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Törvényjavaslat-tervezet
a siketném ák tan kötelezettségéről és a siketném ák
intézeteinek anyagi ellátásáról.
— Irta és a Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete válásztmányának
1907. évi március hó 24ik napján tartott gyűlésén felolvasta: Gácsér József. —

Igen tisztelt Választmány !
Amint a jelen gyűlésre szóló meghívóból olvastam, nekem csak
a siketnéma-intézetek fentartási költségeinek előteremtéséről kellene
nézeteimet előadnom. Azonban bátorságot veszek magamnak, egy
lépéssel tovább megyek és a költségek előteremtésére vonatkozó javas
latommal egyetemben a siketnémák tankötelezettségére vonatkozó
javaslatomat is előterjesztem.
Méltóztatnak emlékezni rá, hogy a legutóbbi közgyűlésünkre kül
dött felolvasásomban, bár jobbára a költségek előteremtésének biztosí
tását szorgalmaztam, felolvasásom végén rámutattam arra is, hogy a
siketnémák legalább részleges tankötelezettségének törvényben való ki
mondása immár elodázhatatlan.
Hiszen egyes intézeteink majdnem annyit szenvednek a növendék
hiány miatt, mint a költséghiány miatt. A pozsonyi intézet csak a mi
nap kelt körlevelében panaszkodja el, hogy egy siketnémát ingyenes
helyre felvett, s apja mégsem adta be az intézetbe. Ugyanilyen eset
az én intézetemnek egy felvett növendékével is megtörtént, hogy t. i.
sem semmiféle biztatásra, sem semmiféle parancsra nem hozta el apja.
Hát még ha szerbe-számba szedjük azokat az eseteket, melyek arról
tanúskodnak, hogy a néhány évig tanult siketnémát szülei akármelyik
percben büntetlenül kivehetik az intézetből és ezáltal sárba dobhatják
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azt a sok nagy erkölcsi és anyagi áldozatot, melyet az illető intézet
keservesen szerzett vagyonából arra az illető tanítványra rápazarolt!
Teszem azt, nekem egy harmadik osztályt végzett tanítványomat, aki
nek pedig a nagyapja megyei virilista, semmi módon sem sikerült a
most folyó iskolai évre intézetembe visszacsalogatni. Pedig a tanítvány
tovább akart tanulni, könyörgött is szüleinek, hogy hozzák vissza, sirt
is érte, hogy nem hozták vissza, de azért még sem hozták vissza.
Szomorúak az ilyen tapasztalatok, s mikor igazgató-tanácsomnak
elmondtam őket, megbotránkozott rajtuk, de azért nem lehet segí
teni rajtuk.
Nem elég tehát a költség, tanítvány is kell, még pedig nyolc,
kilenc esztendeig tanuló tanítvány, mert egyébként mire-kire költenők
a költséget?
Én tehát tapasztalataimban és okoskodásom helyességében biza
kodva, törvényjavaslat-tervezetet dolgoztam ki, mely szól a siketnémák
tankötelezettségéről és a siketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról.
A törvényjavaslat-tervezetet megbirálás, elfogadás és a miniszter úr
hoz való juttatás céljából azonnal bemutatom.
Minden igyekezetem dacára is némi elnézésre szorul dolgozatom,
mert elkészítéséhez csak az utolsó pár napon szakíthattam egy kis
időt, azt is intézetemtől és az éjszakától loptam.
Ha tehát , itt a tárgyalás folyamán bárki is jobbat, helyesebbet
mond és ajánl, mint amit én mondok és ajánlok: azt én természete
sen örömmel elfogadom. Mégis úgy vélekedem, hogy az itt való
tárgyalás, — ilyen rendkívül fontos ügyről lévén szó, — nem lesz
elegendő annak megvitatására, hogy elveiben és szövegében milyen
legyen az a törvény, amely a siketnémák tankötelezettségéről és a
siketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról szól. Jónak látnám e mellett,
ha dolgozatom lapunk legközelebbi számában megjelennék és igy
alkalom adatnék minden kartársunknak a hozzászólásra és idevágó
nézeteinek az előadására.
Igen tisztelt Választmány! Amit most mondani akarok, azt
nemcsak az igen tisztelt Választmányhoz, hanem valamennyi kartár
samhoz kívánom intézni.
E mozgalmunkkal nagy fába vágjuk a fejszénket. Lesznek kishitűek, akik időelőttinek, túlságosan soknak fogják tartani kívánságun
kat. De én, amint a kisii ¡lilékkel sohasem tartottam, akként ezután
sem fogok velük tartani. Hiszen, ha csupa kishitűekből állna a világ,
sohasem történnék semmi, a kételkedés örökös hangoztatásával ki
aludnék még a lelkesedés lángja is. Nekünk e mozgalom sikerének
biztosítására nagyszivű, nagylelkű, bizakodó, reménykedő, buzgó és
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soha el nem csüggedő emberekre van szükségünk, olyanokra, mint
amilyen volt Napóleonnak egyik katonája, aki, mikor a nagy császár
egy rendkívül nehéz műveletet bízott rá, igy felelt: „Felség, ha lehet
séges, már megvan, ha nem lehetséges, majd meglesz.“
Ki-ki az öregebbek közül emlékezhetik rá, hogy az egyházpolitikai
törvények életbelépése előtt csak tiz évvel is mindenki mennyire fázott
ez országban a polgári házasság intézményének még a gondolatától is.
Egy ember volt, aki a közhangulat ellenére nem átallotta évenként
szóvátenni az országnak gyűlésében, hogy megérett már a kor arra,
hogy a házassági jogviszonyokat polgári törvények szabályozzák. Ez
az ember Irányi Dániel volt.
És a sokszor hangoztatott érvek egy egész ország köz-véleményét
meggyőzték, divatos már a polgári házasság intézménye, majdnem
mindenki helyesnek ismeri, sőt némelyek áldják is.
Mi is hasonlóképpen cselekedjünk. Ha az alkalom nem alkalmas
törvény-tervezetünk elfogadására, tegyük alkalmassá. Ha a kor még
talán nem érett meg arra, hogy a siketnémák tanításának szükséges
ségét elismerje, érleljük meg. De ne vesztegeljünk, de el ne csügged
jünk ; ami ma nem sikerült, sikerülni fog holnap.
Ezeknek előre bocsájtása után, bemutatom a többször említett
törvénytervezetet.
*

1. §. A siketnémák éppen úgy, mint az épérzékűek, kötelesek az
elemi ismereteket megszerezni és e végből a számukra fennálló és
ezután létesítendő intézetek tanfolyamait elvégezni. A siketnémák tan
kötelezettsége azonban, a már meglevő és az ezután létesítendő inté
zetek számához képest, csak fokozatosan léptettetik életbe.
2. §. Minden siketnéma nyolc, esetleg tanulmányi előhaladásához
képest kilenc egymásután következő évi tanulásra köteleztetik. A tanu
lás megkezdése mindegyikre nézve szellemi és testi fejlettsége szerint,
hetedik, nyolcadik vagy kilencedik életévében állapittatik meg.
3. §. Később megsiketültek elemi népiskolai végzettségükhöz mér
ten szintén köteleztetnek arra, hogy tanulmányaikat a siketnémák
valamelyik intézetben folytassák és befejezzék.
4. §. Gyengeelméjű, vak, nehézkóros vagy nyomoréktestű siket
némák az épelméjű, éptestű és egyébként is egészséges siketnémák
intézeteiből kizáratnak.
5. §. A siketnémák összes intézeteinek magyar a tanítási nyelve.
Az összes intézetek tantervét és rendtartását a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter állapítja meg.
6. §. Azok a szülők vagy gyámok, kik siketnéma gyermeküket
vagy gyámoltjukat a tanköteles kor elérkeztével intézetbe nem adják,
vagy akiknek siketnéma gyermeke vagy gyámoltja a kilenc évi tanulás
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alatt indokolatlan mulasztásaival az elérhető tanulásbeli eredményt
kockáztatja, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4. §-ának szabványai szerint
büntetendők.
7. §. A siketnémák jelenlegi és jövőben felállítandó intézeteinek
összes, a rendelkezésre álló alapítványok kamatjövedelmeiből nem
fedezhető szükségletei, u. m. intézeti épületek emelése, azoknak fentartása, fűtése, világítása és takarítása, az elméleti és gyakorlati okta
tás, valamint az intézetek szegénysorsú növendékeinek tanulásuk egész
ideje alatt felmerülő eltartási és ruházati költségei pótadóból fedezendők.
Kivételt képeznek az intézetekhez kinevezett igazgatóknak, taná
roknak, tanítóknak, tanítónőknek, gondnokoknak és szolgáknak fizetései
és lakáspénzei, valamint az óraadóknak tiszteletdijai, melyek továbbra
is a rendes állami kiadások terhére utalványozandók.
8. §. A 7. §. első bekezdésében említett kiadások fedezésére az
úgynevezett törzsadók után kivetendő, fokozatosan emelkedő s két
Százalékot túl nem haladó pótadó vethető ki.
9. §. Azok a szülők, kik vagyoni vagy kereseti viszonyaiknál
fogva siketnéma gyermeküknek neveltetési és tanittatási költségeihez
hozzájárulni képesek, ahhoz a hatóságilag megállapított mértékben
hozzájárulni tartoznak is. Hasonlóképen a gyámság alatt levő s vagyon
nal biró siketnémák neveltetési és tanittatási költségei vagyonukból rész
ben vagy egészben megtérítendők.
10. §. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter felhatalmaztatik, hogy:
1. jelen törvény szentesítésétől számítandó 10 év alatt az ország
nagyobb városaiban annyi intézetet nyisson, amennyi az összes tan
köteles korú siketnémák befogadására és tanítására elégséges;
2. a siketnémák oktatásügyét jelen törvény határozmányai alapján
rendeletileg szervezze s a kibocsátandó rendeleteket a szükséghez képest
módosítsa.
11. §. E törvény végrehajtásával a valllás- és közoktatásügyi mi
niszter és a pénzügyminiszter bizatik meg.

Indokolás.
