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Eger.
Szinte büszke lelkesedéssel Írjuk lapunk homlokára e szót: Eger. 

Mintha lángbetűkkel ragyogna felénk e név. E városnak nem történeti 
vonatkozása ihleti most meg lelkünket, nem a csüggedő honfiúi kebel 
ment Dobó városába új hazaszeretetei meríteni, hanem az .ember
baráti tudomány, a nemes gondolkozás, a szociális kultúra keresett 
ott magának tanyát. Ennek a humanizmusnak jegyében tündöklik 
felénk Eger.

Habár kulturális feladatunk s a hazaszeretet ápolása által célunk 
Egerben megkettőződött, azt a lelkesedést, azt a varázst is, melyet 
minden igaz magyar a nemzeti történelemnek színhelyén érez, azt is 
ügyünknek, a magyar siketnéma-oklatásnak fejlesztésére, előbbre- 
vitelére szántuk. Megfürösztöttük lelkünket a hazaszeretetben, hogy 
erőnk új életre ébredjen az emberbaráti szeretet nemzetközi mun
kájában.

A hazafiúi érzést, mely a legnagyobb sovén, fizikai törvény, az 
erőátvitel útján a tudomány internacionális szolgálatába szegődtettük.

Eger város fenkölt gondolkozású vezetőségéé és müveit közön
ségéé az érdem, hogy országos egyesületünket a kongresszus alkalmával 
humánus céljának elérérésében áldozatkészséggel, a legmesszebbmenő 
figyelemmel és rokonérzéssel támogatta. Az a meleg szeretet, az a 
kiváló fogadtatás, mely egyesületünket és ezáltal magát az ügyet s az 
oktatást érte, amelyet képviseltünk, a legfényesebb bizonyítéka annak, 
hogy Eger népe, ez a történelmi nevet legsajátságosabb módon ki
vívott fajmagyar nép, nemcsak hazaszeretetben, de tudományos és 
kulturális célok érdekében is nemesen, magasztosan gondolkodó.
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Az a megnyilatkozás, mely Samassa József biboros-érsek Őemi- 
nentiája, Szederkényi Nándor Heves vármegye főispánja, Majzik 
Viktor alispán, Jankovics Dezső Eger város polgármestere, Hanák 
Gyula h. polgármester, főjegyző és a város vezetősége részéről el
hangzott, a legragyogóbb példája az elme humanizmusának. Oly hu
manizmusnak, mely nem a szive s nem csupán az érzésé többé, 
hanem a művelt elméé.

Kár, hogy nem voltunk ott egy szálig! Ha vannak, akik a kon
gresszusok eszméjét nem tartják egyedül üdvözítőnek, akik az ügy 
fejlődését a saját erejére kivánják hagyni, akik az összetartás eszmé
jét, a kollegiális érzés ápolását lekicsinylik és érte a legcsekélyebb 
áldozatot hozni kárbaveszettnek nyilvánítanak, akikben az ügyszeretet 
és pályánk iránti lelkesedés csupán csak halódik; ha vannak, akik az 
összetartás eszméjében már elfásultak és elfogyasztott erőnkből örökös 
meddő küzdelemre következtetnek: azokért a siketnémák oktatása és 
saját ügyünk előmozdítása érdekében örök kár, hogy Egerben nem 
voltak. A kishitűek, ingatagok meggyőződtek volna róla, hogy erőnk 
nem veszett kárba, munkánk nem volt meddő küzdelem. Él, lobog 
mindenek szivében és gondolkozásában.

Kár, hogy nem voltunk ott mindnyájan, hogy kételyünket, pesszi
mizmusunkat elveszítettük volna valamennyien.

Mily gyönyörűen láttuk kidomborodni jelen kongresszusunk 
alkalmával azt az eszmét, mely a jövő munkásságának záloga. Hogy 
felbuzgóit az egyesületi élet. Új sejtek, új életek fogantak, melyek 
hivatottak újjá teremteni a régi, az elfáradt egyesületi szellemet.

Mintha az egri légkörben több lelkesedést, több szeretetet szív
tunk volna be. Éreztük megújulásunkat, éreztük, hogy újra egy szív, 
egy lélek vagyunk. Új lelkesedést mentettünk nehéz munkánkhoz, 
új benső kartársi szeretetben éreztük megerősödésünket. Tapasztal
hattuk, hogy a kongresszus lüktető életadó ere az egyének tevékeny
ségének, a megismerés pedig hatalmas tényezője az egyesülésnek.

A siketnémák szociális ügye és oktatása Eger városában oly 
lelkes patrónusokra talált, hogy az mindnyájunkat a legnagyobb lel
kesedésre ragadt. Úgy éreztük, mintha az ő szeretetük a mi szivün
ket, az ő ideálizmusuk a mi lelkünket ragadta volna új eszményi 
magasságba.

Hála Eger városának, hogy mi, akik ott voltunk, Antheusként 
valamennyien új erőt merítettünk az emberbaráti tudomány forró 
szeretetéhez, a magyar siketnéma-oktatás munkájához.
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Elnöki megnyitó.
Tartotta Németh László egyesületi elnök a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének 1909. julius 3-án és 4-én Egerben tartott évi rendes közgyűlésén.

Ünnepies elfogultság hatja át szivemet, midőn imádott magyar 
hazánknak e török-tatár járta földjén, a hires egri nőknek nemes 
városában, szólásra nyitom ajkamat, hogy mint a Siketnéma-intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének ez idő szerinti elnöke, egyesületünk 
Vili. rendes közgyűlését megnyissam. Szivembe oltott hazafiúi szent 
érzelmeim, melyeket a nagy magyar alföldön még az édes anyai 
tejjel szivtam magamba, melyek a Tisza—Duna közén szétáradó igaz 
magyar légkörben ifjúságom alatt oly naggyá, oly erősökké lettek, 
hogy ezeket innen csak a halál kaszája tudja kiirtani, most mind 
lángra gyulladnak, mert e hely minden talpalatnyi földje magyar 
vérrel van áztatva, mert e hely minden talpalatnyi földje magyar 
anyák szent porait takarja.

Szent e hely minden igaz magyar előtt, Pályatársaim, azért 
legyenek szentek a mi érzelmeink is e ránk nézve ünnepies órában, 
midőn e tejben-vajban úszó szép haza észak, kelet és dél hulló 
csillagai alól ide összegyűltünk, hogy a legszerencsétlenebb magyarok, 
a mindenhatónak örökre kifürkészhetetlen bölcs intézkedése következ
tében siketté vált embertársaink sorsa felett tanácskozzunk.

Nem a pillanatnyi lelkesültség, hanem a kötelességérzet, nem a 
feltűnési vágyakozás, hanem az embertestvéri, a kartársi és a magunk 
iránt való szeretet hozott ide bennünket össze. Mert akinek szivében 
nincs a kötelességérzet annak az ügynek felkarolása iránt, amelynek 
szolgálatába szegődött s nem érez szivében igaz szeretetet azok 
iránt, akiket vele a sors egy pályára vezérelt, az nem érdemli meg, 
hogy a mi magyar apáinknak eme vérrel szentelt földjére lábait be- 
tehesse, mert az értéknélküli, mint az ércnek pengése és a cimbalom
nak zengése. Az a siketnérna-oktatásügynek nem hű sáfára. Ami 
életegünkön csak napfolt, amely az éltető napot termékenyítésében 
akadályozza és csak a mi egünket irigy szemmel néző csillagvizsgá
lók előtt érdekes és kedves.

Azonban meg vagyok győződve, hogy mi, akik ide jöttünk, mind
nyájan egy s z ív , egy lélek vagyunk. A magyar haza és családunk sze- 
retete után mindjárt a siketnéma-oktatásügy és kartársaink iránt való 
szeretet van sziveinkben. A magyar haza szabadsága, családaink bol
doggá tétele után mindenkor és minden időben a siketnéma-oktatás- 
ügynek felvirágoztatása vezérel mindnyájunkat sírunk bezártáig.

Ebben a tántorithatatlanul erős hitemben üdvözöllek benneteket, 
szeretett Pályatársaim, akik fáradtságot és anyagi áldozatot nem 
kiméivé, ez ősi magyar város vendégszerető falai közzé összehivott 
mai közgyűlésünkre eljöttetek. A Ti, ügyeink iránt való lelkesültségtek 
szent tüze lelkesítse azokat a kartársainkat is, akik szerettek volna 
velünk ma együtt lenni s lélekben velünk is vannak, de a sors keze 
megakadályozta őket abban, hogy a mai közgyűlésünkön megjelenjenek.

De mielőtt hozzátok szólanék, engedjétek meg, hogy nevetekben 
is köszöntsem azokat a nemes lelkeket, akiket a siketnéma-oktatás-

í*
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ügyhöz egyedül a minden jó és nemes iránt sziveikbe oltott lángoló 
szeretet és a szerencsétlen embertársaik iránt való könyörületesség 
fűz. Mint ilyent, első sorban köszöntőm e helyről Heves vármegye 
nagyközönségét azért a nagylelkű áldozatkészségéért, hogy e nemes 
város falai között a mi gyámoltjaink számára — a nyolc éve fenn
álló, már is jóhirnevű •— intézetet felállítani kegyeskedett. A minde
neknek alkotója áldja meg jóságos cselekedetéért! Szivem melegével 
üdvözlöm és köszöntőm a történetileg hires egri nép méltó utódait, Eger 
város lakosságát, s tiszteletteljes üdvözlésem nyilvánítása mellett kérem, 
hogy a közgyűlésünk iránt tanúsított kitűntető figyelméért és érdeklődé
séért fogadja Egyesületünk nagyrabecsülését és hálás köszönetét.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! A siketnéma-oktatásügynek 
a legutolsó 10 év lefolyása alatt ily rendkivüli gyorslépéssel való elő- 
haladását nagyméltóságú Wlassics Gyula volt és Apponyi Albert g ró f 
jelenlegi vallás- és közoktatásügyi Miniszter Urak fenkölt lelkű gon
dolkodásának, méltóságos Náray-Szabó Sándor miniszteri tanácsos úr 
lelkesültségének, a nagyközönség meleg érdeklődésének és a siketnéma- 
oktatásügy napszámosai fáradhatatlan buzgalmának köszönhető. Ha 
ezek nem viseltetnének siketnéma embertársaink ügye iránt kitartó, 
lángoló szeretettel, akkor hazánkban ma nem volna a siketnémáknak 
16 virágzó intézete, amelyben már csaknem az összes tanköteles 
siketnémák taníthatók, hanem haladna csigaléptekkel, mint a meg
előző 100 év. alatt haladt hazánk siketnéma-oktatásügye. De a szi
veinkben lobogó, lángoló szeretet csodákat művelt és ma-holnap el
mondhatjuk, hogy hazánk siketnéma-oktatásügyének kérdése befejez
tetett. Ebben az órási munkánkban a mindeneket megvilágító tudomány 
művelésének szeretete vezérel bennünket. Mert én, aki imádott magyar 
hazánk kultúrájának, közelebbről a siketnéma - oktatásügynek 16 év 
óta szolgálatában állok, tántoríthatatlan meggyőződéssel hiszem és 
vallom, hogy ezen, a mi lábaink alatt folyton ingadozó sártekén csak 
egyetlen egy szilárd pont van, amelyre bizton és megingathatatlanul 
vethetjük lábainkat: és ez a szilárd pont — az örök nagy Istenbe 
vetett rendíthetetlen bizalom mellett — az embertestvéri szeretet alap
kövén felépült tudomány.

„Országok és birodalmak elpusztítása, lakosainak lemészárlása 
bár nagy veszteségek, mégis kétségtelenül kipótoltatnak s nehány év
század alatt nyomukra sem lehet akadni. Julius Caesar, Nagy Sándor, 
Nagy Napóleon óriási vérontásai rövid idő alatt elvesztik hatásukat 
és a világ régi kerékvágásába tér vissza. Ez a történet apálya és 
dagálya: a folytonos hullámzás, melynek a természet törvényei szerint 
alá vagyunk vetve. Mindezek felett azonban egy magasabb tünemény 
áll; és bár a történelem árja egyre tovább özönlik s végtelen inga
dozásban most előre tör, majd ismét visszatér: és csakis egy, a tudo
mány, ami e földön örökké ta r t! A gonosz ember tettei csak múló 
bajt okoznak, a jó emberek cselekedetei csak múló üdvöt; s végül 
mind a jó, mind a gonosz teljesen megsemmisül, kiegyenlítődik a 
jövendő nemzedék által és eltűnik a futó századok örök mozgásába.“

A mi tudásunknak csirája is, Uraim, bármily szerény legyen az, 
átmegy nemzedékről-nemzedékre, s megifjodik évröl-évre a mi hálás
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tanítványainkban. A mi tudományunk az emberi tudományosság ki
egészítő része, amely különlegességénél fogva fárasztó és csak az 
erre születettek szegődhetnek szolgálatába.

Hazánk siketnéma-oktatásügyének kérdése, mint már mondám, 
a befejezés előtt áll; de ennek az ügynek épen úgy, mint más tudo
mány-ágnak a tudományos alapon való művelése be nem fejeződik 
az időknek végéig. Szólásra nyithatjuk már minden siketnéma ajkát, 
megoldhatjuk a felnőtt siketnémák oktatásának kérdését, felállíthatjuk 
a siketnéma-tanonciskolát, leánynövendékeink számára foglalkoztató 
intézeteket létesíthetünk, szóval a siketnémákról a müveit XX. század 
igényeihez képest gondoskodhatunk és jól végzett munkánkra rámond
hatjuk az áment, de a siketnéma-oktatásnak tudományos művelését 
be nem fejezhetjük sohasem, mert a tudomány olyan, mint a piramis: 
annál szebb, minél magasabbra építik s minél magasabb, annál inkább 
kívánkozik a tudás központja, az örök világosság felé.

Legyen hát egyesületi életünknek jövőben egyik sarkalatos prog
ramja a siketnéma-oktatásügynek tudományos alapon való művelése.

Ily nemes célú törekvésünk mellett, sajnálatos dolog azonban, de 
úgy van, hogy még mindég kisért bennünket a kenyérharc, mert mig 
a siketnémák oktatása már-már befejezés előtt áll, úgy, hogy a tan
kötelezettség kimondása is legfeljebb pár év kérdése, addig a siket- 
néma-oktatásügy napszámosai — a siketnéma-intézeti tanárok most 
is anyagi zavarokkal küzdenek s kérdés, hogy hazánk kedvezőtlen 
politikai viszonyai között fizetésügyünket mikor rendezik.

De, Uraim, nekünk nem szabad csüggednünk! Ha szent lel- 
kesültséggel harcoltunk azért, hogy hazánkban minden siketnéma 
oktatásban részesüljön és fáradhatatlan munkánkat siker koronázta; 
ha odaadással munkálkodunk a siketnéma-oktatásügy tudományos 
alapon való művelésén: akkor joggal kérhetjük megélhetésünk bizto
sítását is.

De, mint minden nagy dolog kivívásában, úgy ebben a törek
vésünkben is csak az összetartás szülhet eredményt. Ha széthul
lunk, mint oldott kéve, könnyen útfélre dobnak bennünket. De 
ha összetartunk, együtt-egyért harcolunk, mint hajdan Eger várának 
hős védői: küzdelmünket siker fogja koronázni. Ne vezessenek azért 
bennünket félre kicsinyes dolgok, mint pl. ha szaklapunkban erről, 
vagy arról az intézetről, erről vagy arról az egyénről több értesítés 
van, mint a másikról, mert az csak onnan van, hogy az egyikről 
beküldik az értesítést a szerkesztőnek, a másikról nem küldik be. A 
szerkesztő se mindentudó, s egyáltalán nem áll anyagilag módjában, 
hogy minden szaklapunkban való anyagot beszerezzen. És ne bosszant
son az senkit se, hogy a szerkesztő egy-egy beküldött cikket nem 
közöl; ez mind kicsinyes dolog. A szerkesztőt ezer szem bírálja és 
csak az tudja a szerkesztés nehézségeit, aki ezt próbálta, De:

„Vállat a válhoz, s a nap alatt 
Nincs ki lerontsa a sziklafalat.“

Habár sokszor tornyosodik is az idők viharos járása felettünk, 
de ha összetartunk s tántoríthatatlan hittel s erős akarattal munkál-
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kódunk ügyünk felvirágoztatásán, akkor szilárd akaratunk erősekké 
tesz bennünket, mert:

„Tudod mi az erő ? Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.“

Azért hát lobogjon sziveinkben ügyünk, kartársaink iránt való 
lángoló szeretet, ez kössön bennünket össze egy testté, egy lélekké, 
igy erősekké tesz Isten bennünket, leszáll sziveinkbe, velünk lesz, 
velünk marad, és „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk!?“

Ezeknek előrebocsájtása után van szerencsém egyesületünk VIII. 
rendes közgyűlését megnyitni.

