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A reáltárgyak intézeteinkben.
Amilyen gyakran áll módunkban a siketnémák nyelvoktatásának 

mikéntjéről olvasni e lapban, ép oly elhanyagolt téma a reáltárgyak
ról való vitatkozás.

Ez szélsőség. Én a magam részéről semmivel sem tulajdonitok 
kevesebb fontosságot a reáltárgyaknak, mint a nyelvoktatásnak, mert 
abból indulok ki, hogy a nyelv maga még nem műveltség. Hiszen a 
vadak is bírják a nyelvet, azok is élőszóval érintkeznek egymással, 
de azért még sem mondhatjuk őket müveiteknek. A műveltség meg
szerzéséhez első sorban a reáltárgyak szolgáltatják az anyagot és azért 
ezeknek a tárgyaknak kultiválása ép oly elengedhetetlen kötelességünk, 
mint a nyelvoktatás művelése.

Nem belyés tehát, hogy mig a nyelvoktatás boncolásában szőr- 
szálhasogatásig megyünk, addig a reáltárgyakat teljesen figyelmen 
kívül hagyjuk. Itt is, mint mindenütt, végrevalahára határt kell szab
nunk, ha azt akarjuk, hogy a siketnéma ne csak beszélő gépezet, ha
nem egyúttal intelligens ember is legyen.

Már pedig az eddigi tapasztalat ennek ellenkezője mellett szól, 
mert úgy tűnteti fel a dolgot, mintha a nyelvoktatásban nem ismer
nénk határt. Ez magában véve még nem jelentene nagy bajt, ha e 
körülmény nem a reáltárgyak rovására lenne. Pedig bármily különös
nek is tessék ez az olvasónak, eddig ez igy volt és ha nem találjuk 
meg a közép utat, még a messze jövőben is úgy lesz.

Hogy honnan ered ez a szélsőség, nem nehéz kitalálni. Annak 
több oka van ugyan, de én csak kettőre szorítkozom. Ezek közül az 
első, mely a reáltárgyaknak egyúttal legnagyobb ellensége is, az a 
hangzatos jelszó, mely azt mondja, hogy: „minden tantárgy a nyelv 
szolgálatában álljon“. Ez a „bölcs“ jelszó legtöbbet árt a reáltárgyak
nak, mert ezáltal nyiltan hangsúlyozta!lk, hogy a reáltárgyaknak alá
rendelt szerepük van a siketnémák kiképzésében. Ez pedig nem áll, 
mert a reáltárgyak nem lehetnek eszközök a siketnémák nyelvoktatásá
ban. Azoknak egészen más a rendeltetésük és azt a rendeltetést régi,
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elavult és megpenészesedett jelszókkal egy csapásra agyonütni nagy 
balgaság volna.

A siketnéma beszédképességének fejlesztésénél mindenesetre 
óriási anyagra van szükségünk, de ez az anyag rendelkezésünkre is 
áll. Ott vannak a mindennapi élmények. Használjuk fel azokat! Az 
alkalomszerűségek mindig vonzóbbak és kedvesebbek a gyermeknek, 
mint bármely más anyag. Semmi szükség sincs tehát arra, hogy a 
reáltárgyakat, mint a kiképzésnek legkomolyabb, de egyúttal legszebb 
anyagát is odadobjuk a beszédtanitásnak táplálékul.

Ha mi a fenti jelszót szigorúan tartanók szem előtt, nem mon
dom, hogy a nyelvnek nem tennénk némi szolgálatot, de az a haszon 
semmiféle arányban nem állana magával a lényeggel. Tegyük fel, 
hogy a hőmérő megismertetéséről van szó. Mondjuk, hogy a gyermek 
helyesen fogta fel azt, amit róla vele közöltünk, de mikor felelni is 
kell róla, nem tudja magát nyelvtanilag korrektül kifejezni. Kezdődik 
tehát a javítgatás, amellyel, amellett, hogy elvonjuk a gyermek figyel
mét a lényegtől, e folytonos szekatúra által még meg is utaltatjuk 
vele a tárgyat. Mint látjuk, magának a tárgynak semilyen, a nyelvnek 
pedig oly csekély szolgálatot teszünk, amely figyelemre se méltó. 
Pedig akkor, amikor vele a hőmérőt akarom megismertetni, mégis 
csak az a legfőbb célom, hogy azt megértse és nem az, hogy azt a 
leckét oly hibátlanul tudja elrecitálni, mint a zenélő óra a nótát.

Meg kell elégednünk tehát fogyatékosabb felelettel is, ha azt 
látjuk, hogy a lényeget megérti. Mi sem tudjuk gondolatainkat mindig 
szabatosan kifejezni és azért igazságtalanok volnánk, ha azt a siket
némától a legnagyobb pedantériával követelnénk.

A fenti példa azonban azok részére, kik a felhozott tétel mellett 
kardoskodnak, még elég kedvező. De ha p. o. az Arkimédesz-féle tör
vényről van szó, szeretném tudni, mennyiben fejleszti eme bizonyos 
meghatározott formába öltöztetett szabály a siketnéma beszédképessé
gét? Semmiben, mert a gyermek talán soha életében nem jut oly 
helyzetbe, hogy azt másokkal is közölje, de szép és jó, ha e termé
szeti törvényről tudomása van. És épen úgy vagyunk a többi termé- 
szettani szabályokkal is. De igy áll a dolog a számtannal, alkotmány
tannal, földrajzzal stb.-vel is.

A számtannál pl. fölöslegesek a külső nyelvtanilag korrekt ki
fejezések, ha a gyermek az adott esetben tudja, hogy mely művelettel 
oldhatja meg a feladatot; az alkotmánytannál, ha jól felfogja, mik a 
társadalmi jogai és kötelességei; a földrajznál, ha tudja, merre kell 
utaznia, mily vidéken megy keresztül, hogy a célhoz érjen, s igy tovább.

Ha ez elegendő, mint ahogy elegendő is, akkor mirevaíók a fö
lösleges külső ceremóniák? Azok csak idővesztegetéssel járnak. Már 
pedig nekünk az idővel takarékosan kell bánnunk, mert az esetben 
is, ha a tanítandó anyagot a minimumra is redukáljuk, akkor sem 
fogjuk tudni elérni azt, amire vállalkoztunk.

Ami pedig a tananyag terjedelmét illeti, —- hál’ Istennek — e 
tekintetben semmivel sem maradtunk hátrább a hatosztályú népiskola 
mögött. Azzal tehát elég bőven volnánk ellátva. Nem is panaszkod
nánk róla, ha nem hallanók, hogy a reáltárgyakat — miután azok a
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számtan kivételével csak a felső osztályokban fordulnak elő — ép 
úgy kell tanítanunk, mint az épérzékűekuél. És ez a csodabogár az a 
bizonyos második ok, amely eddig a reáltárgyak iránt a nemtörődöm
séget szülte.

Hát hiszen a módszerben nincs is oly nagy eltérés, de hát hol 
vannak az ahhoz szükséges eszközök? Rendelkeznek-e fogyatékos 
növendékeink oly beszédképességgel, mint a hallók? Avagy vannak-e 
siketnémák számára irt alkalmas tankönyveink, amelyek fáradságos 
munkánkat támogatnák? No'lám és mégis népiskolai eljárást köve
telnek a szóbanforgó tárgyak tanításánál! Ez közönséges frázis. Vagy 
ha nem az, tartsa meg magának az, aki azt világgá kürtöli. Pedig de 
sokan vannak, akik szerelmesek bele!

