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1904. évi december 31-én lezárt rangsorozata.

Tankönyv-pályázataink.
Siketnéma-intézeteinkben használandó tan könyvekre hirdetett pályá-

zatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 33340/1904. számu ren-
deletével.

A pályázati határidő mult évi december hó 31-én járt le. Illetékes
helyről értesültem, hogy a kitűzött nyolc pályamunkára csak négy pá-
lyázat érkezett be. És pedig: a II.- Ill. osztály számára irandó tan-
könyvre kettő, a II.- V. osztály számára irandó olvasókönyvre egy,
a természetrajzra egy pályamunka. Pályázat nélkül maradt: a 1V--VI.,
illetve a IV- VIlI. osztály számára irandó tankönyv, a földrajzra,
történelemre, természettan- és alkotmánytanra hirdetett pályakérdés.

Midőn a pályázat eredményéről tudomást szereztem, egyfelől öröm
fogta el' lelkemet, látva a haladást, amely az 1902. évben hirdetett
pályázattal szemben mutatkozik; másfelől azonban elszomorodva, az a
kérdés merűlt fel elmémben, hogy: nem volnának-e oktatásügyünk terén
olyan szakférfiak, akik a kitűzött kérdések mindegyikére emberül meg
tudnának felelni? Önmagamban feltett kérdésemre válaszom ked-
vező volt.

Honnét van hát mégis ez az eredménytelenség? Elmondom az
érdeklődőnek.

Körültekintvén kartársaim között, lelki gyönyörűséggel eltelve lát-
tam azt az óriási haladást és azt a - mondhatni - páratlan tevé-
kenységet, melyet kartársaink működésén kénytelen tapasztalni még a
legelfogultabb bíráló is. "

Tiz évvel ezelőtt, midőn a siketnéma-oktatásügy terér . _
~1~lK. FOISi(0l
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csak 4 ilyen intézet volt hazánkban s ép' hogy e sorokat írom, a
magas kormány és Pozsony városa között a 14-dik siketnéma-intézet
érdekében folynak a tárgyalások.

Tiz év leforgása alatt tehát minden évre jut egy-egy új intézet
felállitása. Az érdem minden körülmények között a magas kormányé.
Nem vitathatja el azonban senki sem az intézetek szervezésére kikül-
dött egyének érdemeit se.

Az intézetek felállítása' alkalmával legtöbb esetben egy épületet -
néhol még ezt sem - kapott a szervezéssel megbizott egyén. Az összes
épületet azután egy fillér nélkül be kellett rendeznie, növendékekkel
ellátnia, akiknek élelmét és ruházatát a nagyközönség áldozatkészségéből
szintén magának kellett előteremteni: A nagyközönség mindenkor áldo-
zatra kész a szerencsétlenek ügye iránt - mondja talán az elfogult
biráló -- s igy nem nagy feladattal áll szemben a szerencsetlenek
ügyének képviselője. Igaza van. Mert ha a nagyközönség elzárkóznék,
hasztalan volna minden erőlködés. De a nagyközönség olyan, mint a
a "nenyúljhozzám" virág és csak addig pártol valami ügyet, amig
az kedvében van néki. Éppen a nagyközönség figyelmének folytonos
ébrentartása, kedvének, tetszésének kedvező mederbe való terelese az,
ami az intézet vezetőinek minden idejét leköti. Ha még hozzávesszük
ezekhez azt is, hogy intézeteink vezetői éppen úgy, mint a többi kar-
társak, heti huszonnégy órai tanitásra vannak kötelezve (e tekintetben
még a nép iskolai igazgatók is felettünk állanak): akkor senki se csudal-
kezzék azon, hogy tanköny-pálvázataink nem érnek el legalább is ....
kellő számú pálvarnunkát.

Még kevesen vagyunk s e kevesek között is igen sok az ifjú, a
kezdő ember, .akinek, hogy nagyobb munkát végezhessen - bármily
jeles tehetségű is - még igen sokat kell tanulnia, tapasztalnia. Kipró-
báltahh szakembereink pedig felette el vannak foglalva a tanitás mellett
az intézetek fentartásának gondjaival.

Ne kicsinyelje senki a huszonnégy órai tanitást, az intézet veze-
tését és fentartásának gondjait s legkiváltképen ne kicsinyelje azt,
midön a tanitásban kifáradt igazgatónak növendékei érdekében hang-
versenyeket, mulatságokat kell rendeznie, talán éppen akkor, midőn
leginkább kivánná a nyugalmat.

Ezekben az okokban találom pályázataink meddőségét, nem pedig
az érdeklődés, vagy a munkakedv és munkaerő hiányában. S ezt szük-
ségesnek látom elmondani, nehogy hanyagsággal vádoltassunk. Mert
képtelenség azt kivánni, hogy valaki jó író, jó tanitó, jó szervező, jó
mulatságrendező legyen és még Isten tudja hányféle jó tulajdonsággal
rendelkezzék.
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Hiszem azonban, hogy eljön az az idő, midőn intézeteink biztos
alapokon fognak nyugodni s akkor a vezetőknek is lesz majd idejük
tudományos dolgokkal foglalkozni. Hiszern ezenkivül, hogy bármeny-
nyire el legyenek is foglalva pályatársaim, ha a nagyméltóságú Miniszter
úr még egyszer pályázatot hirdet a meddőn maradt pályaművekre, azok-
nak mindegyikére fog megfelelő munka beérkezni l

A siketnémák jajkiáltása.
- Heidsiek J .-töl. Magyarra forditotta : Csobánkai (Pivár) Ignác.

(Folytatás.)

Már "Der Taubstumme und seine Sprache" cimü iratom elején
(J. Heidsiek: der Taubstumme und seine Sprache. Verlag von Max
Woywod, 1889. Preis 6 Mark.) rámutattam arra a circulus vitiosusra,
melybe okvetlenül bele kell kerülnünk, hogyha ebbe a mondásba kapasz-
kodunk: "A siketnéma azért nem beszél, mivel nem hall." De még
nagyobb zavarba hoz bennünket Prüssing úr fentebbi állitása. Hiszen
ha a siketnéma beszédünket hallaná, akkor halló volna s mi siketnéma-
tanítók a világ legfölöslegesebb emberei volnánk. A halló siketnéma
többé nem siketnéma és egy siketnémában a hallási képességet feltéte-
lezni, már önmagában ellenmondás. Egy teljes érzékű francia vagy
orosz gyermekről joggal mondhatjuk, hogy az a mi nyelvünket Bern
beszéli, mivel a mi beszédünket nem hallja; de lehessen-e a siket-
némát egy ilyen gyermekkel összehasonlitanunk ? Prüssing úr jól kiérzi
ezen összehasonlitás helytelenségét, de a litteraturánkban gyökeret vert
eme tétel: "A siketnéma azért nem beszél, mivel nem hall" - magát
a schneidemühli éles elméjű szakembert is annyira megtévesztette, hogy
azt oda véli szűkithetni: "A siketnéma azért nem beszéli a mi nyelvün-
ket, mivel a mi beszédünket nem hallja." Prüssing úr az Ő rábeszélési
buzgalmában még arról is biztosit, hogy "ez a mondat nem összeszű-
kitése az első mondásnak, hanem csak annak alkalmazása egy speciális
esetre. Nohát én sehogyse tudom megérteni, miért ne maradhatna egy
általánosságban kifejezett igazság továbbra is igazságnak, mihelyt az
egy magános esetre nyer alkalmazást."

