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Egy darab kenyér.
A nevelés-oktatás szolgálatában álló intézmények között egyetlen

egynek sincs oly sajátos hivatása és feladata, mint a siketnéma-intéze- 
teknek van. A vakok és gyengeelméjűek intézeteinek célja és feladata 
is csak hasonló. A siketnéma-intézetek nemcsak arra vállalkoznak, 
hogy neveltjeiket értelmi képzésben részesítik, hanem arra is kötelező 
Ígéretet tesznek, hogy az oktatásban részesülő siketnémát w társada
lomnak úgy adják vissza, hogy az önálló gondolkozású egyénekkel és 
önálló cselekvési! munkásokkal gyarapodjék. Ez az önállóvá való tevés 
az, ami a siketnéma-intézetek feladatát, az épérzékűek értelmi képzést 
nyújtó iskolái mellett, a vakok és gyengeelméjűek intézeteitől is lénye
gesen különbözővé teszi. Az épérzékűek nevelésénél a siketnémák 
szempontjából vett önállóságról szó sincs, a vakok" és gyengeelméjűek 
oktatásánál pedig nem lehet róla szó, mert azok igazán önállóakká 
sohasem lesznek, egy vagy más formában lépten-nyomon a társada
lom g^ámolitó segítségére szorulnak. A tanult siketnémáknak erre 
nincs szükségük, ha az intézetek nemcsak okosan kezdik, hanem 
okosan is fejezik be feladatukat. Ez az okosan való befejezés pedig 
nem az intellektuális képzés lehető tökéletes betetőzésében áll, hanem 
az intézetet végzett növendéknek a gyakorlati életbe való oly átülte
tésében van, amely által az ott gyökeret verhet magának a megélhetés
hez, szóval a mindennapi kenyerét úgy keresheti meg, hogy azért 
nem kell a könyörületes szivek megindításán fáradoznia. Akkor lesz 
tökéletes a siketnéma-intézetek munkája, ha a felnőtt siketnérnák nem 
szorulnak majd gyámolitásra. És ez úgy valósul meg, ha útravalót 
teszünk a távozó tarsolyába. Ez az űtravaló darab kenyér: a munká
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hoz való segítés. Régen és jól tudják ezt a vezető körök, de a mód
ját mindeddig nem sikerült egészen eltalálniok.

A siketnémák munkához való segítését kívánja szolgálni a szak
tanács javaslatára 1907. október 21-én 110261. szám alatt kiadott ren
delkezés is. Ebben a rendelkezésben a többek között ezek foglaltatnak:

„A tervezetet az intézetekből a tanulmányuk befejezése után 
kilépő siketnémák gyámul Húsának kérdésében irányadóul elfogadom s 
ennek alapján alakuljanak a siketnéma-intézetek tantestületei siket- 
némákat gyámolitó bizottságokká.

Amely siketnéma-intézet székhelyén siketnéma iparos tanulók 
vannak, ott továbbképző iparos tanonciskola létesíthető.

Minthogy pedig a leányoknak a rendes tanidőn túl kívánatos 
fokozottabb támogatása nagyobb anyagi áldozatttal jár: kisérletképen 
a siketnémák váci és budapesti intézeteivel kapcsolatosan, egyelőre 
tárcám költségvetésében elérhető megtakarítások terhére, a siketnéma 
leányok számára, külön munkám,esternek vezetésével, továbbképző 
iparműhely létesithető, úgy, hogy az ide felvett leányok heti 6 órai 
elméleti oktatásban is részesüljenek.

A leányok részére javasolt foglalkoztató műhelyek létesítését 
azonban, figyelemmel a külföldi példákra, később újabb megfontolás 
tárgyává kívánom tenni.

Végül megjegyzem, hogy a siketnémák gyámoütására szükséges 
összegre fedezettel nem rendelkezem, de másrészt a gyámolitás kér
dését első sorban társadalmi feladatnak tekintem.“

Gyámolitó bizottság, továbbképző iparos tanonciskola, a leányok 
számára továbbképző iparműhely és esetleg foglalkoztató műhelyek, 
végül a társadalmi gyámolitás. Ezek azok a módok és eszközök, 
amely által és amelyek révén a miniszteri rendelkezés biztosítani véli 
a felnőtt, tanult siketnémák megélhetését. Helyén és módjával alkal
mazva sok célszerű intézkedés van benne. Amit azonban minden to
vábbi fontolgatás ’nélkül el kell ejteni, az a társadalomtól egyenesen 
elvárt gyámolitás, amely gyámolitás alatt a miniszteri rendelkezés 
félre nem magyarázható anyagi segélyezést ért.

Mindenekelőtt ne kívánjunk olyat, ami nem méltányos, amit 
indokolni nem tudunk. A felnőtt, tanult siketnémák anyagi segélyezése 
se nem méltányos, se nem indokolható. Nem méltányos azért, mert 
a munkás társadalom tagjaitól nem kívánhatjuk igazságosan, hogy 
felnőtt épkéz-lábú, erős, munkabíró embereket segélyezzen fáradság
gal szerzett filléreiből s ezáltal őket esetleg dologtalanságra szoktassa 
akkor, amikor elaggott tagjairól sem tud kellőképen gondoskodni. 
Nem is indokolható ez azért, mert annak idején a kicsiny, tanulatlan 
siketnémák iskoláztatásához azzal az Ígérettel szedjük össze a szána
lom filléreit, hogy ezeket a szerencsétleneket majd úgy adjuk vissza 
az életnek, hogy ők szorgalmas munka által kamatostul viszonozzák
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azt a társadalomnak, amit együgyűségükben tőle kaptak s hogy nem 
terhére, hanem segítségére lesznek.

A munkabíró, tanult siketnémának nincs, nem szabad szükségé
nek lennie a társadalom ingyen való anyagi támogatására. Csak azt 
kívánhatja joggal épérzékű embertársaitól, hogy szeretettel lássák 
maguk között, munkáját meg ne vessék, hanem inkább szívesen ve
gyék. Ne alamizsnával bocsássák tovább, hanem dolgáért megérde
melt bérben részeltessék. Ezt méltán kérheti, ezt joggal várhatja.

Félre tehát a felnőtt siketnémák anyagi gyámolitásának gondo
latával ! Ezzel többet ártunk nekik, mint használunk, mert zúgolódó 
ellenségeikké tesszük azokat, akiket segitőkül óhajtunk megnyerni. 
Teremtsünk nekik munkát és tegyük lehetővé, hogy ők a munkáé 
legyenek. Ebből álljon a mi gyámolitó feladatunk és e feladatunk 
teljesithetéséhez kérjük az államnak nem annyira erkölcsi, mint inkább 
valamelyes mértékben való anyagi támogatását.

A munka megteremtésére való a továbbképző iparos tanonciskola, 
különösen pedig a leányok számára szolgáló továbbképző iparműhely. 
De ugyancsak a leányok számára való foglalkoztató műhelyek és 
általában mindenféle foglalkoztató műhely gondolatától el kell álla
mink, mert ez által célt tévesztünk és feladatunktól, hogy a siketné
mát önállóvá tegyük — messze esünk.