Tudni kell, hogy mikor valakinek leckét akarunk adni, akkor 
természetes észjárás mellett elsősorban azzal kellene tisztában lennünk, 
hogy az a lecke a fennálló viszonyok közt helyén van-e vagy sem ? 
Nálunk azonban e szép leckék épen ellenkezőleg, következetesen és 
mindig egy szebbnek és rendezettebbnek képzelt jövőnek szólnak. A 
magyar siketnéma-oktatást mindig ez jellemezte a múltban és nincs 
reményem arra, hogy megérhessem majd azt a boldog időt működé
semben, amikor elsősorban a jelen számára hallok szerényebb húro
kat pengetni.

Tizenhét évi működésem alatt azonban egy gondolattal mégis 
megbarátkoztam és ez az, hogy nem szabad mindent készpénznek 
venni. Hadd hirdesse mindenki szent igéjét úgy, ahogy neki tetszik. 
Abban senki sem akadályozhatja meg, de viszont az igehirdető sem 
gördíthet akadályokat a karaván tovább haladásába.

Kívánatos volna tehát, ha a reáltárgyak behatóbb művelésére is 
szentelnénk egy kis időt. Nem lesz az kárbaveszett fáradság, mert 
elég javítani való akad azon. Hertilla Szilárd.

A zönge.
Hajszolnak bennünket, Valaki vagy valami, de hajszolnak. TüskÖn- 

bokron, zörejen, jó hangon, rósz hangon keresztül hajszolnak s mun
kánkat ijesztővé, embertelenné teszik. Szeptemberben friss, csukott 
szájú, dugott fülő, mozdulatlan nyelvű emberkéket terelnek elénk, s 
decemberben már e néma seregnek valamennyi jól képzett hangja, 
sőt egy-egy mondatocska (a papa pipál) is tűzendő a karácsonyfára. 
Legalább igy kívánják. Roszul kívánják, roszul teszik.

Mert rósz a siketnémák hangja; Rósz az első osztályban, rósz 
a második osztályban, rósz a harmadikban. Rósz, roszabb, legroszabb. 
Rósz az első osztályban, mert mindjárt a kezdet kezdetén sietünk, 
rohanunk, mert jó hangot rosszal fejlesztünk, mert értékes, művészi 
becsű munka elvégzésére nevetséges, iparosembert jellemző terminust 
kapunk. Mert a siketnéma gyermek első hangos megnyilatkozását, 
természetfölötti erővel létrehozott zöngéjét, a halló gyermek hangjá
nak, s a siketnéma fizikumának mértékével nem mérjük, s minden 
fontolgatás és összehasonlítás nélkül a továbbiakhoz alapul elfogadjuk.
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Pedig nagy dolog a zönge. A zönge, melyből vokális lesz, a vo
kális, melyet a siketnémák oly szívesen elnyelnek és ki nem ejtenek. 
Már pedig a zönge, illetve a vokális adja meg a beszéd muzsikáját, 
s a dallamosan és jól kiejtett vokálistól függ az emberi beszéd ért
hetősége. A zönge fejlesztésénél ennélfogva a legóvatosabb és a leg
precízebb módszerek követését kell kijelölni. A zöngefejlesztőnek a 
legutolsó izecskéig ismernie kell a dolgát, s tapasztaltnak és önmű
velnek kell lennie, hogy az előtte álló gyermek külső kifejezéséről, s 
beszédszerveinek állapotáról, ha kell, a képzendő hang szinére és 
erősségére is tudjon következtetni. Hogy egészséges zöngét, illetve 
vokálisokat, s általában zeneileg elfogadható, tiszta, csengő hangot 
tudjon képezni, produkálni.

Ez az állításom a hang fizikai magyarázatán alapszik.
Mi a hang? Tudjuk. Minden test képes rezgő mozgásokat vé

gezni, csak alkalmas eszközzel meg kell indítani a rezgést. A tes
teknek ez a rezgő mozgása akkor válik hangérzéssé, ha megfelelő 
közeg azt hallószervünkbe juttatja. Légüres térben nincs hang. Ott a 
test rezgését esetleg láthatjuk, de hangot nem hallunk. Ilyen a mi 
siketnémáink világa is. A fül süketsége folytán, bár az alkalmas 
vezető közeg, a levegő megvan, a hang, mint ilyen, ismeretlen foga
lom, ők legfeljebb csak a rezgő, hangotadó test mozgását, hullámzá
sát látják vagy érzik. S mi a beszédtanitást csakugyan erre a két 
tényezőre, a látásra és az izomérzésre alapítjuk. A hang vezetésére, 
illetve a rezgésnek a rezgő testről más testre való átvitelére, az első 
fokon határozottan az izomérzés előnyösebb. A zönge átvitelére pe
dig a mutató- és a középújjnak belső felülete a legajánlatosabb. Ezek
nél a tapintás érzéke legjobban fejlett, s idővel, a folytonos gyakorlat 
által a zönge rezgéseinek átvitelénél, a rezgés számának elfogadására, 
meg nem becsülhető vezető közegekké fejlődnek ki.

„Ha valamely test rezgése egyenletes- és szabályos, keletkeznek 
a kellemes hangok, ha szabálytalan, egyelőtlen és erőben, eredetben 
változó, keletkeznek a zörejek.“

Tehát a zönge képzésénél kifejtett energia egyenletes és szabá
lyos' legyen. Ne változzék meg erőben, s természetellenessé, kiabálóvá 
ne tegyük a magunk részéről sem. A nyugodt, tisztán hangzó, inkább 
mély, mint magas zönge hangoztatásához beidegzett izmok nyugalmas 
állapotából ne hozzon ki bennünket növendékeink sikertelen próbál
kozásain támadt türelmetlenségünk. Óvakodjunk a magasabb regisz
tert! hangok hangoztatásától és gégénk az egész képzési folyamat alatt 
nyugvó helyzetében maradjon, mert ellenkező esetben növendékeink 
az érzett hang iránt legnagyobb tudatlanságban maradnak, erőlködnek, 
gégéjüket fel és lehúzzák, s zöngéjük bizonytalan és zavaros színe
zetű lesz, telve mellékzörejekkel, az arcon kellemetlen hatású fintor
ral, s az új munkát végző gyermek leikében legnagyobb bizonytalan
sággal és kényszeredettséggel. A hasizmok is természetes nyugalmuk
ban, illetve a lélegzési folyamatnak megfelelő állapotában legyenek. 
A fejlesztés a ki- és a belélegzés rendes határai között történjék. A 
tanítandó alany, jelen esetben a siketnéma gyermek, megfelelő léleg
zési gyakorlatokon úgyis keresztül ment. Mi tehát a gyermek egyes
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ki-, illetőleg belélegzési időtartamait feljegyezzük, s a zönge fejlesz
tése ezen határokon belül történik — annak megindulása után. Meg
indulás előtt pedig arra kell vigyázni, hogy a mi zöngénk hangozta
tása mindig a gyermek kilélegzésének momentumában történjék.