Hogy ama tévedést, melybe Prüssing úr az igazság és világosság
utáni küzdelmében esett, felfedjük, arra a formális logikának egy egész
fejezetét kellene itt fejtegetnünk; de nehogy a siketnéma-oktatási ügy
irodalmát egy új "Gallimathias" -szal gazdagitsam. megpróbálok a schneide-
mühli szakember felfogásához és értelméhez közelebb jutni az által, hogy
olyan dolgokból indulok ki vele, amelyekbe inkább be van avatva, mint
a siketnémaság lényegébe. A poseni kolléga úr bizonyára igazat ád
nekem, ha azt mondom: A hüvelyes vetemények gazdagok tápláló anyag-
ban. Ami itt "az egészről áll, az áll annak részeiről is" és ennélfogva
állíthatom : bab, borsó, lencse gazdagok fáplálóanyagban. Vagyis a
"hüvelyes vetemények" fogalmat szétbonthatom, de kérdés, vajjon
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tehetem-e ugyanazt a siketség fogalmával. Prüssing úr tudja, hogy a
némaság oka a siketség, tehát ismeri az okot és okozatot, a ható erőt
és hatást. Ugyan kérdjük, vajjon Prüssing úr, a Posen-provincia schneide-
mühli siketnéma-intézet igazgatója, vállalkoznek-o reá, hogy a némaság
okait részeire bontsa? A siketség, a hallásnak hiánya, nemleges meny-
nyiség. Vajjon a schneidemühli bölcs vállalkoznék-e rá, hogy a semmit
részeire bontsa? De lassan! Prussing úr a nem létezőhöz csak valamit
adni akar, ő a siketnémában csupán csak a képességet akarja pótolni,
hogya mi beszédünket meghallhassa. De lehet-e a hallás hiányát,
lehet-e a némaság okát részben megszüntetettnek gondolnunk? Ö nem,
Prüssing úr l Itt arról van szó, hall-e valaki vagy nem. Ha asiketnéma
a mi beszédünket hallaná, úgy a kutya ugatását, a ló nyeritését, a
madarak csicsergését, a méh zümmögését, a tücsök cirpelését és a
természet egyéb hangnyilvánulatait is meghallaná. Ha jó volna, ha azt
mondanók : "A siketnéma nem beszél a mi nyelvünkön, mert a mi beszé-
dünket nem hallja", akkor ugyanazon joggal azt is állithatnók, hogy:
a köztünk élő siketnéma a mi nyelvünket nem beszéli, mivel a macska
nyávogását, a galamb turbékolását nem hallja, mert ha ezeket hallana,
úgy ami beszédünk is fülébe hatolna és akkor - halló siketnémával
volna dolgunk. A siketnémánal hallást tételezni fel: épen ez a kép-
telenség.

Az általános igazság, amelyről itt szó van, s amely egyúttal okot
és okozatot, alapot és következményt magába foglal, igy hangzik: A
siketen született néma marad. Már most megengedhetőnek látszhatik
ehhez a sarkigazságot képező igazsághoz ama kérdést függeszteni :
hogy tulajdonképen miért ? - azonban ne higgyük, hogy e kérdésre
egy "mivel" -lel felelhetünk. Mindenekfölött óvakodjunk ezen igazságot
önmagából és önmaga által magyarázni; azt nem mondhatjuk, hogy
ez igy van, mert igy van: a siketen született néma marad, mert siketen
született, rnert ezáltal újból' és újból visszajutunk a Prussing-fele hely-
telen perspektivába, az ő logikai játékszeréhez. t. i. ama fura körhöz,
mely csupán azért kerek, mivel nem szögletes.

Hogyasiketnéma nyelve természetet illetőleg tisztába jőjjünk és
hogyasiketen születettnek a hangbeli beszédhez való viszonyát meg-
határozhassuk. kénytelenek leszünk további általános igazságok után
nézni. A hallás és hangbeszéd hiánya képezik a negativ oldalt ama
jelenségek komplexéhen, melyeket a siketnémánal észlelünk; minthogy
azonban a nem létezőre nehéz épiteni, ennélfogva azokra az oksági vi-
szonyokra (momenta causae) kell figyelmünket fordítanunk, melyek által
a siketnéma a nála fellelhető minuszt kiegyenliteni iparkodik.

A siketen született néma marad ugyan, de vajjon beszédre is kép-
telen marad-e egyszersmind? Ehhez a kérdéshez anémet siketnéma-
tanítók mindig a legnagyobb kétkedő aggodalommal nyultak. Amig
egyesek a hallás szervével nem bírók által létrehozott jelekben és tag-
lejtésekben csak azok állati ösztönének kifejezését akarták látni, addig
belátóbb szaktársak ugyanazokban a jelekben bizonyos nyelvet akartak
ugyan felismerni, ámde a hangnyel v melletti lelkesedésükben ama
nyilatkozati mód értékét mennél lejebb leszállitani iparkodtak. Még
újabb időkben is egész határozottsággal állitják neves siketnéma-tanítók,
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hogyajelnyelv nem szeros értelemben vett nyelv, minthogy müködő
szervhez tapad és ennélfogva abstrakcióra és fogalomképzésre nem
alkalmas. Rössler, az új kernak egy kiváló szakembere azt irja : "Hogy
a jelnyelv egyszerűségében és belső tökéletességében sohasem éri el a
hangnyelvet sennek értékével nem vetekedhetik egy épérzékü ember,
még kevésbbé egy siketnéma kiképzésénel s ezt ennélfogva sohasem
képes pótolni: az egyképen bizonyos."

