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Fenntartás, tankötelezettség.
„Az ország rólatok is fog gondoskodni“.
A szó kimondatott, várjuk annak beváltását. Várjuk, mert elér

kezett az idő, hogy az ország beváltsa siketnéma polgáraival szemben 
való mulasztását.

Mig a siketnémák oktatása csak a kiválasztottakra terjedt ki, 
elegendő volt egyesek lelkes munkálkodása és épúgy elegendő volt a 
társadalom támogatása akkor, amikor csak 1—2 intézetnek a fenntartásá
ról volt szó, de ma, midőn már számos intézet munkálkodik a siket
némáknak produktív munkásokká való kiképzésén, nem támaszkodha
tunk többé sem egyesek lelkesedésére, sem a társadalom nyújtotta 
alamizsnára.

Hazánkban a társadalom épúgy kivette részét a reá háruló 
kötelességből, mint bármely más országban és nem panaszkodhatunk, 
mert tudjuk, hogy ezerfelé igénybe veit társadalmunk 14 siketnéma- 
intézetnek létesítését tette lehetővé.

De a társadalommal szemben sem lehetünk túlkövetelők. Imerjük 
azokat a súlyos -terheket, amelyeket hazánk különleges viszonyaira 
való hivatkozással, hazafias, kulturális és humánus szempontból reá 
raknak.

A társadalom megtette kötelességét, amikor 14 intézetnek a 
létesítését és bizonyos fokig való fejlesztését lehetővé te tte ; kötelessé
günkön felül áldoztunk mi is, amidőn a siketnémák tanításán kívül s 
az ügynek intenzív fejlesztése mellett egész erőnket és lelkesedésün
ket az anyagi eszközök előteremtésére áldoztuk. De megtette-e köte
lességét az állam?
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Sokat emlegetjük, hogy milyen nagyot fejlődött a siketnémák 
ügye hazánkban az utolsó évtizedben és nem késünk az elismerés 
pálmáját nyújtani az illetékes köröknek is, kik e fejlődést lehetővé 
tették. Tagadhatatlan, hogy intézeteink és az oktatásban részesülő 
növendékek száma 10 év alatt csaknem megháromszorozódott, de ne 
feledjük, hogy ugyanez idő alatt Angliában az intézetek száma 22-ről 
74-re, Oroszországban 15-ről 38-ra emelkedett s hogy Német-, Francia-, 
Olaszországban és a többi nyugoti államokban ma mindenütt 2—3-szor 
annyian nyernek oktatást, mint egy évtized előtt. Ne feledjük, hogy 
mi alig 25%-át részesítjük oktatásban a tanköteleseknek. Ma, amikor 
Európának minden kulturállama — kivéve Ausztriát — már vagy elérte, 
vagy közeledik ahhoz, hogy összes tanköteles korú siketnémáit kikép
zésben részesitheti, akkor nekünk nem lehet okunk dicsekvésre.

Nagyon is elérkezett tehát az ideje, hogy hazánk is lerója adós
ságát siketnéma polgáraival szemben. Már különben is tarthatatlanok 
az állapotok. Intézeteink — kettő kivételével — a naponta befolyó 
adományokból tengődnek és ha hamarosan nem történik róluk gondos
kodás, rövid idő alatt csődöt mondanak.

Örömmel üdvözlöm tehát Gácsér törvényjavaslatát, mert az 
alkalmas arra, hogy a siketnémák oktatásügye hazánkban is számot
tevően, alaposan és végleg rendeztessék.

A törvényjavaslat kettős célt tűzött maga elé: biztosítani kívánja 
egyrészről a siketnémák ellátási költségeit, másrészről pedig a tan
kötelezettség kimondásával lehetővé akarja tenni minden egyes tan
köteles korban lévő siketnéma oktatását. Véleményem szerint e két 
dolgot nem is lehet egymástól elválasztani. Egyik a másikból folyik s 
azokban a külföldi országokban, ahol a fenntartás kérdését elválasztot
ták a tankötelezettségtől, sietve pótolták és pótolják a hiányt. Ma már 
csaknem minden kulturáltamban az ország (esetleg tartomány, város 
vagy község) fedezi a szegénysorsú siketnémák ellátási költségeit még 
azokban az intézetekben is, amelyek egyesületek és magánosok tulaj
donát képezik.

A Gácsér kartársunk törvényjavaslattervezete a növendékek ellá
tási és az intézetek fenntartási költségeit 2%-ot túl nem haladó pót
adóból kívánná fedezni. Ez volna mindenesetre a legjobb • megoldás. 
De ismerve az ily pótadókkal szemben való általános ellenszenvet, 
tartok tőle, hogy az illetékes körök nem fogadják el ezt az alapot, mert 
a tanköteles korú siketnémák eltartása és az intézetek fenntartása nem 
okoz oly nagy költséget, hogy az az állami költségvetésbe beilleszthető 
ne volna.

A tervezet a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 5343 tankö-
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tes korú siketnémát vesz alapul. Azonban ezeknek legalább is 20— 
25°/o-a nem siketnéma, tehát csak mintegy 4000—4200-ról szólhatunk. 
Ezekből is le kell számitanunk azokat, kik szüleiknél laknak és eltar
tásuk nem terheli az intézeteket. Ilyen van körülbelül 205. De le kell 
számitanunk az izr. siketnémák orsz. intézetében lévő 95 és az egyes 
intézetekben létesült és ezután is fennálló alapítványi és ingyenes 164 
helyet, végül mintegy 100 oly gyermeket, kikért az eltartási költségeket 
szüleik fizetik. Marad tehát legfelebb 3400—3600 olyan, kikről a ter
vezett törvényjavaslat alapján kellene gondoskodni. Ezek eltartási költ
sége nem haladná meg az évi 700,000 koronát, de ebből is visszatérülne 
az intézeteknek jelenlegi évi állandósított járandóságaiból és az ezután 
is — természetesen kisebb mértékben — folytatott gyűjtésekből legalább 
is 100—150 ezer korona. A fennmaradó 5—600 ezer korona mindenesetre 
tekintélyes összeg, de figyelembevéve, hogy csak fokozatosan, 8—10 
év múlva lenne az egész összegre szükség, nem oly túlságosan nagy, 
hogy annak beillesztését az állami költségvetés meg ne bírná. Mind az 
által még sem bízom benne, hogy csak ekkora összegnek is az állami 
költségvetésbe való felvételéhez az illetékes körök hozzájárulnának. 
Megkönnyítené a dolgot és lehetővé is tenné keresztülvitelét, ha a 
tehernek egy részét a községekre és vármegyékre utalnák, mint ahogy 
az számos más államban van. Az évi eltartási díjnak V3-dát minden 
község megfizethetné, Va-dát fizetné a megye, a többit pedig az állam.

Az intézetek dologi kiadásainak fedezése a legtöbb intézetben 
biztosítva van és könnyen kieszközölhető volna az, hogy államosítás 
esetén továbbra is a városok fedezzék ezeket a kiadásokat. Ily módon 
tehát az államnak, beleszámitva az esetleg építendő intézetek amorti
zációját s néhány még fennálló és még létesítendő intézetnek a dologi 
kiadásait is, legfellebb évi 300,000 koronát kellene a siketnémák okta
tására áldoznia. Ez már csakugyan nem oly nagy összeg, hogy némi 
jóakarattal az ezer milliót meghaladó költségvetésbe be ne lehetne 
illeszteni. Amit megtett már csaknem minden művelt állam, azt meg 
kell tennie Magyarországnak is. És ugyanaz az állam, amely már 
32,000 épérzékű gyermeket részesít gondozásban, nem lehet a siket
némákkal szemben sem mostoha.

Biztosítván a fenntartás költségeit és lehetővé téve minden siket
némának valamely intézetben való kiképzését, ebből önként következik 
a tankötelezettségnek a kimondása is. A közérdek mindig fölötte áll 
az egyesek érdekének; tehát egyetlen korlátolt értelmű szülőnek sem 
lehet joga, hogy siketnéma gyermekének nevelés-tanítását önkényűleg 
megakadályozza. A tankötelezettség egyébként is oly kérdés, amelynek 
törvénybe iktatását nem is kell bizonyítgatni. Ahol siketnémákat tani-
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tottak és tanítanak, mindenkor ez képezte a szakférfiak egyik leghőbb 
kívánságát.

A törvényjavaslat-tervezetnek egyes pontjaira nézve — az általá
nosságban mondottakon kívül — alig lehet észrevételt tenni. Minden
esetre meg kell állapítani, hogy a vagyonosabb, illetve kevésbbé vagyo
nos szülők mily arányban járuljanak az eltartási költségekhez és meg 
kell hagyni a szülőknek azt a jogát, hogy gyermeküket esetleg magán- 
oktatásban is részesíthessék.

Szabályozni kell továbbá azt is, hogy a 10 év alatt, míg a törvény- 
javaslat egész terjedelmében végrehajtatnék, miként értelmezendő a 
tankötelezettség. Végül nem helyeselhetem a tankötelezettségnek fel
tételesen a 7., 8. vagy 9-ik évhez való kötését. E helyett ki kell 
mondani, hogy minden siketnéma gyermekre nézve a taníttatás kötele
zettsége a 7-ik évtől kezdődik és a 16-ik év betöltéséig tart. A fejletlen 
gyermekek részére 2—3 intézetnél előkészítők volnának létesítendők. 
A 16-ik évet betöltött növendéket a tanév befejeztével az intézetből fel
tétlenül el kell távolítani, további benntartásuk már erkölcsi és neve
lési okokból sem kívánatos, a gyakorlati élet szempontjából pedig 
egyenesen káros. Csak egyes kivételes esetekben volna ez megengedhető.

A tervezeten tehát kevés a módosítani való és ha vannak is 
kisebb hiányai, ezek semmi esetre sem szolgálhatnak okul arra, hogy 
belőle törvény ne váljék. Egyébként is a lényeg a fenntartás biztosí
tása és a tankötelezettség kimondása.