A zöngefejlesztésnek több módját ismerjük. Ezek általában jók. 
De nem is a mód, hanem a kivitel jellemezi a lényeget. Vessünk vé
get a harsogó, kiábáló zöngeképzési módoknak, kovácsműhelyekbe 
való hangágyúzásnak. Intézeteink a tanév első hónapjaiban még ma
napság is holmi veszekedő, lármázó papagályseregtöl hangos erdők 
zsivajához hasonlítanak s növendékeink kipirulva, mi meg kiszáradt 
gégével távozunk az iskolából. Pedig csendes viz partot mos, — nyugodt 
lelki állapot nyugodt lelki állapotot s a természetesen ejtett zönge 
természetes zöngét szül. Az ember különben is rendes, megszokott 
napi munkájában minden fizikai és lelki állapothoz hozzá tud szokni, 
s munkájában konstatált testi és lelki depresszióinak saját maga, az 
ő munkálkodó erőinek a fegyelmezetlensége az oka, A nagy dolgok
kal foglalkozó embereknek erélyeseknek, de nem erőszakosaknak kell 
lenniök. A művészi munkát végző emberek arcáról nyugodság, kelle
mes báj és intelligencia sugárzik le, mig az igavonókat a kifejezés 
durvasága, s kényszeredett, torz vonások jellemzik.

A fent idézett fizikai tételhez fűzött magyarázat vörös fonala az, 
hogy ha a mi zöngénk erőben és eredetben egyenletes és szabályos, 
akkor a zöngeképzési processzus alatt érvényesülő törvények szerint 
a siketnéma gyermek zöngéjének is szabályosnak és egyenletesnek 
kell lennie.

A képzési folyamat alatt azonban a zöngének nemcsak egyenle
tessége és szabályossága, hanem egyszersmind a magassága is érté
kes súlyként vétetik fontolóra. A fizika ennél a pontnál is szolgál 
útmutatással. A fizikai törvények t. i. azt tanítják, hogy valamely hang 
magassága egy bizonyos időegységben végzett rezgések számától függ. 
Minél nagyobb a végzett rezgések száma, annál magasabb a hang s 
a rezgésben levő test egy lengésének időtartalma annál rövidebb. 
Ennek a tételnek az életbe való átvitele, illetőleg alkalmazása, semmi 
nehézségbe nem ütközik. Miután pedig a mély hangok rezgésszáma 
kisebb, mint a magas hangoké, kívánatos az a követelés, hogy a 
zöngeképzés mély hanginditással vegye kezdetét, mert a csekélyebb 
számú hullámokban megnyilatkozó rezgés, — jobban lévén érzékel
hető, — könnyebben váltja ki a siketnéma növendékből a megfelelő 
hangot.

A hang, mint általában minden mozgás, gyöngül, ha könnyebb 
anyagról nehezebbre vitetik át. A férfi gégéjéről a siketnéma gyermek 
kezefejére, de inkább ujjainak tapintó végére átvezetett rezgés már 
ennélfogva is elég erős és intenzív, s még érzékelhetőbbé tesszük, ha 
mély, mondjuk rendes, megszokott beszédhangon nyilatkozik az meg. 
A siketnéma gyermek ujjainak tervszerűen ápolt és természetüknél 
fogva még érzékeny tapintó érzéke a rezgésnek ezt a határozott hul- 
lámzású®számban történt megindítását okvetlenül észreveszi.

Ugyancsak erre vonatkozik a következő tétel is.
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„A hang mélysége és magassága kizárólag a rezgés sebességétől, 
tisztasága a rezgés tökéletes egyenletességétől függ.“

Tehát a képzett hang mélysége, vagy pedig magassága a mi 
bűnünk, vagy a mi erényünk. Ahol e körül hiba van, annak mi va
gyunk az okai. Már a hang erősségéről és színéről — mostani körül
mények között, — nem lehet ugyanazt állítani. Mert a hang erejére be
folyással van — rendes fizikai törvény — a levegő sűrüssége, az indítás 
erőfoka (ezért már megint nekünk kell helyt állni) és a hangot adó 
tárgy vagy szerv rugalmassága, valamint a rezgő test kilengésének 
nagysága.

A mi szempontunkból ítélve, elsősorban a siketnémák beszédszervei
nek a rugalmasságától, illetve ép és egészséges voltától függ a zönge 
erőssége és színezete. Ez a dolognak conditio sine qua nonja. Ezt 
előmozdítani a mi legelső kötelességünk. Kívánnunk kell a siketné
máknak óvodai nevelését, a még tönkre nem tett, ép és rugalmas 
beszédszervű kisded siketnémák részére zönge-, illetve hangképző tan
folyam megnyitását. A jó és érthető beszédhang nevében kívánjuk ezt. 
Kívánjuk, hogy ne kelljen mindjárt az első évben tüskön-bokron, 
zörejen, jó hangon, rossz hangon keresztül sietni, rohanni, írni. olvasni, 
szavakat hangoztatni, mondatokat képezni, hanem előkészítő, óvodai 
években rendszeres, megszabott, kellő hangérzékkel és ide való tudás
sal zöngefejlesztési gyakorlatokat végezve, a beszédszerveket nyugal
mas, kitartó, de nem fárasztó, a gyermek testi és szellemi kincseit ki 
nem zsákmányoló gyakorlatok által rugalmasakká tenni s a növendé
keket fizikailag és szellemileg az első osztályra előkészíteni.

A hang színét illetőleg többféle magyarázat van. Néhány fizikus 
azt vallja, hogy a hang színét a rezgés alakja, a hangforrás szerke
zete és anyaga határozza meg. Helmholtz szerint a hangszinezet oka 
az, hogy a hangforrások nem egyszerű lengéseket végeznek. Szerinte 
a hangokkal egyidejűleg hangzó felhangok szabják meg a hang színét. 
Tudniillik, az emberi hangadó szerv hangja több egyszerű rezgés össze
tételéből áll. A legerősebb hang az alaphang, a gyöngébbek pedig 
ennek a színét megváltoztatják. Ezek a gyöngébb hangok az úgyneve
zett felhangok. Az emberi hang gazdag a felhangokban.

A rezonancia — valamely légoszlopnak együtt rezgése a hang
forrással — szintén nagy szerepet játszik a beszédhangnál, amennyi
ben a hangot nemcsak erősiti, hanem tömörséget és szint is ád neki. 
Az emberi beszédszerv a legbonyolultabb, de legtökéletesebb rezonáló 
szerkezettel bir. A hangszalagok hossza, vastagsága, feszültsége és 
formája szabják meg a hangmagasság határát, a toldalékos cső pedig, 
valamint a különböző melléküregek rezonanciája a hang szinére van
nak befolyással.

Amint látjuk, jó, egészséges hangnak jó és egészséges hangadó 
szerv a feltétele. Ha a siketnéma gyermeknek jók a beszélő szervei, 
semmi okunk sincs, hogy az esetlegesen meglevő rossz beszédhangot 
fölösleges Szofizmákkal mentegessük. Mindezekből pedig az következik, 
hogy növendékeink hangadó szerveit a legutolsó rostig, a legutolsó 
idegig kell ismernünk. Ismernünk kell azért, hogy nagy és művészi
nek mondott munkánkban ne a laikus embert jellemző puszta hang
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érzés, hanem igazi és közvetlen szaktudás vezéreljen. Ismernünk kell 
a beszélő szervek működését, tulajdonságait, változásait, ismernünk 
kell a hang fizikáját.