Titkári jelentés
a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete 1908—9. 

évi állapotáról és m űködéséről.
— Irta és az egyesületnek 1909. jul. 3-án és 4-én Egerben tartott évi rendes köz

gyűlésén felolvasta: Kegler Ferenc titkár. —

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Alapszabályaink 31. §-ának a) pontja értelmében egyesületünk 

állapotáról és egy évi működéséről szóló tiszteletteljes jelentésemet 
az alábbiakban terjesztem elé.

A tavalyi titkári jelentés adatai szerint 113 tagja volt egyesületünk
nek. A múlt évi rendes közgyűlésünk óta

P á r t o l ó  t a g u l  felvétetett: 1. Dr. Tragor Ignác Vác (1909. 
ápr. 4.)

R e n d e s  t a g o k u l  felvétettek: 2. Joó Sándor Vác, 3. Lett 
József Vác, 4. Varga Béta Vác (1908. szept. 26.); 5. Balázs Géza Arad, 
6. Petter Géza Kecskemét, 7. Pócsy Rózsa Kecskemét, 8. Simon József 
Budapest (siketnémák áll. intézete), 9. Slttrin József Eger, 10. Varsányi 
Ferenc Eger (1909. ápr. 4.); 11. Szloveszkó Erzsébet Vác (1909. jul. 2.)

Tagsági  l e j nondás uka t  be j e l en t e t t ék  s 1908 dec. 31-ével 
törültettek a tagok sorából: 1. Hercsuth Kálmán Pozsony, 2. Török 
Sándor Temesvár és 3. Mutter Lajos Kolozsvár. .— 4. Fehér Károly 
tagtársunk ifjan dőlt ki sorunkból.

Róla emlékezvén, szálljon kegyelet Jolsva bérce alá, friss hantú 
sírja fölé! . . .

Taglétszámunk tehát 1 disztag, 2 pártolótag, 117 rendes tag, 
összesen: 120.

Egyesületünk 9 évi fejlődését a taglétszámot jelentő következő 
számsor tűnteti fel: 36, 42, 44, 58, 72, 86, 96, 113, 120.

E számsorra méltán alkalmazhatjuk Cházár Andrásnak mondását:
„Kis magból lesz a cserje, meg az erős tölgy;
Semmit se kicsinyei] — megnövekedhetik az.“

A fennebb jelzett számból (120) bejelentett s egy esetben (2. sz.) 
indokolt lemondásuk és az 1909. ápr. 4-ki, valamint jul, 2-ki választmányi
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határozat alapján 1909. dec. 31-én t ö r ü l t e t n i  f o g n a k :  1. Éliás 
Jakab Arad, 2. Moussong Pál Vác, 3. Rózsa Ede Budapest, 4. Scholtz 
Lajos Ungvár, 5. Tolnai J. Béla Budapest.

Joggal remélhetjük azonban, hogy e kilépéseket új kartársaink 
pótolni fogják.

Legutóbbi évi rendes közgyűlésünk óta, mely 1908. jun. 29-én 
Vácon volt, választmányunk 4 gyűlést tartott és pedig: 1. 1908. szept. 
26-án Vácon, a Gházár-ünnepéllyel kapcsolatban; 2. 1908. nov. 1-én 
Budapesten; 3. 1909. ápr. 4-én Budapesten és 4. 1909. jul. 2-án Egerben.

Húsz tag Írásbeli, kivánatára 1908. nov. 1-én Budapesten rendkívüli 
közgyűlést tartottunk, melyen az egyesületnek 38‘tagja vett részt.

E gyűléseknek fontosabb — a m. t. Közgyűlést érdekelhető — 
határozatairól, azok végrehajtásáról meg kell említenem a következőket:

A szept. 6-ki választmányi gyűlés az Emlékiratunkra válaszul 
adott s elnökségünktől valamennyi intézet tanári testületével másolatban 
közölt, 1908. jul. 9-én kelt 76477. sz. m. r. tudomásul vétele után — 
tekintettel az 1908. ápr. 14-ki rendkívüli közgyűlésünknek idevonatkozó 
határozatára és azon célból, hogy ügyünket minél szélesebb körben 
ismertté tegyük s annak minél több barátot szerezzünk — elhatározta, 
hogy Emlékirat-nnk&t és a siketnémák tankötelezettségéről szóló tör
vényjavaslat-tervezetet kérő-levél kíséretében küldjük meg a magyar 
országgyűlés képviselőháza valamennyi tagjának, továbbá az ország 
összes törvényhatóságának.

A pénzügyi bizottság tagjaiét 1908. szept. 29-én, a többi ország- 
gyűlési képviselőéit nov. 9-én s végül a törvényhatóságoknak nov. végén 
adtuk postára.

E keltezésekkel igazolni kívánom, hogy a szóban levő iratokat 
a napilapok közlései szerint legalkalmasabbnak Ígérkező időben indí
tottuk útnak.

Ezen üggyel kapcsolatban 1908. okt. 27-én küldöttségileg (Németh 
László, Borbély Sándor, Gönczi Gyula, Petter Géza, Kegler Ferenc) 
tisztelegtünk Kőbányán Hock János úrnál, Kecskemét város II. kerü
letének országgyűlési képviselőjénél, akinek személyesen átnyújtottuk 
a jelzett iratokat és a váci intézet jubileumi emlékkönyvét s felkértük 
őt, hogy kérelmeinknek az országgyűlésen való tárgyalásakor szólaljon 
fel ügyünk érdekében.

Köszönettel emlitem itt meg, hogy e fogadtatásunk érdekében 
Petter Géza, igen tisztelt tagtársunk fáradozott.

Ugyancsak a jelzett küldöttség — Petter G. kivételével — járt 
dr. Nagy Dezső úrnál, Budapest VIII. kerülete országgyűlési képviselő
jénél is.

A bizalmi férfiak útján valamennyi intézet tanári testületéhez 
oly irányú kérést küldöttünk, hogy az intézetek székhelyének képviselőit, 
képviselő ismerőseiket ügyünkkel megismertetvén, őket mozgalmunk 
támogatására megnyerjék.

E kérésünkre Borbély Sándor, Klis Lajos, Klug Péter a szegedi. 
Nagy Péter a kolozsvári, Váradi Zsigmond a körmöcbányai tanári 
testülettel figyelemreméltó buzgalmat fejtettek ki. Külön ki kell emelnem 
az egri tanári testületet, mely élén agilis igazgatójával, Mlinkó Istvánnal,
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arra vállalkozott, hogy a heves- és borsodvármegyei összes ország- 
gyűlési képviselőkhöz eljuttatja a jelzett iratokat.

Ily irányú munkálkodásunk eredményének tekinthetjük Hock János 
országgyűlési képviselő úrnak ügyünk érdekében az 1909. évi állami 
költségvetés tárgyalásakor: 1908. dec. 5-én mondott s általános helyes
léssel fogadott beszédét. (Megjelent a Budapesti Közlöny 1908—281. 
dec. 6-ki, valamint a Magyar Siketnéma-Oktatásnak 1909. évi 1. számá
ban.) Hasonlóképen felszólalt érdekünkben Vizy Ferenc, Körmöcbánya 
város és dr. Becsey Károly, Szeged város II. kerületének országgyűlési 
képviselője, utóbbi a kérvényi bizottságban.

A törvényhatóságok a legnagyobb méltánylással fogadták a siket
némák tankötelezettségéről és az intézetek anyagi ellátásáról szóló 
törvényjavaslat-tervezetünket. Eddig az alábbi törvényhatóságoktól 
érkezett értesítés, melynek értelmében a javaslat érdekében felírnak 
az országgyűléshez, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz: 
Heves-, Szepes-, Gömör- és Kishont-, Jásznagykúnszolnok-, Sáros-, 
Ung-, Csongrád-, Tordaaranyos-, Háromszék-, Moson-, Hajdú-, Somogy-, 
Sopron-, Veszprém-, Esztergom-, Bars-, Torontál-, Bihar-, Abaujtorna-, 
Szatmár-, Szabolcs-vármegyék; Kassa és Debrecen szab. kir. városok.

Hunyad-vármegye törvényhatósági bizottságának értesítése szerint 
átiratunk tudomásul szolgál.

Békés-vármegye azon indokolással, hogy a javaslat a közoktatás- 
ügyi kormány illetékessége alá tartozik, ahová az fel is terjesztetett; 
Borsod-vármegye pedig nem tartván méltányosnak azt a törekvést, mely 
minden humánus és emberbaráti feladat teljesítését az államháztartás 
vállaira óhajtja helyezni: napirendre tértek kérelmünk felett.

Az 1908. nov. 1-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatából 
nov. 2-án 15 tagú küldöttséget vezetett egyesületünk elnöke dr. Náray- 
Szabó Sándor min. tan. eln. titkár úrhoz, ügyosztályunk főnőkéhez, 
amikor szóval és írásban is kértük az 1909. évi költségvetés adatainak 
arányositását.

Ugyanezen tárgyban kereste fel alulírottnak vezetésével egy kisebb 
küldöttség Csizmazia Endre országgyűlési képviselő urat, mint a pénz
ügyi bizottság előadóját. Ennek köszönhetjük, hogy a pénzügyi bizottság 
kérésünket a miniszter úr figyelmébe ajánlotta. Mindemellett anyagi 
ügyeink rendezésére irányuló kérelmünket az 1909. ápr. 4-ki v. gyű
lésből kifolyólag megismételtük Ő-excellentiájánál.

Erkölcsi érdekeinknek, társadalmi és anyagi helyzetünknek gon
dozását és javítására való munkálkodást szolgálja mostani gyűlésünk 
tárgysorozatának 7-ik pontja: Szotfrid József tágtársunk értekezése.

A kartársi együttérzés példájának szép eszméjét példátadó módon 
szolgálják egri kedves tagtársaink, akik bennünket szeretettel magukhoz 
hivtak, még nagyobb szeretettel fogadtak s a figyelemnek minden 
nemével elhalmoznak s ügyünk lelkes embereivel versenyezve, minden 
igyekezetükkel azon vannak, hogy itt tartózkodásunkat kellemessé, 
felejthetetlenné tegyék.

Hivatalosan tájékoztattuk a sajtót egyesületünk működéséről az 
1908. jun. 29-ki, 1908. nov. 1-ei, 1909. ápr. 4-ki és a most folyó 
gyűléseink alkalmából. „
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Aradi tagtársaink indítványára kérvénynyel fordultunk a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz, hogy intézeteink növendékei és azok 
kísérői részére díjmentes utazási kedvezmény engedélyeztessék. Nevezett 
miniszter úr 1909. jun. 3-án kelt 40,669/111. 1909. sz. rendeletében 
arról értesít, hogy miután intézeteink növendékei, valamint azok kisérői 
az iskolai szünidőkre való haza- és visszautazáskor félárú menetdij- 
kedvezményben részesülnek, ezen kedvezmény fokozását elvi okoknál 
fogva nem veheti kilátásba.

Oktatásügyünk fejlesztését legfőképen az egyesület hivatalos lap
jában (Magyar Siketnéma-Oktatás) munkáltuk, erről azonban a Szer
kesztő úr hivatott részletesen számot adni. Én itt három dologra kívá
nok rámutatni, mint egyesületünknek idevonatkozó munkapontjára.

1. Klis Lajos tagtársunk értekezése: A túlkoros siketnémákról. 
(V. ö. mostani közgyűlésünk tárgysorozatának 2. pontja.)

2. Az orvosi véleményeknek újra való átdolgozása, amit a v. 
tagjainak meghallgatásával Borbély Sándor tagtársunk készített. Ezen 
átdolgozott, kibővített műnek célja az, hogy az intézetben levő növen
dékekre vonatkozó összes adatok feljegyezhetök legyenek. Egyesületünk 
felkérte valamennyi intézet igazgatóságát, hogy ezen orvosi vélemények 
másolatait, a jövő tanévtől kezdve, minden tanév végén küldje meg 
a váci intézetnek, ahol azok a múzeumban elhelyezve, tudományos 
felhasználhatás céljából megőriztetnek s mindannyiunknak rendel
kezésére állnak.

3. Stern Ottó: „A mássalhangzók képzése“ cimű művének lefor
dítása tárgyában Erdős István tagtársunk ajánlatára s Deschensky 
Ferenc, Váradi Zsigmond és Völker József véleményének meghallgatása 
után a választmány 1909. ápr. 4-ki gyűlése olyképen határozott, hogy 
— a szerző engedélyének kikérése után — csak a bennünket közvet
lenül érdeklő részek fordittassanak le s e fordítást egyesületünk hiva
talos lapja közölje. E munkára Váradi Zsigmond tagtársunk volt szives 
vállalkozni.

A siketnémák jogvédelmének ügye, melyet egyesületünk már évek 
óta napirenden tart, ez idő szerint oly állapotban van, hogy az ide 
vonatkozó iratot visszakértük dr. Márki Hugó ügyvéd úrtól s kértük 
dr. Balogh Jenő egyetemi tanár úrnak tanácsát; válaszát várjuk.

Egy régebbi határozat értelmében napirenden tartottuk nyugdij- 
ügyünknek rendezését.

Mint igazgatási dolgot megemlitem, hogy Ügyrendiink-et, mely 
eddig nem volt kinyomtatva, lapunk 1909. februári számában közzé
tettük, továbbá, hogy az egyesületünk múlt évi működéséről szóló 
adatokat a berlini cs. statisztikai hivatal kérésére odaküldöttük.

Múlt évi közgyűlésünk óta elintéztünk 1908-ban 54, 1909-ben 128, 
összesen 182 ügyiratot.

Pénztárunk állapotáról a pénztárnok úr lesz szives a m. t. Köz
gyűlést tájékoztatni.

Ezekben vázoltam főbb vonásokban egy évi működésünk képét. 
Hogy mennyiben sikerült célunkat elérni, illetőleg azt megközelíteni, 
annak elfogulatlan megítélését — a rajtunk kívül álló okoknak kellő 
mérlegelését kérve — a m. t. Közgyűlésre bízom.

2
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Jelentésemet azon óhajtással fejezem be: Vajha e város dicső 
történeti múltú légkörében megihletne bennünket hős Dobó szelleme 
s munkánkban azzal a csodálatraméltó lelkesedéssel, magasztos ügyünkhöz 
méltó buzgó kitartással állanánk mindenha helyünkön, mellyel Dobó 
védte e nemes vár fokát.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Pályánk megbecsülése.
— Irta és a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé “-nek 1909. év julius 
hó 3 - 4-én tartott évi rendes közgyűlésén felolvasta Szotfrid József, a siketnémák 

váci kir. intézetének tanára. —

Igen tisztelt Közgyűlés!
A mai előadásomnak célja az volna, hogy anyagi ellátásunkról 

értekezzem. E címet még akkor választottuk, amikor még csak arról 
volt szó, hogy e közgyűlésünkön fizetési ügyeinkről is essék néhány 
szó. A cim ugyan ki szokta fejezni röviden a tárgy tartalmát, célját, a 
részletekben azonban eltérések is vannak. Nehogy azonban a tárgyam
tól nagyon hamar eltérjek, eme előadásomnak inkább a cimét változ
tatom meg. Formájában a cim másnak látszik, de lényege mégis csak 
az első cim körül ‘forog. A tartalom ugyanaz marad, amire tulajdon
képen készültem. Felolvasásomnak cime: Pályánk megbecsülése.