Ameddig épérzékűekről van szó, bizonyára senkisem fogja a
hangnyelv előnyét a jelnyelvvel szemben kétségbevonni; ámde nekünk,
siketnéma-tanitóknak kötelességünk a hallás hiányában szenvedőknek
kiképzése, és itt igen erősen az a kérdés lép előtérbe, vajjon ama kép-
zési eszköz a mi abnormis növendékei nk számára hasonló értékkel
bir-e? Ugyanaz az orvosság, mely a beteget meggyógyitja, árthat az
egészségesnek, s ugyanaz az étel, mely az egészségesnek erőt kölcsö-
nöz és életkedvét fokozza, halált hozhat a betegre; ugyanaz a dolog
nem mindenre jó. .'

Megcáfolhatatlan valóság az, hogyasiketen született ki birja
fejezni gondolatait, érzelmeit, akaratát és ért hozzá, mint kell magát
környezetével megértetnie, és épen ily elvitázhatatlan tény az is, hogy
a siketnéma az általa alkalmazandó közlekedési eszközökból többet
merit, hogy ő közvetlen környezetének nyelvtanitója és hogy ez a kör-
nyezet a siketnéma által formált gesztusokat és taglejtéseket ellen-
mondás nélkül elsajátítja. Ha már most a Prüssing úr által felállitot,
tétel helyes volna, mely szerint a siketnéma a mi nyelvünket azért nem
beszéli, mivel a mi beszédünket nem érti, még akkor is talányszerüt
hogyasiketnéma, akiben nyilván nyelvteremtő erő rejlik, miért nem alkot
vadonatúj hangbeli nyelvet - jelnyelv helyett. A Prüssing-féle tétel-
nek alapjául e felfogás szolgál, hogy valamely nyelv megtanulásahoz
elkerülhetetlen követelmény a nyelv beli előkép. Ez a régi állitás egé-
szen helyes, mihelyt egy határozott nyelv megtanulásáról van szó, ámde
a siketnéma sokkal magasabb és általánosabb szempontra kényszerit
bennünket. Épen semmi közünk hozzá, hogyasiketnémák Németország-
ban miért nem beszélnek németül s Franciaországban franciául, hanem
az; a kérdés merül itt föl, miért maradnak az egész világ siketen szű-
letettjei némák, rniért teremtenek maguknak jelnyelvet, mig a halló
emberiség mindenütt hangbeli nyelvet hozott létre? Valamint az első
embereknek, épenúgy hiányzik a siketnémáknak is a nyelvtanitójuk ;
ezek épúgy, mint azok, nyelvbeli előkép nélkül jutnak a nyelv birtokába,
csak azzal a különbséggel, hogy a siketnéma a gondolatot láthatóvá
igyekszik tenni, mig a halló ember azL túlnyomólag hangban nyilván itja
és testesiti meg. Ha azonfelül még tekintetbe vesszük, hogya vak-siket-
néma sem hangbeli nyelvet, sem jelnyelvet, hanem tapintási nyelvet
hoz létre, akkor az ilyen jelenségek mélyebb okainak felderítésére kell
iparkodnunk, mert mégis csak meglesznek az okai annak is, hogy miért
folyamodik a siketen született a jelnyelvhez és miért különbözik a vak-
siketnéma nyilatkozásának formájában az épérzékűtől és négyérzékűtől.
Véletlenről és önkényről itt semmiesetre sem lehet szó és épen azért
Walther úrnak, a berlini siketnéma-intézet .•.igazgatójának a leghatáro-
zottabban ellent kell mondanom, ha velem el akarná hitetni es a kép-
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zése alatt levő siketnéma-tanítókat arra akarja kitanitani : "A nyelv
külseje önkényesen van megválasztva, véletlen, alárendelt szerepet ját-
szik." Ennek a tannak okvetetlenül pedagógiai tévedésekhez kell vezetnie,
mivel- minden eddig még meg nem választott kérdést fölöslegessé tesz,
hogy vajjon van - e hát tényleg hangnyelv a siketnémák számára,
hogy vajjon szabad-e eltiltanunk a hallásnélkülitől a taglejtés haszná-
latát és vajjon ezen természetszerű nyelve helyett képesek vagyunk-e
neki kárpótlást nyujtani. De itt érvényesül a nagy angol költö szava:
A természetet kellőkép helyreigazitjuk, Elfeledve a célt, mely őt magát
mozgatja.

A sajátságos teória szerint, amint az most Berlinből a siketnéma-
tanítóképző helyéről terjesztetik, a siketnémaságot ostoba csörgősipká-
nak lehetne tekintenünk. A halló Alalus-nak (Alalus = rendezett nyelv-
vel még nem biró ősember) okos előrelátással kellett a neki rendelke-
zésére álló beszélési eszközök között ; választania" és a siketnéma, aki
mint korunk gyermeke, sokkal kedvezőbb körülmények között él, akinek
a kulturális vivmányok örökségképen hullanak ölébe, vajjon ez a siket-
néma kevésbbé volna-e okos, mint a halló ember, kiskorúsága fokán.
Miért nem "választja" belső gerjedelmeinek nyilvánitasara a siket-
néma is a hangot? Miért nem beszél, miután bebizonyitottan beszéd-
képes szellemmel és egészséges beszédszervekkel bir? Vagy _talán még
a fülnek is a beszélő szervekhez kell tartoznia? "Nem! - felel ama
tapasztalt siketnéma-tanitó - a fülnek a beszédhez semmi köze, mivel
szajunkkal beszélünk, nem pedig fülünkkel."

Az általános nyelvtudomány jelenlegi álláspontján több mint elszo-
moritó, sőt egyenesen érthetetlen, hogy olyan emberek, kik a mi terün-
kön vezető szerepet töltenek be és akiknek a kezébe a szegény siket-
némák jó- és balsorsa van letéve, még mai nap is önkényröl és vélet-
lenről beszélnek, mihelyt a hang- és jelnyelv keletkezéséről van
szó. "Der Taubstumme und seine Sprache" cimű iratomban ezt a téves
felfogást elég kimeritöen iparkedtam megcáfolni és bebizonyitani, hogy
a halló emberiség öntudatlanul választotta a hangot gondolatközlő esz-
közül és hogyasiketnémának természetes szükségképen kell látható
vagyis jelnyelvet létrehoznia. Hogy e kérdést illetőleg távolabbi körök
ítéletét is felhivjam, amely körökben mégis csak az igazság kritériumát
kell felismernünk, a legfontosabb érveinkböl itt is újra közlök néhányat.