Igazán itt az ideje, hogy a beszédhang terén szebb eredménye
ket érjünk e l; hogy siketnémáink hangja jó legyen. Jó az első osz
tályban, jó a második osztályban, jó a harmadikban.

Jó, jó, csak ne hajszoljanak bennünket. A.

A rajz jelentősége, vonatkozással a siketnéma-
oktatásügyre.*)

A rajz, mely eddig a tanitás tárgyai között hamupipőke szere
pére volt kárhoztatva, az utóbbi években mindjobban vonja magára 
az intéző körök figyelmét. Mulasztás volt, hogy e rendkívüli tárgy 
tanítására már előzőleg nagyobb gondot nem fordítottak. Francia 
államférfiak még a XVII. század második felében kiaknázni igyekeztek 
nemzetük lelkének legszebb isteni adományát, az Ízlést. Nagy szám
ban állítottak olyan új iskolákat, melyek azután a rajztanitás révén ki
fejlesztették és a legmagasabb fokra emelték az Ízlést, művészi érzé
ket, a rajzbeli tudást. Iparművészeket neveltek az államnak, akik 
kamatos-kamattal fizetik vissza az értük hozott áldozatot. A francia 
ízlés ma is vezető szerepet játszik a világversenyben és hatását érez
zük minden téren. A rég letűnt századokban is nem egy stílusnak 
volt a szülője Franciaország vagy ha idegen állam zsenge szülöttjét 
ölelte magához, felruházta azt lelkének minden finomságával. A sza
badságot, merészséget, fenséget kifejező góth stílusnak Franciaország 
a hazája, sőt egyik legjelesebb műtörténészünk, Henszlmann, teljes 
joggal francia stílusnak is nevezi. A renaissance ugyan Olaszország 
kék ege alatt látta meg a napvilágot, de Franciaország adta nevét. 
A barokk stílusnak bár Olaszország a bölcsője, de Franciaország ne
velte naggyá és a nehézkes díszítésekkel túlterhelt stílust finommá, 
kecsessé, vagy mondjuk, udvarképessé teszi, amennyiben a királyi 
udvar minden fénye összpontosul majd a barokk, majd később a 
rococo és az u. n. copf stílusban. Talán el is tértem a tárgytól, hogy 
a letűnt korszakokon átfutottam, de szükségesnek véltem nehány 
példával illusztrálni azt a tényt, mely egyedül a rajznak köszönheti 
mivoltát.

Általában a díszítés az emberi léleknek egyik szükséglete, amely 
művelt és műveltebb embernél különböző mértékben egyaránt feltalál
ható, de feltalálható az őskorszak leleteinél is, ma pedig a kultur- 
népek valóságos életszükségletévé vált. A díszítést méltán hasonlít
hatjuk a románchoz, melyben összpontosul és visszatükröződik az 
Ízlés, művészet, különösen pedig az ipar fejlettsége.

El van ismerve, hogy az államok létének legerősebb oszlopa az 
ipar. Anglia egészséges iparpolitikájának köszönheti fényét és hatal

*) Felolvasta szerző a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete választ
mányának 1910. március hó 20-án Kecskeméten tartott ülésén.
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mát. Magának az iparnak kultiválása, különösen a mai világversenyben, 
csak akkor hozza meg a kívánt sikert, ha az a művészettel összeforr, 
azzal egy szerves egésszé válik. A jelenkor embere nemcsak életszük
ségletére tekint, midőn iparcikket vásárol, de ízlésének kielégítésére 
is törekszik, sőt nem egyszer az utóbbit helyezi inkább előtérbe. Az 
ipar tehát vessen számot ezzel, alkalmazkodjék a korhoz, de egyidejű
leg emelkedjék arra a magaslatra, hová a teremtő erő helyezi. Korunk 
ízlése újat és újat kiván, mindjobban idegenkedik a sablonostól, job
ban fizeti az újat, az eredetit. Kormányaink számot vetnek ezzel s 
nagyobb súlyt fektetnek a rajzoktatásra, mert érzik elmaradottságun
kat e téren.

Ha valahol hivatása van a rajznak, különösen hivatása van a 
siketnémák intézeteiben. Nagy és magasztos feladatot teljesítünk 
akkor, midőn szerencsétlen embertársainkat visszaadjuk a társadalom
nak, a nyomor, az elzüllés lejtőjétől visszatartva, kenyérkeresőkké, 
hasznos polgárokká neveljük. A kenyérkeresetnek legnagyobb tere az 
iparban kínálkozik, ahol ma nem egy értékes erőt nyernek a siket
némákban. Amint már fentebb is említettem, az ipar legerősebb teremtő 
szerve a rajz. Minthogy a siketnémákat túlnyomó számban ipari pá
lyára neveljük, azért már a kezdet kezdetén a rajztanitásra a legna
gyobb súly fektetendő, amint ezt igen helyesen az új tanterv is ki
mondja. Feladatunk a siketnémák rajztanitása terén annyival könnyebb, 
mint az épérzékűeknél, mivel a legtöbb siketnéma, amint ezt már 
néhány éve elég alkalom nyílt tapasztalni, különös előszeretettel rajzol. 
A Gondviselés egyébként is a siketnémánál a hallás szervének hiányát 
a látás fejlettsége által igyekszik pótolni,*) s igy megfigyelő képessége 
a szemlélet terén általánosságban élesebb, mint az épérzékűé, igy 
gyorsabban meg is tanul rajzolni, szórakozást is nyújt amellett a rajz. 
Nem egy siketnéma tanulóm van, aki otthon szabad idejében rajzol 
és fest. Ha nehány fillérre tesz szert, megtakarítja rajzeszközökre, 
csakhogy nemes szórakozását kielégítse. Mindezt pedig céljaink eléré
sére fordíthatjuk, illetve kiaknázhatjuk.

Úgy a szabadkézi, mint mértani rajznak megvan a maga fon
tossága az iparban, mig az előbbinek dekoráció szerep jut egészen a 
művészi megoldásig, az utóbbi a technika szolgálatába állva, lehetővé 
teszi az előállítandó tárgyak megszerkesztését. Érdekes tünet a siket
néma tanulóknál, hogy az a csoportjuk, mely a szabadkézi rajzolás
ban gyenge, előszeretettel viseltetik a mértani, különösen az ipari 
rajz iránt, a legnagyobb kedvvel rajzolja le a komplikáltabb tégla-, 
avagy fakötéseket, mig a tanulók másik csoportja viszont szénnel 
vagy aquarellben dolgozik szívesebben.