Olyannak kell a továbbképző iparműhelyeknek lenni, hogy az 
onnan kikerülő siketnémák ne szoruljanak azután is tutorozásra és 
ne legyen szükség számukra foglalkoztató menedékhelyeket létesí
teni. Röviden szólva: legyenek azok az iparműhelvek minden tekin
tetben egyenlők az iparos mesterek műhelyeivel és a bennük levő 
siketnémák legyenek époly tanoncok, mint bármelyik épérzékű iparos 
inas; a műhelyek vezetői pedig legyenek inasaikkal együtt dolgozó 
mesterek, akiknek érdekében álljon, hogy a kezeik alá adott inas 
minél szorgalmasabb és minél előbb ügyes munkássá váljék, mert ez 
által az ő anyagi haszna is növekedhetik.

Legnehezebb feladat a felnőtt siketnéma leányokról való gon
doskodás. Ez a kérdés egyedül az ő számukra való továbbképző 
iparműhelyek létesítésével oldható meg. Meg is lehet oldani. De nem 
oly módon, mint eddig tettük. Az eddigi kísérletezések csak luxus
iskolák voltak. Bátran, gyakorlati felfogással és üzleti szellemmel kell 
ebbe a kérdésbe belemarkolni. Arra az álláspontra kell helyezked
nünk, mintha mi akarnánk egy iparművely jövedelméből megélni. A 
megélhetés pedig biztos, mert minden munkáskéz munkája, termel 
annyit, hogy abból nemcsak a munkás kenyerére telik, hanem még egy 
kis fölösleg is marad, csak munka legyen. A munka előteremtése a
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vállalkozó feladata. Aki pedig erre vállalkozik, az elő is teremti. Hogy 
mi úton-módon, nem tartozik ide. Ez az életrevalóság titka. Ezt a 
titkot pedig mindazok eltanulják, akik benne élnek. Eltanulják a 
siketnémák is, csak alkalmat kell nekik adni és később, amikor a 
gyakorlatban alkalmazzák, egymagukban is megélnek belőle.

Hogy az itt megjelölt alap és felfogás hogyan válik be, arra 
fényes bizonyság a siketnémák kecskeméti intézetével kapcsolatosan 
létesített „Siketnéma leányok varró iskolája“, amelynek fél évi műkö
dése alatt még nem volt deficitje, később valószinűleg méginkább 
nem lesz, mert minden vállalkozásnál a kezdet a legnehezebb. Ez az 
intézet megszegte azt az útravaló kenyeret, amelyet a falai közül 
távozó növendék tarsolyába tesz, hogy az élet útján való elindulásá
ban gyámolitására legyen.

Én azt hiszem és meg vagyok róla győződve, hogy ezen az 
úton elindulva, a gyakorlati felfogás és üzleti szellem világítása mel
lett megtaláljuk azt az alapot, amelyre felépíthetjük a siketnéma- 
intézetek feladatának betetőzését, — a felnőtt siketnémákról való 
gondoskodást. Gönczi Gyula.

Fontos kérdések.
i i .

Az a kérdés, mellyel ezúttal óhajtok foglalkozni, régi téma ugyan, 
de kötelességünk, hogy e kérdést, mely a siketnéma-intézeti tanárok 
képzésének kérdése, mindaddig, mig teljesen dűlőre nem jut, tanul
mányozásunk tárgyai közé sorozzuk.

Mindenekelőtt legyünk tisztában azzal, vájjon a jelenlegi képzés 
megfelel-e minden ízében azoknak a kivánalmaknak, melyeket siket- 
néma-oktatásunk tőle megkövetel? A felelet, melyet erre adhatunk, 
minden kétséget kizárólag csak tagadó lehet. Vannak azonban olya
nok, akik kissé „merésznek“ minősitik ezt a feleletet.

Nem lehet azonban feladatunk s célunk, hogy e sorok szűk 
kereteiben a mi véleményünkkel ellenlábas véleményeket, érdekeket 
sorra meggyőzzük; itt pusztán azokról az anomáliákról esik szó, 
melyek képzésünk terén észlelhetők.

Mindenki tudja, hogy a modern kor a differenciálódás, a specia
listák kora, mely minden intézményt, igy tehát a siketnéma-intézeti 
tanárok képzését is érinti.

Ebből a szempontból sürgős szükségessége mutatkozik annak, 
hogy az u. n. gyógypedagógiai képzés bizonyos minőségű és fokú 
reformban részesüljön, mert jelenlegi keretében elébe vág a fent 
vázolt törekvéseknek s ezzel egyetemben a magyar siketnéma-oktatás 
a kor szelleméhez illő alkalmazkodásának.

Képzésünk mostani formájában felette hasonlít a már rég letűnt 
korok ama sajátságához, amikor az egyén elméje, helyesebben annak
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ténykedése, még nem volt annyira tagozott, mint a modern korban, 
hanem több rendű és minőségű munkát fejtett ki. Magamagától érte
tődik, hogy az elmék ily működése a minőség, a hasznosság és a 
tökéletesség tekintetében jóval alantabb állott, mint a modern diffe
renciálódott elméé.

Korunk legkevésbé sem kedvez az általános jellegű ténykedések
nek, hanem megköveteli a jellegzetes egyéni elkülönülést. Mert minél 
szűkebb körre szorul az egyén működése, mely élethivatásában fő
szerepet játszik, annál fokozottabb, helyesebb az e körben kifejtett 
munka eredménye.

Igaz ugyan, hogy a gyógypedagógia mostani köre is differen
ciálódott kör, mely velejében az általános pedagógiából vált ki, de 
addig, amig a pedagógiai analízis a jelzett körben kisebb köröket 
talál (a siketnéma, vak, szellemi fogyatékos, ideges, beszédhibások 
köreit), a differenciálódás tökéletlen s igy az az egyéni elme, mely a 
vázolt körökben végbemenő munkát magára vállalja, csak felületesen 
és hézagosán felelhet meg a körébe tartozó követelményeknek.

Vannak, akik a gyógypedagógia körében levő kisebb köröket 
semmi szin alatt sem akarják egymástól elszigetelni a tanerők kép
zésénél, mert nézetük szerint e körök mindegyikét jellegénél fogva 
bizonyos szálak kapcsolják egymáshoz; a szétválasztás pedig e szá
lakat többé-kevésbbé megsemmisítené, ami káros hatással lehetne az 
egyes körök működésének érvényesülésére. Ezek az összekötő szálak 
pedig épen oly kapcsok, mint amilyenek egyebütt, más tudományok
nál is találhatók s mégsem kívánják, hogy e tudományok együttes 
tudása adjon jogot valamely speciális foglalkozáshoz. Kétségtelen, 
hogy bizonyos szálakkal össze lehetne foglalni a világ valamennyi 
tudományát. Miért hivatkoznak tehát ilyenekre? Némelyek amaz ellen
vetésre, hogy a gyógypedagógia valamennyi körének az ismerete annál 
is inkább szükséges, mert hisz vannak pl. vak siketnéma, gyenge 
tehetségű siketnéma, gyenge tehetségű vak stb. gyermekek, ahol a 
gyógypedagógia általános tudása érvényesül, — csak azzal felelhetünk, 
hogy ebben a tekintetben van némi igazuk. Ámde köztudomású, hogy 
a vak siketnémák ritkábbak a fehér hollónál; a gyenge tehetségűek 
nevelés-oktatásával pedig ma már minden pedagógusnak tisztában kell 
lennie, mert hiszen minden iskolában akadnak ilyen gyermekek. Ebből 
kiviláglik, hogy nincs szükség arra, hogy a gyógypedagógiai ágazatok 
csak együttesen érvényesüljenek a képzőben.