Pályánkról akarok szólni, feltárni annak rózsáit, rámutatni annak 
töviseire is. Ragyogtatni akarom annak fényét, és egy-két pillantást 
vetek annak árnyékára is. Milyen szép a mi pályánk, mennyire szeret
jük, lelkesedünk érte, miként szolgáljuk azt, mik a mi nemes törekvé
seink . . .  ez a fő célom, ezekre rámutatni, egy darabig édes álomban 
akarom ringatni lelkemet, hogy azután kissé felocsúdva, a rideg valót 
is lássam, vagyis belepillantsak küzdelmeinkbe, meglássam ott görön
gyeinket.

Ha csak a rideg valót nézném, ha csak a gyötrelmes életet látnám, 
a lelkem elcsüggedne, szivem elfacsarodnék, a további munkára, küzde
lemre mi sem buzdítana, a lelkesedés lángja éltető anyagra nem találna.

Élvezem a rózsa illatát, megérzem annák töviseit is, de kedves 
virágomat e kellemetlen tulajdonsága miatt nem vetem el, szeretem 
én azt töviseivel is.

A mi nagy munkánk sok küzdelemmel, sok bajjal jár. A kitartó 
munka eredményt hoz. Az elért eredmény kedves érzelmeket támaszt 
az ember lelkében, a munka édes gyümölcsét élvezhetjük. A munka 
között ért gyötrelmek, bajok elmosódnak szemeink előtt, azokat az 
eredmények élvezetében elfeledjük. Ha újabb küzdelmek előtt állunk, 
nem riasztanak vissza a fáradalmak, a további küzdelmeket nem hajítjuk 
el magunktól csak azért, mert nem élvezetesek azok.

Előttünk áll a gyermek siketnéma. Rideg anyag, mint az a kemény 
márvány, melyet a művész szemlél, hogy nagy művét megalkothassa 
belőle. Alaktalan tömeg ez, de amely majdan hirdetni fogja megfor- 
málójának dicsőségét.
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Rideg anyag — mondom — a mi márványunk is : a mi gyerme
künk. Lelkének tömege bizony alaktalan, nekünk kell azt — mesteri 
módon — isteni rendeltetésére segítenünk.

Hogy ha fenséges hivatása a természetnek holt anyagából művészi 
alkotmányokat létesíteni: nem kevesebb hivatás, nem kisebb feladat 
az sem, ha a szinte eltemetett lelket kiemeljük a sötétség mélyéből, 
az éltető világosságra állítjuk, bevezetjük oda, ahol emberi jogánál 
fogva helyet követelhet. Rideg anyagból formálunk mi is. Ez az anyag 
mindinkább vészit ridegségéből, ha a mi munkás kezünk dolgozik rajta. 
Az alakunk kibontakozik tömegéből: végre előttünk áll a mi mester
művünk, előttünk áll a társadalomnak visszaadott ember.

Elveszett embert mentünk meg. Azzal mentjük meg, hogy a lelki 
életnek a legfontosabb eszközét adjuk meg neki: megadjuk neki a 
beszédet. A beszéd az a kulcs, amelynek segítségével belehatolhatunk 
lelki birodalmába, a beszéd az a létra, amelyen felfelé haladva, a tudás 
nyílik meg előtte.

A cél előttünk áll a maga ragyogó fenségében: szenvedő ember
társainkat kell kiemelnünk az emberi mivoltuk legalacsonyabb fokáról 
és felemelni addig a pontig, ameddig az isteni természet annak lehe
tőségét megadja. A célnak eme ragyogó pontjaihoz azonban fárasztó 
utakon érhetünk. Óriási akadályokat kell elsimítanunk. Nem elég ismer
nünk célunknak csak útjait, de meg kell keresnünk még ennek eszközeit 
is. Mig ezeket az eszközöket is sikerül megtalálnunk, előbb az eszkö
zök is célokká válnak. A tudásnak, ismereteknek megszerzője a beszéd. 
A beszédnek pedig a helyes gondolkozás, az ész, vagyis a lélek. A 
lélekhez kell férkőznünk először. Az alvó, a szunnyadó lélekhez, melyet, 
ha fel nem ébresztünk, ebben az alvó, Szunnyadó állapotban marad 
mindörökre. Mély álomban pihen-e ez a lélek, vagy csak szunnyad? 
Ezek szerint könnyebbek, vagy nehezebbek feladataink. Akármelyik 
állapotot is vesszük szemügyre, egyformán nemes feladatot ró ránk. 
A fáradozás, a nagy munka fogalmát csak az emberi gyarlóság terem
tette meg. Ha csak ez a gyarlóság gyötörné folyton lelkünket: semmivé 
silányitaná szép céljainkat, magasztos feladataink nem találnának 
éltető tűzre.

A munka nehézsége, a fáradalmak nem lankasztják el erőinket, 
nem bénítják meg akaratunkat, hanem inkább újabb és újabb tápot kap 
lelkünk a mindinkább előbbre és előbbre törekvő fenségesebb célok miatt.

A tudóst, a művészt, a költőt, az irót, az ipari és kézimüvek 
mestereit az újabb kutatások, az újabb alkotások, az újabb mester
művek ösztökélik előre, előre a fejlődés, a tökéletesedés felé.

És az emberi léleknek e fenséges sajátsága emelte, tette naggyá 
az emberiséget, a léleknek e fenséges tulajdonsága hivatott arra, hogy 
az emberiség boldogulhatását, boldogságát megtalálja, az embert, annak 
életét javítsa, emelje, tökéletesítse.

Hogy ha azt az emberi gyarlóságot tekintjük, amely megboly
gatja pillanatra — órára az ember tevékeny erejét, amely bizonyos 
időre visszariaszt a fenségesebb eszményektől: nem kell kétségbe 
esnünk, nincs még az elcsüggedésre ok. Pillanatról — óráról van csak 
szó. Ép lélekkel, az ép léleknek minden jó tulajdonságával szolgáljuk

2*
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ez ügyet. A pillanatnyi ellenhatások csak pillanatnyi zavart idéznek 
elő. De a természetes, az igaz lelki tulajdonságok erőt vesznek a 
gyarló állapotokon, megint csak teljes erővel, meghamisitatlan lelkese
déssel indulunk céljaink felé, ismét csak nemes ábrándjainkat szol
gáljuk. Ez az ügyszeretet, ez a lelkesedés, a nemes ábrándok fejlesz
tették ügyünket erre a polcra, ahol van. Ha nincs ügyszeretet, ha 
nincs lelkesedés, ha a küzdelmek miatt csak az a közönséges érzelem 
irányította volna ügyünk első munkálóit, és irányitana minket is — 
amit előbb említettem: a nagy munkától való visszahúzódás, a jóra 
való restség, az eszményekért való csekély érdeklődés: akkor bizony 
a mi némáink kezében most is koldusbot lenne mesteri szerszám 
helyett s csak bárgyú képpel, ábrázattal várnák a silány alamizsnát a 
megérdemelt, megszolgált kenyér helyett.

De nem ringatom magamat mégsem annyira édes álmokban, 
hogy felébredve csak rózsák mosolyognának felém: csak útunk elején 
vagyunk még. Nagy út vár még ránk, hosszú út kanyarog még előttünk. 
Nagy út, nagy feladat, nagy remények, nagy vágyak! Mennél nagyobb 
feladatok várakoznak ránk, annál nagyobb erővel készülünk annak 
megmunkálásához. A kicsiny út nem sokra ösztökél. A szülőföldjéhez 
közeledő vándort, utast is csak izgalom, türelmetlenség, az erő fogyása 
jellemzi, a cél elérése pedig már alig kelt benne örömöket, az úti
ábrándok ellapulnak, ha célt ért, úgy látszik, hogy minden ereje el
fogyott, egy-két örömteljes sóhaj után a prózai nyugalom és a küzdel
mek feledése járja át a testet-lelket.

Az újabb küzdelmek, a nagyobb útak azonban fokozottabb erőt 
váltanak ki és e fokozott erő biztosabb, határozottabb eredményeknek 
adja meg az alapját. A fejlődés csak a nagyobb erőnek megindítása 
után bontakozhatik szépen, a tökéletesedés csak a helyes fejlődés által 
érheti el koronáját.

Tehát kétféleképen szolgálhatjuk a siketnémák ügyét. Szolgáljuk 
az ügyet, mint tudományágat, szolgáljuk a siketnémák érdekeit a külső 
világban, az emberek társaságában. Akár az egyik, akár a másik szol
gálatunkat is vesszük szemügyre, nagy szerep jut számunkra a társa
dalomban. Tevékeny részt kell vennünk annak minden rétegében. Ha 
a szülők foglalkozása és származása szerint osztályozzuk gyermekein
ket, ugyancsak tarka képet találunk. Növendékeink érdekei a palotákig 
visznek, de megfordulunk alacsony kunyhókban is. Nincsen a társa
dalomnak olyan osztálya, a hová ügyünk érdekében, ügyünk javára ne 
kellene elfáradnunk, nincsen a társadalomnak olyan osztálya, amelyik 
ügyünk javára ne tehetne üdvös dolgokat, hasznos szolgálatokat. Bár
hova is vezérel ügyünk érdeke, mindenütt úgy kell megjelennünk, mint 
ügyünk harcosai, ennek buzgó apostolai. Rokonszenvet, közbecsülést 
kell szereznünk ügyünknek, s ezzel együtt magunknak, tiszteletet 
pályánknak. Ha csupa művelt és jó lelkületű emberrel volna dolgunk, 
kik céljainkat megértik, akik munkálkodásunkat mérlegelni és méltá
nyolni tudják, helyzetünk rendkívül könnyű és örvendetes volna. De 
sokszor találkozunk elfogultsággal, kishitűséggel és rosszakarattal. A 
tudatlan és gonosz indulatú emberek társaságáról nem is szólok, pedig 
de mennyiszer visz végzetünk ilyenek közé is.
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Ügyünkért fáradozunk s ha ügyünknek rokonszenvet, közbecsülést 
szerzünk, ennek édes melegét mi is érezzük. A nehézségekkel meg- 
küzdünk, mert meg kell küzdenünk. Az elfogultságot, kishitűséget is 
el kell oszlatnunk és eloszlatjuk is, mert van bennünk akaraterő. A 
tudatlansággal és rosszakarattal szemben legjobb védekezőfegyverünk 
a következetességünk és kitartásunk. Fontos szerepünk van tehát a tár
sadalomban. A hivatásunk megjelölte ott helyünket. E helyünk szép 
és biztató, de kényes pontokra is állított. Ezeket a kényes pontokat kell 
idő múltával elegyengetnünk s helyzetünket biztosabb alapokra állítanunk.

Szólottám eddig pályánk magasztosságáról, rámutattam pályánk 
gyönyöreire, szóltam arról a buzgalomról, mellyel ügyünket szolgáljuk 
és kell szolgálnunk, megemlítettem jövőbeli feladatainkat, amik ránk 
várnak és egy kis helyzetképet is mutattam. Előttünk állanak pályánk 
rózsái, gyönyörrel teliti meg lelkünket, de a töviseket nem kerülhetjük 
el. Nemes ideálizmus vezérel utunkon, pályánkat szolgáljuk buzgóság- 
gal. De e buzgóságot megbénítja egy-két oly tényező, amit figyelmen 
kivül nem hagyhatunk. Társadalmi helyzetünkről szólottám az előbb. 
Ez a helyzet kizárólag csak a pályánkat érte, pályánk fenségét nem 
akartam megbolygatni. De ezek után rá kell térnem a mi személyes 
dolgainkra. Azok a kényes pontok a mi személyi dolgaink. Nemcsak 
szolgálunk igyekezettel, de élünk is. Az a helyzet a külvilágnak szólt, 
de van nekünk egy kisebb társaságunk is: a mi kartársaink összes
sége és családunk.

Az egész társadalom forrong. Űj alakulások előtt állunk. Ezt az 
alakulást észrevehetően érezzük mi is, érezi mindenki és érzi maga 
az állam is. Kisebb, nagyobb sebek támadnak itt is, ott is, és e sebe
ket kell minél gyorsabban gyógyítani, nehogy tovább terjedésük még 
nagyobb sebekkel borítsa el a testet.

A megélhetés nehézségei évről-évre fokozottabbak. Ezek a nehéz
ségek több-kisebb társadalmi köröknek bolygatták meg addigi nyugal
mát, küzdeniük kellett ellene. Olyan ez, mint a hógörgeteg, a mikor 
a lejtőn megindul. Magával ragadja az útjába eső rétegeket és óriássá 
növekszik mig leér. A mi békességes körünket is megbolygatta ez a 
társadalmi harc, küzdenünk kell a létért, vagy legalább is védekez
nünk kell a bajok ellen, visz minket is az áramlat, nincs módunkban 
azt megállítani.

Ilyen a mi társadalmi helyzetünk. Amíg pályánkat szolgáljuk 
buzgósággal, ügyünknek is, magunknak is tekintélyt, megbecsülést 
szerzünk, anyagi gondok nehezednek vállainkra. Olyan gondok, amelyek 
a mi gyönyörű munkakörünket nagyon megzavarhatják, ha bajainkat 
idejére nem orvosolják. Csüggedés azért nem vesz rajtunk erőt, mert 
a remény szebb jövendőt tár elénk. Bízunk benne, bíznunk kell benne.

Erős a bizodalmunk ahhoz is, hogy oktatásügyünk a szépen meg
indult fejlődésnek az útjáról nem fog letérni. Annak a fejlesztéséhez 
mi elég erőt érzünk magunkban. Ezzel a fejlődéssel lépést kell, hogy 
haladjanak majd a személyi dolgaink is. Ügyünknek külső és belső 
fejlesztését munkáljuk azzal az erővel, a mi rendelkezésünkre áll és 
állhat. De ez még nem elég. Van ennek az erőnek egy felsőbb rugója 
is. Kell, hogy erről a felsőbb irányitó erőről is szóljak. Ez a mi felettes
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hatóságunk. Ez pedig a minisztérium, azaz ennek a mi ügyeinket 
vezető osztálya és ennek véleményező közege, a szaktanács.

Az államháztartás gépezetében találkoznak az összes érdekeink, 
itt összpontosulnak az összes oktatási ágak. A szálak, miként a nap
sugarak, innen indulnak ki és mennek rendeltetési helyükre. Az állam- 
háztartás gépezete zakatol fejünk felett, onnan várjuk üdvünket, bol
dogulásunkat. Bonyodalmas szerkezet ez a gép, vigyázni kell ott annak 
minden porcikájára, nehogy hiba támadjon valahol abban. Mi is alkotó
részei vagyunk ennek a gépezetnek. A kormányzó-kerekünk ott van 
az ügyosztályunkban. Ügyosztályunk nagynevű vezetőjének működésé
ről hálásan emlékezünk meg, mert benne nemes, törekvő vezérünket 
látjuk, aki az ügyet nemesen szolgálja és reményünk is feléje irányul, 
hogy szintén honorálni fogja a mi igyekezetünket, buzgalmunkat: 
ügyünk fejlődésének útját egyengetni fogja, annak minden eszközét 
megadja. Amit el kell ismernünk, azt elismerjük. Az államháztartás 
gépezetében sok érdek találkozik. Több szenvedő és éhező gyermeke 
van az államnak. Az édes anya is azt a gyermekét elégíti ki előbb, 
amelyik gyengébbnek, éhezőbbnek látszik, akinek siránkozása leginkább 
megindítja. A többi várhat. — Ez a mi helyzetünk. Várjuk mi is a 
falatot, még nem került ránk a sor. De a sorban vagyunk. Ránk is 
kerül a sor, úgylátszik, hogy csak utoljára. Csak azt nem tudjuk, hogy 
mekkora lesz majd a maradék. Az anya bár szereti minden gyermekét, 
de azért egyet-kettőt mindig jobban dédelget, talán a legrakoncátla
nabbat, vagy a legkisebbet, vagy a legtöbbet siránkozót. Mi a kényez
tetés miatt nem panaszkodhatunk. Türelmesek vagyunk, tűrünk, várunk 
a szebb jövő reményében. Hisszük, reméljük, hogy az anyai szeretet 
ránk is veti majd tekintetét, ebben a reményben tovább munkálkodunk, 
végezzük dolgainkat annak rendje és módja szerint.