Tudvalevő, hogy építészeti, műszaki irodákban mily keresett 
sokszor az ügyes másoló, s igy egy mértani és ipari rajzolásban jára

*) A szakemberek ezt illetőleg más véleményen vannak. A tapasztalat azt 
bizonyitia, hogy a siketnémák között sokkal több a rossz látással bíró egyén, mint 
az épérzékűek között. Jó rajzoló a siketnémák közül az — még ha látása hibás is — 
akinek kifejlett „látási típusa“ van, azaz, aki kizárólag látási képekben gondolkozik. 
A „motorikus típusú“ siketnémák— ezek száma is elég nagy — mozgási képekben 
gondolkoznak és — bár nagyon fejlett látásuk lehet — rossz rajzolók. (Szerk.)
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tos siketnémának itt is tere nyílik a kenyérkeresetre. Ipari, illetve 
műhelyi rajzolásban való teljes jártasság különösen nagy előnyére 
szolgálhat a siketnémának azért is, mivel ha ipari pályán működik, 
mestere sokszor időt fecsérlő magyarázás helyett nehány vonásból 
álló vázlattal tiszta képet nyújt, másrészt pedig a siketnéma is gyor
sabban képes megértetni magát bizonyos esetekben egy-egy rajzzal, 
tehát rajzban is kifejezheti gondolatát, amelyet egyébként az épérzé- 
kűek is sűrűn megtesznek.

A szabadkézi rajzolásnak szintén nagy tere van az életben. Hisz 
alig van ma már tárgyunk, hogy egy-két vonással ne lenne diszitve. 
Egyetlen levél, egy apró virág, avagy egy lepke mily kellemes külszínt 
kölcsönöz sokszor még a legprózaibb tárgynak is. A természetben 

■ megszámlálhatatlan motívum kínálkozik a dekoráláshoz s ezt talán 
egyetlen népfaj sem képes annyira kiaknázni, mint épen a japán. 
Csupa életet, bájt, leheletszerű finomságot, tökéletes formát képesek 
néhány ecsetvonással elénk varázsolni. Talán nem lesz érdektelen s 
jellemzés kedvéért megengedik mélyen tisztelt Kartársaim, ha egy 
kis kitérést teszek. Lyka Károly, egyik legkiválóbb művészi Írónk 
könyvéből merítettem a következőt.

Hogy egész megdöbbentő nagyságában állíthassuk elő a rajz 
jelentőségét, nehány sorban elmondunk egyet-mást a világ egyik leg
nagyobb rajzolójáról, Hokuszáiról.

Messze-messze, a Sárga-tenger partján, Jedo egyik külvárosá
ban született másfélszáz esztendővel ezelőtt Hokuszái, a japáni rajz
mesterek legnagyobbika. . Ö magát több képén gvakiojinnak, a „rajz 
bolondjának“ nevezte, csakugyan ez volt a főszenvedélye, hosszú 
életének tartalma. Rövid életrajzát ő maga irta meg ilvképen:

„Már hat éves koromban főszenvedélyem volt a tárgyak formái
nak lerajzolgatása.

Midőn elértem ötvenedik életévemet, már végtelen sorát adtam 
ki a rajzoknak, de mindaz, amit hetven éves koromig teremtettem, 
szóra is alig érdemes.

Hetvenhárom éves koromban kezdtem kissé megérteni az igazi ter
mészet, az állatok, a füvek, áfák, a madarak, ahalak és bogarak formáit.

Következésképen 80 éves koromban még jobban fogok előre ha
ladni, 90 éves koromban be fogok hatolhatni a dolgok misztériumába. 
Száz éves koromban bizonyára csodálatos tökéletességet érhetek el s 
ha száztíz éves leszek, minden vonal, minden pont, ami csak kezem 
alul kikerül, eleven lesz.

Felszólitom azokat, akik époly sokáig fognak élni, mint én: 
győződjenek meg róla, ha vájjon szavamat álltam-e?

írtam hetvenöt éves koromban, én az egykori Hokuszái, mostani 
nevén: „Gvakio Rojin“, azaz vén bolondja a rajznak.“

Az öreg rajzmester 1849. évi május hó 10-én halt meg 89 éves 
korában. Tehát épen küszöbén annak az időszaknak, amelyben 
programmja szerint behatolt volna a dolgok misztériumába. Az az 
egy év azonban nem határoz. A rajz vén bolondja csakugyan egyút
tal a rajzolás csodája is. Hozzávetőleg körülbelül 30,000 rajzot adott 
ki s ezenfelül illusztrált mintegy 500 kötetet.
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E kitéréssel csak megerősíteni óhajtottam a rajz jelentőségét. 
E jelentőség azonban az igények növekedésével nagyobbodik, hisz az 
Ízlés a kultúrával együtt rohamosan fejlődik és nemesedik. Hódit 
minden téren, még a legegyszerűbb háztartás is alá vari rendelve 
Ízlés kívánalmainak, ruházatunk, életmódunk, társadalmunk való
sággal az Ízlés, a divat szerint alakul. Minden újabb és újabb változás 
legelsősorban az ipart érinti. Az iparos tehát kényszerítve van arra, 
hogy haladjon a korral, megismerve a divat szeszélyeiből ezer válto
zatban született, vagy átgyúrt formákat, mindezt pedig rajz nélkül el 
sem tudjuk képzelni. Mennyivel jobban reá van erre utalva a siket 
néma, ha meg akar élni, bele akar illeszkedni az iparos társadalomba, 
különösen ha még versenyezni is óhajt szakmabeli társaival.

A siketnéma leányok úgy a kézimunka, mint a varrás terén a 
legnagyobb hasznát veszik a rajzolásnak. A kézimunka, különösen ha 
az újabb, eredeti tárgyakat állít elő, jó keresetforrást nyújt. (Gsetneki, 
halasi csipke, kalotaszegi varrottas stb.) Egy ügyes ruhavarrónö, aki 
a szabásban is jártas, a legjobb kenyérkeresetet biztosíthatja magá
nak. Az eddig elmondottak eléggé bizonyítják, hogy a rajznak mily 
jelentősége van az életben, különösen ott, hol az egy élethivatással 
szorosan összeforr, mint látjuk az iparnál. A rajzoktatást tehát e 
szempontból kell elbírálnunk, a megoldás kérdése már más lapra 
tartozik. Annyit azonban elmondhatunk, hogy talán egyetlen tárgyra 
sem vár annyi feladat és szerep, mint épen a rajzra, mely ősidőktől 
kezdve mindenütt a kultúrának legélethűbb fényképe.

H. Sztankay Lajos.

Értesítőink mérlege.(Vége.)
A budapesti intézetet az állam a főváros közönségének anyagi 

hozzájárulásával tartja fenn. Az állam a tanerők fizetésén kívül 
11,500 korona rendes javadalom keretében fedezi az intézet dologi 
kiadásait. A székesfőváros közönsége évi 10,400 korona segéllyel járul 
hozzá a szegénysorsú gyermekek tanittatási és eltartási költségeihez. 
A „Szeretet“ orsz. egyesület 860 kor. segélyt nyújtott. Az intézeti 
segély-alap 4,070'83 korona adománnyal gyarapodott. Ez a segély-alap 
árva- és szegénysorsú siketnéma-növendékek időleges tanulmányi 
segélyére és állandó eltartási alapítványok kihasitására fordittatik. 
Egy ilyen segély-alapból kihasított 6,000 koronás alapítvány jelenleg 
elintézés alatt áll. Ezenkívül 2 alapítványa van az intézetnek. Az 
egyik jutalmazásra, a másik eltartásra rendelt alapítvány. A kará
csonyfa-ünnepély céljaira befolyt 520 korona pénzbeli adomány és 
igen jelentékeny mennyiségben érkezett be természetbeni adomány is. 
Az intézettel kapcsolatosan egy ipartanműhely is áll fenn siketnéma 
nők ipari kiképzésére és foglalkoztatására. A tanműhely vezetője a 
kézimunka - tanitónő. Képzési idő 1—2 évig tart, mely idő alatt a 
növendékek gépkötésben, horgolásban, fehérneművarrás és hímzésben, 
női ruha készítésében és rnűhimzésben nyernek gyakorlati kiképzést.
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A növendékek később elméleti kiegészítő oktatásban is fognak része
sülni. A munkásnők keresetüknek 90%-át kapják kezükhöz, 10°/o-a 
pedig az ipartanműhely fentartási költségeire fordittatik.