I. A siketnémák iskoláztatását egyebek mellett különösen két
szempont teszi szükségessé: az egyik az általános emberi érzés, mely
előrehaladott korunkban nem engedheti meg, hogy hazánknak olyan
sok polgára, mint amennyien a siketnémák vannak, minden nevelés
és tanítás nélkül növekedjék naggyá s tudatlanságával valóságos cégére
legyen társadalmi életünk részvétlenségének, s a másik a szorosan vett
nemzetgazdasági érdek, mely egyenesen megköveteli, hogy a haza min
den polgára nevelt és tanult legyen, hogy egyéni tehetségeinek érvényesí
tésével hasznára lehessen úgy magának, mint hozzátartozóinak és pol
gártársainak is.
A siketnéma és az épérzékű, ha egyaránt tudatlanul, minden
tanulás nélkül nő fel, nem eshetik egyenlő elbírálás alá, mert mig az
épérzékű tanulás nélkül is boldogulhat az életben, kenyerét megkeres
heti, családját eltarthatja, - addig a siketnéma, ha szakszerű tanítás
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és nevelés nélkül marad, majdnem minden esetben munka- és kereset
képtelen, úgy, hogy egész életében gyámságra, kegyelemkenyérre van
utalva. Nem kicsinyelhető e mellett ama körülmény sem, hogy a tanu
latlan siketnémák éppen tudatlanságuknál fogva minduntalan beleüt
köznek a fennálló jogrendbe s igazságszolgáltatásunk őket vétségeikért
és bűneikért nem vonhatja felelősségre, mert cselekedeteiket illetőleg
nem bírnak kellő belátással és igy tetteik beszámithatatlanok.
A legutóbbi népszámlálás statisztikai adatai szerint hazánkban,
nem számítva a kapcsolt részeket, 22,103 siketnéma találtatott. Ezek
közül 5343 tanköteles korú (6—15 éves), és a tanköteles korú siket
némákból a most folyó iskolai évben csak 1143 részesül oktatásban.
A mai állapotok szerint tehát 4200 siketnéma nő fel minden tanulás
nélkül, igazabban mondva ennyi ember vész el, lesz koldussá és dolog
kerülő csavargóvá.
A siketnémák tanítása és nevelése hazánkban ez ideig nagy rész
ben társadalmi feladatnak tekintetett. Az egyes intézetek tanerőszükség
letének költségeit tárcája terhére a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium fedezte ugyan, de az intézetek legtöbbjének egyéb kiadásai,
melyek pedig a tanerők fizetését jóval túlhaladják, társadalmi jótékony
ságból és törvényhatósági vagy községi segélyekből fedeztettek. Még a
a legrégibb ilynemű intézményünk, a siketnémák váci kir. orsz. inté
zete is társadalmi jótékonyságnak köszönheti keletkezését és részben
fennállását is, amennyiben alapitványainak nagy része egyesek és tes
tületek áldozatkészségének köszönhető.
Az újabban szerzett tapasztalatok azonban beigazolták egyrészt,
hogy a társadalmi jótékonyság a meglevő 16 intézet fejlődését sem képes
biztosítani, úgy, hogy azoknak egyike-másika stagnál, többje pedig a
szükséggel küzködik, másrészt pedig, hogy tanitási kötelezettség nélkül
ez intézetek sem kaphatnak elegendő növendéket, vagy ha nagy után
járással kapnak is, azoknak nem kis százaléka néhány évi tanulás után
tanulmányainak befejezése nélkül önként elhagyja az intézetet.
Indokolt tehát törvénnyel biztosítani úgy a siketnémák tanköte
lezettségét, valamint intézeteink anyagi ellátását is.
Azonban, tekintettel arra a körülményre, hogy még 4200 siket
némának iskoláztatásáról van szó, az általános tankötelezettséget márólholnapra nem lehet kimondani, mivelhogy ily nagyszámú növendék
seregnek befogadására sem elegendő intézetünk nincs, sem pedig taní
tására megfelelő számú tanerőnk. Ezért szükséges átmeneti állapotként
a részleges tankötelezettség biztosítása.
II. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. rendelkezései szerint az épérzé
kű ek tanitási és tanulási kötelezettsége 9 évig, vagyis hatodik élet
évüktől kezdve tizenötödik életévükig tart. E között s a jelen törvény
javaslat-tervezet által előirt rendelkezés között csak az a különbség van,
hogy mig az épérzékűek mindnyájan 6 éves korukban köteleztetnek az
iskolábajárás megkezdésére, addig a siketnémák testi és szellemi fej
lettségük szerint 7, 8 és 9 éves korukban. Továbbá, hogy mig az ép
érzékűek csak hat évig járnak mindennapi iskolába, s azután 3 évig
az ismétlőbe, addig a siketnémák nyolc, esetleg kilenc évig részesül
nek mindennapi oktatásban.
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E különbséget indokolttá teszi ama körülmény, hogy a siket
némák hat éves korukban csak kivételes esetekben alkalmasak a tanu
lásra és tanításra, mert a siketnémákra nézve a tanulás aránytalanul
fárasztóbb, mint a hallókra nézve és éppen ezért tőlük a tanulás
nagyobbfokú fejlettséget kiván, mint a hallóktól. A tapasztalatok pedig
azt mutatják, hogy a siketnémák még testi fejlődés dolgában is hátra
maradnak a hallóktól, mert az a betegség, mely őket siketnémákká
tette, a testi és szellemi fejlődésükben is visszatartotta.
Az épérzékűek hat évi mindennapi tanulása mellett a siketnémák
nak nyolc évi mindennapi tanulásra van szükségük, egyrészt, hogy a
hangzó beszédet, másrészt pedig hogy azon ismereteket, melyeket az
elemi iskolai növendékéinek hat év alatt megtanít, elsajátíthassák. A kilen
cedik évi tankötelezettség csak mint esetlegesség szerepel azokra a
siketnémákra nézve, akik valamely osztályt, különösen az első osztályt
elégtelen előmenetelük miatt ismételni kénytelenek.
III.
Később megsiketültek, akik t. i. elemi népiskolai tanulásuk
közben vesztik el hallásukat, szintén siketnémáknak tekintendők,
amennyiben ha a beszédnek ajakról való olvasását idejében meg nem
tanulják, csekély kivétellel, teljesen megnémulnak, mig ha megsiketülésük után siketnémák intézetében, a képzettségüknek megfelelő osz
tályban tanulmányaikat folytatják, beszélőképességük nemcsak meg
marad, hanem ismereteik is bővülnek. Ezek tankötelezettsége tehát
ugyanazon okoknál fogva, mint a siketnémáké, szintén kívánatos és
szükséges.
IY. Gyengelméjű, vak, nehézkóros vagy nyomoréktestű siket
némák azért zárandók ki az épelméjű és éptestű s egyébként is egész
séges siketnémák számára rendelt intézetekből, mert az ilyeneknek
tanítása, ha különben némi eredménnyel kecsegtető is, fölötte lassú
menetű, úgy, hogy a normális szellemi képességgel biró siketnémákkal
nemcsak hogy lépést nem tarthatnak, de együtt való tanításuk nevelési
szempontból határozottan káros volna. Ezeknek a szerencsétleneknek
inkább ápolásáról és eltartásáról kellene gondoskodni s számuk cse
kélyebb volta is lehetővé tenné azt, hogy a társadalom fokozottabb
rokonszenve feléjük fordulván, rajtuk és tehetetlen állapotukon segítsen.
V. Az újabbi népoktatási törvény megköveteli, hogy az ország
összes elemi népiskoláiban a magyar nyelv oly mértékben tanittassék,
hogy idővel a haza minden polgára e nyelvet ne csak értse, de
beszélje is. Ugyanazon okoknál fogva szükséges, hogy a siketnémák
is tudjanak magyarul. Nemzetiségi vidékről származó siketnémák szá
mára nem biztosítható anyanyelvűknek külön való tanulása és taní
tása is, mivelhogy a siketnémák intézeteinek nagy és nehéz tanitásbeli feladataik mellett ez úgy sem volna megvalósítható.
A tanterv és rendtartás megállapításának jogát szükséges fentartani a vallás- és közoktatásügyi miniszter számára jórészt az egy
ségesség és ellenőrzés könnyebb gyakorolhatása végett, de meg a
biztosság kedvéért is.
VI. Ha az épérzékűek tankötelezettségére vonatkozó törvénynek
végrehajtásánál szükség volt büntető szabványokra, akkor a siketnémák
tankötelezettségének végrehajtásánál erre fokozottabb mértékben van
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szükség. A siketnéma gyermekeknek abbeli jogát ugyanis, hogy tanul
hassanak és ez által az életben való boldogulásra képesek legyenek,
akárhányszor szüleikkel szemben kell megvédelmezni. Az a népréteg,
melyből a siketnémák nagy százaléka kikerül, siketnéma gyermekével
szemben még kevésbbé érzi abbeli kötelességét, hogy gyermekét tanít
tatnia kell, mint halló gyermekével szemben. Némelyek egyáltalán
nem is hiszik, hogy a siketnémák taníthatók volnának, mások pedig
még jobb meggyőződésük ellenére is elvonják gyermekeiket az iskoláz
tatástól, csak azért, hogy otthon némi hasznukat vegyék. Ily körül
mények között a siketnémák tankötelezettségét anélkül biztosítani
nem lehet, hogy akik a törvény parancsának ellenszegülnek, azoknak
megfelelő büntetésben részük ne legyen.
VIL VIII. A tervezet 1. §-ához fűzött indokolásból már némileg
kitűnik, hogy a siketnémák oktatásának költségei azokból a források
ból, melyek ez idő szerint rendelkezésre állanak, immár nem fedez
hetők. Még kevésbbé volnának fedezhetők az általános tankötelezett
ség kimondásának esetében. Sőt kimondani az általános tankötelezett
séget és nem gondoskodni a szükséges anyagi eszközökről, céltalan
intézkedés volna.
A siketnémák oktatásának költséges voltát az a körülmény
okozza, hogy a siketnémáknak legtöbbje a legszegényebb néposztály
ból kerül ki és ezeket a szerencsétlen gyermekeket, ha tanításban
kívánjuk részesíteni, azon oknál fogva, hogy központi helyre kell őket
összegyűjteni, el kell vennünk a szülői háztól. Már most, ha szülőik
valami szegényesen elláthatták is őket otthon, arra már nem képesek,
hogy az utánuk felmerülő tartásdijakat és egyéb költségeket az egyes
intézeteknek megtérítsék. Főképpen a növendékek eltartásával és ruházásával merül fel tehát a legtöbb intézetnek az a nagy kiadása,
melyet eddig jobbadán a közjótékonyságból fedezett. Ámde egy fejlő
désben levő és a fejlődésnek kezdetén álló egész országos oktatás
ügyet nem lehet tovább bizonytalanságban hagyni.