Van egy törvény, mely szerint nincs ok okozat nélkül. Az erő
megmaradásának törvénye szerint minden hatás egy következő hatás
oka kell, hogy legyen. Száz kártyalap kellő helyzetben egymáshoz
illesztve, egymásután eldől, ha az első, illetőleg utolsó lapnak nyomás
vagy lökés által eldőlését eszközlöm. A megütött billentyű a neki
átadott erő egy részét tovább adja a húroknak, ezek átadják a levegő-
nek és innen öntudatunkba jut vissza, mint hangérzet, hogy újból
bizonyos idegeket hozzon -' mint ilyen-> mozgásba és a levegő és aether
által adassék át a világűrnek. Az erő megmaradásának ezen törvénye
szerint gémberedik meg a féreg, ha tapossák, csóválja farkát a kutya,
ha visszatérő gazdáját megpillantja, brekeg a béka a mocsárban, cirpel
a tücsök a fűben, hallatja dalát a fülemile. ha rendbehozta fészkét;
zsong-bong az egész természet, midőn május kéjhavában a szerelem
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ösztöne minden élőt édesen hat át. Ezen törvény szarint tartja fenn
magát ez a közmondás is: amivel a szivünk tele,· attól megered a
nyelvünk. De az embernél, akinek belső világa hasonlithatatlanul
nagyobb, mint minden egyéb lényé, nemcsak a nyelv ered meg, hanem
egész teste beszéddé válik s hű tükrévé lesz a lelki indulatoknak. "Az
állati élet reflexe az állati testnek; az embernél a test tükrözi vissza
a lelket." Minél elevenebben van bensőnk fölgerjesztve, annál eleve-
nebbek egyszersmind testünk mozgásai. ,,~átható és hallható testi vál-
tozások, melyeket lelkiizgalmak idéznek elő, elárulják nekünk ama
láthatatlan lelki gerjedelmeket, melyeknek reflexei." (Steinthal).

Nyelv alatt tehát tágabb értelemben á psichikai gerjedelmeknek
a test által való kifejezését értjük. Ezen meghatározás szerint e fogalom:
"nyelv", nincs a kimondott szóhoz kötve, hanem kiterjed az összes test-
mozgásokra, amennyiben ezek az érzelmeknek, képzeteknek és fogal-
maknak, a tudásnak és akarásnak közvetlen kifejezői. Amde a közön-
séges nyelvhasználatban ez a fogalom annyira összezsugorodik, hogy a
nyelv alatt csak hangok és zöngék által történő közlési képességet,
azaz a "mell- és hangmozgás" által való közlést értjük".

Ismeretes dolog, hogy úgy az embereknél, mint az állatoknál is
a belső gerjedelmek legkivált a hangkészülék mozgásai által jutnak
kifejezésre. A megijesztett madár, amely a macskát a fészkéhez kőze-
lcdni látja, szivszakgató panaszhangokat hallat. A kutya, amely gazdá-
jának sétához való készülődését megfigyeli, nyöszörög és aggodalmas,
meg vidám várakozással ugat. Az ember testi és lelki fájdalmainak
nyomása alatt panaszban tör ki ; jókedvű érzésében énekel, ugrál, újjong.
Es ha az ember végre belsejét nyögve kinyilvánitja, ha kiváltképen
a hangnak adatott át a beszélő szerv tiszte, akkor itt nem lehet szó
szándékról és akaratról, nem lehet szó megfontolásról és önkényes
áthárításról. Mert az ember még mielőtt a beszédről és annak előnyei-
ről valamit tudott volna, már beszélt is; mielött különféle nyelvek
értékéről itélt volna, már közelebbről kellett ezeket ismernie. Helyte-
lennek kell jeleznűnk, ha hangnyelvvel nem biró embernek itélő képes-
séget tulajdonitunk a különféle nyelvek előnyei és hátrányai fölött, és
ha öt képesnek tartjuk arra, hogya különféle nyelveszközök között
öntudatosan válasszon. Ha, amint Walther úr teszi, különféle nyelv-
eszközök közötti , választásról," "az emberi hangnak okos és elmés érté-
kesitéséröl" beszélünk, akkor túlokosnak tartjuk a nyelvalkotó embert.
Igy járva el, a mai kulturembert tartjuk szem előtt, s nem gondolunk
arra, hogy a gyermek és az ősember akaratának szűkebb kerlátok
vannak szabva, mint a jelenkor érett férfiának. A gagyogás fokán álló
ember nem birt választással beszéd és hallgatás között, eme vagy ama
nyelveszközök között, hanem azt ragadta meg, amivel a természet őt
megkinálta, ösztönszerüleg és szükségképen. "A nyelv nem találmány,
hanem egy a szellemben létrejövő keletkezés és megszülemlés ; nem
értelem útján létrejött mü, nem szándékos alkalmazása egy keresett
és megtalált eszköznek, mely egy tudatos szükséglet kielégítésére szolgál,
nem is szerenesés kihasználása valamely véletlennek, hanem a nyelv
létrejött anélkül, hogy valaki akarta volna Nem szabad a felfedezé-
sekkel egy osztályba sorozni, hanem úgy tekintendő, mint a természet-
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nek terméke, mint egy fejlődésben levő organizmusz". (Steinthal.) Amint
a madárnak szárnyai megnőnek és velök benne a repülési ösztön is
gerjedez, úgy hogy bizonyos idő mulva elhagyja fészkét, anélkül hogy
a fölött tépelődött volna, vajjon mint kezdje, hogy ide vagy oda érjen;
amint a kisded fölszabaditja kezét és egyenes járást vesz föl anélkül,
hogy afölött törn é fejét, vajjon tanácsos-e kezeit vagy lábait a járás-
hoz használni: épenígy hozza létre az ember bizonyos fokon a beszé-
det, anélkül, hogy szükségesnek tartaná a nyelveszközök fölött tépe-
lődni. A beszélés ösztönét, valamint az eszközöket is hozzá a termé-
szettől kapta az ember; ha ez mind a kettő nem igy állna, akkor az
ember sehasem beszélt volna .. "Az ember nem válogatja a hangot, nem
kölcsönzi magának, hanem adatott és igy megragadja szükségből, ösz-
tönszerüleg, céltalanul". (Steinthal.) Herder szerint az úgyszól va a ter-
mészet képző kezének utolsó anyai kézszorítása volt, hogy ő minden-
kivel vele adta e törvényt: p.e csak tenmagad számára érezz, hanem
érzésed törjön ki hangban. Es ha már most az ember hiúságában okos-
ságával kérkedik, mellyel - amint hiszi - a beszéd eszközének kivá-
lasztásában eljárt, úgy ez a hősködés nem sokat jelent, mert ami ezt
a kiválasztást illeti, hát úgy látszik, egyik ember épen olyan okos,
mint a másik, legalább ez ideig még egy népet sem fedeztek fel, amely
magának többé-kevésbbé tökéletes hangbeszédet ne teremtett volna.