Szóba hozhatjuk ennek kapcsán egyik-másik érvelőnek még azon 
állítását is, mely szerint a gyógypedagógiai ágazatoknak egyetemle
gességükben való léte ma már csak azért is érdemes az ápolásra, 
mert ily állapotban kölcsönösen segítik, támogatják egymást, minél
fogva tudományos körük is szélesbedik. Nézetük szerint másutt is, 
igy pl. az orvosi fakultáson is találkozhatunk ily közösséggel, amiből 
később az egyes, speciális tudományok kirekesztődnek. Ha ennek az 
érvelésnek mélyére tekintünk, csakhamar észrevesszük, hogy az 
érvelés nem fedi a valót, mert az, hogy pl. minden egyes specia
listának előbb az általános orvosi tudományokat kell tanulnia, mely 
közösen történik, a dolog természetéből eredő követelmény. De vaj
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jón mennyiben segiti elő a vakok oktatásának tudása a siketnéma- 
oktatást? Semmiben. Azt az általános pedagógiai tudást, melyet 
az említett érvelők a gyógypedagógiai ágazatok egyetemes isme
retében vélnek feltalálni, a hallgató már előbb sajátította el s igy 
nincs is szüksége arra, hogy az általános pedagógiai tudást a gyógy
pedagógiai ágazatok összességében keresse. Itt kizárólag csak a spe
ciális képzésről lehet szó, mely csakis önálló keretben, elszigelten 
lehet igazán helyes. Ezért a mostani képzés csak hátrányos a gyógy
pedagógiai körök önálló és helyes kifejlesztésére.

Miért kell ennek igy lennie?
Képzésünk ez idő szerint két évfolyamból áll. Az első elméleti, 

a második főleg gyakorlati irányú. Itt az a kérdés tolul előtérbe, 
vájjon az az egy esztendei időtartam, melyet a gyógypedagógiai ága
zatok elméleti tudásának elsajátítására fordítanak, elegendő-e arra, 
hogy ez a tudás alapos s igazán tudományos legyen? Ez az idő a 
gyógypedagógia egyetlenegy ágazatának alapos elsajátításához sem 
elegendő. Nyilvánvaló, hogy az abnormis gyermekek oktatása indivi
duális oktatás, mely felette sok ismeretet igényel. Mindenre pedig a 
hallgató ily rövid időtartam alatt képtelen. Mindegyik ágazat külön- 
külön egy elmét kiván, hogy hivatásának minél kizárólagosakban meg
felelhessen. A hallgató a gyógypedagógiai képzőn vadonatúj dolgokkal 
találkozik, nem úgy, mint pl. a polgári-képző hallgatója, aki előtt a 
tárgyak nem egészen újak, mert itt csak az elemi-képzőben nyert tudá
sát fokozzák, szélesbitik. Mégis mindamellett ott a képzési időtartam 
három éves s kevesebb tárgyú, mig minálunk jóformán csak egy éves 
s több tárgyú. A második esztendő arra szolgál, hogy a hallgató vala
melyik intézetben gyakorlatilag működjék, még pedig teljesen önállóan, 
ami bizonyos tekintetben káros kimenetelű, hogy ilyentén az első 
esztendőben nyert elméleti tudását a gyakorlattal összefűzze s ennek 
révén értékesítse.. De vájjon mily mérvben válik gazdagabbá annak a 
hallgatónak a siketnéma körébe eső tudása, aki például a szellemi 
fogyatékosokhoz, avagy a vakokhoz került? Beismerhetjük, hogy egy 
hajszálnyival sem. Sőt mitöbb, még az az ismeret is, melyet a hall
gató az első esztendőben hospitálásai közepeit nyert, elhalványul. 
Ilyentén a hallgató szétforgácsolja idejét, szellemi energiáját anélkül, 
hogy speciális tudása gyarapodnék.

Összevetve az előadottakat, láthatjuk, hogy a jelenlegi szakkép
zés nem lehet egészében helyes. Épp ezért szükséges, hogy e képzés 
bizonyos reformban részesüljön. Még pedig úgy, hogy a képzés egye
temleges legyen, de különálló szakokból álljon. így tehát: a siket
némák, vakok és a szellemi fogyatékosok nevelés-oktatására irányuló 
szakokból. A képzés legkevesebb károm évi időtartamú legyen.

Az első esztendő közös legyen; vagyis ennek az esztendőnek az 
előadásait mind a három szakba tartozó egyének hallgatnák. Az első 
esztendő előadásai között ott szerepelne: az idegrendszer bonc- és 
élettana, a beszélőszervek bonc-- és élettana, melyet a hallgatók nem
csak pusztán bizonyos képeken, modelleken tanulmányoznának, ha
nem valóságban is, mert az e körbe tartozó tudás kizárólag csak igy 
értékesíthető észszerűen és eredményesen.
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Az első esztendő előadási tárgyát képezné még: általában az 
egyéni nyelv, a gyermeknyelv valamennyi sajátsága, törvényszerűsége, 
fejlődése, a beszédhangok fizikája stb. Ide tartoznék a filozófia és a 
szociológia, mint a jelzett tudományok magasabb művelője. A máso
dik esztendő pusztán az u. n. speciális ismeretek elsajátitását célozná, 
még pedig, mint már említve volt, minden egyes gyógypedagógiai 
ágazat külön, önállóan való érvényesülésével.

A harmadik esztendő gyakorlati jellegű lenne.
A hallgatók kötelességei közé tartoznék: két alapvizsgának s 

egy, az u. n. diplomavizsgának a letevése. Az első alapvizsga az első, 
a második alapvizsga a második és a diplomavizsga, melyen főleg a 
speciális módszer és a nevelés szerepelne, a harmadik tanév vé
gére esnék.

A fentvázolt idő korántsem nagy valamelyes ágazat alapos és 
tudományos elsajátításához. Igaz, hogy pl. a berlini képző csak egy 
évfolyamú, de ne feledjük el, hogy ezt az időt tisztán a siketnéma 
tanárok kiképzésére fordítják, mig ellenben minálunk ez idő szerint az 
első esztendőben csak néhány hónap jut egy-egy pedagógiai ágra, 
igy tehát a siketnéma nevelésoktatására is, ami felette kevés.

Záradékul nem hagyhatjuk érintetlenül, hogy azokat az igazgató
kat, akik a képzőn mint előadók szerepelnek, minden más s nagyobb 
munka teljesítése alól, mint pl. intézetükben való tanítás, az igazgató
sághoz tartozó adminisztratív ügyek vezetése alól föl kellene menteni. 
Működési körük kizárólag a képzőn tartó előadásra s intézetükben 
levő tanulmányozási ügyekre, az oktatás-nevelés feletti felügyeletre 
irányulna.

Mindezek annál is inkább szükségesek, mert a képző tanárjának 
nem csupán csak az képezi feladatát, hogy az u. n. előadási órákat 
megtartsa, hanem az is, hogy magát az illető előadási tárgyban a kor 
szellemének megfelelőleg művelje. Mindezekhez idő, még pedig sok 
idő szükséges. Szobolovszky István.