Lesz-e belőle törvény? Nem tudjuk; hisszük és reméljük, hogy 
lesz. Soha ily kedvező alkalom nem kínálkozott a siketnémák oktatás
ügyének rendezésére, mint most. Miniszterünk kimondotta a szót.

Egy férfiútól függ, hogy az ige testté váljék, tőle függ, hogy arany
betűkkel írja be nevét a magyar siketnéma-oktatás történetébe. * ***

A siketnémák tankötelezettségéről és intézeteink 
anyagi ellátásáról.

Nem hiszem, hogy pályatársaim között csak egy is akadna olyan 
„kishitű“, ki a siketnémák általános tankötelezettségét ne óhajtaná a 
legrövidebb időn belül a megvalósulás stádiumában látni. Sőt én még 
társadalmunkat — melynek áldozatkészségét közvetlenül tapasztalhat
juk — sem merném meggyanúsítani. Abban is feltételezek annyi intel
ligenciát, hogy őszinte örömmel tapsolna annak a miniszternek, aki 
ezt a nagyfontosságú kulturális, nemzetgazdasági és humanisztikus 
tervet közmegelégedésre dűlőre juttatná. Kizártnak kell tehát tartanom, 
hogy a törekvés e cél felé bármely oldalon is oly ellenszenvvel talál
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kozzék, mint minőt Gácsér tervezetének elöljáró-beszédjében az egyház- 
politikai eszméket illető hasonlatával elénk rajzolt.

Azt azonban el kell ismernem, hogy valóban „nagy fába vágtuk 
a fejszénket.“ De a tapasztalásból tudjuk, hogy alkalmas eszközökkel 
a legvastagabb törzset is fel lehet hasogatni.

A Gácsér-féle tervezet szerintem nem alkalmas arra, hogy vele 
eredményes műveletet végezhessünk.

Nem tartom alkalmasnak azért, mert nemcsak az iskoláztatással 
szemben mutatkozik szűkkeblűnek, hanem mindennel, mi azzal szer
ves összefüggésben van. Azért sem helyeselhetem, mivel az pénzügyi 
szempontból meddő dolognak látszik és közjogi szempontból is erősen 
kifogásolható.

A siketnémák tankötelezettségében rejlő szándék csak úgy érhetné 
el a kívánt sikert, ha egész oktatásügyünk törvénykezésileg rendeztet- 
nék. Mert ha iskoláztatási viszonyaink és saját helyzetünk továbbra is 
a higany természete szerint igazodik, nem lehet a legnagyobb opti
mizmussal sem remélni a hazai siketnéma-oktatás megizmosodását, 
felvirágozását.

Mert, midőn a józan szociális eszmék oly rohamos gyorsasággal 
szivódnak fel az irányitó körök véredényeibe; midőn kezdik belátni, 
hogy az egyén értékelése tulajdonképpen az egész társadalom meg
becsülésére vezet: nem lehet a közérdek talaján úgy áthaladni, hogy 
az azt munkálok méltányos és jogos kívánalmait is figyelemre ne 
méltassuk.

Nem beszélhetünk tehát a siketnémák tankötelezettségéről anél
kül, hogy életérdekeink is homloktérbe ne jönnének. És ezért nem 
vádolhat bennünket senki sem önzéssel. Hiszen az 1868. XXXVIII. t.-cikk 
nemcsak a tankötelezettségről intézkedik, nemcsak a létszám maximu
mát stb. állapítja meg nagy aprólékossággal, hanem az elemi és pol
gári iskolai tanítók anyagi ügyeit is gondozásába veszi.

Annak a megalkotandó törvénynek, mely a siketnéma-oktatást 
szabályozná, részben alapvető rendtartásnak is kellene lennie. Fel 
kellene ölelnie a kisded siketnémák dolgát (előkészitő-oktatás); ki 
kellene terjednie a foglalkoztatók kérdésére is, a szakfelügyeletre, a 
szaktanács szerepére stb. stb.

Ezek után — nemde felesleges külön is hangsúlyoznom, hogy 
a Gácsér-féle ll-§-os tervezet igazán csak egy kis parány lehetne 
abban a nagy törvénykomplexumban, melytől siketnémáink boldogulá
sukat várhatnák.

De nézzük most a többször említett tervezet reális értékét.
Az egész munkán meglátszik, hogy ambiciózus készítője igazgató, 

kinek legfőbb gondja a növendékek verbuválása és a pénzszerzés; mert 
ha nincs gyermekanyag: nincs kit tanítani; ha pedig nincs pénz: nem 
lehet kit tanítani. A két feladat közül az utóbbi a legnehezebb s bár 
nem vagyok „kishitű“, mégis kétségbe kell vonnom, hogy intézeteink 
anyagi ellátását e tervezet szerint lehetne biztosítani.

Mit is mond erre vonatkozólag a tervezet készítője?
Azt mondja, hogy az intézetek kiadásai (kivéve a személyi járan

dóságokat) külön e célra kivethető pótadóból fedezhetők (7—8.-§.)
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Hogy községi, megyei vagy állami adót kell-e értenünk, azt a javas
latból legföljebb csak sejthetjük. Mondjuk, hogy állami pótadóról van 
szó. De akkor mi célja van a kiadásokat két osztályba sorozni? Erre 
a kérdésre a 7—8. §. indokolásában találjuk meg a feleletet. De ez 
téves felfogáson alapszik, mert az állami tisztviselő fogalmának nem 
abban van a kritériuma, hogy valakit az állami pótadóból vagy a 
törzsadóból fizetnek-e, hanem abban, hogy kicsoda nevezte ki az ille
tőt, mily állást tölt be az ember s hogy az állami költségvetés ter
hére kapja-e a teljes fizetését. Különben is ez az elktilönözése a 
kiadásoknak lényeges adminisztratív nehézségeket okozna az államnak.

Egyébként az a véleményem, hogy arra alig vállalkozik kormány, 
hogy az 5% (vagy esetleg nagyobb) népiskolai, a 3% óvodai, a 2% 
iparos-tanonciskolai, a 2% középiskolai községi és a 3°/o-nyi közmű
velődési megyei pótadón felül még egy újabb kulturális adónemmel, a 
siketménia-oktatás pótadójával is terhelje az adózókat. Ha ez nem 
ütköznék kikerülhetetlen nehézségekbe, úgy az állami iskolák fentar- 
tási költségeire külön állami népoktatási pótadót is lehetett volna 
kivetni. Vagy elfogadja a kormány egyesületünk határozatát, hogy a 
siketnémák oktatásügye állami feladat (erről a tervezet szintén hallgat) 
és akkor majd talál erre valami fedezetet rendes bevételei között, 
vagy nem fogadja magáénak s akkor a személyi kiadások kivételével 
az imént felsorolt adónemek keretén belül kell megoldást találnia 
ennek a pénzügyi kérdésnek.

Közjogellenesnek tartom a tervezet azon részét, mely a szülők 
anyagi hozzájárulásáról intézkedik (9. §.). Nem elég, hogy a jobbmódú 
a szegényebbet eltartja adófilléreiből, azzal is súlytassék, hogy tanít
tatás esetén még külön tan- és eltartási dijat fizessen ? Akkor miért 
fizetné a pótadót? Különösen károsan érintené ez a méltánytalanság 
a vagyonnal biró. kiskorúakat, kiknek az intézet elhagyásakor volna 
legnagyobb szükségük egy kis tőkére.

Az elmondottakból talán kiviláglik az, hogy vágyaink tolmácsolá
sára a Gácsér-féle tervezet nem megfelelő. Jól tenné tehát egyesüle
tünk választmánya, ha levenné napirendről és a pozsonyi memoran
dumot szélesebb alapokra fektetve, teljes részletességgel kidolgozva, 
közgyülésileg letárgyaltatná és kinyomatva, megküldené az illetékes 
forúmoknak.

A siketnémák kertészeti képzéséhez.
Arról, hogy mily fontos és áldásos munkakör lenne a kertészet

nek és a szőlőmivelésnek a siketnémák intézeteiben való meghonosí
tása, a Nemzeti Iskola folyó évi 13. számában már kisebb körvonalak
ban értekeztem.

Jelen soraim keretén belül egyrészt Gönczi kartársam cikkéhez 
óhajtok néhány hozzáfűzést tenni, másrészt egyéb részletekről: a ker
tészet és a szőlőmivelés általánosításáról kívánok szólani.

Osztozom Gönczi kartársam kifejtett nézeteivel, mert a szőnye
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gén levő javaslat megvalósitása jelentékeny haladás lenne hazánk 
siketnéma-oktatásában.

A létesítendő kertészeti iskola, amint azt a t. cikkíró is hang
súlyozza, internátus legyen. Hisz tudjuk, hogy az ország földmives- 
iskolái mind internátusok. Az iskola vezetését múlhatatlanul siketné
mák oktatásával foglalkozó szakemberre kell bízni. Miért? Mert a 
siketnémák tanára jobban, behatóbban ismeri a siketnéma egyén 
szellemi és testi világát, mint bárki más.

A jelzett ismeretek tudása a siketnéma egyének nevelésénél s 
tanításánál okvetlenül szükséges. Az iskolában tanítandó közismereti, 
valamint a szaktárgyak elméleti részét siketnéma-intézeti tanár vezesse 
s ne más. A kertész kizárólag csak a gyakorlati irányt vezetné; 
közbe-közbe rövid felvilágosításokat s magyarázatokat tartana.

Az iskolát pusztán a gyakorlati alapra fektetnünk nem szabad, 
mert a gyakorlat csak az elmélettel fűszerezve érvényesíthető.

Ezek után rövidesen áttérek nézetem második fonalára: a 
kertészet, szőlőmivelés s nemkülönben a konyhakertészet általáno
sítására.

Valamint az épérzékű gyermek már tanköteles korában meg
ismerkedik az egyes gazdasági ágakkal, melyek úgy a testi, mint a 
szellemi világára jótékony hatással vannak, azonképpen szükséges, 
hogy a siketnéma is forgolódjék azok területén.