A közjótékonyság még jelen törvény életbelépése után is hozhat
áldozatokat a siketnémák oktatásügye számára, alapítványokat to
vábbra is minden intézet elfogad s különösen igen szép és hasznos
tér kínálkozik a közjótékonyság számára, ha az intézetet végzett
siketnémákat fogadja védelmébe s azok közül, különösen a leányok
nak, továbbképzéséről gondoskodik.
A parancsoló szükség kívánja tehát, hogy a jelenlegi és a jövő
ben létesitendő siketnéma-intézeteknek a tervezett 7. §-ában említett
szükségletei közadózásból fedeztessenek. A közadózás mérve . csak
hozzávetőlegesen állapittatott meg 2 % - b a n , mint amennyi feltétlenül
elegendő leszen.
Az intézetekhez kinevezett és ezután kinevezendő tiszti- és szolga
személyzet fizetése, lakáspénze, valamint az óraadóknak tiszteletdijai
továbbra is a rendes állami kiadások terhére utalványozandók, amennyi
ben mindinkább tért hódit a vágy, hogy a néptanítók is valamennyien
állami tisztviselők legyenek, annyival is inkább kell hogy azok marad
janak a siketnémák tanárai, akik eddig is mindnyájan azok voltak.
Különben is, ha a rendes állami bevételek megszabadulnak ama
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terhektől, melyek a siketnémák eddigi intézetei egynémelyikének fentartásából és segélyezéséből állottak, ugyanezen kiadások a tansze
mélyzet fizetéseire lesznek fordíthatók.
IX. Vagyonosabb szülők siketnéma gyermekeiknek neveltetési és
tanittatási költségeihez való hozzájárulásra a helyi hatóságok által
megállapított mértékben kötelezendők, mivelhogy a közköltségen való
nevelésre és tanításra egyedül csak a szegénység jogosíthat. És ez az
intézkedés amint a némi vagyonnal bíróktól nem követeli meg a tel
jes hozzájárulást, azonképen a vagyontalan, de keresetképes szülőket
sem menti fel attól, hogy legalább néminemű részben ne viseljék
gyermekük neveltetésének költségeit.
X. XI. Jóllehet, hogy a siketnémák tankötelezettségét éppen a
beiskolázatlan siketnémák nagy számára való tekintetből rövidesen
megvalósítani nem lehet, mindazonáltal a múltak mulasztásainak lehető
mihamarabb való pótlása céljából jónak és helyesnek mutatkozott
határidőt kitűzni, melynek lejártáig a törvény egész terjedelmében
végrehajtandó. E határidőnek tiz évben való megállapítását indokolttá
teszi, hogy ez idő elégségesnek mutatkozik úgy a szükséges intézeti
épületek emelésére, valamint a megfelelő számú szaktanerők képzé
sére is. Az egész oktatási ágnak egyöntetű szervezése ez idő alatt
szintén megvalósítható.

Az I. osztály tananyaga,
„A megerőltetett tevékenység napjai úgy a tanárra, mint a növen
dékre nézve károsak.“ Ily s ehhez hasonló általános, igaz elveket cse
pegtettek belénk képzőnk előadói. S mégis mit kiván tőlünk a gya
korlat valóban?! Mert nem megerőltetés-e az úgy a tanárra, mint a
növendékre, ha a kezdő kis siketnémákból, kikkel az első időkben
jelekkel is csak alig tudjuk magunkat megértetni, február végére már
az összes hangokat ki keli csalnunk?
Tulajdonképeni fonetikai oktatásról októberig alig lehet szó.
Szeptember havát igénybe veszi a bizalomkeltés, figyelemre, rendre és
fegyelemre való szoktatás, a lélekzési gyakorlatok és ami fonetikai okta
tásunk alapja s tulajdonképeni lelke: a zönge kifejlesztése. Tiszta zönge
nélkül nincs jó zöngés — különösen pedig vokális — hang, képeztessék bár az a legszabályszerűbben. Inkább maradjon el a természetes
zöngével biró gyermekeknek esetleg 1—2 hangjuk a második évre,
mint erőltetett, magas, vagy nagyon mély hangon tudják imigy-amúgy
az összesét február végére. Amazokkal néhány hét múlva rendben
vagyunk, mig ezekkel a tanítás egész ideje alatt bajunk lesz és még
sem tudjuk azt teljesen orvosolni. A megszokással legnehezebb meg
küzdeni.
Tananyagkimutatásunkat látva s meggondolva, hogy mennyi min
dent kell még megemésztetnünk a hátralévő rövid öt hónap alatt első
osztályos növendékünkkel, áttérünk a tulajdonképeni fonetikai oktatásra.
Jóllehet egyeseknél még hiányzik ehhez a kellő alap, de azt hisszük,
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hogy a beszédhangok képzésénél is lesz még időnk a javítgatásra, pedig
könnyebb valamit mindjárt jól megcsinálni, mint a meglevő rosszat
kijavítani.
Tudva azt, hogy ugyanazon hang képzési módja változik aszerint,
amint az a szó elején, közepén vagy végén fordul elő s e módosulá
sokra befolyást gyakorolnak még a szomszédos hangok is, ezért minden
hanggal kapcsolatosan legalább is négy-öt szót kell tanítanunk. Mily
emberfeletti munka a tanárnak, különösen pedig annak a szegény gyer
meknek ily rövid idő alatt mintegy 38 hang s ennek keretében vagy
150 szó megtanítása és megtanulása. De ez még mind nem elég. Ott
van az olvastatás, iratás, fogalomkapcsolás, leolvasás, a fogalmak leraj
zolása stb., melyeket szintén nem szabad lekicsinyelnünk, ha meggon
doljuk, hogy növendékeink eddigi neveltetése a testi szükségletek kielé
gítésénél tovább nem igen terjedt.
A fentebbieket tekintetbevéve, lehetetlenségnek tartom 15 növen
dékkel a kitűzött időre az összes hangokat elvégeztetni. Megtehetjük
talán azokkal, kiknek vokális hallásuk vagy beszédmaradványuk van,
de minek ezek kedvéért a tulajdonképeni siketnémákat megerőltetnünk,
kik előtt a tanításban a legkisebb szalmaszál is nagy akadály. „Ha a
keveset kellő körültekintéssel, minden oldalú megvilágítással elvégeztük,
hamarább célhoz érünk, mint ha lázasan sietünk.“ Már pedig mi úgy
vagyunk, hogy sokat kell felölelnünk s a lázas sietés dacára sem
tudunk — még szigorúbb körültekintés nélkül sem —• a kitűzött időre
célhoz jutni.
Egyöntetűséget sem vélek elérhetni a kiszabott terminussal, mert
az I. osztályok növendékanyaga nem egyforma, sőt még az ez osztá
lyokat vezető tanárok sem. Egyik majd minden évben az I. osztályban
tanít, másik csak minden 6—8 év múltán, vagy esetleg teljesen kezdő.
Már pedig „a gyakorlat teszi a mestert.“ Az új nemzedéket, melynek
még egyébként is vérében van a gyorsabb cselekvés kevesebb körül
tekintéssel, valóban a fiatal daru sorsára juttatjuk ez által. A túlságos
egyöntetűségnek egyébként sem vagyok hive, mert gondolkozás nélküli
géppé alacsonyitja az embert munkájában.
Még csak egy dologra akarom felhívni a figyelmet. Az I. osztály
anyaga nagyon üres, ha meg nem élénkítjük a már kifejlesztett han
gokból formálható alkalomszerűségekkel. Ezek adják a tanitás lelkét;
ezek, nem pedig holmi: pá, pa, pata, páva, teve szavak serkentik a
kis siketnémát az első beszélésre. Érzi, tapasztalja azt maga a gyermek
is, hogy: köszönöm szépen, szabad-e, látom, tudom, nem szép, hol van
s más efféle, a beszéd életét képező kifejezéseknek több hasznát veheti,
mint a teve-fajta s csak a fonetikai gyakorlatok kedvéért felvett sza
vaknak. Tanítsunk csak egy alkalomszerű kifejezést, mily örömmel
mondja el a többi növendéknek, hogy már ezt, vagy amazt is tudja,
mig a pápa szó nem érdekli és csakhamar el is felejti. Igaz ugyan, hogy
a ritkábban s gyakorlatilag csak később használatos szavakat sokszor
már jó korán kell tanítanunk a kiejtés szempontjából; viszont nem
indokolt az I. osztály életét, érdekességét jó időre felfüggesztenünk
csupán csak azért, hogy februárra minél több, lehetőleg minden hang
meglegyen, mert ekkor jön a miniszteri biztos. Nagy szükségünk van
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e régi pedagógiai elvre: Végy keveset elő, e kevés legyen a legjobb,
e jót értesd meg tökéletesen, gyakorold be biztosan és úgy, hogy többé
el ne vesszen.
Ne legyünk kénytelenek kifejleszteni a hangokat február, sem pedig
május végére. Végezze ki-ki, mikorra elvégezheti, fődolog, hogy a tanév
végével számot tudjon adni sáfárkodásáról. Különösen nem indokolt a
siettetés az alapvető munkálatoknál, mert a gyenge alapra emelt házat
a folytonos tatarozás sem menti meg az örökös roskadozástól.
V.

Milyen legyen a siketnémák kertészeti iskolája?
— Irta és a siketnémák áll. s. kecskeméti intézete tanári testületének 1907. évi
március 20-án tartott értekezletén felolvasta Gönczi Gyula. --

Tisztelt Értekezlet!
Jelen tanácskozásunk tárgyát megszabja, célját kitűzi Kecskemét
th. város Tanácsának intézetünk igazgatóságához érkezett következő
átirata: „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 113720/1906.
számú leiratából annak valószínűsége állapítható meg, hogy a siket
némák intézetének végzett növendékei részére tervezett kertészeti
kiképző létesítésére kilátás van, de csak az esetre, ha az intézet a
szervezés alatt álló alsófokú kertészképzés rendezésére beillesztve s
nem kizárólag siketnémák felvétetére berendezve a földmivelésügyi
minisztérium fenhatósága alatt létesül.