(Folyt. köv.)

Növendékeink ellátása.
A mi oktatásügyünk általánositásának az a legnagyobbik akadálya,

hogy a növendékeink számára rendelt intézeteknek és iskoláknak nem-
csak a növendékek tanításáról és neveléséről kell gondoskodni ok, hanem
- mint közönségesen tudott dolog, - ellátásukról (élelmezésükröl, la-
kásukról) és _ruházásukról is. Ami oktatásügyünk altalánositásának ez
akadályát okozza, szintén tudott dolog közöttünk. Eppen ezért sok al-
kalommal beszélgetünk arról, mikép volna lehetséges az akadálynak
megszüntetése, hogy minél rohamosabb léptekben haladhassunk az ál-
talánositás felé. Több miniszteri rendeletünk is van, mely arra nézve
ad becses útasitásokat, hogy növendékcink ellátási költsége mikép te-
remthető elő. Megtartjuk valamennyi útasitást, sőt tovább megyünk.
Egyes vidéki intézetcinknek igazgatói oly sokoldalú ágilitást fejtenek ki
e tekintetben, mintha életrevalóságukat ezzel akarnák dokumentálni.
Nincs benne hiba. A körülmények kényszeritenek bennünket reá, hogy
intézeteink fejlődését vagyoni alapjának gyarapodásával biztositsuk.
Minden jószándékú kezdeményezés, a leleményességnek minden for-
mája tehát elismerést érdemel, ha e célból történik s ha az eszközök
a humanizmus szelgálataval összeegyeztethetők.

Amde, ha nem is kiapadhatatlan, de sajnálattal tapasztaljuk,
gyéren bugyogó már a forrás, amely 15 hazai intézetünket táplálja.
Például más időket élünk most, mint mikor a kolozsvári intézet meg-
nyilt. Azaz hogy nem más időket élünk, hanem nagy mértékben meg-
szapórodtak a kolozsvári intézet megnyilta óta hazánkban a humanizmus
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szelgalataban álló intézmények, köztük a mi intézetcink is és e sok
intézmény már kevésbbé képes azon egy forrásból elég életfenntartó
táplálokra szert tenni. Egyéb forrás után is kell tehát néznünk, mert
megeshetik, hogy a jótékonyság várása közben elakad szekerünk.

Az elmult esztendőben a Miniszter úrnak oktatásügyünket ér-
deklő intézkedései között, ha nem is a legjelentősebb, de tudomásom
szerint a legüdvösebb volt az a rendelete (11158. sz.), mely 14, illetőleg
15 intézetünk között felosztván az országot, intézeteink igazgató tanácsá-
nak és felügyelő bizottságainak útmutatást adott arra nézve, hogy nö-
vendékeink ellátási költsége mi módon szerezhető meg. Ugyane rendeleté-
vel a Miniszter úr az összes törvényhatóságoknak is a legmelegebb
jóindulatába ajánlotta asiketnémák oktatásügyét, valamint kötelessé-
gükké tette a tanköteles korú siketnémáknak évenkinti összeirását is.

Azonban a rendelet minden üdvös intézkedései között sem tar-
talmaz olyan határozott, kötelezö erejíí rendelkezést, amely az egyes
községeket vagy törvényhatóságokat egyenesen rászoritana arra, hogy
tanköteles korú, szegény sorsú siketnérnáiknak tanitásáról és tanitasuk
ideje alatt ellátásukról is gondoskodjanak. Egyes törvényeinkj-e való
utalással buzditja a törvényhatóságokat az e téren való hathatósabb
közrernüködésre, alapítványok tevésere stb., de nem kivánja meg tőlük,
hogy siketnémaik ellátási költségeit fedezzék is, holott ez ma már inté-
zetcinknek főbenjáró érdeke.

En gondosan áttanulmányoztam nemcsak ezt a rendeletet, hanem
e rendelet által felemlitett törvényeket és miniszteri szabályrendeleteket
is és azt találtam, hogy teljesen szegény növendékeinlmek illetékességi
községei okkal-móddal, törvényes alapon, határozottan kötelezhetők a
tartásdíj fedezésére.

Az 1901. évi XXI. tc., mely a 7--15 éves elhagyott gyermekek
védetrrreröt szol, valáliilm az ennek vegrehajtását tárgyaló llV -c. 190' .
B...JYI. számÚ körrendelet §-ai adják meg a lehetősége arra, hogy

~ndekemkneli: lrö~költségen való nevelését kivánhassuk.
Idézett szabályrendelet 1. §-a igy szól:
"A talált vagy hatóságilag elhagyottá nyilvánitott gyermekeknek

igénye van állami gyermekmenhelybe való felvételre.
Elhagyottnak kell nyilvánitani azokat a 15 éven alul levő vagyon-

talan gyermekeket, akiknek eltartásra és nevelésre köteles és képes
hozzátartozóile nincsenek és akiknek eltartásáról és neveléséről a ro-
konok, jótevők, jótékony intézetek vagy egyesületek kellően nem gon-
doskodnak. "

Eltartáera köteles hozzátartozói a gyermeknek, törvények szerint
az apa, az anya és anagyszülők.

Már most, ha az illető községi elüljáróság bizonyitványáhól az
tetszik ki, hogy a gyermeknek "eltartásra és nevelésre köteles és képes
hozzátartozói nincsenek", akkor a gyámhatóság a gyermeket elhagyott-
nak nyilvánitja és valamely állami gyermekmenhely kötelékébe utalja
s a gyermekmenhely az ilyen elhagyottnak nyilvánitott gyermeket ta-
nitás és nevelés végett valamely legközelebbi intézetünlmek kiadhatja,
melynek a megállapitott tartásdíjat havonkénti vagy évnegyedes rész-
letekben megfizeti.
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Kétségesnek látszik s magam is annak láttam, mig ahhoz értök
ki nem tanítottak, hogy vajjon elhagyottá nyilvánithat-e a gyámhatóság
olyan gyermeket is, akit szülöje - ha a gyermek otthon maradna a
családi körben - valami szegényesen bár el tudna tartani, de aki
már - az eluljáróság bizonyitványának tanúsága szerint is, -- arra
nem képes, hogy intézetcinknek az eltartasi költségét akármi csekély
részben is megtérithetné. A miniszteri rendelet nemcsak az eltartásról,
hanem a nevelésről való gondoskodás hiányát is ism érvül állitja az
elhagyottság kirnondásának tekintetében. A mi siketnémáinkról pedig
- sajnos - könnyü bebizonyitani, hogy nevelésükről nemcsak a
földhöz ragadt szegényeknek, de még a jobb rnódúaknak szülei sem
gondoskodhatnak otthon, mert nevelésökhöz nem értenek. És mikor
ezt én igyagyámhatóságok egyes képviselőinek elmondtam, olyan vá-
laszt kaptam rá, hogy kellő tájékoztatás mellett az elhagyottság ki-
mondásakor a gyámhatóságok bizonyára figyelmen kivűl fogják azt
hagyni, hogy siketnéma növendékeiknek szülei a gyermeket otthon ma-
radása esetén eltarthatnak.