Miért? Mert az említett termelési ágazatok úgy összességükben, 
mint elszigetelten, oly foglalkozás körébe tartoznak, melynél a szem 
és a kézügyesség a fő.

Tudjuk, hogy a siketnéma a szem embere, de egyúttal ismerjük 
ennek nagyfokú kézügyességét is. Ebből tehát önként következik, hogy 
a siketnémára nézve sokkal könnyebb volna a jelzett termelési ágak 
kezelésének okszerű titkait felfedezni s ennek megtörténte után elsajá
títani, mint bármely épérzékű egyénnek. (?)

A siketnéma gyermekek szervezete föltétlenül megkívánja, hogy 
minél több időt töltsön a szabadban. Már pedig ezekkel az ágakkal 
való foglalkozás egymaga is legjobb biztositéka a szabadban való tar
tózkodásnak. Mindezeken kívül a felhozottaknak még egyéb missziója 
is van.

Többek közt vegyük eleve a dolog pedagógiai oldalát.
A fák, szőlő és egyéb növények ápolása, nevelése által fejleszt

hetjük és szilárdíthatjuk a siketnéma gyermek amúgy is gyenge, inga
tag jellemét, fokozhatjuk esztétikai érzelmét, nemesíthetjük a szivét, 
kedélyét, hatványozhatjuk kézügyességét stb.

Ebből tehát világossá válik, hogy a felhozott foglalkozások a 
nevelés szempontjából is értékesithetők. Mindezek keresztülviteléhez 
kívánatos, hogy minden egyes intézetnek (a budapestit kivéve) egy 
nagyobb terjedelmű telepe legyen. A szükséges telepet az intézet fen- 
tartója készséggel adná. A telep több üzemre osztatnék, u. m .: a) 
faiskola, b) szőlő, c) konyhakert üzemeire.

A gazdasági ágakkal való foglalkozás már az első osztályokban 
kezdődnék, előbb csupán gyakorlati alapon, később pedig, a felsőbb 
osztályokban az elméleti ismeretekkel bővülne az anyag.
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A gyümölcsészet és a szőlőmivelés munkáiban kizárólag csak a 
fiuk vennének részt; a konyhakertészetben pedig a leányok is. Ennek 
révén a leányok felszabadulnának olykor a kézimunka és a varrás 
szoros kötelékei alól és a szabad természetben mozoghatnának. Mi 
annál is inkább szükséges, mert a szabadban való mozgás megacélozná 
petyhüdt testüket.

Végül megjegyzem, hogy e foglalkozások mindegyike teljesen 
megfelelne a gyermek természetének, mert mindegyikében nagy szerepe 
van a változatosságnak. Szobolovszky István.

Olvasmány-tárgyalás a siketnémák iskoláiban.
I. Az olvasmány általában.

Az olvasmány-tárgyalást a maga idején és módján igen jó beszéd- 
tanitási eszköznek tartom a siketnémák számára. A maga idején! 
Mert bizony, amig nincs a gyermeknek megfelelő szókészlete, szóviszo- 
nyitási képessége és mondatszerkezeti ismerete, addig pl. csak ily szer
kezetű szöveget vehetünk elő: A ló házi állat. A ló hasznos állat. A 
ló nagyobb a kutyánál. A ló testén szőr van stb. Nohát ez nem érde
mes az olvasmány elnevezésre! Ezt szerényebb cim alatt, a beszélge
tés révén is elvégezhetjük. Ha pedig egy valamirevaló olvasmány for
májú szöveget kell letárgyalnunk, az kin és gyötrelem a III., sőt még 
a IV. osztályban is. Nincsenek itt még erre előkészítve és eléggé meg
érve a növendékek. A népiskolák számára jónak tartott olvasmányokat 
nem használhatjuk. — Ha már az olvasmány-tárgyalás szükségét elis
merjük, nagyon itt van az ideje, hogy jó olvasmányokról is gondos
kodjunk.

Addig is, mig ez az idő elérkeznék, önmagunk készítette olvas
mányokkal kell kísérletet tennünk. Kinek ilyen, kinek olyan az Ízlése 
s a szerint különböznek még egy és ugyanazon fokon is az olvas
mányok.

Én kifejezem erre vonatkozó szerény véleményemet, hogy eset
leg másokat is megnyerjek reá, vagy viszont felhívjam némelyek ellen
felszólalását s tisztázódjanak az állásfoglalások.

Én az olvasmányoknál — legalább is a VI. évfolyam bezártáig — 
semmi tekintetet nem vetnék arra, hogy az olvasmány mily tárgyi 
ismeretet foglal magában. Nem ügyelnék arra az alsóbb fokon (III. IV., 
V., VI. osztály), hogy volt már szó a /¿ő-ről, legyen szó most a '/á-ró l; 
volt szó egy házi állat-ról, kerüljön sorra egy vada.Hat; olvastunk a 
szántóvető-ről, vegyünk most egyet elő az iparos-ról stb. A gyermek 
lelke ezt a rendszert nem szomjúhozza, a mi beszéd-tanítási célunk 
pedig nem kívánja. Ezt az irányzatot csak a régi vaskalaposság dicsőít
heti. Ezt csak a siketnémák tanítási módjának nem ismerése, a nép
iskolai (ott elfogadható) irányzatnak kritikátlan utánzási vágya tartja 
még felszínen nálunk. Hiszen más a célja és eszköze az épérzékűek, 
a már beszélni tudók iskolájának, mint nekünk. Értsük meg már ezt 
a különbséget!
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A mi gyermekeinknek nem tárgyi ismeretre, hanem fokozatos 
és gyakorlati értékű kifejezésre van elsősorban szüksége. Tehát taní
tásunk menetét, beosztását ne az szabja meg, hanem az utóbbi irá
nyítsa. A tárgyalás, boncolás közben úgy is nyújthatunk neki s elke
rülhetetlenül nyújtunk is annyi tárgyismeretet, hogy kifejezni sem 
képes a mi tanulónk. Az olvasmány-tárgyalásoknál tehát ne a tárgyi 
ismeret, hanem az érdekes tartalom és az érthető és értékesíthető 
mondatszerkezet legyen egyedül irányadó.

így fogva fel az olvasmány-tárgyalás üdvös voltát, az eseménynek, 
történetnek előadását mindig többre becsülöm a leírásnál. Abban élet, 
elevenség, érdekesség van, melyet szomjúhoz a gyermek. A leírásban 
csak rendszer, ismeret, tudomány van, melynek szárazságától szellemi 
undort, unottságot kap a tanuló.

Az elbeszélő szerkezetű mondatokban az élet számára is hasz
nosabb kifejezések vannak, mint a harmadik személyű leiró szövegű 
olvasmányokban.

Főfontosságú azonban az a megjegyzés, hogy az események szö
vege oly szókkal, viszonyítással és mondatszerkezettel legyen megírva, 
hogy azt mintegy 4/b részben a gyermekek már ismerjék és csak mint
egy 1/h részben legyen nekik új, most megtanulni való.

Ezért kell a siketnémák III—VI. osztályai számára különös figye-' 
lemmel olvasmányokat egybeállitani.

II. Az olvasmány tárgyalásának módja.
Tapasztaltam magam, tapasztalta más is, hogy az olvasmányok 

tárgyalása a mi iskoláinkban meglehetős önkényes. Centiméterekben 
kifejezve: egy és ugyan olyan terjedelmű olvasmányokból egyik kar
társ 6-ot is el tud végezni egy hónap alatt, a másik kettőnek is alig 
tud végére járni. Lehet, hogy az egyéni képesség is tesz itt valami 
különbséget, de az is bizonyos, hogy nem egyformán csinálják. Az 
egyik végigszalad rajta, hogy ne mondjam: végiggázol; a másik 
pedig csak lábnyomról-lábnyomra halad. Ott nem lehet haszon, itt 
megunottság keletkezhetik. Ezek az észleletek indítottak engemet arra, 
hogy egy olvasmányt részletesen feldolgozzak, esetleg követendő 
például.

Az olvasmány — az ökörszem királysága — az állatvilágból 
véve, a társadalmi életre vonatkozik s oly mozzanatokat foglal magá
ban, amelyeket egymásra vonatkoztatva értenek már a növendékek. 
Az érdeklődés biztosítva van, a belőle vonható intelem, tanulság pedig 
egy egész életre szól. Az ismert gondolat az én szövegezésemben e z :

Jl madarak királya.
A  madarak egyszer gyűlést tartottak, hogy királyt 

válasszanak maguknak. Tanakodtak, hogy k i  legyen a 
király. A z  egyik egyet ajánlott, a m ásik m ást tanácsolt. 
Sokáig nem tudtak megállapodni abban, hogy k i  legyen
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hát a király. Végre abban egyeztek meg, hogy az legyen, 
aki legmagasabbra képes repülni.

„Jó le sz! Jó le sz!“ kiáltották mindnyájan s ké
szültek a versenyre. — J l kakas volt a bíró.

Egy adott je lre  valamennyi versenyző madár fe l
repült. A  tyúk csakhamar visszaszállt, m ert nem tudott 
magasra repülni. Azután a lúd is leesett, nemsokára a 
veréb is kifáradt. Nem bírták tovább. A  fecske azonban 
még győzte. A  kánya is magasra emelkedett, de leg
magasabbra mégis a sas repült. Mindenki azt hitte már, 
hogy a sas lesz a király.

“De valami történt!
Mikor a sas kifáradt már s feljebb repülni nem  

tudott, a sas szárnya alól, ahol e l volt bújva, kirepült 
egy kis madár — az ökörszem s pihent erővel még 
magasabbra repült, m int a sas. — így le tt ravaszsággal 
az ökörszem a madarak királya.

De azért az igazi király mégis csak a sa s!