Ez okból és mivel az intézet szervezetének részletes kidolgozása
szükséges, ami viszont csak akkor lehetséges, ha a földmivelésügyi
minisztériumnak az alsófokú kertészképzésre vonatkozó felfogása isme
retes : . . . . A rendelet másolata oly felhivással adatik ki a siketnémák
intézete tanári karának, hogy a szerzendő információk figyelembevéte
lével ezen rendelet alapján az intézet szervezetére vonatkozó javas
latát 30 nap alatt oly módon készítse el és mutassa be, hogy az a
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ezen rendeletében kifejtett s a
földmivelésügyi minisztérium terveinek megfeleljen és igy az intézet
részére mindkét minisztérium minél nagyobb támogatása biztosittassék.
Az információk megszerzése és a tervezet kidolgozása után fog a
városi tanács a közgyűlés elé megfelelő javaslatot terjeszteni.“
Most lássuk, mit tartalmaz a városi tanács által mellékelten meg
küldött vallás- és közoktatásügyi leirat? Ez igy szól: „Kecskemét th.
város közönségének. A múlt évi szeptember hó 26-án tartott rendes
havi közgyűléséből 19336. sz. alatt hozzám intézett felterjesztéséből
örömmel vettem tudomást a közönség hazafias áldozatkészségéről, mely
nek folyományaképen a kiképzett siketnémák megélhetésének bizto
sítása végett kertészeti tanintézet céljaira mintegy 30 kát. holdnyi terü
letet volt szives felajánlani.
Ezen kérdéssel már a magam részéről is foglalkoztam, de a
kivitel módozatai bővebb megfontolást igényelnek.
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Kívánatosnak tartom ugyanis, hogy a siketnémák foglalkoztatása
általában szerveztessék. E célból az összes intézetek belevonása mellett,
a helyi viszonyok kellő mérlegelésével, megfelelő egyöntetű eljárás lenne
biztosítandó olyképen, hogy az egyes intézetek között minden ver
sengés kerültessék.
Amidőn azonban a nemes cél megvalósítását a magam részéről
is tényleg felkarolni és a rendelkezésemre álló erkölcsi és anyagi esz
közökkel támogatni hajlandó vagyok, szükségesnek találtam a közönség
figyelmét azon tetemes költségekre is felhívni, melyekkel ily intézmé
nyek megvalósítása jár.
Ezúttal csupán a Kecskeméten létesíteni tervezett kertészeti tan
intézetre vonatkozólag kívánok reflektálni. Ezen intézményt illetőleg
megjegyzem, hogy a felterjesztés, valamint a 7. alatt visszazárt emlék
irat csak a fentjelzett elvi kijelentés nyilvánítására alkalmas, hogy t. i.
támogatásomat ily intézmény létesítése esetén kilátásba helyezem.
Minthogy azonban sem az internátusi épület költségeiről, sem a
felállítás közelebbi módozatairól, valamint a dologi kiadások ki által és
mi módon való viseléséről nem tétetik emlités, a közönség által fel
ajánlott területen felül, úgy látszik, mi sem áll még rendelkezésre.
Az emlékirat csak általános kijelentéseket tartalmazván, a szak
iskola belső szervezete sem domborodik ki azokból elég világosan s nem
vagyok tájékozva, hány óra szükséges az elméleti tavábbképzésre, mily
tárgyak mily terjedelemben taníttatnának: vájjon a tanítást a siketnémák
intézetének tanítói látnák-e el, vagy külön szakember látná-e azt el?
Bár ezek részletkérdések, melyek később is tisztázhatók, az épület
felemelésének, fentartásának, felszerelésének, a tanoncok eltartásának
kérdését azonban jóeleve tisztázni kell.
Megfontolandó továbbá, hogy vájjon az az intézet internátusi
alapon létesittessék-e, mely költséges voltával a létesítést elodázhatná.
Továbbá, mivel a siketnémákat csakis az épérzékűekkel való folytonos
érintkezés emelheti ki elszigetelt helyzetükből, kérdés, vájjon a siketnérna-t.elep helyett nem lenne-e célszerűbb a kertészeti iskolába bizo
nyos százalékban épérzékűeket is felvenni? Avagy forditva oda törekedni,
hogy ezen intézmény a földmivelésügyi miniszter által épérzékííek részére
létesittetvén, abba bizonyos százalékban, megfelelő anyagi hozzájárulás
biztosítása és elméleti képzésük teljes elkülönítése mellett, siketnémák
is felvétessenek.
A közönségnek bevezetőleg intézett közgyűléséből, a nevezett mi
niszter úrhoz intézett felterjesztéssel, hivatkozással ugyanis a múlt évi
november hó 29-én 84700. sz. alatt hozzám intézett átiratában arról
értesített a földmivelésügyi miniszter úr, hogy tekintettel arra, misze
rint a kertészeti szakoktatást csak a közelmúltban szervezte újra, mely
intézkedését O-Felsége is jóváhagyta, a szóban forgó intézetben leg
feljebb a legalsóbb fokú kertészeti szakképzés foglalhatna helyet, mely
nek szervezése most van munkában.
Azon esetre pedig, ha a szóban levő intézet a közönség terve
zete értelmében tárcám ügykörével kapcsolatosan létesülne, segély
képen csak csemetéket, anyafákat, oltványokat, magvakat és egyéb
kerti eszközöket helyez kilátásba.
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Viszont az intézetnek a földmivelésügyi miniszter úr által leendő
felállítása esetén, a magam részéről a tanerők óradijait tárcám ter
hére elvállalnám és a kertész díjazására, valamint dologi kiadásokhoz
is arányos hozzájárulást biztosítanék.
Felkérem tehát a közönséget, tegye ezen ügyet, a fentelőadottakra figyelemmel, újból megfontolás tárgyává s elhatározását velem
annak idején közölje, megjegyezvén, hogy a földmivelésügyi miniszter
úrnál támogatásomat szívesen kilátásba helyezem.“
Tisztelt Értekezlet! Nem most foglalkozik először a kecskeméti
intézet tantestülete a siketnémák kertészeti oktatásának és ezzel kap
csolatban továbbképzésük kérdésével. Épen most egy éve annak, amikor
az intézet felügyelő-bizottsága által véleményét nyilvánította e tárgyban
s ez úton egy emlékiratban igyekezett meggyőzni Kecskemét város
tanácsát és közönségét a siketnémák továbbképzésének és kertészeti
oktatásának nemcsak humánus voltáról, hanem annak szociális szük
ségéről, valamint arról a haszonról, mely ezáltal hazánk kezdetleges
konyhakertészetének fejlesztésére és művelésére háramolhat. A tan
testület javaslata alapján készült az a felirat, melyet ez ügyben a
város a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett. Erre érke
zett feleletül a fentebb idézett leirat.
Sem a tantestület javaslata, sem a város által felterjesztett me
morandum nem foglalkozott a részletkérdésekkel, sőt vázlatát is alig
nyújtotta a siketnémák számára létesítendő kertészeti iskolának, mert
nem tartotta ezt szükségesnek addig, amig a közoktatásügyi és a föld
mivelésügyi miniszterek helyeslő nyilatkozatát nem hallja.
Sokkal inkább felölelte már a részletkérdéseket az a felolvasás,
melyet „A siketnémák továbbképzése és gazdasági képzésük a tovább
képzés szolgálatában“ címmel a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos
Egyesületé“-nek 1906-ban Fiúméban tartott közgyűlésén tartottam abból
a célból, hogy ezáltal felhívjam a szakemberek figyelmét a felvetett
eszmére s igy a közgyűlésen és azon kívül elhangzó véleményekből
valamelyes közvélemény alakuljon ki a siketnémák számára felállítandó
új intézményről. Azonban a közgyűlés csak általános határozatot hozott
e tárgyban, ezenkívül pedig senki sem foglalkozott többé vele. Most
tehát ismét mienk a nemes feladat, hogy a felvetett kérdést tisztázzuk
s lehetőség szerint részleteiben is megoldjuk azt. Én remélem, hogy
fáradozásunk nem lesz hiábavaló.
Milyen legyen a siketnémák kertészeti iskolája?
Olyan, hogy abban a síketnémák közül azok, kik arra hajlammal
bírnak, munka által megtanulják, hogyan lehet okszerű műveléssel a
föld porából a mindennapi kenyeret megkeresni; hogy a pár hold
földdel rendelkező siketnéma kicsiny gazdaságát felvirágoztassa és
jövedelmezőbbé tehesse; a szegények, de vállalkozóbb szelleműek
egyedül vagy társulva konyhakertészet céljára bérletet köthessenek és
szakismeretük legyen záloga annak, hogy kicsiny tőkéjük busás kamatot
hoz; végül a magukra hagyatottak érezzenek magukban elég erőt ahhoz,
hogy a mások kertjét vagy földjét virágzóvá tudják tenni. E célnak
pedig csak akkor felel meg a siketnémák kertészeti iskolája, ha növen
dékeiből nemcsak ügyes munkásokat képez, hanem önálló embereket
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is nevel. Ehhez két eszközre van szüksége, úgymint: gyakorlati útmu
tatásra és a siketnémáknak megfelelő különleges elméleti oktatásra.
Az itt felállított sarkalatos irányelveket megtartva és figyelembe
véve azt, hogy a siketnémák kertészeti iskolájának nemcsak a minden
napi szükséget kell kielégítenie, hanem semmivel sem szabad annak az
épérzékűek hasonló fokú intézményének mögötte maradnia: megadhatjuk
a feleletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak fentebb olvas
ható kérdéseire s azokat összefoglalva, eleget tehetünk Kecskemét th.
város tanácsa azon kívánságának, hogy javaslatunk „a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendeletében kifejtett s a földmivelésügyi mi
nisztérium terveinek megfeleljen.“
Nemcsak megkönnyíti munkánkat, hanem a legnagyobb mérték
ben biztosítja annak sikerét az, ha felállított elveinket összhangba
hozzuk azzal a rendelettel, melyet a földmivelésügyi miniszter úr a
f. év február havában oly kertészeti iskolák újjászervezésére, illetőleg
kibővítésére adott ki, amilyent mi is elegendőnek és célszerűnek tart
hatunk a leendő siketnéma kertészek kiképzéséhez. Ez az iskola a kertmunkás-iskola, amelynek fejlesztését célozza a következő rendelet:
„A kertmunkás-iskolákban a képzés és nevelés ügyének a lehető
ségig egyöntetű kezelése szempontjából szükséges, hogy az iskolákban
a foglalkozás és elméleti tanítás terve nagyobb körvonalakban előre
megállapittassék és a részletekben is szabályoztassék.