Amint én a törvényből, a miniszteri rendeletből, meg a szó-
beszédből ezeket megértettem, azonnal végignéztem intézetem növen-
dékeinek vagyoni viszonyait s találtam a 38 között vagy húszat olyat,
akinek nevelését 15 éves koraig közköltségen lehet eszközölni.

Azt hiszem, szolgálatot teszek vele hazai intézeteinknek, ha azon
eljárást ismertetem, mellyel én szegénysorsú növendékeirn elhagyott-
ságának kirnondását kieszközölni igyekszem; én legalább, ha valaki
ugyanezt egy évvel ezelőtt elmondta volna, jó néven vettem volna.

Sok irka-firkával jár a dolog, de hát manapság nem igen jut in-
gyen semmihez az ember.

A legelső, hogy a szülök lakóhelyének községi elüljárósága ha-
tósági bizonyitványt adjon arról, hogy kit elhagyottá kivánunk nyilvá-
nittatni, annak sem az apja, sem az anyja, sem pedig nagyszülei nem
képesek gondoskodni eltartásáról és neveléséről. Ezért a bizonyitványért
a szülőknek irtam, hogy ők szerézzék be és küldjék hozzám. Mikor
ezt megkaptam, a szülők nevében kérvényt irtam az illetékes árva-
székhez és azt aláirás végett elküldtem aszülőknek s ugyanakkor fel-
szólitottam őket, hogy az előbb idézett belügyminiszeri rendelet szerint
bélyegtelen és dijtalan kiállttásban kérjék ki az illető anyakönyvi hiva-
taltól a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és szintén küldjék el
hozzám. Mindezeket megkapván, átirat ot szerkesztettem az árvaszékek-
hez, melyben asiketnémák oktatásügyének humánus és nemzetgaz-
dasági fontosságát röviden körvonalazva, magam is kértem az illető
gyermek elhagyottá nyilvánitását, a debreceni állami gyermekmenhely
kötelékébe való utalását és azt, hogyavéghatározatról az árvaszék
engem is értesitsen. Az igy összeállitott papírcsomót elküldtem a meg-
felelő árvaszékhez. A gyermek hová való illetékességévei nem bibe-
lődtem, mert nem is igen értek hozzá. Kegyetlenül bonyolódott dolog
az; sok esetben még a törvényttudok is nehezen tudják megállapitani,
ki hová való illetékességü? En csak azt néztem, ki hová való? - és ahhoz
képest, ha rendezett tanácsú, szab. IQr. vagy törvényhatósági joggal
felruházott városba való volt a gyermek, akkor azon város árvaszeké-
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nek, ha pedig kisközségbe, nagyközségbe való volt, akkor a megyei
árvaszéknek küldtem a kérvényt. Az illetékességet majd kibőtűzi az
árvaszék, annak a dolga az.

Nem mulasztottam el a debreceni áll. gyermekmenhely igazgató-
főorvosát megkeresni, hogy elhagyottá nyilvánított és oda utalt növen-
dékeimet eltartás és nevelés céljából a vezetésem alatt álló intézetbe
adja ki.

Hát most már mi lészen mindennek a haszna? Az, hogy amely
növendékünket eddig ingyen tanitottuk, tápláltuk és ruháztuk, azért
ezuLán egy bizonyos összegü dijat és amennyiben szükséges, számára
ruházatot is kapunk.

A hazai állami gyermekmenhelyek általában a 7-15 éves el-
hagyott gyermekekért, ha eltartás végett egyeseknek kiadatnak, havon-
kint 10 koronát fizetnek. Abelügyminiszteri szabályrendeletnek 73. §-a
szerint siketnémák siketnéma-intézetekbe adandók ki s ugyane rendelet
56. §-a értelmében az ilyen gyermekek tartásdija a rendes tartásdij
felével felemelhető. Egy-egy elhagyottnak nyilvánitott növendékünk után
kap tehát intézetünk havonkint 15 koronát s ezenkivül a szabályzat
36. §-a szerint megfelelő ruházatot is. En pedig ezt a mult állapotok-
hoz képest óriási haladásnak tekintem, rnert mig eddig szegénysorsú
növendékeinkért 200 -240 koronát fizettek intézcteink a ruházati költ-
ségen kivül, addig ezután csak pótolni kell a megállapitott s az állami
gyermekmeohely által pontosan fizetett dijakat. Ha vannak olyan nö-
vendékeink, kiknek tartásdijához a szülők némi összeggel hozzájárul-
nak, de ez összeg el nem éri az évi 150 koronát, akkor ezt is elha-
gyottá nyilvánittathatjuk, az árvaszék kötelezi majd a szülőt arra, hogy

, hozzájárulási részletét pontosan fizesse; nem nekünk, hanem az illető
gyerm ekmenhelyn ek.

A jövő iskolai évre szóló felvételeknél már úgy fogok eljárni,
hogy mindegyik felveendő növendéket előbb elhagyottnak nyilvánittatom,
ha csak szülei a tartásdijat fizetni nem képesek.

Megeshetik, hogy egyik-másik gyámhatóság azon ok miatt, hogy
a szülők a gyermeknek otthon való eltartására képesek, nem nyilvá-
nitja elhagyottnak a gyermeket. Ez esetben a véghatározatot meg-
fellebbezern és ha ez nem használna, fölterjesztést intezek a vallas- és
közoktatásügyi miniszter úrhoz s kérni fogom a miniszter urat, hogy
a belügyminiszteriumtói eszközöljön ki olyan intézkedést, mely szerint
mindazon - növendékeink elhagyottá nyilvánitandók, kiknek tartasdíját
szüleik megfizetni nem képesek.