Úgy vélem, hogy a tartalom ez összeállításban nem siketnémás 
szövegű, mégis alkalmas arra, hogy kín és gyötrelem nélkül megért
hető, tárgyalható legyen. A tartalma érdekes a gyermek előtt, a kife
jezései pedig nem kerülnek a használatlanság lomtárába.

Ezt az olvasmányt tartalmánál és szövegénél fogva elé merném 
venni az V. év második felében is, de van tanitni való rajta a VI., VII. 
osztályban is. Bátran beállíthatjuk tehát a VI. osztályba.

1. Erdekkeltés.

Az első, amit egy olvasmány-tárgyalásnál tennünk kell, a szük
séges érdeklődést — ha úgy tetszik: kiváncsiságot —• felkelteni a 
növendékekben. Ennek felkeltése az olvasmányok tartalma szerint igen 
sokféle lehet és kell is, hogy legyen. így, — hogy ismert tartalmakra 
hivatkozzam, — ha a Dunát nem látott gyermekekkel e folyamról 
tárgyalunk, akkor annak szélességi és mélységi méreteiről nyújtott 
általános tájékoztatás ragadhatja meg leginkább a növendékek figyel
mét és az, hogy rajta milyen nagy hajók járnak. Viszonyba hozva a 
legközelebbi, látott folyóvízzel, az érdeklődést biztosítottuk már. — 
A bányáról szóló olvasmánynak előzetes izelitőjéül: a föld alatt levő 
sötét útról, a föld mélyében levő üregről, a lámpás mellett dolgozó 
munkásról szóló egy pár mondat képes az érdeklődést felkelteni. Vagy 
pedig ily kérdés: Honnan kapjuk a sót ? —■ A boltból. Hát a boltos ? — 
Nem tudom. — Az emberek a föld alatt mélyen, a sötétben vágják, 
ahol mind csupa só van. — Fel lehet használni a barlang és alagút 
fogalmát is, ha ezt ismerik már a növendékek. Más olvasmánynál fel 
lehet egy megkapó képet is használni kiinduló pontul, ha t. i. úgy
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irányítjuk a jelenetet, hogy az érdeklődés felkeltése után és hatása 
folytán vesszük elő az olvasmányt. — Egy más olvasmánynál pedig — 
ha különösebb mód nincs az érdeklődés felkeltésére — az is elég, 
ha mi magunk fontosságot tulajdonítva a felvett tárgynak, arcunkkal, 
magunktartásával látható érdeklődést mutatva, nyomatékosan jelentjük 
ki, hogy pl. most a /¿ő-rol fogunk olvasni.

A mi felvett olvasmányunknál a kellő érdeklődést, igy kelthetjük 
fel. Az emlősök képeit a növendékek elé tartva, szemügyre vesszük a 
hatást, melyet azok a növendékekre tesznek. Némelyik növendék a 
rokonszenvnek, másik az ellenszenvnek, irtózatnak, borzalomnak, a har
madik a gyöngédségnek, szelídségnek, vonzalomnak stb. ad szóbeli, 
vagy arckifejezést. E lelki állapotban e kérdést teszem fel nekik: 
melyik itt a leghatalmasabb állat? A legméltóságosabb? A legtekin
télyesebb? A király ? (Taglejtéssel és arcmimikával szemléltetve.) — 
A feleletek eltérők lehetnek, de a többség az oroszlánt fogja meg
nevezni. Ennek hatása alatt felmutatom a madarak gyűjtő képét s itt 
is felteszem az előbbi kérdést: Melyik ezek között a madarak királya ? 
A gyermekek az oroszlán, elefánt analógiájára, rámutatnak a strucra, 
sasra stb. Magam élénk arckifejezéssel lesem, várom a véleményt, 
biztatom a feleletre a növendékeket, de rá nem hagyom a jó feleletet, 
ki nem igazitom a helytelent, meghagyom őket a különféle bizonyta
lanságuk tetőfokán ezzel a kijelentéssel: mindjárt meg fogjuk tudni, 
ha elolvassuk ezt az olvasmányt.

2. Az olvasmány első olvasása és a tartalom megértése.

Első s most egyedüli gondunk, hogy a növendékek a tartalmat 
megértsék. Ez olvasmánynál pedig s az olyanoknál, hol az érdeklődés 
a végig fokozódik s a kielégitettség csak itt éretik el, igen kívánatos, 
hogy az első olvasás lehetőleg az első órán fejeztessék be. Ez azért 
kívánatos, hogy a növendékek egyikének-másikának ne legyen oka és 
alkalma a félbemaradt olvasmányt otthonn tovább folytatnia, mert igy 
kiesik az irányítás fonala kezünkből. Ha ugyanis nem érti meg a 
tanuló, elmehet a kedve tőle; ha pedig megérti, talán érdektelen 
marad a jövő órán, mig a többiekkel foglalkozunk. Különben is a fel
csigázott érdeklődés kielégítését nem célszerű napok után s akkor is 
részletekben végezni. Tehát lehetőleg végezzünk ezzel az első órán. 
Ezért, amit csak el lehet hagyni s ami hibára csak szemet lehet 
hunyni, azt hagyjuk el, most ne vegyük észre ebből a szempontból. 
Túlságosan ne foglalkozzunk tehát most hangjavítással s ha a hang
súly ellen nagy hiba nem történik, ne tegyük szóvá, a nyelvalakokat 
ne forgassuk, ne firtassuk, tárgyi szempontból kitéréseket ne csináljunk. 
Szorítkozzunk egyedül a tartalomnak felfogására és az olvasott szö
vegnek általában való megértésére.

E végből — noha a növendékek is olvassanak — az olvasás 
gerincét mi végezzük. Azaz hangosan elolvas egy növendék egy mon
datot (s a többiek hangtalanul végzik) s számonkérjük tőle annak 
értelmét. E növendék, ha érti, egy hasonló könnyebb szóval, vagy 
esetleg egy találó taglejtéssel meggyőz minket erről. A többiek között
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biztosan van egy, vagy több is, ki ugyanazt nem érti. Ekkor az illető 
mondatot magunk ismételve, a legkönnyebb szóval, a legegyszerűbb 
szerkezetű mondattal megvilágösitjuk a gyengéknek, az egész osztály
nak. Egy-két gyengébb növendéktől aztán a próbát ki is vesszük. 
Ugyanez az eljárás a második, többi mondatnál. Több gondunk ne 
legyen, minthogy a tartalmát megértsék a növendékek, de ezt aztán 
értsék is meg.

3. Alaktani tárgyalás.

A tartalom megértése után a szöveg megértése következik. E 
végből a mondatokat egyenként olvastatjuk s minden egyes szót és 
szóviszonyitást, mely új lehet, megmagyarázunk. A szövegnek e meg
értése magával vonzza, sőt elkerülhetetlenné teszi a nyelvalaktani tár
gyalást is.*) — A felvett olvasmány szövegének megértése és a nyelv
alakok tárgyalása ilyen forma lehet:

JI madarak egyszer gyűlést tartottak, hoyy kirá lyt válassza
nak maguknak.

Amennyiben valamelyik növendék ezt, vagy a következő monda
tok szövegét nem értené, azaz e szókat és mondatokat más szóval és 
viszonyítással — habár kezdetleges módon — ki nem tudja fejezni, 
azt és azokat már ismert szókkal és ismert mondatszerkezettel nagyon 
elemi módon megismertetjük — ilyformán:

A madarak összegyűltek s ezt mondták: Az emlős állatoknak (a 
kutya, ló, ökör, farkas, medve, tigris stb.) már van királyuk: az orosz
lán. Nekünk, a madaraknak még nincs királyunk. Jó volna, ha nekünk 
is volna királyunk. Válasszunk egy királyt, legyen nekünk is királyunk.

Mi az más szóval: gyűlést tartottak ? (— Összegyűltek) Kik gyűl
tek össze? (—) Kik tartottak gyűlést? (—) Mi az egyszer? (— régen.) 
Miért tartottak gyűlést a madarak? Mit csináltak egyszer, egykor a 
madarak ? (Gyűlést tartottak.) Mikor tartottak a madarak gyűlést ? 
(Nem tudom pontosan. Egyszer, egykor, régen, valamikor, hajdanában.)

írjátok be a szótárba ezt:
gyűlést tartottak =  összegyűltek,
egyszer — egykor, régen, hajdanában, valamikor.
Mondd el könyv nélkül az egész mondatot! — Olvasd tovább!
Tanakodtak, hogy k i  legyen a király.
Más szóval (megfelelő kézmozdulattal és arckifejezéssel): gondol

koztak, hogy ki legyen a király. Talán a bagoly, mert az tudós. Igen! 
de nappal nem lát. — Talán a páva. Igen! de az nem tud repülni. — 
Talán a szarka. Igen! de az tolvaj.

— Szótárba: tanakodtak — gondolkoztak.
Mondd el könyv nélkül a mondatot. — Olvasd tovább!

*) Az egyes szóknak és kifejezéseknek az olvasmány-tárgyalás legelején való 
ismertetése, megmagyarázni akarása, — amint a népiskolában történik, — célját 
tévesztett eljárás lenne. A szövegből kiszakított új kifejezés igy, magára, szárazon 
még kevésbbé szemléltethető, mint magában a szövegben a tartalom kapcsán. Azért 
azt a módot nem is ajánljuk. Legfennebb 1—2 kiemelkedő legfontosabb fogalom 
magyarázható meg az olvasmány elején, pl. — ha nem tudnák a növendékek — 
ezek: király, királyválasztás, ökörszem stb.
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/ í z  egyik egyet ajánlott, a másik m ást tanácsolt.
Ajánlott, más szóval: mondott; tanácsolt, más szóval: mondott.
A tyúkok azt mondták: a pulyka legyen a király, mert a pulyka 

úgy jár, mint a király. (A járás utánzandó !) Más madarak azt mondták: 
legyen a páva a király, mert olyan szép hosszú tolla van, mint a 
királyné ruhája. Más madarak a fülemilét akarták volna királynak 
választani, mert: az a legszebben énekel. Mások a fecskét mondották 
legjobbnak, mert az kedves, hasznos állat és gyorsan repül. Mások a 
struccot szerették volna királynak választani, mert az a legnagyobb, 
legerősebb madár.