Szakirodalmi szemle.
B u lletin  international de l ’E nseignem ent des Sourds-M uets. Publica

tion annuelle. Comité d'administration: MM. Boudin, Drouot, Dupuis, Hervaux, 
Legrand, professeurs à l’Institution nationale de Sourds-Muets de Paris. M. Thollon, 
surveillant général des études. Első évfolyam: 1909.

A „Bulletin international“ nemrég megjelent első évi kötete érté
kes tartalmánál fogva teljes mértékben igazolja a nemzetközi folyó
irathoz fűzött reményeket. Az 533 oldalra terjedő kötet hat részből 
áll. A bevezetésben találjuk a „Bulletin“ alapítására és az első kötet 
szerkesztésére vonatkozó adatokat: Herlin-nek 1906-ban a „Revue 
générale“-ban és Thollon-nak 1907-ben a „Revue belge“-ben egy 
nemzetközi szaklap létesítése érdekében irt cikkeit, a Rulletin kör
levelét, melyet a világ összes Siketnéma-intézeteinek küldött és a 
munkatársak névsorát. A második rész tartalmazza az e kötet szá
mára a Rulletin által kitűzött kérdésre, az ajakról való leolvasásra
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vonatkozó összes tanulmányokat, számra nézve 24-et, amelyeket a 
„Bulletin in extenso“ közöl. A „Bulletin“ szerencsés volt a kérdés 
megválasztásában, melyet általános megvitatás tárgyává tett, amennyi
ben az ajakról való leolvasás kihat a siketnéma-oktatás többi ágaira 
és napjainkban jobban foglalkoztatja mint valaha az iskoláink és 
tanítványaink jövőjét szem előtt tartó tanárságot. A francia nyelven 
irt, illetve francia nyelvre lefordított tanulnninysorozatot megelőzi 
Thollon-nak, a „Bulletin“ megalapítójának összefoglaló értekezése, 
melyet az összes beérkezett tanulmányok elolvasása után irt és ame
lyet a „Bulletin“ francia, olasz, angol és német nyelven közöl. 
Thollon ebben minden oldalról tárgyalja a felvetett problémát. Éles
látással választván ki minden egyes tanulmányból az értékes eleme
ket és jelezvén mindenütt az ellentétes véleményeket, teljes és hű 
képet nyújt a fontos probléma jelen állásáról. Thollon összefoglaló érte
kezését követi Hervaux tanulmánya, mely a kérdés tönténeti oldalát 
világítja meg. Ezután a két tanulmány után következnek a többi 
értékesnél-értékesebb dolgozatok, amelyek az ajakról való leolvasás 
kérdésében alaposan, bőven és részletesen tájékoztatnak. A harmadik 
részben A. Herlin és I. Landrain Walther Edének, a nemrég el
hunyt kiváló német pedagógusnak életét és műveit ismertetik. A negye
dik rész mintegy húsz rövid ismertetést tartalmaz az 1909-ben meg
jelent és a siketnéma-oktatásra vonatkozó művekről. Az ötödik részben 
a „Bulletin“ rövid jellemzésben megismerteti olvasóival azokat a szak
lapokat, amelyektől támogatásban részesült. Ezzel a bemutatással 
háláját óhajtotta leróni az illető szaklapok iránt. Az előfizetők név
sora rekeszti be a kötetet. A kiadóhivatal még mintegy ötven pél
dánynyal rendelkezik, melyeket hat frankért küld meg az érdeklődő 
kartársaknak. (M. E. Boudin, trésorier du Bulletin international, 254, 
Rue Saint-Jacques, Paris.)

Nagyon kívánatos, hogy mi magyarok is részt vegyünk abban a 
nemzetközi vitában, amelyet a Bulletin international évente rendez, 
azért talán nem lesz felesleges, ha bár kissé elkésve, felhívjuk kar
társaink figyelmét a Bulletin idei körlevelére, mely február hó máso
dik felében küldetett el a világ összes siketnéma-intézeteinek és amely
ben erre az évre a következő kérdés van nemzetközi megvitatásra 
kitűzve: „A siketnémáknak beszédre való tanítása. 1. A siket gyermek 
előkészítése a beszédre. 2. A hang művelése. 3. A fonémák (magán
hangzók és mássalhangzók), a hiatusok (torlódó magánhangzók), a 
diftongusok (kettős magánhangzók és kettős mássalhangzók) kiejtése : 
tanmenet és tanítási eljárások. 4. Szótagolás. 5. A szó és a mondat: 
hangsúlyozás, hanghordozás, összefüggő kiejtés. 6. Elért eredmények, 
tekintettel a növendék észbeli állapotára, siketségének fokára, a korra, 
melyben hallását elvesztette, és arra a korra, amelyben a beszédet 
elsajátítja. Azok a kartársak, akik ezzel a kérdéssel, vagy a kérdés 
bármely részével behatóan és tárgyiasan foglalkoztak, személyes tapasz
talataikon alapuló Írásos véleményeiket és fejtegetéseiket a Bulletin 
szerkesztőségének május hó végéig beküldhetik. (M. B. Thollon, sur
veillant général des études à l’Institution nationale de Sourds-Muets, 
Paris, 254, rue Saint-Jacques.) B. A.
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A siketnéma-oktatásügy állapota az 1909. évben.
(A Magyar Gyógypedagógia 1910. januári számában megjelent előadói jelentésből.)

A szaktanács oktatásügyünk mai fejlettsége mellett sem tévesz
tette szem elől azon kötelezettségeket, amelyeket intézményeink reá 
rónak.

Az igazgatók állandó helyetteseinek kijelölése tárgyában javas
latot terjesztett elő. A magántanulók vizsgálataira vonatkozólag sza
bályzatot dolgozott ki, terjesztett elő. Az intézetek növendékeinek 
szakorvosi megvizsgálása és a mandula-túltengések, sarjadzások ope
rálása iránt kezdeményező lépést tett. Sajnos azonban, a növendékek 
beszédbeli tisztaságát, a figyelem intenzitását gátló ezen kóros elvál
tozások kiirtása iránti javaslata ezúttal kívánt eredménnyel nem járt.

Folytatta továbbá a szaktanács és nagy részben be is fejezte az 
előző év folyamán az intézetek érdekében megkezdett munkáját. E 
tekintetben csupán egy hézagot hagyott betöltetlenül: a tankötele
zettség megoldását. Azonban e tekintetben is egyengette az utakat, a 
külföldi törvényes rendelkezéseket Európa valamennyi államából össze
gyűjtötte, lefordította, a „Magyar Gyógypedagógia“ szaklapban közzé
tette s a tankötelezettség hézagának kitöltését az 1910. év feladatává teszi.

A siketnémák oktatását illetőleg javaslatot tett a szaktanács a 
gyengébb képességű és a beszédre való oktatásra egy-két évi kísérlet 
után alkalmatlanoknak bizonyult sikétnémáknak internátussal egybe
kötött külön intézetben való oktatására nézve. A vallás- és közoki. 
miniszter űr a szaktanácsnak a javaslatát elfogadta és felhatalmazta 
a szaktanácsot, hogy egy ilyen intézetnek felállítására szükséges elő
készítő lépéseket megtegye és a részletkérdésekről javaslatot terjesz- 
szen elő.

A slöjdoktatásnak a háziipari kézügyességgel való kiegészítése 
tervbe vétetett, e tekintetben az előkészítő munkálatok most folynak.