Akciórnnak eredményéről egészben még nem számolhatok be,
mert a gyámhatóságokhoz beadott kérvények kőzűl eddig még csak
egyre érkezett válasz. Ez azonban kedvező. Szabolcsvármegyének gyám-
hatósága egyik növendékemet elhagyottnak nyilvánitotta s kötelezte
illetőségi községét az eltartasi költségek megtéritésére. A gyermek szűlei
élnek, keresetképesek, de vagyontalanok.

Jó lélekkel ajánlom tehát intézeteket vezető kartársaimnak. hogy
az ismertetett módon igyekezzenek könnyiteni nehéz helyzetükön. Az
idézett törvény- és szabályrendelet bármely könyvkereskedés útján
megszerezhetö s az mindenben bőségesen tájékoztat.
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A vagyonszerzésnek, alapitványok gyüjtésének eddigi módjait to-
vábbra is gyakorolhat juk, mert a gyermekmenhelyek által fizetett díjak
pótolandók s 15 évesnél koros abb növendékcink után egészben ma-
gunknak kell fizetni a tartásdíjat s ezeken kivül tetemes kiadások elő-
teremtéséről kell még gondoskodnunk.

Hiszem, hogy kedves kartársaim szivesen fogadják tőlem ezt a
kis tájékoztatást és oktatásügyünk érdekében értékesiteni fogják. Ebben
a reményben a legjobb sikereket kivánom, Igaz Mester.

HAZAI HIREK.

Ajándékozás. Gróf Andrássy Dénes, a jolsvai Cházár András-
féle siketnéma-intézetet, a maga és boldogemlékű felesége, Franciska
grófnőnek életnagyságú olajfestésü képével ajándékozta meg. A kép
az intézerre nézve igen nagy értékű, mivel gróf Andrássy Dénes
családja az intézetnek legnagyobb jótevője.

Asiketnémák körmöcbányai intézetének fejlődése.
Napról-napra hallunk híreket, melyek vidéki intézeteink örvendetes
haladásaról tesznek tanúbizonyságot. Most Körmöcbányáról értesülünk,
hogy az intézet költségeinek fedezéséhez. Hercsuth Kálmán igazgató
buzgólkodása folytán, Árva vármegye évi 1000, Lipiámcgye évi 1000,
Trencsésunegye pedig évi 2000 korona hozzájárulást helyeztek kilátásba.
Ezen összegekkel a körmöcbányai intézet állandó évi jövedelme 12,500
korona lesz, amely összeg már magában biztosítja az intézet fel-
virágozását.

Pályázat. A siketnémák váci kir. orsz. intézetében 1905. évi
március hó 13-án a Kisteleki Lévay Henrik alapitvány 1000 K. kamata
kiadható lévén, felhivatnak mindazok, kik e segélyt elnyerni óhajtják,
hogy ·a vallas- és közoktatásügvi m. kir, Miniszteriumhozintézett, kel-
lően felszerelt folyamodványukat 1905. évi február 10-ig az alulírott
igazgatósághoz küldjék be. A siketnétnák váci kir, országos intézetének
igazgatósága.

Pályázat. A siketnémák. vakok és hülyék gyógypedagógiai
intézeteihez alkalmazandó női gondozó személyzet, i>iskolanénék" részére
szervezett és az 1905. évi március 6-án kezdődő tanfolyamra ezennel
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly 18-40 éves hajadonok vagy
özvegyek, kik a magyar nyelvet szóban és irásban teljesen bírják, testi-
leg, szellemileg épek s erkölcsileg kifogás alá nem esnek. Elsőbbség-
ben részesülnek azok, lök 4 polgári osztályt végeztek vagy menedék-
házvezetői bizonyitvánnyal rendelkeznek A 3-4 havi tartammal terve-
zett tanfolyamra felvetlek a tanfolyam idején át teljes ellátást, beteg-
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ség- esetén ingyen gyógykezelést nyernek, a vizsgálat letétele után
pedig a felmerülő szükségletek arányában valamely gyógypedagógiai
intézetnél havi 24 korona dijazással, teljes ellátással és egyenruházattal
alkalmazást nyernek. A fölösszámú iskolanéneknek magáncsaládoknál
való elhelyezése terveztetik. A vizsgázott néneknek fogadalom szerint
legalább 3 évig szolgálatban kell maradniok. Az iskolanénék nyugdíj-
ügye ezen időn belül megfontolás tárgyává tétetik. A felvétel iránti
kérvény az aluli rt igazgatóságnál 1905. évi február hó Iő-ik napjáig
d. e. 11-12 óra között személyesen adandó be. Mellékelni kell a
születési bizonyitványt, az eddigi esetleges alkalmaztatásról szóló bi-
zonyitványokat, orvosi és közhalóság által kiállitott erkölcsi bizonyit-
ványt. A siketnémák váci ldl'. orsz. intézetének igazgatósága.

Nyugtázás. A szegedi közgyűlés óta a "Siketnéma-intézeti
Tanárok Országos Egyesületé" -nek következő tagjai fizettek tagsági
dijat, 1903-ra: Wentzel József, Kabán József, Nécsey János, Lusztig
Emma, Herodek Károly és Válek János; Hl04-re: Németh László, Nagy
Péter, Taritzky Ferenc, Klinda Kálmán, Greiner László, Borbély Sándor,
Klis Lajos, Bihari Károly, Hövényes Antal, Wentzel József, Palatinus
Károly, Lusztig Emma, Markovics Árpád, Nécsey János, Ehling Jakab,
Kondra Mihály, Szotfrid József, Hertilla Szilárd és Völker József.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

G. T. Debrecen. Részünkről e polémiát befejezettnek tekintjük. A áldatlan
vilából haszna senkinek- sem lehet, abból legföllebb csak kár származliatik. A dolog
leülönben is ki van meritve s a közlöttekböl az igazságot mindenki levon hatja.
K. K. Kaposvár. Miért hallgat olyan sokáig? Küldeményeit várjuk. Üdvözlet!

A B C - é sOl vas ó k o"n y va. besz,édtanitás szolg~latában" a
siketnémák I. oszt. szamára. Írták

Németh L. és Váradi Zs. Ára 80 fill. Megrendelhetö e lap kiadóhivatalában .

Gyógypaedagogiai Szemle
.

I, II, Ill, IV, V. évf. 40 kor. helyett
25 kor. kapható akiadóhivatalban.

Tanulmány u' tI' jegyzetek az Osztrák- és Németbirodalom
- jelesebb gyógypaedagogiai intézetei-

1'ő1. Irta Herodek Károly, a vakok budapesti kir. orsz. int. h. igazg. Ára 2 kor.