A rendes növendékek statisztikai kimutatása bizonyítja, hogy az 
osztályok mind igen népesek. Az alsó osztályok párhuzamosak, a felső 
osztályok pedig mind teljesek és mind nagy létszámmal bírnak. A nö
vendékek létszáma 146 volt.

A siketnémék váci kir. országos intézete nemcsak az egyedüli 
százados intézet, de az egyedüli alapítványokkal elhalmozott iskola is. 
A növendékek ellátására 42 országos alapítványa van. Az internátusos 
intézet bentlakói számára 39 magánalapítvány és 11 magánalapítvány 
a bejárók részére. Segélyezésekre és jutalmazásokra 9 alapítvány. 
A budapesti illetőségű siketnémák számára 12 ingyenes helyet létesí
tett Budapest székesfőváros. Az intézet 31 növendéknek nyújtott 
teljes segélyt. Jelentékeny segélyt élvezett 24 növendék.

Az 1908. év folyamán tett adományok és hagyományok összege 
774 kor. 73 fül. Pest-vármegyének 34 községe, dr. Petri Mór pest-vár
megyei kir. tanfelügyelő kezdeményezésére állandó évi segélyt szava
zott meg az intézetnek. Ezen összeg 900 korona. A Náray-Szabó 
Sándor-féle jubileumi alapítvány 639 kor. 14 fillérrel gyarapodott. Azon
kívül egyes jóttevők gondoskodtak 1—1 növendéknek részben teljes 
eltartásáról, részben eltartásukhoz járultak bizonyos összeggel. Az 
intézetnek több mint 100 eltartási alapítványi helye van. A növendék
létszám az előkészítő osztály létszámával együtt 181. A harmadik 
osztály kivételével az összes osztályok párhuzamosak.

Ezzel a megjelent értesítőknek ismertetése véget ér. Röviden, 
kivonatosan körvonalaztuk azt az alapot, melyre az intézetek fenn
állása, működése alapítva van.

Láttuk, hogy némelyik intézet olyan szegény, hogy ha pillanatnyi 
pénzzavarából a tizenkettedik órában az állam ki nem segítené, a tanév 
végéig sem tudná fentartani magát. Van iskola, hol a tanköteleskorú 
siketnémáknak nyolcszorannyi része iskolázatlanul marad. Mindenütt 
a pénz áll a legnagyobb kérdőjelül az eszme s a megvalósulás között. 
Holott már egyes intézetek, főleg a szegedi, olyan szerencsés irányt 
mutat nekünk, ahol az eszme keresztülvitelére a legszerencséseb
ben munkálkodhatunk. Megvalósítása pedig felette kívánatos. Ez az 
eljárás látszik legészszerübbnek és a legtöbb méltánylásra is ez szá
míthat. Bácsbodrog vármegye törvényhatósága találta meg a legsze
rencsésebb módot a kérdés megoldására. Szavazzon meg minden köz
ség erejéhez képest bizonyos állandó évi összeget az intézetnek. Ez 
látszik legigazságosabbnak, s a legkevésbé megterhelőnek. Ha még 
ehez az eszméhez az államtól egy kis erkölcsi támogatást is nyernénk 
olyan irányban, hogy az állam Bácsbodrog vármegye törvényhatóságá
nak kezdeményezése alapján felhívná a többi vármegyei törvényható
ságot, hogy siketnémáik taníttatásáról, neveltetéséről egyszersminden- 
korra gondoskodni az ő kötelességük. Evégböl kívánatos, hogy bizo
nyos évi járulékot szavazzanak meg az intézet részére. Ilyen szelíd 
erkölcsi presszió a nemes cél érdekében szentesítve volna.

Hiszen a hatóságok úgyis tartoznak eltartani a saját illetőségű
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munkaképtelen egyéneiket. És jelenleg is sok műveletlen siketnémát 
tartanak el a községek. Holott azoknak a költségeknek fejében, me
lyek a tanulatlan siketnérnáknak teljesen vegetatív élete felemészt, a 
község munkaképes embereket, s kellő intelligenciájú iparosokat volna 
képes nevelni. Sok ezer tanult siketnéma az ország nemzetgazdasági 
erejének mégis csak dolgozó elemeket juttatna, akiknek fizikuma, 
tudása, energiája munkába hajtható lenne.

Az intézetek belső életének kifejlesztése jelenleg a legelsőrendű 
kérdés. Talán még a tankötelezettség kimondásának is elébe vág. Mert 
az intézetek elnéptelenedését nem annyira a növendékhijány, mint 
inkább az eltartási alap, a segélynyújtás hiánya okozza. A tankötele
zettség kimondása tehát nem fejlesztené az intézetek belső életét 
annyira, mint az anyagi támogatás. Sőt az intézetek jelenlegi szegény
sége és bizonytalan vergődése a tankötelezettség kimondását kissé 
illuzoriussá is tenné. Kitolni, elodázni azonban egyiket sem lehet. 
Legfeljebb a községek s. az állam karöltve oldhatják meg a kérdést.

A tankötelezettség kimondása lényegében szintén olyan nagy 
horderejű kérdés, mint az intézetek biztos vagyoni alapja. A mű 
betetőzéséhez a siker teljes biztosításához kétségtelenül kell olyan 
eszközöket keresni, mellyel minden épelméjű, munkaképes siketnémát 
kötelezni is. tudjunk az iskolába való járásra. Mert iskolázottság nélkül 
mind élőhalott marad és nincs mód arra, hogy életét fenn tudja tar
tani. S azért az e téren hozott áldozatok egész más elbírálást köve
telnek, mint az általános népoktatás terén. S ha már elismerjük a 
humanizmus szükségességét, különbséget kell tennünk a szív és az 
elme humanizmusa között, az érzelmi s az értelmi könyörületesség 
között. A siketnémák társadalmi és állami felkarolását pedig értelmi 
humanizmus követeli.

Hazánk siketnéma-oktatásának tehát két jelentős lépést kell 
tennie, ha a fejlődés folyamán továbbra is meg akar maradni: az 
intézetek anyagi biztosítását és a tankötelezettség kimondását.

A mai korszak állatti színvonalon hagyott embere nem szégyenit- 
heti tovább a XX-ik század kultúráját.*) Fodor István.

Szakirodalmi szemle.
Kevue Belge des Sourds-Muets et de leur Enseignement. Rédaction 

et administration: I. Landrain, Chaussée de Gand, 215., Berchem Ste-Agathe. 
Negyedik évfolyam. 1909—1910.