A képzés gyakorlatias kezelése és teljesítése marad jövőre is az
irányelv és ebből kifolyólag mellőzendő minden oly elméleti oktatás,
amelyre a gyakorlat helyes alkalmazása szempontjából nincs okvetle
nül szükség.
E cél érdekében a gyakorlati oktatás számára szükséges eszközök
és berendezési tárgyak pótlólagos beszerzése iránt kívánok intézke
dést tenni.
A kertmunkások jövő foglalkozásának szemmel tartásával a gyakor
lati képzést többoldalúvá kívánom tenni, jelesül abban az irányban is,
hogy a kertmunkások a szorosan vett kertészeti teendőkön kívül, a
kertészettel szorosabban kapcsolatban levő és értékesítés és védeke
zési szempontból is fontos házinyúl-, méh- és baromfitenyésztésben és
a hasznos madarak védelmében, továbbá a komló- és a vidék szerint
a szölőinivetésben is nyerjenek gyakorlati jártasságot, értsenek továbbá
a kerti termények fölöslegének és a kerti hulladékoknak gazdasági
értékesítéséhez.
Ehhez képest a kertmunkások képzése és gyakorlati foglalkozta
tása, úgy a gyakorlati oktatás, mint az elméleti tanítás terén is, terv
szerűen és az eddigitől eltérő módon kell, hogy foganatba vétessék.
Az elméleti tanítás tárgyai az irás, olvasás, számolás és mérés.
Ezek a tárgyak azonban szorosan a kertészeti szakmához alkalmazottan tanitandók. Az irás tanítása a kertmunkásnak most felsorolt és
bővített teendői körére kell, hogy terjedjen. Az olvasás a kertészetre
vonatkozó könyvekből gyakorlandó. Ezek közt nagy jelentősége van
Hermann Ottó „A madarak hasznáról és káráról“ cimű munkájának,
melyet a tanuló kertmunkásnak el kell olvasni, s amely lehetőleg vala
mennyi kertmunkásnak ingyen kiosztandó, Az olvasás további tárgyai
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a rovarkárokat tárgyaló, valamint a munkásügyekkel foglalkozó, innen
hivatalosan ajánlott füzetek és könyvek. A számolás és mérés is legyen
mindig alkalmazott, a majoros kertmunkás jövő foglalkozása és teendői
köréből vett, bőséges példákat szolgáltató számolási feladatokkal.
A tanítás másik iránya a magyarázás és felvilágosítás, amelye
ket az iskola vezetője —- esetleg az egyes szaktárgyak tanításával meg
bízott kertész, avagy segédkertész — tart és szolgáltat a munkák vég
zése alkalmából, a munka megkezdése előtt, folyamata alatt és be
végzése után.
Ugyancsak felvilágosítás és magyarázás útján részesitendők a
munkások tanításban, télen át a háziipar oly ágai körében, amelyek
a kertészeti foglalkozással szoros kapcsolatban állanak, amilyenek pl.:
a kosárfonás, gyékényfonás, munkaeszköz-nyelek, melegágy-keretek,
aszaló-cserények stb. készítése. Télen át kell foglalkozni továbbá a
szemzés, oltás és más kézimunkák előre való begyakorolásával, mi
előtt még ezen műveletek a faiskolában végrehajtatnának.
Itt megjegyzem, hogy a kertészet körében nemcsak azok a mun
kák és műveletek gyakorolandók, amelyek az iskola telepén állandók
és ismételten gyakrabban is előfordulnak, hanem olyanok is, melyek
az illető iskola üzeme szempontjából esetleg nem fontosak ugyan, de
a munkások képzése érdekében szükségesek. így nagy fák átoltása,
megifjitása — esetleg valamelyik közeli birtokosnál — évenkint gyakor
latilag végzendők, hogy minden munkás teljes és tökéletes tájékozást
nyerhessen ezen ritkábban előforduló teendőkben a végrehajtás tekin
tetében is.
Ezek alapján felhívom a vezetőséget, hogy részletes javaslatot
dolgozzon ki arra nézve, hogy az ottani iskola különleges (helyi, esetleg
más) viszonyai szerint a képzésnek ez irányban való vezetése okából,
miféle pótlás és módosítás volna szükséges a terület beosztása, ki
használása, a felszerelés és berendezés tekintetében.
Tegyen továbbá javaslatot a jelzett elméleti tanítás terve tekin
tetében a vezérfonál s a szükséges tan- és olvasókönyvek fölsorolásá
val, dolgozzon ki tervezetet a tanuló munkások foglalkoztatásának idő
szaki beosztására nézve a kertészeti és ezzel kapcsolatos munkák,
továbbá a háziipari, s a téli foglalkozás vonatkozásaiban.
Mindezeket illető javaslatát mutassa be nekem egy hónap múlva.
A javaslat felett hozandó érdemleges határozatom vételéig, a képzés
és ügyvitel jelen állapotában marad.“
Hazánk kertészképző intézetei három, egymástól különálló foko
zatot alkotnak, s elnevezésük szerint van: „ Kertészeti tanintézet“, —
„Kertészsegédek tanfolyama“ — és „Kertmunkás-iskola.“ Az első 3,
a másik kettő pedig 2 évet fordít a kiképzésre. A kertészeti taninté
zetbe csak 6 középiskolát végzett, s 1 évi gyakorlattal bírók vétetnek
fel. A kertészsegédek tanfolyamának az lehet tagja, aki „a kertészeti
gyakorlatban legkevesebb három évet sikeres munkával töltött és a
segédi képesítést megszerezte.“ Végül a kertmunkás-iskola növendékei
lehetnek mindazok az erős, egészséges testalkatú egyének, kik a kerté
szeti foglalkozást óhajtják elsajátítani.
Ha mi nem akarunk ellentétbe, helyezkedni a már meglevő és
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szervezett intézményekkel, hanem inkább azok közül akarunk egyet a
siketnémák kertészeti kiképzésére biztositani: akkor a háromféle intéz
mény közül csak a kertmunkás-iskola felállítását kívánhatjuk. És én
ezt teljesen jónak is tartom a mi célunk elérésére, mert ennek oktatás
módja egészen megfelel a mi óhajtásunknak az által, hogy ezekben az
iskolákban „a képzés gyakorlatias kezelése és teljesítése marad jövőre
is az irányelv.“
Ezek után — azt hiszem — elfogadhatjuk tárgyalásunk alapjául
a földmivelésügyi miniszter úr által folyó évi 13425. sz. alatt kiadotts fentebb idézett rendeletét.
Ami a rendeletben a gyakorlati képzésről mondva van, azt mi is
mind magunkévá tehetjük a siketnémák kertészeti képzésénél. Azon
ban tárgyát, illetőleg anyagát toldjuk meg a selyemternieíéssel.
Az elméleti képzéssel már bővebben kell foglalkoznunk. Ez a
rész az, amelyben a siketnéma-oktatás különleges módszerét oly mér
tékben kell érvényesítenünk, hogy a nyolc osztályt végzett siketnéma
nyelvkincse kárba ne vesszen, beszédkészsége, nyelvérzéke vissza ne
fejlődjék, hanem inkább oly mértékben tökéletesedjék a mi támogatá
sunk és tervszerű továbbfejlesztésünk által, hogy az a siketnéma fiatal
ember, ki a siketnémák kertészeti iskolájából kikerül, ne csak jó ker
tész legyen, hanem biztos, nyugodt öntudattal mondhassa majdan magá
ról azt, hogy: amit első iskoláin elvégzése után sejtettem, de nem
értettem, mert nem állt tisztán előttem; amiről nem hittem, hogy
javamra szolgál; amiben nem bíztam, hogy boldogulásomat csak az
az egy biztosítja, — az már most bennem is él, véremmé lett, van
nyelvem, mert tudok úgy beszélni, mint halló etnbertársaim. Azért a
rendeletben emlitett elméleti tanítást mi beszédtanitásnak is nevezhet
nék, mert az Írás, olvasás, számolás és mérés tanításában nekünk a
legintenzivebb beszédtanitást kell megvalósítanunk. Hogy milyen legyen
ennek a négy tárgynak a köre a siketnémák kertészeti képzésében,
arra most részleteiben nem terjeszkedhetem ki, mert az külön meg
fontolást és nagy munkát kíván, de azt szükségesnek tartom már
most hangsúlyozni, hogy ölelje fe l mindazt, amire a siketnéma kertész*
nek foglalkozása és munkája értékesítéséhez szüksége lesz. A megjelölt
négy elméleti tárgyat pedig hasznosnak vélem még kibővíteni egy kis
természetrajz és természettan tanításával, mert intézeteink növendékei,
hiányos nyelvismeretük miatt, e két tárgy gyakorlati értékével^, van
nak legkevésbbé tisztában, pedig a kertésznek mindegyik nagy hasz
nára lehet.
Az épérzékűek kertmunkás-iskolájában a képzés két évig tart.
Azonban a siketnémák számára íelállitandó hasonló intézetben két év
nem elég a teljes kiképzésre, mert ennek növendékei 1 5 -1 8 éves
korukban kerülnek be, tehát amazoknál sokkal fiatalabb korban, igy
nem szoríthatók mindjárt oly erős munkára. De mindenekfelett számot
kell vetnünk azzal, hogy nem ép, hanem fogyatékos érzékűekkel lesz
dolgunk, kiknek tanításában nagyobb részletességgel kell eljárni, azért
a siketnémák kertészeti képzése három évig tartson.
A gyakorlati tanítást vezérelje ugyanaz az elv, amelyet a föld
mivelésügyi miniszter úr rendeletében hangsúlyoz, vagyis a magyará
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zás és felvilágosítás munka közben a vezető kertész vagy kertész
segéd által történjék.
Az elméleti képzést, mely a mi szempontunkból hivatva lesz
a siketnémák elméleti továbbképzését megoldani, siketnémák oktatására
képesített szakember végezze és vezesse. Azért e célból szükséges egy
önálló elméleti tanszék szervezése a siketnémák kertészeti iskolájában.
Óratöbbletekkel való megoldásra nem lehet gondolnunk a három éves
tanfolyam jelentékeny óraszáma miatt sem, de különösen nem gon
dolhatunk arra a továbbképzés eredményének veszélyeztetése nélkül.