A magyar közoktatás általában nem érte el azt a fokot, mint 
szerencsésebb nyugati szomszédaink. Sok a kívánni valónk. Ennek 
egyik-másik ága még aránylag elég jól virágzik. De bizony legtöbbje 
várakozik a szebb jövő után. A közoktatásnak egyik ága a gyógy
pedagógia, amelyiknek egyik része a siketnémák oktatása. Ez is a 
várakozók között van. A gyógypedagógia új gyűjtő fogalom. Ennek 
ágai azelőtt más név alatt szerepeltek. Az újabb fejlődés diktálta ezt 
a nevet. 12 évvel ezelőtt kaptuk ezt az új fedőt. A siketnémák, vakok, 
hülyék, gyengeelméjüek, a beszédhibások oktatásügye tartozik ide. 
15—20 évvel ezelőtt a két utóbbi oktatáság még nem volt meg hazánk
ban, a külföldi példa, a szükség ezekre is ráterelte a figyelmet.

Ezen az úton haladunk mi. A munkának alapjait lerakták elő
deink, ránk a fejlesztés munkája vár. Könnyű a fejlesztés, ha az alap 
jó. De fejlesztés közben sokszor az- egyes alapokat is meg kell erősí
tenünk, hogy munkánk eredményesebb legyen.

A tiszta, érthető kiejtés az alap. Fonétikai ismereteink sokolda
lúak, fonétikai irodalmunk sokat termelt már, de még óriási tere van 
a fejlődésnek. A gyakorlat terén dicséretreméltó eredményeink is van
nak, de még az átlag sok kívánni valót hagy maga után. Az elméleti 
és a gyakorlati fonétika nagyon sok munkást vár, sok tenni, tapasz
talni és tanulni valója van itt a törekvő szakembernek.
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A fonetika alapja a bonc- és élettan. Amit e tudományág kész 
eredményként tálalt elénk, azt javunkra felhasználtuk, de ami ebből 
kizárólagosan csak a mi szakbeli foglalkozásunkra vonatkozik, ezt 
nekünk kell tovább irányítani, a fejlődésnek útját egyengetni.

A beszéd megteremtése tulajdonképen a legfenségesebb munkánk. 
A beszédtanitás módszere, ha csak a legutóbbi 10—15 esztendőt 
tekintjük, hányféle változáson is ment keresztül, amig tantervűnk a 
mostani alakját vette fel. Vájjon állandó marad-e ez is? Nem marad, 
nem maradhat. Tovább kell annak formálódnia, fejlődnie.

A beszédtanitás munkája — csak a szónak megemlítésénél V-: 
egyszerűnek látszik. Nem egyszerű az, sok összetétele van annak. Sok 
tartozik ehhez. A kész beszéd, az már főösszeg, amelynek egyes részei 
kell, hogy egymással összhangzásban legyenek. A szemlélet, a fogalom- 
alkotás, a megkülönböztetés, az itéletnyilvánitás, a helyes gondolkodás, 
a belső tartalomnak helyes kifejezése, •— stb. mind a lélekbe nyúlnak 
vissza.

A gyermekiélek tanulmányozása a pedagógusoknak legelsőrendü 
feladatuk. A néma gyermek lelkének tanulmányozása meg éppen első
rendű feladat.

Ép testben ép lélek. Gyermek a mi anyagunk. Testének erősi- 
tése, izmositása, káros hatásoktól való megóvása stb. a testi nevelés 
feladata.

A jó testi nevelés magában nem elég, a lélek sajátosságait is 
irányítanunk kell. A lelki irányítás, illetőleg az erkölcsi nevelés is első
rendű feladatunk. Éppen a néma gyermeknek az erkölcsi nevelése 
kiván biztos alapot, mert az élet viharában itt érheti őt a legtöbb 
veszedelem.

Szellemi termékeink szakkönyvekben, szaklapokban látnak nap
világot. A szakirodalom tanulmányozása és magának az irodalomnak 
művelése szintén nem kicsinylendő feladatunk. Elődeink sok értékes 
anyagot hagytak ránk, igyekezettel kell, hogy műveljük mi is irodal
munkat, hogy az mind utódaink javára szolgáljon.

Rövid vázolása ez a mi munkakörünknek. Feladataink eszmé
nyiek. Ez eszményekhez való buzgó ragaszkodásunk, szívós kitartásunk 
adja meg majd munkánk értékét, az értékes munka pedig csak fokozza 
munkakedvünket, még szebb, még nagyobb munkásságra ösztönöz.

Munkakörünk az iskola, az intézet falai közé szőrit minket. Itt 
éljük életünknek legnagyobb részét. Az iskola a mi műhelyünk, e 
műhelyben dolgozzuk fel a mi nyers anyagunkat, hogy az élet piacára 
bocsájtva munkásságunk eredményét, az örömöt, lelki megnyugvást 
hozzon számunkra. Tudásunkat, lelkünk egész tárházát az iskola falai 
közt juttatjuk oda, a hová hivatásunk rendelt. Működésünk központja: 
a nevelés és oktatás. Minden törekvésünk, mindennemű cselekedetünk 
erre felé vezérel, itt talál gyűjtőpontot. Feladatunk a nevelés és okta
tás fogalmában összpontosul. De ez a központ csak időre-órára szól. 
Működésünk szálai messzebbről kerültek ide, de nem maradhatnak itt, 
tovább szövődnek azok. A szülői házból kerül hozzánk a gyermek, fel
nevelése, kiművelése után az élet útjára bocsájtjuk őt. Nem csak a 
nevelés-oktatás a mi feladatunk, hanem növendékeinknek az iskola



148 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 8 - 9 .  sz .

előtti és az iskola utáni élete is. A siketnéma gyermek felnevelése 
tehát csak egy része a munkálkodásunknak. Az iskolai neveléssel és 
oktatással még nem fejeztük be munkánkat. A központnak határvonalai 
is vannak, figyelmünknek e határvonalakra, sőt azokon túlra is ki kell 
terjedni.

Szakbeli oktatásügyünk hazánkban — sajnos — még nem álta
lános. Messze vagyunk még attól, hogy mindegyik siketnéma oktatás
ban részesülhessen. 15 évvel ezelőtt a váci intézeten kívül alig egy-két 
kis intézetünk volt csak. A váci intézet is csak a századik évétől kerülhe
tett abba a helyzetbe, hogy 160—180 gyermeket nevelhessen. 16 intéze
tünk közül csak 3—4 intézetnek van 100-on felüli növendéklétszáma.

De azok is küzdenek a létfentartás nehézségeivel. Különben a 
létfentartás nehézségei az összes intézeteinkben meg vannak, nem 
kivétel ez alól a váci sem. A különbségek csak azok lehetnek, hogy 
pl. itt nehezek, amott még nehezebbek. Az anyagiaknak a megterem
tése kiknek a gondjai ? Erre választ nem kell adnom. Az a szent 
igyekvés, az a láng, amely az összes szakbeli kartársainkat jellemzi 
. . . .  ez teszi és teheti lehetővé azt, hogy intézményeink dacára az 
óriási küzdelmeknek mindig a fejlődés útján vannak, hanyatlásról szó 
sem lehet. Az ügynek kifelé való terjesztésében egyikünk jobban ki
veszi részét, mint másikunk: ki tollával, ki szavával, ki pedig egyéb 
cselekedetekkel. Az általánosításra való törekvés élénken lángol szivünk
ben és ezt a tüzet nem oltja ki semmi. Ügyünknek kifelé való terjesz
tésére készen vagyunk valamennyien, nincs köztünk senki, aki azért 
már ne tett volna valamit és ne akarna még tőle telhetőén cselekedni.

Az ügyünknek külső fejlesztése és belső fejlesztése ikertestvérek. 
Ha a külsőkkel rendben volnánk, természetes, hogy csak a belsőre 
fordithatnók minden erőnket. Akkor a mi iskolai központunk: a neve
lés-oktatás olyan eszményi hely lenne, mint egy édenkert, ahol csak 
belső csin fentartása, a meglevő formáknak tökéletesítése, művészibb 
munkák volna feladatunk. Most a belső munkálatokat zavarják a külső 
gondok, a belső fejlődhetésnek útjában állnak a külső küzdelmek.

Küzdelem a pályánk. A küzdelmek gondokkal járnak. A gondok 
terveket szőnek. Szőjük mi is terveinket. A terveinket végre is fogjuk 
hajtani. A jövőre nézve nagy feladatok állnak előttünk.

Eddigi fejtegetéseimben rámutattam nagyjában, hogy mik a mi 
tennivalóink ügyünk érdekében. Első és fő kellék, hogy az a nemes 
törekvés, amely bennünk él, egy pillanatra se hagyjon el minket, ezt 
a törekvést csak fokozzuk, semmiféle balsiker ne hozzon ki sodrunkból.

Szoros feladatunk intézményeinknek a külsőkben való fejlesztése, 
ezek közt az anyagi eszközök megteremtése, és a tankötelezettség ki
mondása. Ha a tankötelezettség megvan és az ezzel járó költségek 
rendelkezésünkre állnak: foghatunk hozzá ügyünknek belső munkálá- 
sához. Eddig erőink annyira szétforgácsolódnak, hogy oktatásunk tar
talmi részéhez aránytalanul kisebb számban foghattunk hozzá. Pedig 
igaz valójában ott nyilik csak a tér az ámbiciónak.

A fonétikának elméleti és gyakorlati művelése, a gyermeklélek- 
tanulinány, a metodika, a nyelv, mint tanításunk anyaga, mint tudo
mány is, továbbá a neveléstudomány, irodalmi művek tanulmányozása,
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szakirodalmunk fejlesztése stb. Ezek mindegyike oly tudomány-ág, 
melynek akármelyiké is egy egész ember-életet leköt, kivan.

A művelt ember csak bizonyos határig lehet sokoldalú, de álta
lános tudós nem lehet. A sok tudomány-ág közül hivatásszerűen csak 
egyet művelhetünk. Egyet, amelyhez hajlamunk, tehetségünk van. Ha 
azt az egyet jól műveljük, jól munkáljuk, akkor vagyunk igazán csak 
szolgalatjára a tudománynak, az ügynek.

Mellénk sorakoztatták e'zeket. Ezek miatt kellett az új elnevezés. 
Az ügynek első munkáiéit- is közülünk kapta a két új intézmény s 
igy hozzánk nőtt egészen. Ha már egy fedél alá kerültünk, szervezni 
is kellett. Szervezték is. Részben új alapon, részben a réginek módo
sításával. E szervezetnek irányitója a gyógypedagógiai szaktanács. Négy 
különböző oktatási ág kap egyszerre, egyidőben igazgatást egy fedél 
alatt. Ha van is a négy ág között némi közös vonás, de részleteiben 
óriási ellentétek vannak. És ezek az eltérések mindinkább ellentétbe 
kerülnek egymással. Az ellentétek idővel kiélesednek. Természetes, 
hogy ezek az ellentétek nincsenek a siketnémák oktatásügyének elő
nyére. A szakemberek képzése a gyógypedagógia előtt külön ment, 
most közös. De, hogy e téren is ellentétek vannak, szintén nyilván
való. Az egyöntetű vezetés teszi ezt is ezidőszerint szükségessé, de 
kizárólag a mi oktatásügyünk nem kívánja a közös képzést. Aki az új 
jelöltek közül a mi pályánkra lép, testtel-lélekkel ennek a foglalkozás
nak kell szánnia magát. A többi ágból szerzett ismeretei idővel el
mosódnak. így áll ez a másik ágaknál is. Az ellentétek, az egyes ágak 
munkáiéi között súrlódások nem egyszer mutatkoztak már. A mostani 
szaktanács 5 szakemberből áll, ezek közül 2 képviseli a siketnémák 
oktatásügyét, a többiek is mind közülünk kerültek ki, de ezeknek új 
hivatása más munkakört parancsol nekik művelésre. A siketnéma-oktatás 
érdekei a többivel kerülnek ellentétbe, ha együtt nem haladhatnak, a 
mienkének kell hátramaradást szenvednie. Ha pedig az ügy szenved, 
akkor a személyi érdekeknek sem lehet rózsás az állapota. A közös 
ügy, a közös képzés, a közös igazgatás: közös anyagi ellátást von 
maga után. A gyógypedagógiának szervezésével járt a mi fizetésünk
nek is a szervezése. Új cimen, új alapon. Maradt belőle kevés a régi
ből is. ez még jó, tűrhető, de ami új benne, az a mostani állapotok 
között tűrhetetlen. A középiskolai tanárokkal voltunk azelőtt egy fize
tésben. Most részben elmaradtunk azoktól. Ami a régiből megmaradt, 
az a mi mostani legmagasabb fizetésünk, megfelel a középiskolai 
tanárok közép-fizetésének, a többiben jóval alul maradtunk. Ez a leg
magasabb fizetés is jó azoknak, akiknek megvan, de kevésnek van 
meg. A tömeg 700 és 1000 forinttal várja a szebb jövőt. Az új szer
vezet hozza magával, hogy régi jogaink is elvesznek, azok visszaszer
zéséhez való reményünk a mostani állapotok miatt mindinkább elhal
ványodik. A régi jogokból itt-ott még van valami, de mindig kevesebben 
és kevesebben élvezik azokat. Már csak maradványait látjuk, de nem 
mondunk le róluk, mert azok a mi örökségeink, azokhoz jogot 
formálunk.

Bár nyugdij-sérelmeink még az új szervezetünk előtti időből szár
maznak, de a régi szervezettel nagyobb reményünk lehetne a már
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sokszor hányott-vetett sérelmeink orvoslásához. A mostani közös szer
vezet nem hozhat áldást oktatásügyünkre és nem segitheti előre 
személyi dolgainkat sem.

A múlt évi költségvetésben Ígéretet kaptunk közoktatásügyünk 
nagynevű miniszterétől fizetésünk rendezésére, nagyobb bizalommal is 
néztünk jövőnk elé, de im a mostani politikai bonyodalmak megint 
csak hideg zuhanyként csapnak le reánk. Jóra fordulnak-e majd ezek 
az állapotok, avagy még nagyobb bonyodalmak keletkeznek, ettől függ 
a mi jövőnk. Boldogok azok, akikről még a múlt évi költségvetés 
gondoskodhatott.

Panaszul vegyük-e a sorsnak e velünk való mostoha bánását?
Kinos érzéseket támaszt, nem tagadhatjuk. Keserű csalódásban 

nem egyszer volt részünk. Ezeket az újabbi pirulákat is le kell nyel
nünk. Lenyeljük és várunk. Várunk és tovább dolgozunk. Dolgozunk 
lankadatlanul s jogainkhoz ragaszkodunk. Megkezdett szép művünket 
nem hagyhatjuk abba, munkáljuk pályánkat éppen olyan buzgösággal, 
mint amilyen reménnyel várjuk sorsunk jobbrafordulását. Az eszmé
nyekért való lelkesedést eddig nem ölték ki belőlünk az anyagi és jogi 
harcok, a gondok, a létért való küzdelem nem bénították még meg 
erőinket: szolgáljuk pályánkat becsülettel, megadjuk pályánknak mind
azokat az erőket, cselekedeteket, amelyeket megkövetel tőlünk. Két
féle munkát követel tőlünk: szellemi munkát és testi munkát. A 
szellemit adjuk az által, hogy a siketnéma oktatásnak speciális tudo
mányágait, úgy annak egészében, mint részleteiben műveljük, fejleszt
jük, ezt minél magasabb színvonalra emeljük. A testi munkát pedig 
abban adjuk, hogy a szellemi termékek eredményeit a gyakorlatban 
végrehajtjuk. Ide tartozik ügyünk külső fejlesztése is. Járunk-kelünk 
védenceinkért, gyámolitjuk őket iskoláinkban, iskolán kívül.

Mit követel tőlünk a pályánk, im feltártuk, miként szolgáljuk azt, 
rámutattunk. Nyíltan, őszintén, önérzetesen beszélünk: igázságok azok. 
Pályánkat szeretjük: megbecsüljük azt.