Tehát egyik madár a pulykát ajánlotta, a másik madár a pávát 
ajánlotta, vagy tanácsolta királynak. Egyik egyet ajánlott, a másik mást 
tanácsolt királynak. Mondd el te is, te i s ! — Olvasd tovább!

Sokáig nem tudtak megállapodni abban, hogy k i  legyen a 
király.

Hát ez mit jelent? — Például : Azt akarom, hogy közőletek 
legyen itt egy felügyelő, aki vigyáz a szivacsra, krétára, toliakra és a 
gyermekekre. Ki legyen a felügyelő? Ki legyen? (—) Ki legyen? (—) 
Ki legyen? (—) stb. Ti sem tudjátok megmondani, hogy ki legyen a 
felügyelő. Ti sem tudtok megállapodni abban, hogy ki legyen a fel
ügyelő. (Vagy pedig: Ti megállapodtatok abban, hogy ki legyen a 
felügyelő.) A madarak nem tudtak megállapodni. Mindenik madár mást, 
mást modott. A tyúk kodácsolt, a kakas kukorikolt, a liba gágogott, a 
ruca hápogott, a veréb csiripelt, a holló károgott, a gólya kelepelt 
stb. stb. Borzasztó lárma volt. — Meg tudtak-e állapodni a madarak 
abban, hogy ki legyen a király? Felelj egész mondatban! — Miben 
nem tudtak megállapodni? (Abban nem tudtak stb.) — Olvasd tovább!

Végre abban egyeztek meg, hogy az legyen a király, aki 
legmagasabbra képes repülni.

Az egyik madár, talán a szarka, felrepült egy száraz ágra, s na
gyot kiáltott. A többi madár elhallgatott. A szarka igy szólott: Én 
megmondom, hogy ki legyen a király! Az legyen a király, aki leg
magasabbra repül. Az összes madarak azt felelték: Helyes, jól van! 
Tehát végre mindnyájan azt mondották (abban egyeztek meg), hogy 
az legyen a király, aki a legmagasabbra tud (képes) repülni.

Miben egyeztek meg végre a madarak? Mondd el te is, te is! 
Mi az más szóval: abban egyeztek meg? — Mi az: képes repülni? — 
írjátok be a szótárba! Mondd el még egyszer az egész mondatot! 
Olvasd tovább!

„Jó le sz! Jó  le sz !“ kiáltották mindnyájan s készü ltek a 
versenyre.

Mi az: verseny? — Torna-vizsgán 5 fiú gyorsan fut, hogy ki 
legyen a legelső. Ez verseny, versenyfutás. — Ha 4 fiú mászik a rú
don, hogy ki legyen az első: ez is verseny, — versenymászás. A 
madarak versenyfutást csináltak-e? Nem! Versenyrepülést. Készültek 
a versenyre — mi ez? Te mit csinálsz a versenyfutás előtt? (A készü



90 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 5. sz .

lés, az izgatottság, a vigyázás megfelelő mozdulattal, arckifejezéssel 
utánzandó.)

Mit kiáltottak a madarak a szarka beszédjére? S mit csináltak 
azután ? Mondd el az egész mondatot! — Olvasd tovább!

NI kakas volt a bíró.
Mit jelent ez? — A kakas mondta a madaraknak: vigyázz! indulj! 

és ő mondta meg, hogy ki nyert, győzött (volt az első, nyertes, győz
tes). Ki volt a biró? Mi volt a kakas?

Miért lett a kakas a biró? — Mert a kakas mindig felfelé néz 
és jó szeme van. — Olvasd tovább!

Egy adott je lre  valamennyi versenyző madár felrepült.
A kakas volt a biró. Pl. most én vagyok a biró. Amikor én 

háromig számlálva, azt mondom: hő-rom és a kezemmel jelt adok, 
akkor mindnyájan egyszerre álljatok fel. Vigyázz! egy-kettő-há-rom/ 
Most a jelt én adtam a kezemmel. Ez adott jel. Milyen jel!? — 
Adott jel. Ez adott jelre ti valamennyien felálltatok. Ott is egy adott 
jelre minden madár felrepült — egyszerre. Mondd el igy! Azok a 
madarak versenyeztek. Mit csináltak azok a madarak?

Hogy mondjuk másképen: milyen madarak voltak azok? Ver
senyző madarak.

Szótárba : jelt adok =  jelt mutatok, intek, 
adott jel =  mutatás, intés, 
valamennyi — mindenik, minden madár.

Hogyan adott jelt a kakas? Kukorikolt és a szárnyát összecsapta. 
Mutasd meg te is ! Légy te a biró! Mondd el az olvasmány mondatát 
könyv nélkül! Feleljetek e kérdésekre: Milyen jelre repültek fel a 
madarak? Hány madár repült fel? Hogyan repültek fel, milyen idő
közökben; — rendre-e vagy egyszerre? — Olvasd tovább!

NI tyúk csakhamar visszaszólít, m ert nem tudott magasra 
repülni.

Mit jelent ez: csakhamar? — Nemsokára, kevés idő múlva. 
Miért szállt vissza a tyúk?

Szótárba: Csakhamar. — Olvasd tovább!
Jlzután a lúd is leesett, nemsokára a veréb is kifáradt.
Mi ez: Azután a lúd is leesett ? Első volt a tyúk, második a 

lúd? Mi ez: leesett? (Talán utánozzák a gyermekek az esetlen 
mozdulatot, a nehéz, súlyos leszállást. Ha nem, akkor ezt kérdezzük:) 
Könnyen repül-e a lúd? Kézmozdulattal mutatom az ellentétet. Hát a 
veréb leesett-e? Nem! Könnyen leszállt. Miért szállt le? — Olvasd 
tovább!

Nem bírták tovább.
Mit jelent ez? Mondd más szóval! Nem tudtak tovább repülni =  

nem birtak tovább repülni. Nem bírták tovább (a repülést). így is 
lehet még mondani: nem voltak képesek tovább, fennebb repülni. 
Mondd el a könyvbeli mondatot! Mondd másképpen! Másképpen stb.
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János, emeld fel ezt a szekrényt! — Nem lehet. — De lehet! Én fel
emelem. Emeld fe l! — Nem bírom felemelni =  nem vagyok képes stb.

Mely madarak szálltak vissza? Miért szálltak vissza? — Nem 
bírták tovább. Mit? — a repülést. Miért — mert fáradtak voltak.

Szótárba : Nem tudom felemelni,
Nem birom felemelni,
Nem vagyok képes felemelni.

Olvasd tovább!
J l fecske azonban még győzte.
Mi ez? — A tyúk, lúd és a veréb már kifáradt, de a fecske 

nem fáradt el. A fecske még birta =  még győzte a repülést. Az a 
három nem győzte, de a fecske még győzte.

Szótárba : Győzte a repülést,
Birta a repülést,
Azonban =  de.

Olvasd tovább!

JI kánya is magasra emelkedett, de legmagasabbra mégis a 
sas repült.

A fecske magasra repült, alig látszott. A kánya is. A kánya 
akkorának látszott a magasban, mint egy kis veréb. De a sas erősebb 
volt. A sas jobban, inkább győzte a repülést és fennebb repült, mint 
a többi. A sas emelkedett =  repült a legmagasabbra. Ki lett a király? 
Ugy-e a sas lett a király? Nem! Miért? — Olvasd tovább!

"De valami történt!
Mi történt? — Olvasd tovább, mindjárt meglátjuk.
Mikor a sas kifáradt már s feljebb repülni nem tudott, a 

sas szárnya alól — ahol el volt bújva — kirepült egy kis  madár — 
az ökörszem s pihent erővel még magasabbra repült, m int a sas.

(A helyzet mimikái festésével) A sas szárnya alól kirepült . . .  az 
ökörszem s ez még magasabbra repült, mint a sas. Hová bujt el 
az ökörszem? Honnan repült ki az ökörszem? Mikor repült ki onnan? 
Mikor a sas már elfáradt és nem tudott feljebb repülni, az ökörszem 
fáradt volt-e? Miért? (Mert pihent a sas szárnya alatt) Ki lett a 
győztes, nyertes? (Az ökörszem.) Igazságos volt-e ez a győzelem? 
(Nem.) Az ökörszem megcsalta a madarakat. Igazán, valóban az ökör
szem tud-e a legmagasabbra repülni? Valóban melyik madár képes 
legmagasabbra repülni? (a sas) =  Tehát melyik az igazi, valódi király 
a madarak között? (a sas).

Az ökörszem csalt. A csalást először nem vették észre (nem 
látták) a madarak, de később észrevették. Kitűnt a csalás. A csalás 
előbb vagy utóbb kitűnik =  kiderül. Igazságosan cselekedjetek mindig —  
Igaz úton járjatok mindig.

(Folyt, köv.)
Borbély Sándor.
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A siketnémák tornaoktatásáról.
„Amig az ember a földi létben testtel bir és a földi léthez földi 

élet szükséges, mely erő, kitartás és ügyesség nélkül foszló árnyékká 
válik: addig a tornázásnak az emberi nevelés és művelődésben a fő
részt kell elfoglalnia“. Tudták ezt elődeink is s az oktatás tárgyai 
közé felvették a tornát. Igaz, hogy kezdetben nálunk a tornaoktatás 
inkább csak játék volt; a vezényszóra való rendszeres tornázást pedig 
nem tartották keresztülvihetőnek. De a hangbeszéd behozatalával, 
annak örvendetes fejlődésével s már eddig is elért szép eredményeivel, 
karöltve fejlődött nálunk a tornaoktatás is. Ma már szinte természe
tesnek tartjuk, ha növendékeink vezényszóra tornáznak, mert hiszen 
ismerik a nyelvet s a szájról való olvasás, a látás helyettesíti a hallást. 
Tantervűnk már ezen az alapon kivánja a tornaoktatás megoldását. 
Kijelöli az anyagot, mely által a célt el kell érnünk, s vannak már 
egységes vezényszavaink a tornaoktatáshoz. Zsinórmértékül szolgálhat 
ez nekünk, s ezek alapján elindulhatunk, de most már az a kérdés, 
hogy mi módon érjük el a tornaoktatás által kitűzött célokat: a testi 
fejlődés előmozditását, az akarat erősítését, a fesztelen és könnyed 
testtartást, a kedély élénkítését, a rend, pontosság iránti érzék felkel
tését, a ritmikai érzést, a tornászati műszavak elsajátítását, a tornázás 
által is. a beszédkedv fokozását és a beszédkor bővítését?