A siketnémák iparostanonc iskoláinak a tanterve a szaktanács 
bírálata után nyomtatásban az év folyamán jelent meg. A siketnémák 
beszédtanitására vonatkozó vezérkönyu elkészült, a szaktanácshoz beér
kezett, jelenleg bírálat alatt van. E munka nagy hézagot lesz hivatva 
pótolni.

A hitoktatás sem kerülte el a szaktanács figyelmét, s annak 
eredményesebbé tétele végett javaslatot tett, hogy a hitoktatók szak- 
vizsgálatánál a gyakorlati készültségre különös gond fordittassék.

Említést érdemel itt még több siketnéma-intézetnek a végzett 
siketnémák gyámolitása iránt kifejtett buzgósága is. Szegeden a vég
zett leányok részére hárisnyakötő-foglalkoztató létesittetett, mely célra 
a kereskedelemügyi miniszter úr 8 drb kötőgépet adományozott. Kecs
keméten az év folyamán varró-műhely nyílt meg. Körmöczbányán és 
Kolozsvárott siketnémákat gyámolitó egyesület alakult, melynek célja 
a siketnémák erkölcsi és anyagi támogatása. A szaktanács a maga 
részéről a siketnémák gyámolitására irányult minden törekvést a leg
melegebben pártolt.



MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 5. SZ .82

A gyógypedagógiai intézetek és növendéke
Tan- A növendékek kimutatása osztályok

s erők szerint 1909-ben
Nm In té z e te k  n eve i és a la p ítá s i évei száma O
oPú ren

des
óra
adó

S3
w í .-4 a 3 > > > >

a) S ike tném ák isko lá i, intézetei.
i Váci kir. orsz. intézet ( 1 8 0 2 .) ......................... 18 3 16 28 17 23 13 19 18 22 20
2 Izr. orsz. intézet, Budapest (1877.). . . . . 8 — 16 15 15 15 15 13 — —
3 Temesvári áll. siketnéma-intézet (1884.) . . . 8 6 17 13 9 9 11 12 13 —
4 Aradi áll. siketnéma-intézet (1885.) . . . . 7 4 15 12 9 8 10 8 7 2
6 Kolozsvári áll. siketnéma-intézet (1888.) . . 6 3 15 12 11 12 — 9 — —
6 Budapest, sz. főv. hozzájár, fent. áll. isk. (1891.) 15 3 31 22 23 23 19 13 11 12
7 Kaposvári áll. siketnéma-intézet (1897.) . . . 6 5 15 12 9 8 7 8 — —
8 Kecskeméti áll. sikenéma-intézet (1900.) . . 8 4 14 12 19 11 9 7 6 4
9 Szegedi áll. siketnéma-intézet (1901.) . . . 10 8 15 15 25 26 15 15 12 8

10 Cházár András-féle áll. sn.-int., Jolsva. (1901 ) 5 4 11 8 10 8 4 4 — —
11 Egri áll. siketnéma-intézet (1901.).................... 5 .2 — 10 9 11 9 10 — — —
12 Debreceni áll. siketnéma-intézet (1903.) . . . 6 4 15 12 8 14 12 — 7 —
13 Körmöcbányái áll. siketnéma-intézet (1903.) . 7 6 17 20 10 9 8 8 7 — -
14 Soproni áll. siketnéma-intézet (1903.) . . . 6 3 14 10 10 11 12 8 2 — -
15 Ungvári áll. siketnéma-intézet (1904:) . . . 6 4 16 9 9 11 9 9 — —
16 Pozsonyi áll. siketnéma-intézet (1905 ) . . . 5 4 15 14 12 11 10 — — —

b) A  vakok tan- és fog la lkozta tó  in tézetei. ÓVÓélők. Toví
I.

ibbk
II.

ipző
III.

1 Budapesti kir. országos intézet (1826.) . . . 15 5 25 32 30 29 23 19 18 21 13 _ .
2 Kolozsvári áll. segélyezett orsz. tanintézet (1900.) •4 3 17 — 9 10 10 — — — —
3 Lovag Wechselmann I-féle intézet (1908.) . . 2 4 13 12 — — — — ' -- — — -
4 Szegődi ifjú vakok intézete (1908) . . . . 1 — 15 — — — _ — _ _ 1
5 Szombathelyi ifjú vakok intézete (1908.) . . 1 — 8 6 — _ — — — — -
6 V. Gy. O. E. központi foglalk., Budapest (1899.) 10 — __ — — 4- — — — -
7 „ „ „ „ zenész otthona, Budapest (1902.). 3
8 „ „ „ „ ápolója, Újpest (1904.).................... 1 — — — — — — — — — -
9 „ „ „ „ temesvári foglalkoztatója (1905.) . 2 — _ — — — — — — — -

10 „ „ „ „ miskolci foglalkoztatója (1906.) 1 — — — — — — — — — -
c) S ze llem i fogyatékosok in tézm ényei.

1 Budapesti áll. gyógyped. nevelőintézet (1897.) 8 1 23 18 15 12 14 14 3 — — _
2 Budapesti áll. kisegítő iskola (1900.) . . . . 7 — 20 22 21 18 18 14 — — f
3 Borosjenői nevelő- és foglalkoztató int. (1904.) 4 1 11 8 5 — — 9 — — — 1
4 Blum-féle pelsüci intézet (1 9 0 4 .) .................... 1 — 6 5 2 3 2 3 — — Cd
5 „Szeretet“ egyesület rákosszentmihályi intézete 3 — 8 19 5 — — — — — — -
6 Egri kisegítő iskola (1907.) . . . . .  . , . 2 3 20 4 10 — — — — — _

7 Szatmári kisegítő iskola ( 1 9 0 7 .) .................... 1 — 8 13 — — — — — _ _

8 Csongrádi kisegítő iskola (1 9 0 7 .) .................... 2 — 14 22 18 — — _ — _ _

9 Kecskeméti kisegítő iskola (1908.): . . . . 1 2 9 22 _ _

10 Debreceni kisegítő iskola (1 9 0 8 .) .................... 1 — 10 11 __ _ _ _ _ _ .

11 Temesvári gyengeelméjűek intézete (1908.) . — — — - — — — — -

d) Ideges gyerm ekek in tézete  . , .
4 elemi csoport,

2 4 k Széj iskc)lai cső; jort

Budapest, 1909. december 31-én.
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knszerü adatai az 1909. év végén.
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L 50 5 101 75 176 163 151 163 177 170 181 182 174 182 176
) — — 50 39 89 96 92 91 92 89 91 94 93 90 89

10 24 56 36 92 50 58 66 78 87 86 74 80 90 92
- 66 11 43 29 77 28 36 35 46 58 65 70 76 73 77
í‘ — 13 43 24 67 40 48 48 48 59 46 58 58 65 67
- 115 39 87 67 154 55 67 73 65 75 110 136 151 154 154
- 49 10 41 18 59 36 43 49 50 51 56 52 50 56 59

72 10 46 36 82 20 31 40 44 52 54 66 80 78 82
122 12 75 59 134 - - 13 26 43 52 78 100 121 128 134

- 43 2 35 10 45 — 10 18 29 38 43 53 61 52 45
9 4 29 20 49 — 8 23 32 41 44 50 50 49 49

1 23 11 45 31 76 — — — 23 38 49 60 60 76 76
78 1 51 28 79 — — — 12 24 31 42 52 76 79
61 6 35 32 67 — — — 16 29 40 47 53 61 67