Csakhogy nem teszünk még eleget akkor, ha csak pályánknak 
élünk lelkesedéssel, — helyünk, nagy szerepünk van az emberek tár
saságában is. Szép pályánk kijelölte ott helyünket, meg kell azt ott 
állani tisztességgel. A pályánkon kivül eső dolgok és feladatok is vár
nak ott ránk. Egyoldalúak nem lehetünk. A társadalom zajában sok
féle szerepet tölthetünk be. így pl. társadalmi, közjótékonysági, irodalmi, 
szépművészeti, közgazdasági, tudományos, ált. pedagógiai stb. szerep
lések.

A munkában elfáradt, kimerült testnek-léleknek szórakozásra, 
üdülésre is van szüksége. A szórakozás, üdülés is az emberek társa
ságába vezet, minket oda kényszerit.

A családi életünk pedig éppen társaságba visz. Családi össze
köttetések, rokonság, gyermekek nevelése, azok jövőjének biztosítása, 
mind-mind a külvilágot kívánják. Megfelelhetünk-e eme feladatainknak 
akkor, amikor a léttel kell küzdenünk, amikor óriási anyagi gondok 
nyomják vállainkat? Lehetünk-e családunknak eltartói, boldogítói, 
amikor csak a mindennapi száraz kenyeret is csak szűkösen élvez
hetjük?
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Nem! Több kell nekünk annál. Nem csak a mindennapi kenyérre, 
a közönséges prózai dolgokra van szükségünk, hanem szükségünk van 
arra is, hogy hivatalbeli és társadalmi kötelezettségeinknek minél mél
tóbb módon tehessünk eleget. Á folytonos önművelés, a szaktudomány 
fejlesztése és a fizikai munka megköveteli azt, hogy életünk fentartá- 
sára meglegyenek az összes szükséges tényezők, az anyagi gondok 
távol legyenek tőlünk.

Most még ábrándjaink nem valósultak meg, csak édes álmokban 
ringatjuk magunkat. A bizalom, remény él bennünk, hogy végtére 
meghallgattatnak szavaink, az illetékes tényezők belátják azt, hogy 
nem sokat követelünk, nincsenek szertelen vágyaink. Mi csak minket 
illető módon akarunk élni, méltóan akarjuk betölteni azt a helyet, a 
mire hivatottak vagyunk. Pályánk beesülésre méltó, annak becsületet 
szereztünk. Ezt a megbecsülést kitartó munkával, nemes törekvésekkel 
szereztük meg és azzal is tartjuk fenn.

Céljainktól még messze vagyunk, az út nem riaszt el minket. 
Régi jogainknak visszaszerzése, oktatásügyünknek helyes irányban, való 
szervezése, méltányos végellátásunk, igazságos fizetés — azok, amiért 
már évek óta küzdünk. Küzdünk pedig kitartással, komolysággal, 
ügyünknek szeretetével és következetességgel. Ezekkel az eszközökkel 
dolgozunk, célt is csak igy érhetünk.

Ezzel előadásomat befejeztem, azt hiszem kartársaim megértettek 
engem, jószándékkal készültem eme dolgozatomra, a magam lelkét 
tettem bele, de jól tudom, hogy kedves kartársaim is velem éreznek.

A túlkoros siketnémák oktatása.*)
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Egyesületünk érdemes elnöksége egy korábbi választmányi gyűlés 
határozatára történt utalás alapján azzal a feladattal bízott meg, hogy 
a „Túlkoros siketnémák oktatása“ címen mai közgyűlésünkön előadást 
tartsak. Kötelességszerűleg, szives készséggel teszek eleget ennek a 
megtisztelő felszólításnak. A tárgy, melyről értekeznem kell, nem fog 
ugyan az újdonság ingerével hatni, de bizonyára rokonszenvesnek, 
megszivlelésre méltónak és főképen időszerűnek fogják azt tekinteni 
kartársaim. E kérdésről ugyanis egészen röviden megemlékeztem im
már a „Siketnémák Közlönye“ 1906. évfolyamában „A siketnémák 
társadalmi érvényesülése“ címen megjelent cikksorozatom 4. közlemé
nyében. Értesüléseim szerint kartársaimnak jelentékeny része nemcsak 
helyeselte az akkor megpendített eszmét, de kívánatosnak és szüksé
gesnek jelezte annak mielőbbi gyakorlati megtestesítését is. Ez a 
körülmény arra ösztönözte becsvágyamat, hogy behatóbban foglalkoz
zam a kérdés tanulmányozásával s hogy minél elfogadhatóbb megol
dási módozatokat keressek a kérdés gyakorlati megvalósítása érdeké

*) A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ 1909. julius 3-án és 
4-én Egerben tartott közgyűlésére irta Klis Lajos, a siketnémák budapesti állami 
intézetének igazgatója.
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ben. Az újabb tapasztalatszerzés pedig nemcsak arról győzött meg, 
hogy az oktatásban nem részesült siketnémák ügyét felkarolni elen
gedhetetlen kötelességünk, de megérlelte bennem azt a belátást is, 
hogy valóságos vétek volna a kérdés gyakorlati megoldását könnyel
műen tovább halasztani. Aránylag csekélynek mondható költséggel, új 
intézetek felállítása és tanerő szaporítás nélkül lehet ugyanis már a 
legközelebbi tanévben megkezdeni a tanulásban nem részesült, túlko
ros siketnémáknak legalább az ismeretnyujtás minimumára szállított, 
mindamellett igen értékesnek és felette hasznosnak Ígérkező oktatását. 
S ha ezt intézeteink jelenlegi berendezkedése mellett tényleg könnyű
szerrel és csekély anyagi áldozattal meg lehet valósítani, kérdem: 
nem volna-e megbocsájthatatlan hiba az analfabeta siketnémáknak 
mostoha sorsát továbbra közönyösen néznünk? Ennek az igazságnak 
a felismerésére akarom én rávezetni s az ügynek megnyerni esetleg 
még kételkedő, vagy aggodalmaskodó kartársaimat azzal a célzattal, 
hogy ha indokolásom s abból folyó előteijesztésem elfogadtatnék: egye
sületünk feliratban kérje a közoktatásügyi kormánytól a megfelelő 
további intézkedések sürgős megtételét.

Kedves Kartársaim i Tudvalevő, hogy hazánk jelenlegi 16 intéze
tében a lefolyt 1908—1909. tanév folyamán mindössze 1329 siketnéma 
gyermek részesült az oktatás és nevelés áldásaiban. Ha ezt a számot 
10 évre visszamenőleg összehasonlitjuk az előző tanévek hasonló sta
tisztikai adataival, azt tapasztaljuk, hogy az oktatásban részesülő siket- 
némák száma hazánkban évről-évre átlag 100 növendékkel szaporodott. 
Ezekre az adatokra támaszkodva azt a következtetést vonhatjuk, hogy 
ha meglevő intézeteink természetes fejlődésében időközben zavaró 
körülmények nem állanak be, akkor további 7 év múlva körülbelül 
már 2000 siketnéma gyermek fogja 16 hazai intézetünkben az oktatás 
előnyeit élvezhetni. Minthogy pedig ez az a határ, amelynél több 
növendék befogadására a legjobb viszonyok mellett, teljes kifejlődésük 
után sem vállalkozhatnak meglevő intézeteink: annálfogva könnyen 
kiszámitható, hogy még 7 év múlva is milyen nagy lesz azoknak a 
tanulásra alkalmas siketnémáknak a száma, akik az intézetek számá
nak elégtelensége miatt, vagyis önhibájukon kívül elesnek attól a sze
rencsétől, hogy rendszeres oktatásban részesülhessenek. Ha ugyanis 
5000-re tesszük a tanulásra alkalmas siketnémák számát, akkor a fent- 
jelzett igen kedvező feltételek dacára még 7 év múlva is 3000 tanu
lásra alkalmas korú siketnéma egyén lesz kénytelen felnőni a beszéd, 
irás, olvasás és Számolás ismerete nélkül. Feltéve, hogy a közel jövő
ben újabb intézetek állíttatnának fel, akkor ez a számítás természete
sen megdőlne. Ámde ismerve hazánk jelenlegi pénzügyi viszonyait, ki 
merne egyhamar olyan szerencsés állapotokra számítani, amelyek lehe
tővé teszik majd az intézetek szaporítását, vagy ennél is többet: ele
gendő számú intézetek felállítását? Hiszen egyelőre örülnünk kell annak 
is, ha legalább meglevő intézeteink külön-kiilön megfelelő párhuzamos 
osztályok felállithatásával 8 évfolyamúnkká fejlődnének ki s mintegy 
2000 siketnéma tanuló befogadására válnának alkalmasokká. Ha egé
szen őszinték akarunk lenni, akkor tartózkodás nélkül kell bevalla- 
nunk, hogy a jelenlegi állapotok mellett első sorban épen mi, szak
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emberek tiltakoznánk legerélyesebben egy esetleges olyan törekvés 
ellen, amely a jelenlegi intézetek teljes kifejlődésének és szilárd fenn
állásának biztosítása előtt hazánkban újabb intézet, vagy intézetek fel
állítását tűzné ki célul. Mindenesetre szomorú ellenmondásnak tűnhe
tik fel az avatatlanok előtt, hogy épen mi nem óhajtunk egyelőre a 
meglevőknél több intézetet, akiket hivatásunk a siketnémák ügyének 
és védelmének legközvetlenebb letéteményeseivé rendelt s akik e helyen 
is azért küzdünk, hogy lehetőleg valamennyi hazai siketnéma része
süljön legalább némi oktatásban. Törekvéseinkben azonban nincsen 
következetlenség. Lelkünk a védelmünkre bízott siketnémák ügye iránti 
ideálokkal van telve. Legfőbb vágyaink nyernének ugyanis kielégítést, 
ha rövid idő alatt egészséges, szilárd alapon és kellő anyagi biztosí
ték mellett hazánkban is annyi intézet létesülhetne, amennyi épen ele
gendő volna 5000 tanulásra alkalmas korú siketnéma egyén befogadá
sára. Ámde eléggé sajnosán most még kénytelenek vagyunk reális 
szemüvegen keresztül vizsgálni az állapotokat s a jelenlegi viszonyok 
között józan ésszel nem akarhatjuk, hogy egy-két új intézet felállítása 
miatt a meglevők legtöbbje megbénittassék egyébként is küzdelmes 
fejlődésében; s még kevésbbé nézhetnék nyugodt lelkiismerettel, hogy 
évek óta fennálló egyik-másik intézetünk elpusztuljon, csak azért, mert 
ellenükben néhány új intézet felállításával történnék bizonytalan kísér
letezés. Amig ugyanis az összes szegénysorsú siketnéma gyermekek 
eltartási költségei törvényhozásilag biztosítva nem lesznek s amig a 
tanulók ellátási dijainak előteremtése az intézetek igazgatóságait fogja 
terhelni: addig nemcsak könnyelműség volna újabb intézetek felállítá
sát kívánni vagy remélni, de határozott mulasztás lenne magában 
véve az is, ha az ily törekvést megakadályozni meg sem kisérelnők.

Feltéve már most, hogy a közel jövőben valamely váratlan csoda 
folytán olyan szerencsés viszonyok és kitűnő gazdasági körülmények 
közé kerülne országunk, hogy rövid idő alatt minden tanulásra alkal
mas korú siketnéma otthont találna valamely hazai intézetben és közü
lök immár egyetlen egy sem nőne fel rendszeres nevelő-oktatás nél
kül : még akkor is gondolkoznunk kellene afelől, hogy mi történjék 
azokkal, akik kevésbbé szerencsés viszonyok között élvén, túl vannak 
immár 10-ik életévükön és az érvényben levő s bizonyára érvényben is 
maradó szabályzat rendelkezései miatt immár nem juthatnak be többé 
egyetlen intézetbe sem ? De mert nem szoktunk esetleges, eljövendő 
csodákra építeni rózsás reményeket: mint a cselekvés emberei, kény
telenek vagyunk a jelenlegi kézzelfogható, rideg válságból kiindulni s 
a fejlődés következetes törvényszerűsége alapján előbb arra törekedni, 
hogy meglevő intézményeink gyökeresen megizmosodjanak, mielőtt foko
zatosan újabbak felállítására gondolnánk. Ilyen szürkébb, de feltétle
nül helyesebb, tárgyilagosabb és gyakorlatiasabb nézőpontból azután 
többé nem zavarja látásunk tisztaságát semmiféle csalfa melléktekin
tet s észrevesszük, hogy mily óriási számmal vannak jelenleg s hogy 
mily sokan lesznek valószínűleg a közel jövendőben is még elég sokáig 
ama siketnémák, akik rendszeres oktatásban nem részesülhetnek. Nem 
kerülheti el a figyelmünket az a körülmény sem, hogy az ilyen siket
némák nagy többsége, lévén majdnem mindegyik önmagának is tér-
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hére, milyen szánandó sorsban kénytelen tengetni nyomorúságos éle
tét. Amig ugyanis az oktatásban részesült siketnémák, egy-két elzüllőtt 
egyéntől eltekintve, sokszor még csekélyebb előképzettséggel is többé- 
kevésbbé saját erejükből önállóan boldogulnak az életben: addig az 
oktatásban nem részesült siketnémák többnyire csak mások kegyelmé
ből tengődnek és tájékozatlanságuk, valamint erkölcsi fogyatkozásaik 
miatt igen gyakran, szinte állandóan összeütköznek a társadalmi rend
del és a törvény követelményeivel. Ennek az állításnak igazolásául fel 
kell említenem, hogy például a lefolyt tanév alatt egymagában a buda
pesti állami intézet 36 alkalommal volt kénytelen tanárait szakértő
tolmács minőségben kiküldeni nevelő-oktatásban nem részesült siket
néma vádlottak és tanúk kihallgatása céljából. Igen érdekes és igaza
mat kézzelfoghatóan bizonyító számadatokkal szolgálhatnék ez úttal, 
ha a többi intézetek egy évi hasonló eseteiről is tudomásom volna. A 
legjobb szándékkal sem tételezhetem fel ugyanis, hogy az oktatásban 
nem részesült és más városokban letelepedett siketnémák aránylag 
kevesebbszer jönnének összeütközésbe a törvényes állapotokkal, mint 
a fővárosiak. E mellett nem szabad ám figyelmen kívül hagynunk, 
hogy a hatóságok nem fordulnak minden esetben szakértő-tolmácsért 
hozzánk, amikor siketnémával van dolguk; hanem különösen a kisebb 
jelentőségű vétségek esetén, sőt néha súlyosabb természetű bűntények 
tárgyalása alkalmával is többnyire szabályszerű és megbízható kihall
gatás nélkül, épérzékű tanúk egyoldalú es sokszor rosszhiszemű vallo
másai alapján ítélkeznek a bajba került szerencsétlen siketnéma sorsa 
felett. Ha, tekintet nélkül arra, vájjon volt-e a siketnéma vádlott ki
hallgatásánál szakértő-tolmács vagy sem, tisztán csak ama bűnügyi és 
peres tárgyalások számait vesszük figyelembe, amelyekkel kapcsolatban 
siketnémák is szerepeltek: akkor is megdöbbentő adatokat kapnánk 
arról, hogy a szakszerű oktatás és nevelés hiánya évente mennyi sze
rencsétlen siketnéma egyént juttat az erkölcsi sülyedés posványába és 
ezzel együtt az igazságszolgáltatás elé. Vájjon ezek szomorú sorsukat 
nem kerülték volna-e el, ha előzőleg csak némi oktatásban is részesül
nek vala? Bizonyára a legtöbb esetben igen.

Ha viszont abból a szempontból vizsgáljuk a dolgot, hogy a tanu
latlan siketnémák szabályszerű kihallgatása, vagy másképen úgyneve
zett szakértő tolmácsolása mennyire lehetséges, akkor még inkább be
láthatjuk a legminimálisabb oktatásnak a szükségességét is. A legtöbb 
esetben azt tapasztaljuk ugyanis, hogy a tanulatlan siketnéma még a 
jelelésben is járatlan, úgy, hogy az ilyenek vallomásainak tolmácsolá
sában bizony alaposan fennakadunk s kénytelenek vagyunk őszintén, 
sokszor restelkedve bevallani, hogy felelősséget nem merünk vállalni 
abban az irányban, hogy nem értettük-e félre a kihallgatott siketné
mát; s jóhiszeműleg ugyan, de nem tolmácsoltuk-e helytelenül az ő 
bizonytalan vagy kétes értékű jeleit. Minthogy a szakembertől az ilyen 
tárgyalásokon igen sokat, sőt legtöbbször még lehetetlent is várnak, 
azért a tolmácsolásnál szenvedett látszólagos csorbát azáltal igyek
szünk kiköszörülni, a tekintélyünk mérlegében történt elbillenést azáltal 
próbáljuk ellensúlyozni, hogy a siketnémát szakértői minőségünkben 
erősen a pártfogásunkba vesszük s rendszerint felmentetjük őt, vagy
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csak igen enyhe büntetést méretünk reá. Úgynevezett szakértői véle
ményünkben ugyanis, nem egészen lelkiismereti furdalás nélkül ugyan, 
de majdnem minden esetben élesen hangsúlyozzuk, hogy a nevelésben 
nem részesült és tudatlanságban felnőtt siketnéma cselekedeteiért egy
általában nem, vagy csak alig vonható felelősségre.