/. és 2. (julius—augusztusi) szám. Wauters a belga képviselőház 
julius 23-iki ülésén mondott beszédében, melyet a Revue egész terje
delmében közöl, felhívja a közoktatásügyi miniszter figyelmét a siket- 
néma-oktatás bajaira és e speciális oktatás gyökeres reformálását 
sürgeti. Kívánalmai: megfelelő szakképzettségű igazgatók és tanerők 
alkalmazása, tanfolyamok rendezése, teljesen kompetens tanfelügyelő

*) Az „Értesítőink mérlegéiben esetleg előforduló tévedések vagy téves ada
tok kiigazítása céljából szives készséggel állunk olvasóink rendelkezésére, sőt kér
jük is azt. Szerkesztő.
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megbízása a siketnéma-intézetek felügyeletével. Landrain, a Revue 
szerkesztője, Keller Relén neveléséről értekezik és rámutat mind
azokra a rendkívül kedvező körülményekre, amelyeknél fogva ez a 
csodatehetségű leány, bár másfél éves korában elvesztette látását és 
hallását, a szellemi műveltség oly magas fokára juthatott, hogy az 
angolon kivül, mely anyanyelve, franciául és németül is beszél, figye
lemreméltó műveket ad ki és számos folyóiratban igen érdekes cikke
ket ir. A füzetben még két cikk van, szintén Landrain-től, az egyik 
Marage szirénájáról, a másik az antwerpeni kongresszusról szól.

3. és 4. (október —novemberi) szám. Landrain ismerteti Gheiide 
nagyszabású beszédét, melyet a brabanti tartománygyűlésen a fogya
tékosok érdekében mondott. A berchemi intézet kibővítésének szük
ségességét fejtegette, hogy abba a siketnémákon és vakokon kivül a 
testi és lelki fogyatkozásokban szenvedőket is felvehessék. A cikkíró 
Gheude terveivel ellenkező nézeten van. Részletesen számol be to
vábbá Landrain a német siketnéma-intézeti tanárok Szövetségének 
VIII. kongresszusáról és folytatja a siketnémaság okairól szóló tanul
mányát. Tholon ismerteti a „Bulletin de l’Enseignement des sourds- 
muets“ tartalmát. Enko, a szentpétervári siketnéma-iskola igazgatója a 
hangzóbeszédről és a jelbeszédről értekezik.

5—6. (december—januári) szám. „A földrajz tanítása“ (Landrain). 
„Az izomérzési csalódás“ (A. Herrlin). — „Binet és Simon ankétje“ 
(Landrain). — „A nyelvészeti . . . .  lotto“ (A. Herrlin). A szerző egy 
szemléltető és nyelvgyakorló képes lottójátékot ir le. —• Minden egyes 
füzet tartalmát különféle hírek, lapszemle és könyvismertetések egészí
tik ki. B. A.

HIVATALOS RÉSZ.
Választmányi gyűlés volt Kecskeméten, Egyesületünk mos

tani székhelyén, folyó évi március hó 20-án, a lapunk 3-ik számában 
közölt tárgysorozattal. Jelen voltak: Németh László elnök, Klis Lajos 
tb. elnök (Budapest), Kegler Ferenc titkár (Budapest), Völkér József 
pénztáros (Sopron), Gönczi Gyula szerkesztő (Kecskemét), Borbély 
Sándor és Szotfrid József (Vác), Klug Péter (Szeged), Mlinkó István 
(Eger), Nagy Péter (Kolozsvár) és Váradi Zsigmond (Körmöcbánya) 
választmányi tagok, Szentgyörgyi Gusztáv jegyző (Vác); továbbá mint 
vendégek, az Egyesület következő tagjai: Michels Fülöp, Schreiner 
Ferenc (Budapest), Erdős István, Fodor István, Gőts Ottó, Kozma 
Sándor, Nemere Gyula, Schnitzl Gusztáv, H. Sztankay Lajos (Kecske
mét); Vas János (Sopron); Horváth István (Szeged); Varga Béla, 
Záborszky Árpád (Vác). Gácsér József alelnök táviratban mentette ki 
elmaradását.

I. Az elnök szives üdvözlő beszéd kíséretében átnyújtotta Klis 
Lajos tb. elnöknek a megválasztásáról bizonyságot tevő okmányt.*) 
A gyűlés ez alkalomból szeretettel ünnepelte Klis Lajos tb. elnököt.

*) Egyidejűleg közöljük.
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II. A titkártól előterjesztett elnöki bejelentések kapcsán tudomá
sul vette a legutóbbi két v. gyűlés és a múlt évi közgyűlés hatá
rozatainak végrehajtása tárgyában tett intézkedéseket stb. (Az időköz
ben e rovatban már közhitekre ezúttal nem térünk ki.)

1. Egyesületünknek az Állami Tisztviselők Országos Egyesületébe 
való belépése a kolozsvári kongresszuson tudomásul vétetett.

2. A Gházár András-utca ügyében, a siketnéma-intézetekkel biró 
városokhoz küldendő felhíváson Gácsér József .álelnök dolgozik.

3. A magyar siketnéma-oktatásra vonatkozó irodalom könyvésze
tiének (bibliográfiának) összeállítását Klis Lajos tb. elnök készséggel 
elvállalta.

4. Pécs szab. kir. törvényhatóságot, érdeklődése folytán, felkér
tük, hogy a siketnémák tankötelezettsége tárgyában a kormányhoz és 
az országgyűlés képviselőházához intézett kéréseinek teljesítését annak 
idején sürgesse meg.

5. Stern Ottó fonetikai művének fordításán Váradi Zsigmond 
tagtársunk dolgozik s abból az első rész lapunkban legközelebb már 
közöltetik.

6. A Vasvári Pál szobrára megszavazott összeg illetékes helyre 
elküldetett.

7. Nyitra-vármegye a siketnémák tankötelezettségére vonatkozó 
törvényjavaslat-tervezetünk érdekében felir az országgyűléshez és a 
közoktatásügyi miniszterhez.

8. Egyesületünk választmányának 1909. szeptember hó 25-iki 
kérésére a budapesti és váci kartársak folyó évi március. hó 15-iki 
értekeztetüken foglalkoztak a siketnémák jogvédelmének ügyével, 
amely értekezlet a titkárnak ide vonatkozó javaslatát némi módosí
tással elfogadta. Ezen módosított javaslatot a választmány még ki
egészíti azzal, hogy „az anyakönyvi hivatalnál nem tartja szükséges
nek a szakértői szereplést, a közjegyzőnél azonban minden esetben.“

Ezen munkálat meg fog küldetni a „Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület“ magyar csoportja választmányának, Rickl Gyula m. kir. 
igazságügyi miniszteri tanácsos úrhoz. Á két testületnek a választ
mány köszönetét mondott.

III. A pénztáros jelentésének tudomásul vétele után a választ
mány felkérte az Elnökséget, hogy a hátralékosokat azzal a figyel
meztetéssel szólítsa fel fizetésre, hogy záros határidő leteltével, az 
alapszabályok 14. §-a alapján, törvényes úton fogja az Egyesület 
követeléseit behajtani.

IV. A szerkesztő jelentését a választmány azzal a kéréssel veszi 
tudomásul, hogy a cikkeknek határozott időre bekérésével, legyen 
figyelme a lapnak pontos megjelenésére.