') 2 6 35 28 63 — — — — 13 24 34 40 50 63
60 2 37 25 62 — — ■ — — — 12 25 33 49 62

Ö sszesen  : 488 557 632 755 876 1010 1143 1232 1329 1371

) 21 — 121 89 210 92 111 130 135 141 154 163 169 197 210
) 1 — 46 — 46 9 18 15 19 31 27 31 38 42 46
) — . ---- 12 13 25 — — — — — — ----- — 12 25

5 22 18 9 27 — — 12 13 34 34 22 34 27
ír — — 14 — 14 — — — — ----- 17 25 27 32 14
í 29 63 83 123 206 36 54 70 86 122 144 168 176 187 206
) 21 — 23 — 23 — — 15 15 17 19 21 21 21 23
5 — — — 16 16 — — — — 5 10 7 7 14 16
L 4 — 35 — 35 • ---- — — — — 14 14 14 24 35
5 — — 26 — 26 — — — — — — 12 22 19 26

Ö sszesen  : 137 183 230 267 329 419 475 496 582 628

i — 17 61 38 99 72 75 83 70 70 86 82 90 92 99
- — 149 104 45 149 21 29 57 80 98 133 110 113 138 149
V — _ _ 44 30 74 — — — '---- 27 40 47 54 71 74
i — — 25 16 41 — — — — 16 22 20 12 19 41
i — — 18 14 32 — — — ; — — . ---- — — 32 32

— 34 22 12 34 19 16 34
- — 21 15 6 21 — — — — — — — 20 19 21
- — 54 34 20 54 — — — ---- - — — — — 57 54

— 31 22 9 31 — — ' _ _ — — — — — 46 31
. ____ — 12 9 21 — _____ ' -- ____ ' _ ‘ _ _ ____ 21 21
- — — — — — — — — — — —• — — 20 — M egszűnt

Ö sszesen  : 93 104 140 150 211 281 259 308 531 556

> - 3 8 8 - - — - - - - 8 I
szesités : a) Siketném ák . 488 557 632 755 876 1010 1143 1232 1329 1371 1

b) Vakok . 137 183 230 267 329 419 475 496 582 628 I
c) Szellem i fogy. 93 104 140 150 211 281 259 308 531 556 1

Ö sszesen : 718 844 1002 1172 1416 1710 1877 2036 2442 1 2563
B erk es János szakt. előadó.
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HIVATALOS RÉSZ.
A siketnémák jogvédelm e tárgyában Egyesületünk elnök

sége a folyó évi március 20-án tartott választmányi gyűlés határozata 
szerint, a „Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület“ felhívására, a követ
kező véleményes választ adta:

Méltóságos hellyel Tiickl Gyula min. tanácsos úrnak
Budapest.

Hivatkozva Méltóságodnak a „Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület“ 
magyar csoportja választmányának nevében 1909. dec. 16-iki posta
kelettel a siketnémák jogvédelme ügyében Egyesületünk titkárához 
küldött nagybecsű megkeresésére, arra mély tisztelettel a következők
ben válaszolunk.

1. „Minő intézkedéseket kellene törvénybe foglalni a siketnéma 
gyermekek jogvédelme érdekében?“

A siketnémák jogvédelmének alapját a rájuk kimondandó álta
lános tankötelezettség alkotná. Hogy ezen véleményünkhöz mily kö
vetkezetesen, munkát, áldozatot nem sajnálva s egyértelműen ragasz
kodunk, azt a következőkben említett tényekkel igazoljuk.

a) A II. nemzetközi gyermekvédő kongresszus elé — 1899. szept. 
hó 15-én — Borbély Sándor, ez idő szerint a siketnémák váci kir. orsz. 
intézetének igazgatója, 11 pontból álló határozati javaslatot terjesztett, 
amelyet a kongresszus 17-én egyhangúlag el is fogadott. Ezen elfo
gadott határozati javaslat 1. pontja Így kezdődik: „A siketnéma gyer
mekek védelme elsősorban a tanultságban és munkaképességben van,— 
azért mondassák ki védelmükre az általános tankötelezettség.“

b) Az 1904. évi közgyűlésünkön (Szeged, máj. 23.) Falta Marcel 
szem- és fülorvos, a siketnémák szegedi intézete szakorvosának „A 
siketnémák megvédése“ című értekezésével kapcsolatban is hangoz
tatta Egyesületünk az általános tankötelezettség kimondásának szük
ségességét. Itt fejeződött ki azon nézet, hogy a siketnémák megvé
déséről olyképen is lehetne gondoskodni, hogy a törvény minden si
ketnéma gyermeket mondjon elhagyottnak s mint ilyen kerüljön az 
áll. gyermekmenhelybe, ahol taníttatásuk keresztülvihető lenne, lévén 
a legtöbb ily városban siketnéma-intézet is.

Itt jegyezzük meg, hogy intézeteink az utóbbi időben — az 
1898: XXXI. t. c. 8. §-ára, továbbá a gyermekvédelmi törvényre s végül 
az 1899—51,000. sz. belügyminiszteri rendeletre hivatkozással — tény
leg számos esetben indítottak a felvételért folyamodó siketnémák ér
dekében elhagyottá nyilvánítási eljárást. Az itt-ott elért eredmény 
azonban — úgy tapasztaltuk — nem annyira a hivatkozott §-oknak, 
mint inkább egyik-másik árvaszék jóindulatának volt köszönhető. Az 
idevonatkozó kérelmet elútasitó árvaszékek fejtegetése szerint a jelzett 
§-ok általában nem adnak jogot a siketnémák elhagyottá nyilvánitá- 
sára. De különben sem vezetne teljesen célhoz még a kedvezően el
intézett elhagyottá nyilvánítási eljárás sem, mert 15 éves korán túl — 
amikor pedig a siketnémák nagy többsége még nem fejezte be tanu
lását — nem gondoskodnék a gyermek eltartásáról, vagy ha kivéte
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lesen gondoskodnék is — elhagyottá csak a szegények lévén nyilvá
níthatók —■ a többi siketnémák tankötelezettségéről még igy is kellene 
gondoskodni.

c) A siketnémák jogvédelméről egyesületünk 1905. évi közgyűlésén 
(Budapest, jun. 11, 12.) felolvasott s dr. Márki Hugó bpesti ügyvéd úr 
által szerkesztett értekezésben, mely ez irányú munkálkodásunk további 
irányításául elfogadtatott, hasonlóképen erősen, kidomborodik a siket
némák intézetekben való nevelésének kötelezővé tételére törekvés szük
ségessége.

d) Egyesületünk a siketnémák tanítási kötelezettségéről és a si
ketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról „Törvényjavaslat-tervezetet“ 
készített s azt az 1908. évi ápril 14-iki rendkívüli közgyűlésből benyúj
totta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, a képviselő
házhoz; megküldötte valamennyi országgyűlési képviselőnek és az 
ország összes törvényhatóságának. Hock János az 1909. évi költség- 
vetés tárgyalása alkalmával 1908. dec. 5-én felszólalt ez ügy érdekében 
s beszéde általános helyesléssel találkozott (V. ö. Budapesti Közlöny 
1908. dec. 6-iki sz. 281. lap és Magyar Siketnéma-Oktatás 1909. 1. sz.)