Mennyivel kevesebb esetben kellene a szakértő-tolmács szomorú 
kötelességét teljesitenünk s mennyivel biztosabb, lelkiismeretesebb és 
megnyugtatóbb lenne a siketnémák kihallgatása, ha az illetők nem 
volnának teljesen analfabéták. Ilyen esetekben egy-egy leirt szóból s 
az észlelt jelekből kombinálva, már sokkal biztosabban tudnánk tolmá
csolni, mint a jelenlegi körülmények között. E nélkül a legfontosabb 
személyi adatokra nézve, mint aminők az illetőnek neve, születési 
helye, illetőségi községe, legutóbbi tartózkodási helye stb. stb. teljes 
bizonytalanságban maradunk, mivel az ilyen fogalmakat kizárólag jelek
kel kifejezni egyenesen lehetetlenség.

Igen szomorú dolog volna azonban, ha legalább az Írás, olvasás 
és számolás alapismeretének minden siketnémára való kiterjesztését 
csak azért követelnők, hogy igy esetleges adandó alkalommal kihall
gatásaiknál könnyebben és biztosabban tudjuk őket tolmácsolni. Ez 
a része a dolognak, bár a sorrendben előbb esett is szó róla, mégis 
csak utolsó-rendű indok amellett az elsőbbrendű szükséglet mellett, 
hogy az Írni, olvasni és számolni tudó siketnéma jobban boldogulhat 
az életben, mint a teljesen analfabéta. Másfelől pedig nem megve
tendő, de sőt kincset érő előny magában véve az is, hogy a jelzett 
alapismeretekkel felruházott siketnéma olyan eszközzel rendelkezik, 
amelyeknek segélyével viszonylagosan önmaga művelheti magát tovább 
s gyarapíthatja némileg hiányos ismereteit.

Azt hiszem, hogy ennyi adat és érvelés is kellőképen meggyőz
het mindenkit arról, milyen nagy áldás volna, ha a rendszeres intézeti 
nevelés és oktatás lehetőségeitől megfosztott, az intézetekből kiszorúlt 
több ezerre menő túlkoros siketnémáknak alkalom adatnék arra, hogy 
legalább egy-két évi tanfolyamokon elsajátíthassák a kiejtés, irás, olva
sás és számolás alapismereteit. Persze mentői többet juttathatnánk 
nekik ezekből az ismeretekből, annál jobb volna. Azonban tekintetbe 
kell vennünk a lehetőség korlátolt határait s abból az elvből indulva 
ki, hogy a valami is jobb a semminél: átmenetileg meg kell eléged
nünk azzal, ha körülbelül az alsó I—III. osztály számára előirt tudni
valók ismeretanyagára tanithatnók meg legalább viszonylagosan a rend
szeres intézeti oktatásban nem részesült túlkoros siketnémákat.

Nekünk szakembereknek elengedhetetlen kötelességünk, hogy ne 
hagyjuk elveszni a rendszeres oktatás előnyeitől megfosztott siketné
mákat s küzdjünk amellett, hogy ezek számára legalább minimális 
képzési idővel tanfolyamok állíttassanak fel meglevő intézeteink mellett. 
Viszont az államnak és társadalomnak nem utolsó-rendű érdeke, hogy 
segítségünkre legyen ebbeli önzetlen szándékunk megvalósithatásában. 
Nem lehet ugyanis közönyös az államra nézve, hogy a mostani sok 
ezer és többnyire kegyelemkenyéren élő siketnéma csekély anyagi esz
közök segélyével szintén hasznos polgárrá, produktív munkássá ne
velhető.
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Ha komoly szándékkal és kölcsönös jóakarattal keressük a meg
oldás eszközeit és lehetőségeit, bizonyára meg is fogjuk azokat találni 
egy oly intézkedésben, amelyet fentebb érintőleg már ajánlottam s 
amely, ha példátlanul áll is a nagy világban, de épen eredetiségével 
fogja legjobban bizonyitani, hogy hazánkban az illetékes faktorok nem
csak humánusan éreznek és gondolkoznak, de ha a szükség paran
csolja, humánusan is cselekszenek.

Mi kell ahhoz, hogy a 10 éven felüli korban levő 10—18 éves, 
rendszeres oktatásban nem részesült siketnémák számára az intéze
tekkel kapcsolatban 1—2 éves tanfolyamok létesittessenek? Semmi 
más, mint minden intézetben egy-egy kellően berendezett tanteremmel 
több. Az oktatási órákat megfelelő intézeti órarend mellett az intézet 
tanárai óratöbbleti dij ellenében könnyen elláthatnák. Az állam által 
fizetendő óratöbbleti dijak pedig meggyőződésem szerint teljesen 
arányban állanak azzal a haszonnal, amelyet a jelzett tanfolyamoktól 
méltán el lehet várni. De mert ezt a tervezett munkát eddig sehol- 
sem próbálták még ki, az illetékes köröket könnyen elriaszthatná a 
szükséges pénzbeli áldozatok hozásától a kísérletezés esélyeitől való 
tartózkodás. Azért meg kellene az első évben elégednünk azzal, ha 
egyelőre legalább a váci és budapesti állami intézetekben engedélyezné 
a közoktatásügyi kormány egy-egy ilyen tanfolyamnak a felállítását 
költségkimélés tekintetéből azzal az utasítással, hogy azokra csupán 
olyan túlkoros siketnémák vehetők fel, akik a tanfolyam ideje alatt 
maguk, vagy hozzátartozóik útján képesek gondoskodni saját ellátá
sukról. Nem kell tartani attól, hogy az igy megnyitandó első tan
folyamoknak nem lenne elegendő ilyen növendéke. Minden igazgató 
tudja, hogy évről-évre hány olyan túlkoros siketnéma folyamodik fel
vételért, aki hajlandó volna az eltartási költségek fedezésére. Nálam 
például több mint 20 ilyen siketnéma egyén kérelme van már ez idő 
szerint is előjegyzésben.

Az igy szervezendő 2 első tanfolyamon leszűrődő egy évi ta
pasztalatszerzés és a felmutatható tanítási eredmény aztán beigazolná, 
hogy mennyit lehet jogosan elvárni e munkálkodástól s hogy tényleg 
érdemes-e a tanfolyamokat átmenetileg további intézkedésig, vagyis 
mindaddig valamennyi intézettel kapcsolatban általánosítani, amig csak 
rendszeres oktatásban nem részesült túlkoros siketnéma található or
szágunkban. Ez ügy általánosítása természetesen a tanfolyamok fen- 
tartási költségeit is fokozni fogja, mert egyelőre a szükséges óratöbbleti 
dijakon felül a segélyre szoruló, túlkoros siketnéma tanulók eltartási 
költségei is kizárólag az államot fogják terhelni. A jelenleginél kiter
jedtebb társadalmi támogatásra ugyanis a rendes intézeti növendékek 
hasonló érdekeinek veszélyeztetése nélkül nézetem szerint alig lehetne 
számítani.

Az igy szervezendő tanfolyamokra 11 és 18 éves korhatár között 
levő olyan siketnémák volnának felveendők, akik sem magán-, sem 
intézeti oktatásban nem részesültek. A 11— 14 évesekre nézve a tan
folyam ideje 2-, az idősebbekre nézve pedig 1 évben volna megálla
pítandó. Egy-egy tanfolyamra legfeljebb 8 —10 tanuló lenne beosztandó, 
így heti 30 órai oktatás keretében körülbelül feldolgozható volna az
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I—III. osztály számára előirt tananyag, ami viszont szerényen és vi
szonylagosan épen elegendő lenne az illetők további boldogulásához.

A fenti szempontokból tekintve, ideig-óráig némi kedvezménynek 
volna minősithető egy oly intézkedés is, amely megkövetelné az inté
zetek igazgatóságaitól, hogy a felvételért folyamodók sorából rendes 
intézeti növendékekül első sorban a 10 éves, tanulásra alkalmas siket
némákat vegyék fel, s a felvétel kedvezményét csakis az összes ilyen 
korú folyamodók égetően sürgős érdekeinek kielégitése után terjesszék 
ki fokról-fokra a fiatalabb korúakra is. Ennél természetesen nagyobb 
jelentőségű volna és semmiféle hátránnyal nem járna egy olyan intéz
kedés, amely a felvételi korhatárt a jelenlegitől eltérőleg, a betöltött 
11 éves korig terjesztené ki azzal, hogy első sorban az ilyen korú 
siketnémák veendők fel a folyamodók közül.

A túlkoros siketnémák érdekeivel majdnem teljesen analóg a. 12 
éven felüli korban megsiketült beszédmaradványos-, de leolvasási kész
séggel nem rendelkező egyénekről való gondoskodás is, akiknek leg
nagyobb része immár szintén nem juthat be intézeteinkbe. Ezeknek, 
ha csak privát-oktatást nem biztosíthatnak maguknak, jelenleg nincs 
alkalmuk arra, hogy a leolvasási készséget elsajátíthassák. Az ilyenek 
számára szintén állami kurzust kellene nyitni valamelyik központibb 
helyen levő intézetben. Erről a tárgyról más alkalommal készséggel 
tartok majd bővebb fejtegetést. Itt csak érinteni kívántam, anélkül 
azonban, hogy ezzel legkevésbbé is nehezíteni akarnám a túlkoros 
siketnémák sokkal sürgősebb érdekeinek kielégítésére irányított törek
véseink sikerét.

A tisztelettel előadottak alapján a következő határozati javasla
tokat terjesztem elő:

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy az oktatásban nem részesült 
túlkoros siketnémák számára az intézetekkel kapcsolatban 1—2 éves 
tanfolyamoknak a fentiek szerint tervezett felállítását a maga részéről 
indokoltnak, időszerűnek, szükségesnek és megvalósíthatónak tartja.

2. Bízza meg a közgyűlés az egyesület elnökségét, hogy e tárgy
ban intézzen a közoktatásügyi kormányhoz feliratot s abban kérje meg 
Ő-Excellentiáját, hogy az ily tanfolyamok felállithatását elvileg enge
délyezze az érdekelt igazgatóságoknak. Megfelelő óratöbbleti dijak 
kilátásba helyezésével pedig hatalmazza fel egyelőre a siketnémák váci 
és budapesti intézeteinek igazgatóságait, hogy kisérletképen már a leg
közelebbi, 1909—1910. tanévben nyithassanak egy-egy ilyen tanfolyamot 
olyan túlkoros (11—18 éves) siketnémák számára, akik az egy évig 
tartó tanfolyam ideje alatt eltartásukról maguk tudnak gondoskodni.

3. Ugyancsak az egyesület elnöksége útján helyezze kilátásba a 
közgyűlés, hogy a jelzett kísérleti esztendő után a szerzett tapaszta
latok alapján gondoskodni fog az ily tanfolyamok részletes szervezeti 
szabályzatának és tantervének a kidolgozásáról, amely munkálatait 
annak idején felülbírálás és jóváhagyás végett Ő-Excellentiájának 
rendelkezésére fogja bocsájtani. Addig pedig, amíg az ily tanfolyamok 
valamennyi intézetre kiterjedőleg általánosíthatók nem lesznek, legalább 
a fentnevezett 2 állami intézetben folytatandók az ez irányú kísér
letezések.
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4. Hogy az igy megkezdendő munkálatok folytathatásának és 
általánosithatásának esetleges fedezetben akadályai is eleve elhárit- 
tassanak, felkérendő Ő-Excellentiája, hogy a szükséges fedezetről 
(tanerők díjazása és növendék-segélyezés) külön tétel alatt, esetleg 
már a jövő évi állami költségelőirányzatban gondoskodni méltóztassék.

5. Külön feliratban kérendő fel a közoktatásügyi kormány arra, 
hogy az egységes szervezeti szabályzatban a siketnémák felvételére 
vonatkozó felső korhatárt a betöltött 11 évre módosítsa azzal, hogy 
első sorban a legidősebb folyamodók veendők fel s a felvétel csak 
ezek érdekeinek kielégítése után terjeszthető ki fokról-fokra a fiatalab
bakra is.

Ezekben kifejezett határozati javaslataimat megszivlelésre és el
fogadásra ajánlva, hálásan köszönöm meg kartársaimnak a jóindulatú 
figyelmet, amellyel személyemet megajándékozták és szerény előadá
somat meghallgatták.

Jegyzőkönyv
a Siketnéma-intózeti Tanárok Országos Egyesületének Egerben, a vár
megyeház dísztermében 1909. julius hó 3-án és 4-én folytatólagosan tartott

rendes közgyűléséről.

J e l e n  v o l t a k :  Németh László egyesületi elnök elnöklete alatt 
Balázs Géza, Borbély Sándor, Erdélyi József, Fodor István, Gácsér 
József, Gönczi Gyula, Joó Sándor, Kábán József, Kegler Ferenc, 
Kondra Mihály, Medgyesi János, Mlinkó István, Nagy Péter, Palatínus N. 
Károly, Sturm József, Szentgyörgyi Gusztáv, Szotfrid József, Varsányi 
Ferenc, Vatter Ferenc, Váradi Zsigmond, Veres Lajos, Völker József, 
Winkler Sándor, Wolkóber János és Záborszky Árpád egyesületi tagok.

A közgyűlés  folyamán j el en volt  vendégek:  Szederkényi 
Nándor főispán, Csekó Gábor kanonok, az egri főkáptalan képviseletében, 
Majzik Viktor Heves-vármegye alispánja, Jankovich Dezső polgármester, 
Alpáry Lajos kir. tanfelügyelő, Vigh Béla reáliskolai igazgató, Puchlin 
Lajos tb. főszolgabíró, a felügyelő-bizottságban a vármegye előadója, 
Faix B. Lipót, a Minorita-rendház főnöke, az Irgalmaitok rendházának, 
az áll. polgári leányiskolának és az érseki tanítóképző-intézetnek 
küldöttségei; képviseltették magukat: az egri ipariskola, az alsófokú 
kereskedelmi és az áll. és r. k. népiskolák; jelen voltak még egyéb 
testületek és hivatalok küldöttei, végre az „Egri Újság“, „Egri Híradó“, 
a „Népiskolai Tanügy“, a „Hevesvármegyei Tanügy“ szerkesztői és még 
számos előkelőség.

1-ső nap.
I. Németh László a lapunk más helyén közölt beszéddel nyitotta 

meg egyesületünk VIII. rendes közgyűlését.
Éljenzéssel vétetik tudomásul.

II. Az elnök indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére
Mlinkó István és Palatínus Károly kérettek fel.
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III. Az elnök indítványozza, hogy az egyesület a jelen közgyűlé
séből Apponyi Albert gr. miniszter úr és Wlassics Gyula közig. bir. 
elnök úr Ő-nagyméltóságát (egyesületünk disztagját), továbbá Nárai- 
Szabó Sándor dr. miniszteri tanácsos úr O-méltóságát, Hock János 
orsz. képviselőt és Scháffer Károly ny. igazgatót (aki ez idén is 50 
kofonát adományozott az egyesületnek) a közgyűlés alkalmából táv
iratilag üdvözölje.

A közgyűlés tagjai lelkesedéssel járulnak az elnök 
emez előterjesztéséhez. Scháffer Károly ez újabb adományát 
hálás köszönettel veszik.

IV. Kegler Ferenc titkár felolvassa titkári jelentését. (Lásd lapunk 
más helyén.)

A közgyűlés egyhangúlag veszi tudomásul a titkár 
jelentését.