30 SZE M L E 2. sz.

Gyógypaedagógiai intézetek
1904. évi december Bl-én lezárt rangsorozata.

~ö ~
A jelenlegi fizetési
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korona

*Vili, fizetési osztály,
Igazgatók:

Pivár Ignác 1895. X/22. 4000 - Budapest
Roboz József 1895. X/22. " 700 Temesvár
Berkes János 1900. V/5. 3600 -- Budapest
Borbély Sándor 1900. V/5. "

- Vác
Tariczky Ferenc 190L VI/24.

"
700 Kolozsvár

Sehiiffer Károly 1901. VI/24. "
- Temesvár

IX, fizetési osztály,
II

a) csoport.
Igazgató-tanárok:

Klinda Kálmán 1897. V/8. 2900 480 Kaposvár
Nécsey János 1897. V/9.

"
400 Jolsva

Eliás Jakab 1897. V/12. » 560 Arad
Németh László 1900. V/5.

"
480 Kecskemét

Klis Lajos 1901. VI/24. 2600 - Budapest
Herodek Károly. 1901. VI/24.

"
800 "Gácsér József 1901. VI/24. _

" 560 Debrecen
Klúg Péter 1902. VII/l 7.

"
- Szeged

Zádor Endre 1902. XII/22. " 560 Sopron
Mlinkó István. 1904. XII 1.

"
- EO'er

W~ '" .

b) csoport.
Tanárok:

IIEgyüd Lajos 1897. V/9. 2900 480 Vác
Ulrich Géza 1897. V/l1.

"
560 Kolozsvár

Bartók Lajos 1897. VII/25. " 480 Vác
Moussong Pál 1897. VII/25.

" " Vác
Akos István 1901. VI/24. 2600 800 Budapest
Nagy Péter 1901. VI/24 ..

"
560 Kolozsvár

Stanzel János 1902. XII/22.
" " Temesvár

Bihari- Károly 1902. XII/22.
" 480 Vác

Lovács József 1904. XII 1.
" 800 Budapest

* A fizetések közé nincsenek beszámitva az ötödéves és az igazgatói pótlékok.
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PauU István 1904. XIIi. 2600 560 Kolozsvár
Szotfrid József 1904. XIIi. 480 Vác
Válek János 1904. XIIi.

" " "V áradi Zsigmond 1904. XIIi. 800 Budapest

X. fizetési osztály.
Pisohinger Nándor 1890. VI/29. 2200 700 Budapest
Horváth Atilla 1894. I/~4. "Skultéty Lajos 1897. Vm/24. " "Hertilla Szilárd 1899. VII/6. 490 Temesvár
Török Sándor

11
1900. V/5. 700 Budapest

Wentzel József 1901. VI/24. 420 Ungvár
Sém Lajos 1901. VII/6.

"
700 Budapest

Heresútb Kálmán 1901. IX/28. 2000 350 Körmöcbánya
Káplán Gyula . 1902. VI/27.

"
700 Budapest

Kelemen Ignác 1902. VI/27. " "Csapó György 1902. VI/27.
"

350 Borosjenő
Eltes Mátyás 1902. VI/27. 700 Budapest
Török Gyula 1902. VII/17.

" "Palatinus Károly 1902. XII/22.
"

420
Völker József 1902. XII/22. » "Schannen Péter 1902. XII/22. 490
Hobler Rezső 1903. XII/28.

11
»

Kirschenháuter Ferenc 1903. XII/28. 700
Schnellbach Ferenc 1U04. XI/i.

"
420

Markovich Árpád 1904. XI/l.
" "Kabán József 1904. XIIi. 490

Deschenszky Ferenc 1904. XI/l. 700
Kegler Ferenc 1904. XI/l. 420
Szabady Géza 1904. XI/l. 700
Szabados Odön 1904. XI/l. 490
Ehling Jakab 1904. XI/i.

"Horváth Pál 1904. XI/l. 420
Kondra Mihály 1904. XIIi.

"Medgyesi János 1904. XII 1. 700
Halenkovics Fanny 1904. XIIi.

XI. fizetési osztály.
Fodor Anna 1878. IX/7. 1-600 600 Budapest
Kossovits József 1889. lX/19. "
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Weiser Adél 1889. X1/12. 1600 360 Vác
Horváthné Szabadi L. 1892. VII/16.

"
600 Budapest

Hinnerné Griffeton L. 1899. VI/I0. " 420 Temesvár
Pápai Mária 1897. V/2. "

360 Vác
Kleitsch János 1902. VII/17. 1400 600 Budapest
Zattler Ida 1902. VIlI/9. "

420 Kolozsvár
Scholtz Lajos 1903. VII/18. " "

Debrecen
Vatter Ferenc 1903. VII/18. "

360 Vác
Hövényes Antal 1903. VII/18. " " "Erdős István 1903. VII/18.

" " Kecskemét
Govrik Béla 1903~ V1I/18. " 300 Jolsva
Istenes Károly 1903. VII/18.[

"
600 Budapest

Rediger Károly 1903. VII/18. " 420 Arad
Gönczi Gyula 1903. IX/16.

"
360 Kecskemét

Sándor Lajos 1903. IX/16.
"

600 Budapest
Veress Lajos 1903. IX/16. "

360 Eger
Greiner László 1903. XII/28.

"
420 Szeged

Kolunbán Károly 1904. VIII/4.
" "

Kolozsvár
Hrivnák László 1904. VIlI/5.

" "
Temesvár

Lichtensteiger József 1904. VIlI/5. "
360 Eger

Plichta Béla 1904. VIlI/5. "
420 Szeged

Piroska Károly 1904. VIlI/5. " 300 Jolsva
Schreiner Miklós 1904. VIII/5. " 360 Vác
Vissy János 1904. VIlI/5.

" " "Wolkóber János 1904. VIlI/5.
" " "Záborszky Árpád 1904. VIlI/5. " " [ "Schwanner Gyula 1904. IX/IO. " "

Kecskemét

X. fizetési osztály.
Gondnok:

Krakker Kálmán 1897. V/6. 2200 - Vác

XI. fizetési osztály.
-

a) csoport. .
Vitár Rezső 1902. II/16. 1400 - Budapest

b) csoport.
Vakok iparos mesterei:

Blankenstein Gyula 189::;. X/3. 1600 -- Budapest
Jellinek János 1904. III/16 .• "

--
"Teiger József 1904. III/16. "

-
"

Szi1ádi László nyomdája Kecskeméten.