Egész embert kivan az és azt egészen leköti.
Ennyit a gyakorlati és elméleti képzésről.
Most lássuk a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak azt a
kérdését, hogy „az intézet internátusi alapon létesittessék-e“, — és
azt a feltevését, hogy „vájjon a siketnéma-telep helyett nem lenne-e
célszerűbb a kertészeti iskolába bizonyos százalékban épérzékűeket
is felvenni?“
Ha az épérzékűek hasonló intézményei mind internátusi alapra
vannak fektetve, akkor a siketnémák kertmunkás-iskolája sem lehet
externátus. Teljesen kizárja a bejáró-rendszert az ily intézetek szer
vezete és munkaköre. Maradjunk csak az internátus mellett, mert
ebben az esetben a siketnémáknak is jobban megfelel az, mint az
externátus.
Igaz ugyan, hogy a siketnémának hasznára van az, ha épérzékűek
társaságában lehet, mégis alapjában elhibázott dolognak vélném, ha
a siketnémák kertészeti iskolájába bizonyos százalékban épérzékűek
is felvétetnének. Az iparos műhelyekbe került siketnéma inasnak
ugyancsak módjában van az épérzékűek társaságában forgolódni és
csak nagy ritkán válik előnyére, mert környezete hamarább alkalmaz
kodik az ő fogyatékosságához, mintsem a siketnéma törné magát a
hangos beszédben való tökéletesedésre. És ez természetes is, mert nem
igen akad türelmes, jószivű, épérzékű embertársra vagy barátra, aki
igyekeznék az ő hibás beszédét lépten-nyomon javítgatni s ez által
kiművelni. Ugyanez a helyzet lenne a siketnémák számára létesitendő
oly foglalkoztatóban is, melyben mestereiken kívül velük egyenlő
könnyelmű, csintalanságra-hajló épérzékű növendékek is volnának.
Sőt még rosszabb, mert bizonyos egészségtelen verseny s ennek révén
irigység, áskálódás fejlődnék ki a két fél között. De mindenek felett
lehetetlenné teszi siketnémáknak és épérzékűeknek egy intézetben,
egy cél szolgálatára való csoportosítását a természeti tulajdonságukból
származó képességük közötti különbség, mely miatt ugyanazt a mun
kát nem lehet velük ugyanazon idő alatt elvégezni, különösen pedig
valamit megértetni. Ez a legnagyobb mértékben veszélyeztetné az
oktatás egyöntetűségét s igy eredményét is. Sokkal célszerűbb és üdvösebb dolog lesz az, ha a siketnémák kertészeti iskolájába csak siket
némák vétetnek fel, mint épérzékűek is. Arra való lesz az elméleti
továbbképzés, hogy előre megállapított terv szerint befejezze a siketnéma-intézetből kikerült gyermek beszédtanitását a foglalkozásához
alkalmazott eszközökkel. Az elméleti továbbképzés e munkáját támo
gathatják, sőt szükség is van rá, hogy támogassák a gyakorlati kép
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zést vezető kertészek és segédek, akiktől meg lehet kívánni, hogy a
növendékekkel való érintkezésben egyedül a hangbeszédet alkalmaz
zák; ellenben az éretlen, fiatal épérzékű növendéktársak inkább aka
dályoznák, mint segítenék a továbbképzés munkáját. De meg mi három
évet tartunk szükségesnek a siketnémák kertészeti kiképzésére, az
épérzékűeknek meg kettő is elég. Már ezért sem kombinálhatok. És
ha az ily csoportosítás lehetséges, akkor nincs szükség siketnémák
számára külön létesitendő sem kertészeti, sem ipari foglalkoztatókra,
illetőleg intézetekre. Azonban mi nemcsak kenyérkeresethez akarjuk
az ily iskolák által juttatni a siketnémákat, hanem elméleti tovább
képzésüket is művelni.
Ennélfogva az én erős hitem az, hogy a siketnémák kertészeti
iskolájába épérzékűek nem vehetők fel és megfordítva, a siketnémák
sem helyezhetők el az épérzékűek iskoláiban, mert ezzel egy lépést
sem teszünk előre és siketnéma-oktatásügyünk nem fejlődik.
Végül eljutottunk az utolsó kérdéshez: ki létesítse a siketnémák
kertmunkás-iskoláját ?
A földmivelésügyi miniszter. Először és főképen azért, mert az
ő hatáskörébe tartozik; másodszor azért, hogy ne mindig csak a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium viselje a siketnémákról való
gondoskodás terhét, hanem osztozzanak abban a többi tárcák is, mert
a siketnémák ügyének felvirágoztatása az egész állam szociális érdeke.
(Hasonló módon volnának szervezhetők a kereskedelmi minisztérium
által az iparosképző műhelyek.) A dolog természetéből kifolyólag a fel
ügyeleti jog is a földmivelésügyi minisztert illeti meg.
A siketnémák számára a földmivelési tárca terhére létesítendő
kertmunkás-iskolában a vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig
szervezzen egy tanszéket az elméleti továbbképzés szolgálatára s adas
sák meg neki a jog, hogy a siketnéma-oktatás szempontjából ellen
őrizhesse annak munkáját. Ugyancsak ezt a tanszéket, illetőleg en
nek képviselőjét bizza meg a földmivelésügyi miniszter az iskola ad
minisztrációs teendőinek végzésével. Hasznos dolog lesz ez egyrész
ről az elméleti továbbképzés célszerűségének biztosítása szempontjá
ból, másrészről pedig méltányos is lesz, mert az intézetben alkal
mazandó személyzet — kertész, kertész-segédek — között való
színűleg ennek a tanszéknek képviselője bir majd a legnagyobb intel
ligenciával.
A gyakorlati dolgok vezetését pedig, mely a tulajdonképeni
adminisztrációtól minden nagyobb nehézség nélkül elválasztható, bizza
egy felügyelőre a földmivelésügyi miniszter, ruházza fel azt önálló
hatáskörrel s kötelezze azon belül teljes felelősségre.
T. Értekezlet! Összefoglalva az itt elmondottakat, indítványozom,
hogy a tantestület az alább következő javaslatot tegye magáévá s
ajánlja azt Kecskemét th. város tanácsának oly célból, mely alkal
masnak kínálkozik arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi és a föld
mivelésügyi miniszter úr, valamint a város és tantestületünk megbizottaiból alakítandó ankét tárgyalási alapul vehesse azt a si
ketnémák számára Kecskeméten létesitendő kertmunkás-iskola szer
vezéséhez.
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Javaslat.
Kecskemét th. város közönsége siketnéma-intézetet végzett siket
némák számára, 30 —40 növendék befogadására alkalmas, országos jel
legű kertmunkás-iskola létesítését óhajtja, amely szándékának keresz
tülviteléhez a földmivelésügyi, valamint a vallás- és közokt, miniszterek
segítségét és közreműködését elengedhetetlen feltételnek tartja.
A felállítandó intézet tervezetét az alábbiakban körvonalozza a
célból, hogy az egy kiküldendő vegyes bizottság munkálataihoz kiindu
lási és tárgyalási alapul szolgáljon.
1. Az intézet cime: „Siketnémák kecskeméti orsz. kertmunkásiskolája.“
2. Célja: Siketnémákat oly ügyes kertmunkásokká kiképezni,
hogy az intézetből kikerülve, önállósithassák magukat; vagy konyha
kertészet céljára bérletet köthessenek vagy pedig mint kertészek,
kisebb gazdaságokban alkalmazást találjanak. Az iskola végbizonyít
ványa feleljen meg a „Kertész-segédek tanfolyama“ felvételi kellékének.
3. Felvételi kellékek: A siketnémák kertmunkás-iskolájába csak
oly munkára alkalmas, erős, egészséges siketnémák vétetnek fel, kik
valamely hazai siketnéma-intézetnek legalább 6 osztályát elvégezték és
16-ik életévüket betöltötték. Épérzékűek nem vehetők fel.
4. A siketnémák orsz. kertmunkás-iskolája internátus. A felvett
növendékek az intézet munkásainak tekintetnek s ezért az intézetben
teljes ellátást, ruhát és a két utolsó évben csekély havi bért is kapnak.
5. A képzés ideje 3 évre terjed.
6. A képzés gyakorlati és elméleti.
a) A gyakorlati képzés irányelve munka közben, munka által
sajátíttatni el a szükséges gyakorlati ismereteket, melyhez a felvilágo
sítások és magyarázások is főleg munka közben adatnak. Tárgyai:
konyhakertészet, gyümölcstermelés, szőlőművelés s ezeken kívül házinyúí-, méh-, baromfi-tenyésztés és selyem-termelés, valamint a kerti
termények fölöslegének, a kerti hulladékoknak gazdasági értékesitése és
télen át a háziipar oly ágai. melyek a kertészeti foglalkozással szoros
kapcsolatban vannak.
b) Az elméleti képzés célja a siketnéma nyelvtanítását betetőzni
s a foglalkozásának megfelelő teljes és tökéletes beszédkor birtokába
juttatni, valamint képessé tenni őt arra, hogy amikor munkájának
vagy terményének értékesítéséről van szó, akkor épérzékű társával
szemben hiányos beszéde miatt rövidséget ne szenvedjen. Tárgyai:
irás, olvasás, számolás, mérés, természetrajz és természettan. (Órák
száma most még nem határozható meg.)
7. A gyakorlati képzést a kertész és kertész-segédek végzik. A
felügyelő-kertész a gyakorlati képzés intézésében önállóan jár el, ki
jelölt hatáskörrel bir, melyen belül felelősséggel tartozik.
8. Az elméleti képzést, melynek egyszersmind a siketnémák elmé
iéit továbbképzését is kell szolgálnia, siketnémák oktatására képesített
szakember látja el.
9. A siketnémák kertmnnkás-iskoláját a földmivelésügyi minisz
ter létesíti s szereli fel, valamint gondoskodik a növendékek eltartásá
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ról és a gyakorlati képzést nyújtók díjazásáról. Ezért az intézet az ő
fenhatósága alatt áll s az esetleges jövedelem az ő tárcáját illeti.
10.