Váradi Zsigniond indítványára
a közgyűlés Kegler Ferenc titkárnak egy évi valóban 

buzgó, gondos és eredményes — tekintettel pedig az elmúlt 
mozgalmas esztendőre — tehát fárasztó és nagy munkájá
ért hálájának jeléül jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

V. Gönczi Gyula, az egyesület hivatalos lapjának szerkesztője, 
teszi meg jelentését:

Tudomásul.
Wolkóber János indítványára

a közgyűlés tagjai Gönczi Gyula szerkesztőnek eredmé
nyes munkálkodásáért egyértelemmel köszönetét szavaznak.

VI. Mlinkó István a számvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy 
a pénztári számadásokat pontról-pontra átvizsgálták és azokat rendben 
találták. Kéri a közgyűlést, hogy a pénztáros részére a felmentést — 
köszönetének kifejezése mellett — adja meg.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
VII. Nagy Péter pénztáros a választmány nevében bemutatja a 

jövő évre szóló költségvetést.
A közgyűlés a választmány költségvetési előirányza

tát elfogadja.
VIII. 5 perces szünet után Szotfrid József tag olvassa fel érte

kezését „A siketnéma-intézeti tanárok anyagi ellátásáról.“
Az értekezés nyomán hosszabb vita indult meg, melyben Gácsér 

József Váradi Zsigmond, Borbély Sándor, az elnök és Gönczi Gyula 
vettek részt.

Váradi Zs. amaz indítványát, hogy az egyesület egy orsz. képviselő 
útján mondassa ki a törvényhozással a siketnémák tankötelezettségét,
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a közgyűlés határozatra emelte. Szotfrig Józsefnek tanul
ságos felolvasásáért a közgyűlés köszönetét szavazott.

IX. Németh László felolvassa Bihari Károly dr., Govrik Béla és 
Erdős István sürgönyét, melyben az illetők a közgyűlésnek eredményes 
munkálkodást kívánnak.

Tudomásul.
X. Az elnök indítványára

elhatároztatott, hogy a mai nap folyamán az elnök ve
zetése alatt küldöttségileg üdvözlikaz egri érseket, a főispánt, 
az alispánt, Eger polgármesterét.

Az elnök a közgyűlést holnap délelőtti 9 óráig felfüggeszti.

2-ik nap.

XI. Németh László elnök a folytatólagos gyűlés megnyitása előtt 
üdvözli a megjelent előkelőségeket, a magyar siketnéma-oktatás ügyét 
jóindulatukba ajánlja.

Majzik Viktor, Heves vármegye alispánja, a vármegye közönsége 
nevében üdvözli a siketnéma-intézeti tanárokat, munkájokat a saját hatás
körében mindenkor támogatni fogja, működésökre az Isten áldását kéri.

Éljenzéssel örvendetes tudomásul szolgál.
XII. Az elnök felolvassa Apponyi Aliért gr. vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter úr Ő-nagyméltóságának, Schiiffer Károlynál, a szegedi 
és a körmöebányai kartársaknak a közgyűléshez intézett szívélyes 
sürgönyét.

Éljenzéssel vétetik tudomásul.
XIII. Az elnök sajnálattal jelenti, hogy Klis Lajos nem jöhetett 

el a közgyűlésre, igen fontos intézeti ügy akadályozta őt ebben; a 
közgyűlésnek különben szívélyes üdvözletét küldi. Értekezését nem 
olvashatja fel. Klis Lajosnak „A túlkoros siketnémákról“ szóló tanul
mányát Kegler Ferenc titkár olvasta fel.

A közgyűlés tagjai sajnálják, hogy Klis Lajost szemé
lyesen nem üdvözölhették körükben. A felolvasásért jegyző- 
könyvi köszönetét mondanak Klis Lajosnak. A tanulmánynak 
a lapban való közzétételét elhatározzák.

Klis Lajos 5 pontból álló határozati javaslatot nyújtott be.
Borbély Sándor üdvözli az eszmét, azt szépnek, helyesnek, 

üdvösnek találja. A koros siketnémák foglalkoztatásánál az ipari 
foglalkoztatást kellene előtérbe helyezni. Az eszme eredeti, ezért is 
ajánlja, hogy kíséreljük meg a megvalósítását. A „túlkoros“ elnevezést 
kifogásolja, elég és épen annyit kifejező a „koros.“

Gácsér József szerint, amig az ország épérzékű lakosainak 40n/Va 
analfabéta, joggal mindaddig nem kívánhatjuk. 1—2 évi oktatás alatt



8 - 9 .  sz . MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 161

oly keveset tanulnának, hogy jóformán nem érdemli meg a fáradtságot, 
a költséget. Ne forgácsoljuk szét erőinket, kivánjuk minden alkalommal, 
kérjük — mindaddig, amig nem teljesitik — a tankötelezettség kimondását.

Váradi Zsigmond hasznosnak és ez idő szerint is szükségesnek 
tartja a koros siketnémák foglalkoztatását, ilyen módon visszaadatnak 
ők a társadalomnak. Legyen fő az ipari képzés, elméletet csak mellé
kesen tanuljanak.

Medgyesi János épen nemzetgazdászati szempontból látja szük
ségesnek a koros siketnémák képzését. Hozzájárul Borbély Sándor 
javaslatához, hogy t. i. a gyakorlati képzés legyen a főcél.

Gácsér József megvalósulás esetén szintén Borbély javaslatát 
látja célravezetőbbnek.

Az elnök tájékoztató szavai után a közgyűlés Klis 
Lajos határozati javaslatát elfogadja, Borbély Sándor aján
latával kiegészitve.

XIV. A választmány indítványára a közgyűlés egyhangúlag és 
egyértelemmel Klis Lajost — az egyesületnek 6 éven át 
buzgó, fáradhatatlan és eredménydús munkálkodású volt 
elnökét — érdemeinek elismeréseid örökös tiszteletbeli 
elnökévé választja.

XV. Az elnök a választmány nevében felszólítja az egyesület 
tagjait az áll. tisztv. orsz. egyesületébe való tömeges belépésre. Kéri 
a közgyűlést, hogy hatalmazza fel a választmányt az elébb nevezett 
egyesület keretén belül annak idején a siketnéma-intézeti tanárok 
szakcsoportjának a megalakítására. Kéri továbbá a közgyűlést, hogy 
bizza meg Nagy Pétert az áll. tisztv. kolozsvári kongresszusán egye
sületünk képviseletével.

A közgyűlés az elnök előterjesztései értelmében határoz.
XVI. Kegler Ferenc indítványozza, hogy kérje meg az egyesület 

mindazon városokat, ahol már van siketnéma-intézet, hogy a város 
egy utcáját nevezzék el Gházár Andrásról, még pedig lehetőleg azt az 
utcát, ahol az intézet áll. A választmány ezt az indítványt pártolólag 
terjeszti a közgyűlés elé, kiegészitve azzal, hogy ugyanakkor az inté
zetek igazgatóságai is megkéretnek az ez ügyben való munkálkodásra. 
A városokhoz intézendő átirat megszerkesztésére Gácsér Józsefet 
ajánlja a közgyűlésnek.

Elhatároztatott.
XVII. Erdős István indítványozza a közgyűlésnek, hogy az hatá

rozza el a magyar siketnéma-oktatási irodalom bibliográfiájának össze
állítását. A választmány pártolólag terjeszti ez indítványt a közgyűlés 
elé. Az összeállításra Klis Lajost volna a legcélszerűbb megkérni, 
mint aki ez irodalom egyik legalaposabb ismerője.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
XVIII. Váradi Zsigmond indítványára

a közgyűlés Klis Lajost, egyesületünk örökös tisztelet
beli elnökét táviratilag üdvözli.
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XIX. Gönczi Gyula inditványára
a közgyűlés hálás közönetet mond Eger városának, 

Heves vármegyének, az egri tanári testületnek a szives fo
gadtatásért, szives vendéglátásért, a helyi sajtónak a kész
séges támogatásért.

XX. Az elnök úgy a maga, mint tiszttársai nevében köszöni a 
bizalmat, az egy évi hűséges támogatást; a tisztségeket az összes 
tisztviselők s a választmány nevében a közgyűlés kezeibe teszi. A választás 
vezetésére Borbély Sándort kéri fel.

Borbély Sándor feltett kérdésére a közgyűlés közfel
kiáltással és nagy lelkesedéssel az egyesület elnökévé ismét 
Németh Lászlót választotta.

Németh László elfoglalja az elnöki széket, köszöni a bizalmat, 
melyet kiérdemelni mindenkor legszentebb igyekezete leend. Kéri a 
közgyűlést, hogy a többi tisztségeket is töltse fje.

Ugyancsak közfelkiáltással alelnöknek Gácsér József, 
titkárnak Kegler Ferenc, jegyzőnek Szentgyörgyi Gusztáv, 
pénztárosnak Völker József,, szerkesztőnek Gönczi Gyula 
választatott meg.

A válaszmány tagjaivá Borbély Sándor, Klug Péter, 
Mlinkó István, Nagy Péter, Szotfrid József és Váradi 
Zsigmond választattak.

Póttagok lettek: Plichta Béla és Govrik Béla.
Számvizsgálókká választattak: Palatínus N. Károly, 

Medgyesi János és Rédiger Károly.
XXI. A jövő évi rendes közgyűlés helyének meghatározását a 

közgyűlés a választmányra bízza.
XXII. Németh László elnök hálás köszönetét mond a jelenlevőknek 

szives fáradozásukért, a vendégeknek az önzetlen érdeklődésért; az 
egyesület további munkásságára az Isten áldását kérve, a közgyűlést 
berekeszti.

K. m. f.
Németh László s. k. Szentgyörgyi Gusztáv s. k.

elnök. jegyző.
Hitelesítjük :

Mlinkó István s. k. Palatínus N. Károly s. k.

VE GYE S E K.
Az egri kongresszus. A Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos 

Egyesülete VIII. kongresszusát f. é. julius hó 2—5-ig Egerben tartotta. 
Az ország minden részéből jelentek meg érdeklődők. Egy, tán két 
intézet kivitelével valamennyinek volt képviselője. Emelte a kongresz- 
szusra jelentkezők számát az a szárnyra kapott kellemes hir, hogy
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a rendezőség a legmesszebbmenő figyelemmel, fáradságot nem kiméivé, 
nagyarányű előkészületeket tett a vendégek fogadására.

A kezdetben kellemetlen idő nem akadályozta meg a lényegében, 
s külső szinében felemelő és lélekemelő ünnepségeket.

A kongresszus tagjait a város részéről Hanák Gyula főjegyző, 
h. polgármester fogadta. Németh László igazgató, az Orsz. Egyesület 
elnöke röviden vázolta a jövetelünk célját, s örömének adott kifejezést, 
hogy a Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete VIII. kon
gresszusát e büszke város történelmi falai és fajmagyar népe között 
tarhatja meg. A főjegyző válaszában lelkesen üdvözölte a városba 
érkezett kongresszusi tagokat és felemelően tolmácsolta, miszerint a 
legnagyobb örömmel fogadja a város nevében azokat a munkás apos
tolokat, akik a humanizmus terén működve, hazánk siketnéma pol
gáraiból használható embereket nevelnek az életnek, a munkának és 
müveit, beszélni képes embereket a társadalomnak.

Dobó István szobrának programmszerű megkoszorúzása a kelle
metlen idő miatt vasárnapra halasztatott el.

Az elszállászolás a helybeli siketnéma-intézetben történt. Este 
Mlinkó István egri igazgató látta szivesen vacsorára kartársait. Más
nap, szombaton délelőtt a kongresszus gyűlést tartott a vármegye- 
háza közgyűlési termében, délután pedig a város történelmi és egyéb 
nevezetességeit tekintették meg a vendégek.

Este Eger városa ünnepi estebédet adott vendégei tiszteletére. 
Jelen voltak a vármegye részéről Majzik Viktor hevesvármegye alispánja, 
a város részéről pedig Jankovics Dezső polgármester és több tanács
nok. A fényes keretek között megtartott vacsora alatt több felköszöntő 
hangzott el.

Másnap tartotta az Országos Egyesület díszközgyűlését, melyen 
Hevesvármegye főispánja és alispánja, továbbá Eger város polgár- 
mestere s vezetősége, az egri káptalan képviselője, több illusztris 
városi vendég, több tanügyi férfi és számos érdeklődő vendég jelent 
meg. A közgyűlés berekesztése után valamennyien Dobó István szob
rához vonultak, hogy nagy nemzeti hősünk ércalakja előtt leróják a 
hazaszeretet nevében, a hála és kegyelet adóját.

Az ünnepély műsorát az egri Polgári Dalkör a Szózattal kezdte 
meg. Utánna Borbély Sándor, a siketnémák váci orsz. kir. intézetének 
igazgatója mondta a következő, gyönyörű hasonlatokkal megkapó 
beszédet:

Dobónak szelleme! . . .
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ ez évben 

Eger városában óhajtotta a közügyekre irányuló szolgálatát évi köz
gyűlése alakjában bemutatni.

Mi lehetett volna elsőbb teendőnk, mint hogy rendes munkánk 
előtt ércalakodnál lerójjuk a hála és kegyelet adóját. De az időjárás 
alkalmatlan volta el-, kitolta e szándékot a mai időpontra, mikor is 
az ég ragyogó ábrázata mellett mutathatjuk be nagy szellemed fensége 
előtt tiszteletünket és hódolatunkat.

Országunk szive táján áll im Eger vára s annak fokán látja
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képzeletben minden magyar Dobó Istvánt, amint ez bátor szívvel 
s izmos karral áll őrt hazája függetlenségéért.

E kép vonul el minden magyar gyermek lelki világa előtt, aki 
még csak anyja ölén, apja karján hallgatja a tündérmesék s igaz 
magyar történetek bűvös-bájos szövődését.

Ez érzés dagasztja a gyermekifjút is. Miként a méh mohón szívja 
a virágok édes nedvét, úgy szívja be édes áhítattal Eger s Dobó tör
ténetét az az ifjú, kinek vállalkozóbb s gyöngébb a karja, hogysem 
milyen súlyos a kardja.

Ez érzéssel vagyunk telítve mi is, kiket akként ihletett meg Eger 
s Dobó neve. Ez érzést már innen kiölni nem fogja semmi jó és semmi 
rossz. Ez érzéssel élünk s ezzel halunk is meg.

Miként a fénylő csillagnak sugarai kilövelnek körirányban minden 
tájra, akként hat ki e központból Eger s Dobó varázsneve, hogy mint 
a nyil, mely célt nem téveszt: szívre leljen, szivig hasson körországunk 
minden részén.

Ez az a jogcim, mely minket is idehozott. De engedd meg nagy 
szellem, hogy a lelki rokonságot, mely közted s köztünk lehet, más
képen is kereshessem. Mert minket nemcsak a rajongó gyermeki 
visszaemlékezés melege hevit. Mi a felnőtt ember eszmevilágitása 
mellett keressük a múlt és jelen közötti kapcsolatot. Keressük a 
különbségeket, hogy hasonlóságra találhassunk.

Te a régmúlt időkben fegyverropogás, csatakiáltás és harci zaj 
közepette álltái a vár, a vész fokán. Mi látszólagos békeidőben s kül
sőleg kevésbé zajos termelőmunka mellett ülünk kényelmesebben a vár 
udvarán. Te a haza védelmében sebeket osztottál, könnyeket fakasz
tottál, mi a haza fentartásában sebeket kötözünk, könnyeket szárítunk. 
Te osztottad a halált, mi mentjük az életet. Te számtalan zajos 
harcost küldtél örök némaságra-: a halálba, mi számos némát tettünk 
s teszünk beszélő harcossá: az élet számára.

Te lüktető szívvel, buzogó vérrel s acélos izommal cselekedtél 
egykor, elszántan és gyorsan, nagyot és fenségest. Mi türelemmel és 
tüdővel, szóval és szívvel, kutatással és kitartással végezzük nemes 
munkánkat.

