kirendelte.

Kézügyességi tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a siketnéma-intézetek számára kiadott új kézügyességi tan
terv egyöntetű magyarázása és keresztülvitele érdekében a nagy 
szünidőben a siketnémák váci intézetében kéyügyességi tanfolya
mot engedélyezett és annak vezetésével King Pétert, a szegedi 
intézet igazgatóját és Bartók Lajost, a váci intézet tanárát bízta 
meg. E tanfolyamon a következő tanárok vettek részt : Hrivnák

* A magunk részéről az ily közleményeknek, bármily rövidek is legyenek azok, 
szívesen adunk helyet lapunk hasábjain Szerh.
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László, Zemkó Péter, Láng István, Schreiner Ferenc, Schujmann 
Adolf, Kegler Ferenc, Szentgyörgyi Gusztáv, Záborszky Árpád, 
Kábán József, Pirovits Jenő, Eötvös László, Emmer István, Der- 
bész Bertalan, Gönczi Gyula, Erdélyi József, Fehér Károly, Kar- 
nay Árpád, Iván József, Tiffert György Hribik Aladár, Dávid 
Mihály, Horváth István, Krupa Pál, Vas János, Csák Sándor, 
Fáklya Károly, Fodor István, Rózsa Géza, W inkler Sándor, 
Simándi Pál. Á tanfolyamon résztvevők naponkint. 6 órát voltak 
munkában. Julius hó 23-án kezdődött és augusztus 18-án vég
ződött.

Sngedélvezeít taneszköz. Múlt számunkban ismertettük a 
Borbély Sándor ige- és névragozási táblázatait. Amint ígértük, 
hogy e taneszköznek további sorsáról értesítjük olvasóinkat ini 
most megírjuk róla, hogy a közoktatásügyi miniszter folyó évi 
44986. számú rendeletével e hasznosnak ígérkező tanitási eszközt 
a siketnémák soraiban való használatra engedélyezte.

Bal&rian Károly úr, a wien-döblingi siketnéma-intézet 
tanára, miután vele a Magyar Siketnéma-Oktatás múlt számá
ban megjelent »Karte zűr Verán schaulichung des Standes 
des Taubstummenbildungswesens in Európa« című térképe 
ismertetését közöltem, felhatalmazott annak kijelentésére, hogy a 
jogos kívánalmakra egy, esetleg újabb kiadásban tekintettel lesz, 
és hogy a hibákat nem szándékosan követte el. Erdős István.

■©áltozásol?. Lapunk zártakor értesülünk, hogv Schdffer 
Károly, a siketnémák temesvári intézetének érdemes igazgatója, 
46 évi eredménydús működés után nyugalomba vonul. Ez al
kalommal a nm. vall. és közoktatásügyi Miniszter úr Zádor 
Endrét, a siketnémák soproni intézetének igazgató-tanárát hasonló 
minőségben áthelyezte a temesvári intézethez és a soproni inté
zet vezetésével Völker Józsefet, a siketnémák kecskeméti intéze
tének tanárát bizta meg, kinek helyére ideiglenes minőségben 
Ró^sa Gé\a Il-od éves tanfolyamhallgatót helyezte át Temesvár
ról Kecskemétre.

Nvugfázás. Múlt kimutatásunk óta a »Siketnéma-intézeti 
Tanárok Országos Egyesületé«-nek következő tagjai fizettek tag
sági díjat: 1906-ra Eötvös László (II. f. é.), Váradi Zsigmond, 
Deschenszky Ferenc, Szotfrid József, Istenes Károly és Éliás 
Jakab.
, A »Szemle« 1905. évfolyamára előfizettek : Éliás Jakab és 

Ábrahám János (II. f. é.).
A »Magyar Siketnéma-Oktatás« 1906. évfolyamára előfizet

tek : a siketnémák soproni intézete, Éliás Jakab, Váradi Zsigmond, 
Deschenszky Ferenc, Szotfrid József és Istenes Károly.
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