Az elméleti képzés céljára a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter a siketnémák orsz. kertmunkás-iskolájában tanszéket szervez, amely
tanszék képviselőjét a földmivelésiigyi miniszter megbízza az admi
nisztrációs teendők végzésével. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
bizonyos részben hozzájárul a dologi kiadások fedezéséhez, minek
ellenében joga lesz az elméleti továbbképzést ellenőrizni és mikéntjére
befolyást gyakorolni, úgy azonban, hogy az a gyakorlati képzést ne
veszélyeztesse.
*

T. tanári testület! Én nem tartottam szükségesnek most még
legkisebb részleteit is felkutatni a szóbanforgó kérdésnek, mint ami
lyen például egy tanterv kidolgozása vagy az emelendő épületek költ
ségvetése, mert mindegyikhez szükséges a felállításban közreműködő
faktorok végleges megállapodásának ismerése. Csupán olyan alapot
kívántam teremteni, mely kiindulásul és vezető fonálul szolgáljon a
további tárgyaláshoz.
Toliamat munka közben az ügy szeretete vezette s legjobb tudá
som szerint igyekeztem a megoldandó kérdésnek mélyére hatolni,
hogy növendékeink jövőjének biztosításához valami csekély mértékben
én is hozzájáruljak. Ha talán itt-ott elkerülte tekintetemet egy-más
hasznos dolog, azt bizonyosan megtalálja az Önök bölcsessége: azért
kérem igazságos Ítéletüket és nagybecsű véleményüket!

Szakirodalmi szemle.
Három francia tankönyv. Hogy szakoktatásunk terén külföldön
mi történik; hogy mely eszmék merülnek ott fel; mily irodalmi termékek
jelennek meg; a szaklapok mit tartalmaznak: arról alig van tudomásunk.
A külföld alól azonban ezúttal Németországot ki kell vennem,
mert ennek viszonyairól a kelleténél talán kissé jobban vagyunk tájé
kozódva (nem ritkán azonban csak képzeljük ezt) és igy rendesen
csak arra esküszünk, ami ott történik és vakon követjük azt, amit
ott tesznek.
Hogy ebből azután reánk mily nagy hátrányok származnak, elég
gyakran tapasztalhatjuk. Hiszen jórészt ennek a körülménynek tudható
be az a visszás nézet, hogy munkálkodásunk csak a németek utánzá
sából áll és igy minden eredetiség nélkül való. E visszás nézetet leg
jobban illusztrálja az a tény, hogy a legutóbbi időben a képviselőház
ban tantervűnkről, erről a minden izében magyar munkáról úgy
beszélt egy képviselő, mintha az holmi külföldi (értsd: német) utánzat
volna. És nem akadt senki, ki ezt a helytelen állítást megcáfolta volna.*)
*) Vizy Ferenc országgyűlési képviselő felszólalására az „Egyetértés“ 1907.
február 24. számában „A magyar siketnéma-oktatás állapota“ címmel adatott meg
a válasz.
Szerkesztő.
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Ezek a gondolatok jutottak eszembe, midőn minapában három
francia tankönyv jutott a szerzők figyelme folytán kezeimhez . . . .
Átlapozva a tankönyveket, érdemesnek találtam azokkal e helyen
bővebben foglalkozni.
Az elsőnek a cime: „Le français par l’image“. Ez nem egyéb,
mint egy francia képeskönyv a siketnéma-iskolák kezdő növendékei
számára, összeállította Auguste Boyer, a párisi siketnéma-intézet tanára.
(Mellesleg megjegyzem, hogy Boyer tanár, fordította le az oly korán
elhunyt kartársával, Bassouls-lal, spanyolból franciára Bonét művét és
igy hozzáférhetővé tette a siketnéma-oktatás első és örökbecsű irodalmi
termékét. A német fordítás csak ennek alapján készült.) E képeskönyv
alapján hatszáz fogalommal ismertethetjük meg a kezdő tanulót. És a
fogalmak nagy száma azt bizonyítja, hogy a könyv nemcsak a kezdő,
hanem a felsőbb fokon is mily nagy szolgálatokat tehet. A képek olyképen vannak elrendezve, hogy felölelik a gyermek egész fogalom
körét. Bármiképen gondolkozzunk is a képeknek a tanításnál való
használatáról, azt az egyet el kell ismernünk, hogy a képek, ha nem
is pótolhatják a tárgyakat, de ezeknek az emlékezetbe való visszaidézésre nagy szolgálatot tehetnek és különösen előmozdíthatja egy ily
képeskönyv a nyelvoktatást, ha azt a tanuló szabad idejében mulat
ságból is forgathatja. A franciául tanuló gyermeknek — és első sor
ban ezek számára készült — nagyban megkönnyítheti a könnyűnek
éppen nem mondható francia helyesírást.
Hogy e képeskönyv mily szaktudással van összeállítva, bizonyítja
az a körülmény is, hogy azt ma már nemcsak Francia-, hanem Spanyolés Olaszország, sőt Amerika siketnéma-intézeteiben is használják oly
módon, hogy a francia elnevezést megfelelőleg pótolják. Vajha mi is
adhatnánk ily képes könyvet tanítványaink kezébe !
A képeskönyvhöz sorakozik két nyelvkönyv, Exercies d ’obser
vation et de la langage, melyet a képeskönyv összeállítója, Boyer,
Jules Pautré nevű kartársával szerkesztett.
A nyelvkönyv első része 178, a második része 186 gyakorlatból
áll. A gyakorlatok legnagyobb része a képekből indul ki, de a beszél
getés további meneténél seholsem ragaszkodik szorosan azokhoz,
hanem mindenütt élénk társalgási nyelvvé alakul. Különösen élénkké
teszi a társalgást (és ez mindjárt a nyelvoktatás kezdetén is előfordul),
hogy a tanár gyakran parancsol növendékeinek valamit. így például
már a hatodik gyakorlat igy hangzik: Pál! emeld fel a fejedet, keze
det, ujjadat! hunyd le a szemedet! fordítsd fejedet jobbra! (Megjegy
zendő, hogy a franciában e kifejezéseknél nem használják a birtokragot. A parancs tehát igy hangzik : Emeld fel a kezet, újjat stb.)
A tanuló követi a parancsot, de egyszersmind meg is mondja, hogy
mit tesz.
A beszélgetések felölelik a gyermek életében előforduló, illetőleg
előfordulható eseményeket. Kitűnik ez már a gyakorlatok cimeiből is.
A nyelvkönyv második része (mely a harmadik iskolaév tananyagát
foglalja magában) gyakorlatainak cime a következő : Az emberi test.
Egészség és betegség. Tisztaság. Élelmezés. Ruházat, Lakás. Állatok.
Növények. A természet. Iskola és tanítás. A család. Mulatságok. Ipar
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és kereskedelem. Kertészet és mezőgazdaság. Falu és város. Hadsereg.
Közlekedési eszközök.
Számos gyakorlat azt mutatja, hogy miként kell az alkalomszerű
séget megragadni és a beszédoktatás szolgálatába helyezni, mert mint
a szerzők mondják „donné la préférence a la langue que l’on parié
sár celle que Von écrit.“ (Előnyt kell adni a beszélt nyelvnek az írott
nyelv fölött.)
E két nyelvkönyv is, amennyiben a szerzők ezt ki is mondják,
azt célozza, hogy szemléleti, nyelvtani, társalgási, olvasási és fogal
mazási oktatást eggyé vonva, társalgási alapon tanuljon meg a néma
beszélni. Ugyanazt akarják tehát a francia szerzők, mint a mi tan
tervűnk szerkesztője, csakhogy ők nem ragaszkodnak annyira az alkalomszerű jelenségekben rejlő és azokhoz fűzhető anyaghoz.
Ez a körülmény is mutatja, hogy tantervűnk mégis csak életre
való, dacára, hogy nem a németektől vettük át, hanem magyar ember
munkája.
Adler Simon.

Egyesületi élet.
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületéinek választ
mánya folyó évi március hó 24-én gyűlést tartott Budapesten. Jelen
voltak: Bihari Károly, Borbély Sándor, Deschensky Ferenc, Gönczi
Gyula, Klis Lajos, Klug Péter, Nagy Péter, Németh László, Váradi
Zsigmond, Vatter Ferenc, Völker József és Wentzel József választ
mányi tagok; Gácsér József, Mlinkó István, Medgyesi János, Lázár Pál,
Scholtz Lajos, Schreiner Ferenc, Szotfrid József, Vissi János és Zemkó
Péter egyesületi tagok. Elnök: Klis Lajos. Jegyző: Vatter Ferenc.
A napirend előtt az elnök ajánlatára a tárgysorozat 7. pontja:
„A túlkoros siketnémák tanfolyama“, egy későbbi választmányi gyű
lésre hagyatott, helyébe Borbély Sándor „Az olvasmánytárgyalás a
siketnémák intézeteiben“ cimű felolvasása vétetett. Ugyancsak a napi
rend előtt felszólal Bihari Károly és tájékoztatást kér az egyesület
lapjának folyó évi 2-ik számában „Egyesületünk tagjaihoz“ szóló cikk
ben jelzett mozgalomról és annak természetéről. Az elnök és titkár
megadják a kért felvilágosítást, mely után felhatalmaztatott az elnökség,
hogy az ehhez hasonló mozgalmak esetén a bizalmi férfiak útján tájé
koztassa áz egyesület tagjait,, hogy az ily mozgalommal szemben mily
eljárást jelez a tagok érdekében kívánatosnak.
Az elnökség nevében jelenti a titkár: ű)hogy az 1906. évi november
18-iki gyűlés határozata értelmében az elnökség eljárt a pragmatikátkészitő bizottság elnökénél, aki meggyőződést szerezve fizetésrende
zési és szolgálati pragmatikai kérésünk reális voltáról, — kívánságaink
rövid összefoglalását kérte. A pragmatikátkészitő bizottság elnökének
kívánságaink beadott összefoglalását helyesli a választmány, s felkéri
az elnökséget, hogy e tájékoztatót nyújtsa be a törvénytervezet elő
adójának is. bj Felolvastatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek az egyesület elnöksége feliratára a szaktanácsi előadó útján az
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egyesülethez intézett leirata, mely szerint az óratöbbleti dijaknak évi
60 koronáról 100 koronára való felemelését a miniszter rír ezidejűleg
nem találta teljesithetőnek. c) Minden tanári testület bejelentette már
megválasztott bizalmiférfiát, melyek útján e választmányi gyűlésre
minden testület meg is hivatott, d) Az alapszabályok változatlanul
kinyomattak és az azokkal nem bíróknak megküldettek, e) Stantzel
János tagtárs bejelentett kilépése az egyesület kötelékéből tudomásul
vétetett.