A történeti hűség okából feljegyezzük, hogy:
1. A siketnéma-oktatás általánosításához már az 1848-iki tan

ügyi kongresszus is hozzájárult. (V. ö. a siketnémák váci kir. orsz. 
intézete 100 éves fennállása alkalmából kiadott Emlékkönyv 334. 1.)

2. A siketnémák nevelése érdekében Bende Imre, volt ország- 
gyűlési képv., most nyitrai püspök, 1885. jan. 26-án mondott a képvi
selőházban beszédet. (V. ö. a siketnémák pozsonyi intézetének 1907—8. 
évi értesítője.)

3. Ugyanezen tárgyban, szintén a költségvetéssel kapcsolatban, 
Gajári Géza országgy. képv. is felszólalt 1897. márc. 3-én. (Beszéde 
külön füzetben is kiadatott.)

e) A koros (11—18 éves) siketnémák oktatása érdekében, akik 
nem juthattak intézetbe, múlt évi közgyűlésünkből folyólag kértük a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy legalább egy pár 
évi tanításukat tegye lehetővé, a fennálló intézetekkel kapcsolatosan 
szervezendő tanfolyamokon. Idevonatkozóan megemlítjük még, hogy 
az utóbbi években ügyünk propagálása érdekében különböző váro
sokban tartott előadásaikon kartársaink egyértelműen hangoztatták a 
siketnémák tankötelezettségének szükségességét.

Szakvéleményünk indokolásául hivatkozunk az a) alatt jelzett 
1899. évi idevonatkozó kongresszusi előterjesztésre és a d) alatt em
lített törvónyjavaslattervezet indokolására.

Legjobban bizonyítja azonban a siketnémák tankötelezettségére 
való törekvésünk szükségességét s annak előrehaladott korunkban 
immár el nem halasztható időszerűségét a büntetőtörvénykönyv (1878: 
¥.) módosításáról szóló 1908:XXXVí. t. c. (B. n.),- melynek a fiatal- 
korúakról szóló második fejezete a folyó év január elsején lépett életbe 
s amelynek vezéreszméje nem a megtorlásra való törekvés, hanem el
sősorban a gyermekek és fiatalkoríiak züllésének, bűncselekményeinek 
lehető megelőzése.

Mert bár statisztikailag gyűjtött számszerű adatokra hivatkozni
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ez idő szerint nincsen módunkban: általában azt tapasztaljuk, hogy a 
nevelésben, oktatásban nem részesült siketnémák erkölcsi fogyatko
zásuk, tanulatlanságuk miatt igen gyakran, szinte állandóan összeüt
közésbe jönnek a társadalmi és jogrenddel. Magában pl. a siketnémák 
budapesti áll. intézete a legutóbbi tanévben 36 alkalommal volt kény
telen tanárait szakértői minőségben kiküldeni nevelő-oktatásban nem 
részesült siketnémák kihallgatása céljából. (V. ö. Klis Lajos: Koros 
siketnémák oktatása, Magyar Siketnéma-Oktatás, 1909. 8—9. sz. 151. I.)

Az előadottak alapján, kérjük Méltóságodat, hasson oda, hogy a 
siketnémák tanítási kötelezettsége minél előbb törvényhozási úton 
rendeztessék és a tankötelezettség kimondásakor a felvételi kort (10 
év) meghaladott siketnémákról is történjék gondoskodás. Az átmeneti 
időre pedig rendeltessék el, hogy a hatóságok elé került züllött, vagy 
bűntettes siketnéma gyermekek és fiatalkorúak megfelelő szakszerű 
neveléséről és oktatásáról gondoskodni kell. (Itt utalunk az 1878 :V. 
t. c. 84. §-ára, melynek értelmében a 12—16 éves bűnözők, ha cse
lekményük bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bír
nak, javitó-intézetbe való elhelyezésre Ítélhetők.).

2. „Szükséges-e az 1878: V. t. c. 88. §-ának módosítása és ha 
igen, minő irányban?“'

— 88. §. Siketnémák, ha cselekvésük bűnösségének felismeré
sére szükséges belátással nem bírnak: bűntett vagy vétség miatt nem 
büntethetők. —

Itt figyelemmel kell lenni a siketnémaság szakszerű megállapítá
sára, a siketnémaságot esetleg tettető egyén leleplezésére; a tanultság 
fokának jelölésére, avagy a tanulatlanság állapotára.

Csak amennyiben a jegyzettel való utalás nem volna célravezető, 
ajánljuk a módosítást.

Itt tekintetbe veendő, hogy a hallás hiánya lelkiéletükre — még 
kiképzésük esetén is — nagy mértékben kihat. Embertársaikkal való 
érintkezésükkor kizárólag a látásra lévén utalva, elszigetelt helyzetük
ben a külvilág közvetetlenül nem látható jelenségeinek megismeré
sében akadályozva, korlátozva vannak s ebből folyólag Ítéleteik, kö
vetkeztetéseik kevésbbé biztosak. Ha tehát a siketnémákat általában 
akár a beszámithatatlansággal bélyegeznék, akár az oktatott siketné
mákat halló embertársaikkal egyformán beszámitbatóknak itélnők: 
távol járnánk a helyes úttól. Oly irányú módosítás szükségét érezzük, 
mely a beszámithatóság és fokának egyénenkinti megállapítását szak
értelemhez köti.

3. „A bírói eljárásban a siketnéma terheltek vagy tanúk kihall
gatását miképen kellene szabályozni? Különösen kívánatos volna-e a 
siketnéma-intézeti tanárokat a siketnéma terhelt, ill. tanú kihallgatásánál 
kötelezőleg meghívni?“

Nemcsak a siketnémák érdekében, de az igazság kiderithetésének 
céljából is kérjük annak egységes szabályozását, hogy a siketnémák 
kihallgatásához siketnéma-intézeti tanár meghívása általában kötelező 
legyen. Felette károsnak tartanók ugyanis a társadalmi rendre, ha a 
siketnéma-intézeti tanárok meg nem hivása esetén — bár jóhiszeműleg 
működött u. n. tolmácsok szereplése mellett — a felmentett siketné
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mák között oly nézet terjedne el, hogy ők egyáltalában nem bűntet
teinek, mert hiszen siketnémák.

Az anyakönyvi hivatal előtt nem tartjuk szükségesnek a siket- 
néma-intézeti tanárok szakértői szereplését; a közjegyző előtt azonban 
minden esetben. Általában a szakértői közreműködést mindenféle jog- 
és büntetőügynél szükségesnek tartjuk.

Ezzel egyidejűleg lenne kimondandó, hogy a siketnéma-intézeti 
tanároknak a siketnémák kihallgatásánál való közreműködése, avagy 
jogügyleteiknél való szereplése, tekintettel különleges képzettségükre, 
egyöntetűen szakértői közreműködésnek minösitendő. Eddig ugyanis 
egyszer „tolmács“, máskor „szakértő“, majd pedig „szakértő-tolmács“ 
minőségben hivattak meg.

A siketnémákra vonatkozó úgynevezett „környezet-tanulmányok“ 
végzésére szintén ajánljuk szakemberek bevonását.