Te az elszánt gyors halálnak mentél, néztél elébe, hogy azután 
a nemzet elismerő hálás tudatában sokáig és magas emelkedettségben 
élhess. Nekünk a folytonos küzködés, — hogy ne mondjam — a lassú 
vergődés jutott osztályrészül,. hogy megérdemelhessük a halált. A te 
munkád addig él, mig e nemzet él. A te emlékedet szívbe vésve, 
ércbe öntve egy nemzet őrzi drága kincsként. Nekünk örülnünk kell, 
ha a hálátlanság nehéz járású homokján átgázolhatunk. S ha a legelső 
ellenszél befújja lábunk nyomát: csak nyugodt öntudatunkban lelhetjük 
meg lelkünk nyugalmát.

De az ellentétekben megnyugtató egyezőség is van.
Te véredet ontottad hazádért,’ mi verejtékeinket hullatjuk ember

társaink javáért.
Te kész voltál feláldozni magad a közjóért, mi szintén az ön- 

feláldozás jegyében élünk és működünk. Te hősöket neveltél katonáidban, 
mi tisztes jellemű, hasznos polgárokat kívánunk siketnémáinkból nevelni.



8 - 9 .  sz . MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS 165

A te példád ragyogó, fenséges volt, a miénk szelíden vonzó és 
talán még magasztos is. A te életed önzetlen volt, a miénk is önzés- 
telen. A hazáért meghalni szép és dicső dolog; mások javáért a meg- 
halásig élni szintén nemes dolog.

Mi siketnéma védenceinknek élve, nemcsak hasznos ismeretek 
magvait hintegetjük el lelkűkbe. A szót, a gondolatot átitatjuk, meg- 
1 elitjük a nemzeti érzés, a faji összetartozandóság hevitő lehelíetével. 
És e munkánkban a Dobó neve az első helyen van. Nincs is neveltjeink 
között egy is, kinek nyelve, érzése, gondolata más volna, mint magyar.

Azért védenceink nevében is szólva, még több jogcímmel mutatjuk 
be hódolatunkat, nagy szellem.

E gondolatoktól és érzéstől vezéreltetve teszem le elődbe a 
Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének nevében a kegyelet, 
hála és elismerés jelképét, e koszorút.

Az az eszményi felfogás és szellem, melynek kifejezője e szobor, 
élje túl századokra szóló képmásodat és uralkodjék a magyarok földjén 
időtlen-időkig!

A koszorú elhelyezése után Záborszky Árpád, kollegánk lelkesítő 
alkalmi költeményt szavalt. Az egri Polgári Dalkör zászló alatt, 
testületileg vett részt a koszorúzás ünnepségén és Pogatschnigg (Iliidéi 
vezetése mellett a Szózat és a „Csak magyarok legyünk!“ éneklésé
vel emelte a szép ünnepség hazafias hangulatát. Délután folytatólago
san a város nevezetességét tekintették meg az egyesület tagjai, melye
ket az érsekek bőkezűsége gazdaggá és változatossá tett.

Másnap átrándultak Ózdra, hogy Magyarország legnagyobb vas
gyárát megtekintsék. A rima-murányi vasgyár igazgatósága a leg
nagyobb készséggel és szívességgel bocsájtott két műszaki vezetőt a 
vendégek kalauzolására, akiknek mindenre kiterjedő figyelmes magya
rázása mellett a több órahosszat tartó vasgyári látogatás nemcsak 
tanulságos volt, hanem örökre feledhetetlen is marad azok előtt, akik 
elég'szencsések voltak e kiránduláson résztvehetni.

Parád-fürdö megtekintése az esős idő s a kellemetlen össze
köttetés miatt elmaradt.

Kedden, azaz julius 5-én, a kongresszus tagjai a legjobb és leg
kellemesebb emlékelíkel vettek búcsút Eger városától.

Kinevezés. A nm. m. kir. vallás- és .közoktatásügyi miniszter úr 
Sclméllbach Ferencet, a siketnémák kaposvári, Kábán Józsefet, a siket
némák kolozsvári, Deschensky Ferencet, a siketnémák pozsonyi, Keg- 
ler Ferencet, a siketnémák budapesti, Szabados Ödönt, a siketnémák 
szegedi, Eliliug Jakabot, a siketnémák aradi és Horváth Pált, a siket
némák kaposvári intézetének tanárait, illetve igazgató-tanárát a IX. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába; továbbá Mutter Lajost, a vakok ko
lozsvári, Tasch Pétert, a siketnémák temesvári, Karnay Árpádot 
és Fürj Pált a budapesti gyógypedagógiai, Pirovits Jenőt, a siketné
mák pozsonyi, Tóth Zoltánt, a vakok budapesti, Szentgyörgyi Gusztávot, 
a siketnémák váci, Láng Istvánt, a siketnémák szegedi, Derbész Ber
talant, Schreiner Ferencet és Zernkó Pétert a siketnémák budapesti 
intézetének tanárait a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába nevezte ki.
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Áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Nemesdfalvi József, a soproni és Winkler Sándor, a debreceni siket- 
néma-intézetnél működő kartársunkat a pozsonyi intézethez helyezte át.

Szolgálattételre rendelés. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Berinza Istvánt a vakok budapesti, Dankó Istvánt az 
ungvári, Gábor Lajost a szegedi, Góts Ottót a kecskeméti, Hochrein 
Lajost a budapesti, Jávor Gyulát a debreceni,. Kováts Zoltánt a 
körmöcbányai, Kun Ernőt a soproni, Pákán Árpádot a kaposvári, 
Szabó Gézát a jolsvai, Sz, Szabó Lászlót a debreceni, Takáts Gyulát 
a soproni és Varga Róbertét az aradi siketnéma-intézethez rendelte 
szolgálattételre.

Megerősítések. Nemesdfalvi József, Györgyfy Ákos, Mayer 
András, Michels Fülöp, Schaffer Mátyás, Miskey Károly, Faragó 
Géza, Frey József, Juhász / Zoltán, Rieger György, Pető Ferenc, 
Schnitzl Gusztáv és Tóth Árpád kartársainkat a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr állásukban megerősitette.

Tanárképzőnk új hallgatói. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium a gyógypedagógiai tanárképzőbe ösztöndíjas hallga
tókul: Szép József, Klampfer Ferenc, Zsutty Béla, Sztoklász János, 
Mayer Dezső, Maár János, Molnár Antal, Katona Géza, Nagy Géza, 
Vierl Sándor, Zengő Péter, Vasina István, Ürmösi Jenő, Volmann 
János és még négy önköltséges felvételét engedélyezte.

Stern Ottó válasza. Egyesületünk elnöksége a választmány 
határozata alapján megkereste Stern Ottót, a siketnémák stadei inté
zetének tanárát, müve: „Die Entwickelung der Konsonanten“ lefordí
tása tárgyában. Az elnökség levelére a következő válasz érkezett: 
„Stade, 1909. julius 4. Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete 
Tekintetes Elnökségének, Kecskeméten. Alulírottra rendkívül megtisz
telő, hogy szerény munkáját magyar nyelvre lefordítani méltónak 
találták. Szívesen beleegyezem tehát, hogy művemet a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Országos Egyesülete folyó évi junius hó 29-én kelt 
levelében megirt módozatok mellett közzétehesse. Kártalanításról, míg 
az Országos Egyesület ezt illető kiadásai fedezve nincsenek, lemon
dok. Mindazonáltal körülbelül 10 darab tiszteletpéldányt kérek. Mara
dok kitűnő tisztelettel és kartársi üdvözlettel Stern Ottó siketnéma- 
intézeti tanár.“

Újabb adatok a siketnéma-oktatás történetéhez. Reuschert
E. „Gebärdensprache“ című könyvében két olyan egyénről emlékezik 
meg, akik a siketnéma-oktatás sporadikus korszakában kizárólag jel
lel oktatták a siketnémát. Az első nem egészen ismeretlen előttük, 
amennyiben a kath. egyház a siketnémák védőszentjeként tiszteli. Ez 
szalézi Szent Ferenc (1567—1622), Genf herceg - püspöke. A másik 
II. Joachim brandenburgi választófejedelem udvari lelkésze: Pasche 
prépost (f 1578.), aki Sydow Erzsébettel kötött házasságából szár
mazó siketnéma leányát oktatta képek és jelek segélyével.

Hányféle m ódszer szerint nyerik az amerikai siket
némák kiképzésüket? Fay dr. szerint ötféle módszerrel. Ezek 
a következők: 1. A manuális módszer. Az oktatás természetes és 
metodikai jelek szerint történik. Célja a növendék szellemi képessé
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geinek kifejlesztése és az irás használatára való szoktatás. 2. Az ujj 
(kézi) ábécé módszere. Ennél különösen az Írásra fektetnek nagy súlyt. 
Ez van hivatva a jelet is teljesen kiszorítani a használatból. Az 
újjábéce az Írásnak csak másodlagos formája és annak reprodukolá- 
sára szolgál. A cél ugyanaz, mint fentebb. 3. Az orális módszer. Ennek 
a módszernek főbb eszközei a beszéd és a leolvasás, amelyeket az 
irás és a szemléltető oktatás is támogat. Célja a szellemi képességek 
kifejlesztése, a nyelv ismeretének és használatának elsajátítása. A 
növendék képesítése a beszédben és leolvasásban. 4. Az auriculáris 
módszernél a beszéd elsajátítása művészi beavatkozással párosuló 
hallási, továbbá beszéd és leolvasási gyakorlatok segélyével történik. 
A módszer ideális célja visszaadni a társadalomnak a bizonyos hallási 
fokkal biró egyéneket, mint nagyothalló, beszélő embereket. 5. A 
vegyes módszer. Ennek hívei a beszéd és a leolvasás elsajátítását 
ugyan fontosnak tartják, mindazonáltal a szellemi képességek kifej
lesztését és a nyelv szellemébe való behatolást azonban még fonto
sabbnak gondolják. A kettős célt inkább a „vegyes“, mint a kizáró
lagos „beszédtanitási módszer“ segélyével vélik elérni.

A jelbeszéd.. Ma már csak a siketnéma használja a jellel való 
beszédet, a régiek azonban épp olyan tudománynak tartották, mintha 
valaki több nyelven értett. Csodálatos, hogy a művelt ember ezt a 
tudományt éppen azoktól a népektől tanulta el, akik a műveltség 
legalacsonyabb fokán állanak s nyelvük szavakban oly szegény, hogy 
még az ő egyszerű gondolatukat sem tudják jelek segítsége nélkül 
kifejezni. Az ősember, aki még csak a legegyszerűbb hangot tudta 
kiejteni, tökéletesen értette a jelbeszéd mesterségét. Az állatok közül 
is akárhány egy-egy mozdulattal érteti meg magát. A kutya sokféle
képen ugat, de érzelmeit sokkal jobban tudja ugrándozással, farkcsó
válással kifejezni, mint hangjával. A vademberek jelei majdnem min
den törzsnél egyformák, mert ez az akaratuk természetes, ösztönszerű 
megnyilvánulása. Ez magyarázza meg, hogy az egymástól messze 
lakó vadember is megérti egymást, sőt a siketnémát is megérti. A 
jelbeszéd Európában sem ismeretlen s különösen Európa déli részén, 
Franciaországban és Nápolyban a nevetségességig használják a jel
beszédet. A krónika följegyezte, hogy 1821-ben Nápolyban Ferdinánd 
király, aki nem tudott olaszul, csakis jellel beszélt alattvalóival. Jel
zéssel tett nekik szemrehányást, figyelmeztette kötelességükre s végül 
bocsánatot is igy hirdetett. A görögök és rómaiak is jelek útján érint
keztek egymással. Kvintiliusz szerint a beszéd az ujjmozdulatok kü
lönböző neme volt. A görögök nélkülözhetetlennek tartották a jelek 
megértését. Plátó a jelbeszédet a polgári erények közé sorolja, mert 
ez szerinte műnyelv és a pantomimikai osztályban tanították is. 
Teleszteszről, a görög színészről mondják, hogy kitűnő pantomimikus 
volt és hogy a dráma-előadásban a legfinomabb árnyalatot is kitűnően 
tudta mozdulataival kifejezni. Rómában Kr. u. 160-ban nem kevesebb, 
mint hatszáz ember élt a pantomimika mesterségével. A római cir
kuszban a legyőzött úgy könyörgött kegyelemért, hogy fölemelte a 
mutatóújját; ha a nép hüvelykujját mutatta, az halált, ha pedig két 
ríjját emelte égnek, kegyelmet jelentett. A tánc is a jelbeszéd egy
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neme. A hieroglifák megfejtésének nagy részét a jelbeszéd tudásának 
köszönhetjük s ennek a révén sikerült az emberiség történetéből sok 
olyan problémát megoldani, amely különben örökre titok maradt volna.

Hogyan vélekedik ném ely tudós a siketném ákról ?
Biiclmer. L. „Erő és anyag“ című müvében ezeket Írja: „Mit tud a 
siketen született a hangok-, nyelvek-, dallamok és zenéről? Ránézve 
a világ örökké csendes és e tekintetben egy fokon áll a szobaléggyel, 
mely halló szervek hiányában semmi zajra fel nem ijed. A siketnémák 
szegény, szerencsétlen teremtmények, kik csak végtelen fáradsággal 
és hosszú idő folytán nevelhető az emberihez csak némileg is hasonló 
szellemi állapotra. Hirzel beszéli Meystreről, egy 18 éves siketnémáról, 
kinek igen nagy tehetségei voltak, hogy végtelen fáradságba került vele 
a nyelv használatát megértetni. Meystre legelőször ezen szót: Ami, 
tanulta kimondani, mely egyszersmind az intézet egy vakjának kereszt
neve volt. Valahányszor e szót kimondá, a vaknak hozzá kellett mennie. 
Nagy meglepetéssel tapasztala ezt Meystre és azon fölfedezést tévé 
ily módon, hogy a beszéd segélyével bizonyos távolságból közleked
hetni. Istenről Meystrenek fogalma sem volt és midőn azt meg akar
ták vele értetni, mindig felcserélte Istent a nappal. Azért minden pol
gárisuk állam törvényhozása a siketnémákat szellemi tehetségeik 
gyöngesége miatt beszámítás alá nem esőknek nyilatkoztatta. Nem 
ritkán olvasunk hírlapokban oly szerencsétlen teremtmények nyomorult, 
teljesen állati állapotáról, kiket birtokvágy vagy kegyetlenség gyer
mekkoruktól fogva sötét, magános helyekre csukott el és ott, az emberi 
társaságon kívül, minden szellemi élete csak tengés, nem pedig 
emberileg kifejlődött lét, s ennek mind általános, mind különös fogal
mait nélkülözik. Hol marad ily lényeknél, ha létezik, az érzékfölötti 
szellem ? Miért nem fejlődik ki a külső gátló körülmények dacára 
saját ereje által s miért nem győzedelmeskedik a természet fölött? 
Az ismeretes Hauser Gáspárral nem lehetett a ló fogalmát meg
értetni. Mihelyt e szót kimondták, a lovat ábrázoló kis játékszerére 
gondolt, mellyel fogsága alatt birt és nem volt képes e szóval mást, 
mint épen e képzetet összekötni.“ Hurley szerint: „A születés óta 
való siketnéma, agya nagy tömege és örökölt erős intellektuális ösz
tönei dacára, hacsak a siketnémák társaságára volna utalva, nagyobb 
értelmi fokra nem emelkednék, mint az orangután, vagy a csimpánz.“ 
Schopenhauen szintén igy gondolkodik. Lesújtó kritikáját azonban 
feltételhez köti. Ő azt mondja, hogy.- „a siketnémának, ha a beszéd
nek valamely formáját nem sajátítaná el, alig volna nagyobb intelli
genciája, mint az orangutánnak vagy az elefántnak.“ Vigasztalatlan 
volna a kép, ha mi másról nem győződtünk volna meg. Wimdt is 
más véleményen van. Ő ezeket Írja: „A születés óta való siketnémák 
jelei a valóságos beszéd minden lényeges ismertető jelével bírnak, 
amennyiben általános képzeteket fejeznek ki és azok logikus gondo
latokká fűzhetők össze.“

Szerkesztő üzenete. Lapunk rendes időben való megjelenését 
különböző teknikai okok akadályozták. Jövőre valószínűleg nem fordul 
elő hasonló eset.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