Szép, ideális, elérésre méltó célok ezek, melyek mindegyikét el 
is lehet érni, ha tornaoktatásunk nem lesz egyoldalú, s anyagát nem 
kizárólag az év végén, a záróvizsgán bemutatandó szabadgyakorlatok 
képezik. Mert csakis a tornázás Összes ágainak, a szabad-, rend- és 
szergyakorlatoknak harmonikus, arányos gyakorlása által érhetjük el 
ezeket a célokat.

Lássuk hát előbb ezeket a gyakorlatokat külön-külön, s állapít
suk meg, hogy mindegyikét mily terjedelemben kell felölelnünk, hogy 
kitűzött célunkat elérjük.

aj Szabadgyakorlatok. Már az épérzékűek tornaoktatásánál is 
igen fontos szerepet játszanak, s azok nevelő hatását nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a siketnémák tornaoktatásánál sem. Szerintem a szabad- 
gyakorlatoknak tornaoktatásunk alapkövét kell képezniük, amelyre egész 
rendszerünk építendő. Ha a szabadgyakorlatokra a kezdő fokon nem 
forditottunk kellő figyelmet, akkor a későbbi fokon minduntalan oly 
akadályokkal állunk szemben, melyeket legyőznünk sok nehézségbe 
kerül. Járni is alig tudnak növendékeink, midőn az intézetbe kerülnek, 
s a csoszogó járás iránt való hajlamukat a tornaoktatás, főképpen 
pedig a szabadgyakorlatok által kell ellensúlyoznunk. A szabadgyakor
latok szolgáljanak tehát a tornaoktatásnál kiindulási pontul. Kezdjük 
el azokat a fejgyakorlatoknál, s haladjunk a már rendelkezésünkre 
álló tornakönyvünk — mondhatnám vezérkönyvünk — alapján. Közben 
végeztessünk járási gyakorlatokat, amelyekre már kezdettől fogva nagy 
gondot fordítsunk. A járást, a menetelést nem tudom eléggé hang
súlyozni. S a kezdőfokon különösen, de később is mindig 1—1 órából 
5—10 percet járási gyakorlatokra, illetőleg menetelésre fordítsunk, 
mert csak úgy érhetjük el azt, hogy később növendékeinkkel a rend
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gyakorlatok keretében különféle vonulásokat és ellenvonulásokat végez
hetünk. Ha a járási gyakorlatokat kellő figyelemre méltatjuk már 
kezdettől fogva, azokat következetesen minden órán gyakoroljuk: akkor 
egyik célunkat, a ritmikai érzést már elértük, s leküzdöttük az előttünk 
álló akadályok legnagyobbikát. Ritmikai érzésük alapján egyszerre lép
nek növendékeink, s könnyen térhetünk át a tornázás többi ágaira.

Fordítsuk meg tehát a még ma is divó sorrendet, s ne rend
gyakorlatokkal, avagy talán szergyakorlatokkal kezdjük tornaoktatásun
kat, hanem szabadgyakorlatokkal.

b) ‘Rendgyakorlatok. Ezek kevésbbé testképzők, s az ezekben 
előforduló testmozgások egyenkint a szabadgyakorlatokhoz tartoznak; 
igy maga az állás, fordulás, járás, szaladás. A rendgyakorlatok bár 
kevésbbé testképzők, mégis van hasznuk, mert ezekben a vezénylés 
mindig. új meg új mozgásokat rendel; a tornásznak (növendéknek) 
éber figyelemmel kell a vezényszót kisérni és követni; megtanulja a 
gyors, kellő feszességű mozgást, másrészt pedig megtanulja magát 
részéül tekinteni egy olyan egésznek, amely egésznek mozdulatai csak 
úgy sikerülnek, ha ő magát annak alárendeli. Van tehát nevelői hatása, 
s könnyen tanítható és keresztülvihető a siketnémáknál is, de csak 
akkor, ha a szabadgyakorlatok által kellőképen előkészítettük azt.

c) Szergyakorlatok. Ezek a testképzés sikeres és gyors esz
közei, s az életre közvetlen használható készültséget nyújtanak. El 
kell tehát ismernünk kiváló fontosságukat, annyival is inkább, mert ezek 
bölcs keresztülvitelével érhetjük el célunk legnagyobb részét.

A gyakorlatok sokaságát és sokféleségét ez alkalommal nem 
kívánom részletezni, csak a módra akarok rámutatni, hogy miképen 
hajtsuk azokat végre.

Irányadó elvünk legyen a szergyakorlatoknál, hogy minél több 
tornászt és minél többféleképen foglalkoztassunk, hogy a rendelkezé
sünkre álló kevés időt minél jobban tudjuk kihasználni. Ezt pedig 
csak úgy érhetjük el, ha egy csoportbeli növendékeinket egy időben 
nem egy, hanem 3—4 tornaszeren foglalkoztatjuk, amit úgy hajtha
tunk végre, ha egy csoportbeli növendékeinket 3 vagy 4 alcsoportra 
osztjuk; minden alcsoportnak ügyesebb növendékei közül egy-egy elő- 
tornászt, csapatvezetőt rendelünk, aki a kitűzött gyakorlatot csoportjá
nak megmutatja és a felügyeletére, illetőleg oktatására bízott társaival 
végrehajtatja. Természetesen ez csak úgy lehetséges, ha előtornászokat, 
vagy csoportvezetőket előre nevelünk magunknak, s a tanittatni, illető
leg végeztetni kívánt gyakorlatokat már a tornaórát megelőzőleg át
vesszük a csoportvezetőkkel úgy, hogy ezek a tornaórára már elké
szülve menjenek. A mi dolgunk nem lesz most már egyéb, mint a 
hibák javítása és a felügyelet. Tanítunk, de közvetve. Kitűnő szolgála
tot tesznek még a szertornázásnál, ha az összes szerek gyakorlatait 
lerajzoljuk, vagy lerajzoltatjuk erre alkalmas táblákra, a gyakorlatok 
neveit a rajz mellé Írjuk és a tornateremben kifüggesztjük.

Igen nagy nevelői hatása van, ha csapatvezetőinket bizonyos 
kiváltságokkal ruházzuk fel, ha bizonyos önálló munkakört engedünk 
meg nekik az által, hogy kicsi csapatukat — 5—6 növendékből állót — 
maguk vezényelhetnek, de élőszóval. Mindig pórázon vezetett nővén-
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dékeinket ez által egy kis önnállóságra szoktatjuk, felkeltjük bennük a 
rend és pontosság iránti érzéket, a vezényeltetés által pedig növeljük 
bennük a beszédkedvet. Felkeltjük a többiben a nemes versenyt, mert 
mindegyik mintaképül választja csapatvezetőjét, akit követni és utol
érni óhajt, hogy idővel ő is csapatvezető lehessen. A törekvés, a harc 
erősiti az akaratot, élénkíti a kedélyt és kedvessé teszi a tornát.

Hogy növendékeink könnyebben tanulják meg a vezényszavakat: 
Írjuk fel azokat és függesszük ki a teremben.

Az előadottakat összegezve: kezdjük tornaoktatásunkat a legalsó 
fokon szabadgyakorlatokkal, maradjunk mindaddig ezeknél, s ne tér
jünk át a rend- és szergyakorlatokra, amig növendékeink bizonyos 
fesztelen és könnyed testtartást nem sajátítottak el. Ez után átmehetünk 
a szergyakorlatokra, de ezen a fokon csak osztálytornázást végezzünk, 
illetőleg növendékeinket egy csoportban a mi előmutatásunk után 
tornáztassuk. Ezentúl tornaóránkat következőképen osszuk b e : 5—10 
perc járási (menetelési) gyakorlatok, 10—15 perc szabad- vagy rend
gyakorlatok és az óra hátralevő részében szergyakorlatok. Bővítsük 
folytonosan a tornázás mindhárom ágának anyagát és lassanként meg
kezdhetjük a felsőbb fokon a csapatokra osztott szertornázást. Egy- 
egy szernél ilyenkor már 8—10 percnél tovább ne tornáztassunk, 
hanem váltsuk növendékeinket a szereknél mindig gyakrabban, hogy 
lehetőleg egy-egy órán minden izmukat működtessük.

így az időt kellőképen kihasználjuk, acélozzuk növendékeink 
izmait s elérjük kitűzött célunk mindegyikét. Záborszky Árpád.

Szakirodalmi szemle.
Friedrich Moritz Hill, der Reformator des deutschen Taubstummenunterrichts. 

Ein Gedenkblatt zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Mit Beiträgen hervorragen
der Zeitgenossen Hüls. Bearbeitet von E. Reuscliert. (n. 8-r., 185. 1.)