V. H. Sztankay Lajos tagtársunk, a siketnémák kecskeméti inté
zete rajztanárának „A siketnémák rajztanitásáról“ szóló értekezését 
köszönettel vette a választmány s megkérte a felolvasót, hogy érte
kezését lapunk számára átengedni és alkalmas időben — esetleg egy 
közgyűlésünkön — az ideális rajzoktatás elérése érdekében szükséges 
intézkedésekről szíveskedjék határozott javaslatot kidolgozni.
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VI. A titkár ismertetvén az idei közgyűlés helye és ideje tár
gyában a testületektől beérkezett válaszokat, a választmány a köz
gyűlés sikere biztosításának céljából Budapestet jelöli idei közgyűlé
sünk helyéül. Ideje: a tanítási év befejezése után. (Részletesebb 
megállapítás az Elnökség dolga leend.)

Az ungvári tagtársaknak a választmány köszönetét mond a szives 
meghívásért.

E ponttal kapcsolatban az Elnökség megbizatott a megfelelő 
tárgyú felolvasásoknak a közgyűlés tárgysorozatába való illesztésével.

VII. 1910. julius 1-től kezdődő tagsági kötelezettséggel egyesüle
tünk rendes tagjai sorába felvétettek a következő kartársaink:

a) Gábor Lajos (Szeged), Klug Péter ajánlatára;
b) Góts Ottó (Kecskemét), Németh László ajánlatára ;
c) Kun Ernő és d) Takáts* Gyula (Sopron), Hobler Rezső aján

latára ;
e) Tamás István, f )  Sándor Szilveszter és g) Dankó István 

(Ungvár), Schulmann Adolf és Fáklya Károly ajánlatára.
Dr. Bihari Károly kilépése, 1909. december 31-ig szóló kötele

zettséggel, tudomásul vétetett.
VIII. 1. Klug Péter választmányi tag indítványára a választmány 

megbízza az elnökséget, hogy az Egyesület székhelyén gondoskodjék 
egy ügyvédnek az egyesület ügyészéül való megbízásáról.

2. Govrik Béla egyesületi tagnak az értesítők egyöntetűségére 
vonatkozó indítványára Klug Péter kívánatosnak tartja annak minisz
teri elrendelését, hogy az évvégi statisztikai adatok egységesen állít
tassanak össze. A választmány e kérdés tanulmányozásával és javas
lattételével Gönczi Gyula szerkesztőt bízta meg.

3. A titkár indítványára elhatározta a választmány, hogy nyugdij- 
kérelmünket az Á. T. 0. E. útján juttassuk illetékes helyre. Az ide
vonatkozó javaslat elkészítésére a választmány egyakarattal Puha 
László tagtársunk felkérését határozta el.

A jegyzőkönyvet Borbély Sándor és Szotfrid József választmányi 
tagok hetelesitették. K.

Okmány Klis Lajos tb. elnökké választásáról. A kecs
keméti választmányi gyűlésen (IIL20.) ízlésesen kiállított okmány ada
tott át Klis Lajosnak tb. elnökké történt megválasztásáról. Az okmány 
szövege ez: „Bizonyságlevél arról, hogy a Siketnéma-intézeti Tanárok 
Országos Egyesülete 1909. évi julius hó 3-án és 4-én Eger városában 
tartott rendes közgyűlésén nagyságos Klis Lajos urat, a siketnémák 
budapesti intézetének igazgatóját, a magyar siketnémák oktatás
ügyéért szivének egész melegével, lelkének gazdag tartalmával rajongó, 
a kartársi szeretetet és együttérzést példás módon ápoló férfiút hat 
évi buzgó és eredményes elnöki működésének elismerése okáért egy
akarattal választotta az Egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé. A 
kartársi megbecsülés egyik legfőbb jele az igazi érdemnek. Kecske
mét, 1910. március 19-én. Németh László elnök, Kegler Ferenc titkár.“
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V E G Y E S E K .
Tisztelgés a m iniszternél. Ő-Felsége Székely Ferenc igazság

ügyi minisztert, akit kinevezéskor a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium ideiglenes vezetésével is megbízott, — e megbízatás alul fel
mentette és folyó évi március hó 1-én gróf Zichy Jánost nevezte ki 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré. Ez alkalomból a siketnémák buda
pesti intézete testületének kezdeményezésére a gyógypedagógiai inté
zetek küldöttségeik révén tisztelegtek a miniszter úrnál. A küldöttség
ben több vidéki siketnéma-intézet képviseltette magát. A tisztelgőket 
Berkes János, a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának elő
adója vezette s első sorban a szaktanács, azután pedig az intézetek 
nevében üdvözölte Önagyméltóságát. Az üdvözlés keretében felhívta 
a miniszter úr figyelmét arra a rohamos fejlődésre, mely intézeteink 
gyarapodása terén az utóbbi évtizedben tapasztalható, amely fejlődés 
elodázhatatlanná tette a fogyatékosok, különösen a siketnémák tan
kötelezettségének megoldását. Őxcelléntiája szivesen fogadta a tisztel
gést, kifejezést adott örömének az iránta tanúsított figyelemért és azt 
mondotta, hogy noha eddig nem volt is alkalma oktatásügyünket 
figyelemmel kisérni s igy azt minden részletében még nem ismerheti, 
azonban most már a legbehatóbban foglalkozik a fogyatékosok okta
tásügyének kérdésével és amennyire módjában lesz, igyekszik azt 
tökéletesíteni, annyit azonban már most is mondhat, hogy a siket
némák tankötelezettségének törvényes elrendelését a lehető rövid idő alatt 
megvalósitandónak tartja. Ezután szívélyes szavakkal vett búcsút a 
tisztelgő küldöttségtől.

Éliás Jakab, a siketnémák aradi intézetének igazgatója — amint 
részvéttel értesülünk — kénytelen volt három havi szabadságot kérni 
egészségének helyreállítása céljából. Szabadságidejét már meg is kez
dette és Budapesten az „Erzsébet“ (vörös kereszt) kórházban keres 
gyógyulást, ahol műtétnek veti alá magát. Ezen idő alatt az intézet 
vezetését Hertilla Szilárd állandó igazgató-helyettes látja el. Az aradi 
intézet köztiszteletben álló igazgatójának a legőszintébben kívánunk 
mielőbb való teljes gyógyulást.

Fürdőkedvezm ény. A „Hivatalos Közlöny“ folyó évi 7-ik szá
mában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1910. évi 
888. eln. szám alatt a siketnéma-intézeti tanárokat is illető és érdeklő 
következő rendelet jelent meg: „A buziási gyógyfürdő igazgatósága, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tartozó állami 
tisztviselők, altisztek és szolgák, valamint azok családtagjai részére, 
az 1910. évi elő- és utóidény tartama alatt, vagyis május 15-től június 
20-ig és augusztus 15*től szeptember hó végéig a fürdők árából 
(a moor fürdők kivételével), valamint az igazgatósághoz tartozó lakások 
árából 30°/o-os kedvezményt nyújt. Tanárok, tanítók, óvónők ezen ked
vezményt julius és augusztus hónapban is igénybe vehetik. A kedvez
ményt igénybe venni szándékozók tartoznak személyazonosságukat 
közvetlen hivatali főnökük vagy elöljáróik által kiállított bizonylattal 
— esetleg vasúti arcképes igazolvánnyal — igazolni.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