Szakvéleményünket jogi szempontból inegerősiti dr. Márki Hugó 
ügyvédnek a c) pontban jelzett értekezéséből vett ezen részlet is: „A 
siketnémák jogvédelme sikeresen csak akkor lesz szabályozva, ha abból 
a hozzáértő körök kiveszik részüket. A siketnémák lelkivilágát, észjá
rását, szükségleteit senki jobban nem ismerheti, mint azok, kik velük 
hivatásszerűen foglalkoznak. E hatályos védelemben elsőrendű szerep 
kell hogy jusson a siketnéma-intézet szakértői tanárainak. Az ő köz
reműködésük nélkül a siketnémák jogvédelme csak tökéletlen védelem 
marad.“

Végezetül kérjük Méltóságodat, hogy a siketnémák jogvédelmére 
vonatkozólag Egyesületünknek a további teendőkre nézve útbaigazítást 
adni kegyeskedjék s szükség szerint tegye lehetővé annak idején, hogy 
a tárgyunkat érintő értekezleten védenceink ügyét személyesen is kép
viselhessük.

Szives betekinthetés céljából csatoljuk:
1. A „Gyógypedagógiai Szemle“ I. évfolyamának 10. számát. V. ö. 

170—171 és 179—189. lap.
2. Egyesületünk 1904-iki Évkönyvét. V. ö. 31—43. 1.
3. A „Szemle“ VII. évfolyamának 9. számát. V. ö. 102 — 163. 1.
4. Törvényjavaslat-tervezetet a siketnémák tanítási kötelezettsé

géről és a siketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról.
5. A „Magyar Siketnéma-(Iktatás“ XI. évfolyamának 1. sz. V. ö. 

5—8. 1.
6. Emlékkönyv a siketnémák váczi kir. orsz. intézete 100 éves 

fennálásának ünnepe alkalmára. V. ö. 334. 1.
7. A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ XI. évfolyamának 8—9. számát. 

V. ö. 151—158. 1.
8. A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ XII. évfolyamának 3. számát. 

V. ö. 52—54. 1.
A siketnémák jogvédelmének ügyét Méltóságodnak és általa a 

„Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület“ magyar csoportja Nagyérdemű 
Választmányának jóakaratába ajánlva, vagyunk a „Siketnéma-intézeti 
Tanárok Országos Egyesülete“ nevében — Kecskemét, 1910. április 
26-án — kiváló tisztelettel Németh László elnök, Kegler Ferenc titkár.
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Hivatalos nyugtázás az 1910. január hó 1-től 1910. április hó 
végéig befolyt egyesületi tagsági és lapelőtizetési dijakról. Tagsági 
dijak: Schreiner Miklós 1909-re 5 K. Sturm József 1909. II. félévre 
2'50 K. Horváth István 1908. és 1909-re 10 K. Láng István 1908.
és 1909-re 10 K. Szabados Ödön 1909-re 5 K. Eötvös László. 1909.
II. félévre 2‘50 K. Juhász Zoltán 1909-re 5 K. Csák Sándor 1908-ra 
5 K. Piroska Károly 1907. II. félévre 2'50 K. és 1908-ra 3‘50 K. Pala
tínus Károly 1908., 1909. és 1910-re 15 K. Klis Lajos 1910-re 5 K. 
Kegler Ferenc 1910-re 5 K. Kozma Sándor 1909-re 5 K. Gácsér József 
1906. és 1907-re 10 K. Emmer István 1907. II. félévre 2'50 és 1908-ra 
5 K. Tóth Árpád 1908. II. félévre 2'50 és 1909-re 5 K. Govrik Béla
1908. és 1909-re 10 K. Nagy Péter 1909. I. félévre 2’50 K. Kábán
József 1910-re 5 K. Derbész Bertalan 1908-ra 5 K. Derbész Bertalanné
1908- ra 5 K. Borbély Sándor 1910-re 5 K. Joó Sándor 1909. II. félévre 
2 K. Krupa Pál 1$09. I. félévre 2’50 K. Válek János 1909. II. félévre 
3.K. Vatter Ferenc 1909. II. félévre 5 K. Záborszky Árpád 1909. 
II. félévre 3 K. Szotfrid József 1910. I. félévre 2'50 K. Kiinda Kálmán 
1910-re 5 K. Zádor Endre 1908-ra 5 K. Váradi Zsigmond 1909-re 5 K. 
Miskey Károly 1908-ra 5 K. Scháffer Mátyás 1909. és 1910-re 10 K. 
Hribik Aladár 1907-re 5 K. Adamcsik István 1909-re 5 K. Szobolovszky 
István 1908-ra 5 K. Tasch Péter 1909. és 1910-re 10 K. Mlinkó István
1909. és 1910-re 10 K. Varsányi Ferenc 1909. II. félévre 2'50 K. 
Erdélyi József 1909-re 5 K. Deschenszky Ferenc 1909-re 5 K. Hövényes 
Antal 1909-re 5 K. Nemesdfalvy József 1908-ra 5 K. Tichy Marianna
1908. és 1909-re 10 K. Winkler Sándor 1908. és 1909-re 10 K. Pirovits 
Jenő 1910-re 5 K. Éliás Jakab 1909-re 5 K. Balázs Géza 1910-re 5 K. 
Bédiger Károly 1908. és 1909-re 10 K. Hertilla Szilárd 1909-re 5 K. 
Török Sándor 1908-ra 5 K. Piroska Károly 1908. II. félévre 1’50 K.,
1909. és 1910-re 10 K. Medgyesi János 1910-re 5 K. Zemkó Péter 
1909. II. félévre és 1910. I. félévre 5 K. Benedek Ábrahám 1909-re 5 K. 
Lap előfizetési dijak: Schreiner Miklós 1909-re 7 K. Sturm József
1909- re 7 K. Pető Ferenc 1909 II. félévre 3’50 K. Horváth István 
1908. és 1909-re 14 K. Láng István 1908-ra 5 K. és 1909-re 2 K. 
Szabados Ödön 1909-re 7 K. Csák Sándor 1908-ra 7 K. Juhász Zoltán
1909- re 7 K. Palatínus Károly 1908., 1909. és 1910-re 21 K. Klis Lajos
1910- re 7 K. Kegler Ferenc 1910-re 7 K. Kozma Sándor 1909-re 7 Ií. 
Gácsér József 1907-re 7 K. Govrik Béla 1908. és 1909-re 14 K. Siket
némák szegedi intézete 1910-re 12 K. Nagy Péter 1909. I. félévre 
3’50 K. Kábán József 1910-re 7 K. A jolsvai intézet 1910-re 12 K. 
Derbész Bertalan 1908-ra 7 K. Az egri siketnémák intézete 1910-re 
12 K. Borbély Sándor 1910-re 7 K. Györgyffy Ákos 1909-re 6 K. Joó 
Sándor 1909. II. félévre 4 K. Kondra Mihály 1909. II. félévre 4 K. 
Krupa Pál 1909. I. félévre 4'50 K. Szentgyörgyi Gusztáv 1909. II. fél
évre 3 K. Szotfrid József 1910. I. félévre 4'50 K. Siketnémák soproni int. 
1908. és 1910-re 22.70 K. Kiinda Kálmán 1910-re 7 K. Zádor Endre
1908- ra 7 K. Váradi Zsigmond 1909-re 7 K. Scháffer Mátyás 1908. és
1909- re 14 K. és 1910. I. félévre 4 K. Mlinkó István 1909. és 1910-re
14 K. Varsányi Ferenc 1909-re 7 K. (F 0iyt. kov.)

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