A siketnéma-oktatásügy reformátora születésének százéves évfor
dulója alkalmából, egyénisége és eszméi iránt táplált kegyeletből, szak- 
irodalmunk terén páratlan tanulmányban adózott a „nagymester“ 
emlékének Reuscliert E., a berlini siketnéma-intézet tanára. A mű 
megírásánál az a szándék vezette, hogy a siketnéma-oktatásügy bará
tainak egynéhány vonásban hű képét adja Hill törekvéseinek; azoknak 
pedig, akiknek élethivatásuk a siketnémák nevelése, egyszersmind út
mutatóul is kívánt szolgálni Hill műveinek tanulmányozásához. A mű 
legbecsesebb tulajdonsága az elfogulatlan hang, amelyet az ügyszeretet 
és a nagy férfiú iránt érzett lelkesedés még értékesebbé tesz. Ö maga, 
ahol csak teheti, háttérbe vonul és Hűlnek, kortársainak és más auten
tikus egyénnek adja át a szót. Munkája a legsikerültebb pedagógiai 
jellem- és korrajz és Hill eszméi diadalának leghívebb bizonyítéka. A 
tanulány megirásánál kronologikus sorrendet követ. Hatalmas vonások
ban, itt-ott a legnagyobb aprólékossággal rajzolja eszményképe életé
nek folyását és működését. — Az I. fejezetben tárgyalja a nagy férfiú 
családfáját, születésének körülményeit, nem épen boldog gyermekkorát,
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iskoláztatását, továbbá a bunzlaui tanítóképzőnél és az azzal kapcso
latos árvaházban segédtanítóként való első alkalmaztatását. — A II. 
fejezetnek bátran ezt a címet adhatnék: Hill továbbképzése Berlinben. 
Hill naplójából vett idézetek feltárják előttünk a fiatalember egész 
lényét és legrejtettebb vágyait, is. Majd a kor pedagógiai áramlataival 
ismerkedünk meg. Ennek kapcsán közli R. az 1828. május 14-én kelt, 
a siketnéma-oktatás általánosítását célzó miniszteri rendeletet, melynek 
alapján Hill a siketnémák és vakok oktatásának tanulmányozására 
utasittatott. Ebben a fejezetben még a berlini siketnéma-intézetben 
uralkodó állapotokat és Hifinek Graszhoff, az intézet igazgatója iránt 
táplált ellenszenvét is ecseteli. Ezzel a szerző Hifinek a siketnéma- 
oktatásügy iránt tanúsított közönyét akarja megmagyarázni. •— A III. 
fejezetből kitűnik, hogy a weiszenfelsi tanitóképző-intézetnél szervezett 
siketnéma-iskolához történt kinevezése a zenetanári pályára készülő 
és a fővárosi élethez hozzászokott, törekvő fiatalembernek cseppet 
sem volt ínyére. Kétségbeesett helyzetének igazolásául R. Weiszen- 
felsét és az ott uralkodó nyárspolgárias erkölcsöket ismerteti. Majd utal 
Harnisch dr., a képző igazgatója és Hifi kölcsönös ellenszenvére, aminek 
természetes következményeként tekinti azután azt, hogy az utóbbi sok
kal többet törődik a külső világgal, mint iskolájával. Ez a fejezet még 
Harnisch és Diesterweg pedagógiai munkásságával is foglalkozik. Ugyanis 
mindkettő működése nagy befolyással volt Hifi jövendő nagyságára. A 
fejezet végén Hifi — Harnisch erélyes fellépése következtében — ma
gába száll s elhatározza, hogy jobb útra tér. — A IV. fejezet az újjá
születésről szól. R. itt felsorolja mindazokat a műveket, melyekre a 
nagymester tudását építette. A szakírók között megtaláljuk a mi 
Schvarczerunkat is. E fejezet elején ismerteti R. a siketnéma-oktatás 
akkori állapotát. Az ismertetést azzal kezdi, hogy párhuzamot von az 
akkor uralkodó két iskola között; majd abbé de l’Epée és Heinickére 
tér vissza. Utóbbiról s az általa alapított „dinasztiáról“ nagyon elité- 
lőleg nyilatkozik. Graszhoff dr.-nak, Eschke vejének működése — sze
rinte — egyenrangú a német módszer csődjével. R. ezután Grasernak „Dér 
dnrch Gesicht- und Tonsprache dér Menschheit wiedergegebene Taub- 
siumme“ cimű művével foglalkozik. A benne foglalt eszméket R. szap
panbuborékoknak mondja. De l’Epée, Heinicke, Graszhoff, Graser stb. 
működésének ismertetésére azért van szüksége, hogy kimutathassa, 
hogy Hifire egyik iskola sem gyakorolt különösebb hatást. Hifi önálló 
és a régi iskola képviselőitől ellenkező véleményének igazolására 1832- 
ben megjelent első irodalmi kisérletéböl idéz. Ennek a fejezetnek a 
másik fele Hill kíméletlen toliharcával foglalkozik. A harc éle a gram
matikusok ellen irányult. Hifi fellépéséről elismerőleg nyilatkozik; a 
cikkek hangját azonban ő is elítéli. Hogy erről a hadjáratról minél 
tisztább képet nyerhessünk, megtaláljuk ebben a fejezetben Hifinek 
Reich, lipcsei igazgató, „Dér erste Unterricht des Taubstummen“ etc. 
cimű művéről irt kritikáját. A cikk személyes izű, az abban lefektetett 
elvek azonban örökbecsűek. A berlini iskola ellen intézett támadásá
ból R. csak szemelvényeket közöl. Ezek azonban a szakembert nem 
érdekelhetik. A pamfletre, mely alá Hifi nevét sem merte Írni, Schulz 
Ottó, tartományi iskolatanácsos, válaszolt. A felelet részint kivonatolva,
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részint idézetképen szintén helyet foglal ebben a fejezetben. Ezt Jäger 
és Riecke „Anleitung zum Unterrichte taubstummer Kinder in der 
Sprache“ etc. cimű művéről irt kritikája követi, mely után Jäger fele
letét és Hill viszontválaszát is ismerteti. Mindkét cikk érdekesebb rész
leteit felvette R. ebbe a fejezetbe. — Az V-ik fejezet Hillnek „Leit
faden fü r  den Unterricht der Taubstummen (1838.)“ cimű munkájával 
foglalkozik, melyben a siketnéma-oktatás alapelveit aforizmákban állí
totta össze. Mielőtt azonban szerző a Leitfaden-t tárgyalná, előbb 
Hillnek egy véleményét tárja elénk, amely azokkal az előnyökkel és 
hátrányokkal foglalkozik, melyek akkor következhetnének be, ha a 
weiszenfelsi siketnéma-iskola második tanára helyett két segédet alkal
maznának. Majd Jungmann, Hill egykori segédje tollából olvashatunk 
egy igen érdekes visszaemlékezést a nagy mesterről. Csak ezután kerül 
sor a Leitfaden-re. R. legelőbb is elmondja a mű keletkezésének tör
ténetét. Azután pedig nagy általánosságban felsorolja a mű tartalmát. 
A részletekre itt nem tér ki, mivel azokat Hill a két Anleitung-bán 
szintén feldolgozta. A fejezet hátralévő része a tanítójelölteknek a 
siketnéma-oktatás elméletébe és gyakorlati részébe való bevezetésével 
foglalkozik. Hill eljárását annak idején a Darmstädter Allgemeine 
Schulzeitung-ba.n részletesen irta meg. A cikket R. könyvébe teljes 
egészében felvette. Kiegészítésül szolgálnak még Block, merseburgi 
rektornak erre az alkalomra irt sorai. Bennünket Block leírásának az a 
része érdekel leginkább, amely két siketnémának a képző gyakorló- 
iskolájában történő tanításával foglalkozik. ■— A VI. fejezet Hillnek 
1839-ben kiadott „Vollständige Anleitung zum Unterrichte taubstum
mer Kinder im mechanischen Sprechen, Absehen, Schreiben und Lesen“ 
cimű munkáját tárgyalja. Ez a mű a néptanítók részére készült. Leg
előbb is általános tájékoztatást nyújt a kiejtéstanitásra vonatkozólag. 
R. rámutat arra a körülményre, hogy Hill a siketnémák oktatását a 
kiejtéstanitással kezdte. Tehát nem úgy, mint a régiek, akiknél az 
artikulatórikus-oktatást a jelbeszéd tanítása előzte meg. Majd a beszéd-, 
leolvasás-, irás- és olvasástanitás közötti viszonyt és ezek viszonyát a 
tárgyi képzéshez és a nyelvoktatáshoz fejtegeti. A mű két részből áll. 
Az első inkább elméleti, a második rész gyakorlati ismereteket nyújt. 
(A II. rész Köbrich átdolgozásában a M. S. 0. múlt évi számaiban 
Deschensky F. kartársunk fordításában jelent meg.) A Vollständige 
Anleitung-oi — R. szerint — különösen két körülmény teszi értékessé. 
Az első az, hogy Hill a beszédtanitást a siketnéma-oktatás fő felada
tául tűzi k i; a második pedig az, hogy e könyve által a beszédoktatás 
módszerét új útakra terelte. Hill reformtörekvéseinek megérthetése cél
jából a múltba pillant vissza. Párhuzamot von a francia és német 
módszer között. Ugyanezt teszi a bécsi, lipcsei és berlini iskolában 
követett eljárással is. Ezeknek szembeállítja Hill módszerét, melynek 
legfőbb érdemeid a leolvasás gyakorlását tekinti. A munka egy másik 
nagy előnyének bemutatása céljából megtaláljuk a szóban levő fejezet
ben Reich, Schmalz, Schvarczer, Graser és Jäger hangsorozatát. Össze
hasonlítja ezeket Hill hangsorával és kimutatja ennek előnyeit. Ugyanis 
a régiek előbb a vokálisokat és azután a konzonánsokat fejlesztették ki. 
Hill ellenben — a kiejtés nehézségeit tekintetbe véve — vegyesen
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tanította a hangokat. A fejezet végén Kruse és Schulze tollából Hill e 
művének kritikai ismertetését olvashatjuk. Az előbbit a régi, az utóbbit 
az újabb eszmék képviselőjének tekinthetjük. Mindkettő elismerőleg 
nyilatkozik a Vollständige Anleitung-ról. Erdős István

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .
Közgyűlésünk és kolozsvári kartársaink. A kolozsvári 

intézet tanári kara nevében a következő sorok közlésére kértek fel 
bennünket: „Tantestületünk örömmel vette tudomásul a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányának azon reánk 
nézve örvendetes határozatát, hogy az ez idei közgyűlés helyéül 
Kolozsvárt tűzte ki. Tőlünk telbetőleg igyekezni fogunk minél változa
tosabb programmot összeállítani ez alkalomra. Előre tudatjuk, hogy 
intézetünk háló-termeit a legnagyobb készséggel bocsátjuk kedves kar
társaink rendelkezésére. Szívélyes üdvözlettel Kábán József tantestületi

Jj könyvek. Klis Lajos, a siketnémák budapesti intézetének 
igazgatója és a képző tanára, kiadta a módszertanból tartott előadásait. 
A füzet cime: „Módszertani jegyzeteli a magyarországi siketnéma- 
intézetek és iskolák tantervének kiegészítéséhez.“ — Lehm Hermann, 
a lipcsei siketnéma-iskola tanára újból sajtó alá rendezte Stephani-nak 
„Über die einfachste und natürlichste Weise Taubstumme zu unter
richten“ cimű, a siketnéma-oktatás általánositását szolgáló munkáját. 
A mű Hugo Dude-nál (Leipzig-R.) rendelhető meg. Ára 50 Pf.