A szerkesztő jelentése szerint folyó évi január hó 1-től a „Magyar
Siketnéma-Oktatást“ 250 példányban nyomatjuk. Egy ív előállítása
ára 52 korona. — A nyomatott példányokból előfizetőknek, tisztelet
példány- és cserepéldányként elküldetik 172 példány. Az előfizetési
összegből, — ha azok pontosan és rendesen befolynak — fedezhetők
a lap összes kiadásai.
A múlt évben a lap összes költségei 853 korona 13 fillért tettek
ki, amely összegből előfizetési dijak által fedeztetett 756 korona.
Az egyesület által fedezett különbség 97 korona 13 fillér volt, mely
nek ellenértékeként van a szerkesztői irattárban ötven, 1906. évi teljes
példánya a „Magyar Siketnéma-Oktatás“-nak.
A pénztáros jelentése szerint a múlt évi közgyűlés napjától
folyó évi március 22-ig az összes bevétel volt 805 korona 84 fillér,
az összes kiadás 724 korona 57 fillér volt. Pénztárkészlet tehát 81
korona 27 fillér. Hátralék tagsági dijakból 203 korona 50 fillér és elő
fizetési dijakból 225 korona 50 fillér. Az átvétel óta az egyesület a
lapra ráfizetett 455 korona 40 fillért; mely összegből, ha levonatik a
hátralék, marad 200 korona, melynek ellenértékéül a teljes sorozatú
lappéldányok szolgálnak. — Az egyesület összes bevétele 1200 korona,
kiadása 980 korona; marad 220 korona. Tekintettel az egyesület pénz
tárának csekély állapotára: a választmányi tagok útiköltségének meg
térítése felett napirendre tér a választmány.
Gácsér József felolvassa „A siketnéma-intézetek fentartási költ
ségeinek előteremtése“ című értekezését. Szerző a költségek előteremthetése céljából szükségesnek látja a tankötelezettség kimondását is.
A törvénytervezet alakjában előadott munka — mely hivatott a siket
némák ügyét előmozdítani — meg fog jelenni az egyesület lapjában,
a kartársakhoz intézett azon kérelemmel, hogy ezt testületenkint tár
gyalják s a tett észrevételeket juttassák el az egyesület elnökségéhez.
Egyben felkéretnek a tagok, hogy e tervezet általánosan ismertté
tétele ügyében cikkeket írjanak a napi és más lapokba. E törvénytervezetet az esetleges módosítások megtétele után 600 példányban fogja
kinyomattatni az egyesület és az elnökség meg fogja azt küldeni az
illetékes fórumoknak és az egyes országgyűlési képviselőknek.
Borhely Sándor értekezése az idő előhaladottsága miatt elmaradt,
de e helyett röviden ismertette a siketnéma növendékek számára ir t:
„Siketnémák étkezési Szótárá“-t. A választmány e taneszközt a siket
néma szókincsének gyarapítására, szólásformáinak fejlesztésére és
beszédkedvének fokozására célszerűnek, szükségesnek és jónak tartja.
Foglalkozott a választmány a siketnémák jogvédelmével is, mely
tárgyban dr. Márki Hugó készít előterjesztést és törvénytervezetet a
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rendelkezésére becsájtott adatok alapján. Általános megvitatás után e
törvénytervezet is be fog nyujtatni az illetékes helyen.
A f. évi közgyűlés helyéül Kolozsvár határoztatott meg, mint
ahova a kolozsvári intézet tantestülete meghivta az egyesületet. A köz
gyűlés idejéül julius hó eleje tűzetett ki. A közgyűlésen értekezni
fognak: H. Sztankay Lajos kecskeméti rajztanár: „A siketnémák
ipari továbbképzéséről“ ; Nagy Péter: „A siketnéma-intézetek I. osztá
lyáról“ ; Scholtz L ajos: „Az alkalomszerűségekről“ és Medgyesi János:
„A fizetésrendezés és szolgálati pragmatika körül felmerült kívánsá
gainkról. “
Tagokul ajánltattak: Horváth István Szegedről és H. Sztankay
Lajos rajztanár Kecskemétről. Mindketten felvétettek. Bihari Károly
indítványára felkéri a választmány az összes tanári testületeket, hogy
a pozsonyi siketnéma-intézet felügyelő-bizottságának O-Excellentiájához felterjesztett és az összes tanári testületeknek átküldött memo
randumát minél szélesebb körben tárgyalják, hogy a Gácsér-féle törvénytervezet talaja ezáltal is minél jobban előkészíttessék. — Az aradi
kartársak fizetésrendezési, kinevezési, előléptetési, véglegesitési, helyet
tesítési és óratöbbleti indítványával behatóbban nem foglalkozott a
választmány, mert a) az elől említett memorandumban ezek amúgy is
benfoglaltatnak, b) felhasználás végett ki fog ez indítvány adatni Medgyesi János tagtársnak. — Az elemi népiskolai tanítók szünidei tan
folyamán a siketnéma-oktatás ismertetése tárgyában tett indítvány felett
napirendre tért a választmány.
V. P.

VEGYESEK.
Kérelem. Egyesületünk választmánya tisztelettel kéri a tanári
testületeket, hogy jelen számunk vezető cikkét tegyék tanulmányuk tár
gyává ; az összefoglalt észrevételeket pedig küldjék meg Gácsér J ó z s e f
kartársunknak, hogy azok alapján javaslatát esetleg átdolgozhassa.
Rövidebb hozzászólásokat köszönettel fogad a szerkesztőség is. — A
kecskeméti intézet tanári testületé pedig Gönczi Gyula kar társunknak
szintén jelen számunkban megjelent cikkére hívja fe l a figyelmet és
kéri a pályatársakat, hogy hozzászólásaikat a testületnek, erre vonat
kozó cikkeiket pedig a szerkesztőségnek küldjék meg.
Apponyi A lbert gróf Kolozsvárt. Apponyi Albert gróf vallásés közoktatásügyi miniszter f. évi március hó 4-én és 5-én Kolozsvárt
időzött. Miniszterünk az első napon, mint a király képviselője résztvett
az egyetem aulájában lefolyt (sub auspiciis regis) ünnepélyes doktoravatáson. Másnap fölkereste Kolozsvár iskoláit, egyebek között a siket
némák intézetét is, ahol Taritzky Ferenc igazgató fogadta. Elmenete
lekor egy növendék üdvözölte a minisztert, aki a következő szavakat
intézte a növendékekhez: „Tanuljatok szorgalmasan s legyetek jók, az
ország rólatok is fo g gondoskodni.“
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Gyászhir. Pápay Mariskát, a siketnémák váci orsz. intézete
kézimunkatanitónőjét súlyos veszteség érte. Édesanyja, Pápay Györgyné
62 éves korában elhunyt Kecskeméten. A kartársak őszinte részvéte
enyhítse a gyászolók fájdalmát!
Igazgatók értek ezlete. A Siketnémá-intézeti Tanárok Orsz.
Egyesülete f. évi március hó 24-én tartott választmányi gyűlése alkal
mából az igazgatók értekezletet tartottak, amelyen adminisztratív ügye
ket tárgyaltak. Egyben megbízták Klis Lajost, a budapesti intézet
igazgatóját, hogy a portómentesség megnyerése céljából készítsen felterjesztést úgy a vallás- és közoktatásügyi, mint a kereskedelemügyi
m. kir. minisztériumhoz, amelyet testületileg fognak az igazgatók
benyújtani.
Lévay-alapitvány. Érdekes döntvényt hozott a m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter úr a Lévay-alapitvány tárgyában. Ugyanis
az alapítvány kamatait ezentúl nemcsak a váci, hanem bármely hazai
intézetből kikerült növendék megkaphatja, ha a kellő elméleti ismere
teket megszerezte és iparengedéllyel bir. A jelen évben az alapítvány
1000 korona kamatát Domby Elek debreceni fényképészsegéd, a kolozs
vári intézet volt növendéke kapta meg.
Egy jelentés. A német siketnéma-intézeti tanárok egyesületé
nek Kőnigsbergben (1906. pünkösd napján) tartott VII. közgyűléséről
kiadott jelentésére hívjuk fel olvasóink figyelmét. A jelentésben a meg
tartott felolvasásokon kívül megtaláljuk a felállított és elfogadott téte
leket és azok beható tárgyalását. A felolvasások címei a következők:
A siketnéma-intézeti tanárok gyakorlati képzése. — Hogyan vezetjük
rá a siketnémát a beszédre ? — A felnőtt siketnémákról való gondos
kodás módja. — A továbbképző oktatás a siketnémák intézeteiben. —
A játék a siketnéma-iskolában. — A jelentésben benne van a német
birodalom siketnémáinak iskolakötelezettségét tárgyaló tanulmány is.
A jelentés 12 % íves, megrendelhető Weise berlini (N. Swinemünderstrasse 103.) siketnéma-intézeti tanárnál. Ára 3 márka.
A tükörirás. Az épérzékű tanulók a tükörirást sportszerűen
űzik. Egyesek csak néhány betűt, számot, mások azonban mindent
tudnak tükörirással leirni. Általában azt tapasztalták, hogy- a fiúk közül
10, a leányok közül pedig 33 % tud igy irni. A siketnémáknál ez a
képesség még gyakoribb. Ezek között 25% fiú, 46% leány található.
Braun dr. ezt a jelenséget azzal magyarázza, hogy a gyengetehetségűek rendszerint balkezesek, akiknél a tükörirást létrehozó mechaniz
mus működik közre. Az idióták balkézzel írott tükörirását tehát nem
szabad tervszerűen elért eredménynek, hanem a kísérlet önkénytelen
következményének kell tekinteni. A szellemileg fejletlen gyermek lel
kében a jobb és bal fogalma hiányzik, következésképen a jobb és bal
irány között sem tud különbséget tenni. A tükörirást irni tudó gyermek
lelkében az Írás képe tükörkép gyanánt jelenik meg. Az igy szerzett
képzet a táblára Írott és az onnan vett látási képet teljesen fedi.
Braun azt hiszi, hogy a tükörirásra hajlammal birók szellemi fogyat
kozásban vagy valamelyes agybántalomban szenvednek.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