Nyugtázás. Múlt kimutatásunk óta a Siketnéma-intézeti Tanárok 
Országos Egyesületének következő tagjai fizettek tagsági dijat 1905-re: 
Mihalik Gyula; 1906-ra Mihalik Gyula, Wentzel József, Schulmann 
Adolf (II. f. é.), Láng István, Palatínus N. Károly, Gönczi Gyula, 
Ehling Jakab, Emmer István (II. f. é.), Pirovits Jenő (II. f. é.) és Török 
Sándor; 1907-re: Scháffer Károly (I. f. é.), Plichta Béla, Kábán József, 
Erdős István, Schulmann Adolf, Fáklya Károly, Emmer István (I. f. é.), 
Pirovits Jenő (I. f. é.) és Eötvös László (I. f. é.). — A „Szemle“ 1905. 
évfolyamára előfizettek : Scháffer Károly és Török Sándor (3 K.). — 
A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1906. évfolyamára előfizettek: Éltes 
Mátyás, Láng István (2‘50 K.), a siketnémák temesvári intézete, Wentzel 
József, Palatínus N. Károly, Gönczi Gyula, Ehling Jakab és Török 
Sándor. — A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1907. évfolyamára előfizet
tek : Éltes Mátyás, Scháffer Károly (I. f. é.), a siketnémák temesvári 
intézete, Plichta Béla, Kábán József, a siketnémák kaposvári intézete, 
Michels Fü'löp (I. f. é.), a „Gyógypaedagógiai Szaktanács“, az „Országos 
Paedagógiai Könyvtár“, a siketnémák aradi, egri és kolozsvári intézetei.
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Gyógypedagógiai intézetek 
1907. évi március hó 31-én lezárt rangsora.
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V III. f iz e té s i o sz tá ly .

Igazgatók :
Roboz József 1895. X. 22. 4400 700 Temesvár
Berkes János 1900. V. 5. 4000 — Budapest
Borbély Sándor 1900. V. 5. » — Vác
Tariczky Ferenc 1901. VI. 24. » — Kolozsvár
Herodek Károly 1905. XI. 22. 8600 — Budapest

JLLLás—lakah Kinn v  99 700 Ararl

Kiinda Kálmán 1897. V. 8. 3200 480 Kaposvár
Németh László 1900. V. 5. 2900 560 Kecskemét
Gácsér József 1901. VI. 24. » » Debrecen
Klúg Péter 1902. VII. 17. — Szeged
Zádor Endre 1902. XII. 22. » 560 Temesvár
Mlinkó István 1904. XI. 1. 2600 — Eger
Wentzel József 1904. XI. 22. » 480 Ungvár
Bihari Károly 1902. XII. 22. 2900 560 Pozsony
Váradi Zsigmond 1904. XL 1. 2600 480 Körmöcbánya
Csapó György 1906. X. 22. •— Borosjenő
Éltes Mátyás 1906. X. 22. » ' 800 Budapest

Tanárok: 
Együd Lajos 1897. V. 9. 3200 480 Vác
Nécsey János 1897. V. 9. » » Kaposvár
Bartók Lajos 1897. VII. 25. » V Vác
Moussong Pál 1897. VII. 25. » »
Ákos István 1901. VI. 24. 2900 800 Budapest
Nagy Péter 1901. VI. 24. 560 Kolozsvár
Stanzel János 1902. XII. 22. V Temesvár
Lovács József 1904. XI. 1. 2600 800 Budapest
Paull István 1904. XI. 1. » 560 Kolozsvár
Szotfrid József 1904. XI. 1. » 480 Vác
Válek János 1904. XI. 1. » »
Hertilla Szilárd 1906. X. 22. 560 Temesvár
Török Sándor 1906. X. 22. » 800 Budapest
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Séra Lajos 1906. X. 22. 2600 800 Budapest
Hercsúth Kálmán 1906. X. 22. 560 Pozsony
Káplán Gyula 1906. X. 22. 800 Budapest

X. fize tési osz tá ly .

Pischinger Nándor 1890. VI. 29. 2400 700 Budapest
Horváth Atilla 1894. I. 24.
Skultéty Lajos 1897. VIII. 24. » »
Kelemen Ignác 1902. VI. 27. 2200
Török Gyula 1902. VII. 17. »
Palatínus Károly 1902. XII. 22. » 420 Kaposvár
Völker József ig. tan. 1902. XII. 22. 490 Sopron
Schannen Péter 1902. XII. 22. Kolozsvár
Hobler Rezső 1903. XII. 28. 2000 Sopron
Kirschenháuter Ferenc 1903. XII. 28. » 700 Budapest
Halenkovics Fanny 1904. XI. 1. V

Schnellbach Ferenc 1904. XI. 1. 420 Kaposvár
Markovics Árpád ig. tan. 1904. XI. 1. » » Jolsva
Kábán József 1904. XI. 1. 490 Kolozsvár
Desehensky Ferenc 1904. XI. 1. » 700 Budapest
Kegler Ferenc 1904. XI. 1. 420 Vác
Szabady Géza 1904. XI. 1. 700 Budapest
Szabados Ödön 1904. XI. 1. 490 Szeged
Ehling Jakab 1904. XI. 1. Arad
Horváth Pál 1904. XI. 1. 420 Kaposvár
Kondra Mihály 1904. XI. 1. Vác
Medgyesi János 1904. XI. 1. » 700 Budapest
Kleitsch János 1905. XI. 22.
Scholtz Lajos 1906. IV. 22.
Vatter Ferencz 1906. X. 22. 420 Vác
Hövényes Antal 1906. X. 22. » »
Erdős István 1906. X. 22. 490 Kecskemét
Istenes Károly 1906. X. 22. » 700 Budapest
Rédiger Károly 1906. X. 22. 1) 490 Arad
Gönczi Gyula 1906. X. 22. » » Kecskemét
Sándor Lajos 1906. X. 22. » 700 Budapest

XI. fize té si o sz tá ly .

Fodor Anna 1878. IX. 7. 1600 600 Budapest
Kossovits József 1889.IX. 19.
Weiser Adél 1889. XI. 12. » 360 Vác
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Horváthné Szabadi L. 1892. VII. 16. 1600 600 Budapest
Hinnerné Griffeton L. 1899. VI. 10. 420 Temesvár
Pápai Mária 1897. V. 2. V) 360 Vác
Begidsármé Zattler Ida 1902. VIII. 9. 1400 420 Kolozsvár
Govrik Béla 1903. VII. 18. 300 Jolsva
Veress Lajos 1903.IX. 16. » 360 Eger
Greiner László 1903. XII. 28. » 420 Szeged
Kolumbán Károly 1904. Vili. 4. » Kolozsvár
Hrivnák László 1904. Vili. 5. Temesvár
Erdélyi József 1904. Vili. 5. » 360 Eger
Plichta Béla 1904. VIII. 5. » 420 Szeged
Piroska Károly 1904. VIII. 5. » 300 Jolsva
Schreiner Miklós 1904. VIII. 5. V 360 Vác
Vissy János 1904. VIII. 5. 5 ? » 5 )

Wolkóber János 1904. VIII. 5. » » »

Záborszky Árpád 1904. VIII. 5. » » „
Nemere Gyula 1904. IX. 10. 420 Kecskemét
Lázár Pál 1905. VII. 18. » 600 Budapest
Wellinger Mihály 1905. VII. 18. » yj
Török Sándor 1905. VII. 18. 420 Temesvár
Adarncsik István 1905. VII. 18. 360 Körmöcbánya
Iván József 1905. VII. 18. V Vác
Puha László 1905. XI. 22. 5 ? 600 Budapest
Szobolovszky István 1905. XI. 22. » 360 Körmöcbánya
Ábrahám János 1905. XI. 22. » 420 Szeged
Müller Lajos 1905. XI. 22. V » Arad
Tasch Péter 1905. XI. 22. »

Kreupl Sarolta 1906. VII. 14. 5 ?
600 Budapest

Fürj Pál 1906. VII. 17. 5 ?

Eötvös László 1906. VII. 17. 420 Debrecen
Pirovits Jenő 1906. VII. 17. »

Emmer István 1906. VII. 17. » » V

Tóth Zoltán 1906. VII. 11. 600 Budapest
Szentgyörgyi Gusztáv 1906. VII. 11. w

360 Vác
Derbész Bertalan 1906. VII. 17. » 600 Budapest
Schulmann Adolf 1906. VII. 17. » 360 Ungvár
Fehér Károly 1906. VII. 17. » „ Körmöcbánya
Schreiner Ferenc 1906. VII. 17. y> 600 Budapest
Zemkó Péter 1906. VII. 17. » » »

Láng István 1906. VII. 17. 5 ? 420 Szeged
Karnay Árpád 1906. VII. 17. »

600 Budapest

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


