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Javaslat a siketnémák iskolái tanitástervének 
módosítására.

(Folytatás.)

11. Beszédtanítás.
„A siketnémák tanításában . . .“ (1. Tanterv 17—19. oldalán 

az 1—10-ik bekezdéseket.)
így az alsó fokon nem lehet még olvasásról és fogalmazásról 

szólani, a nyelvtanból pedig 2—3 órát órarendileg kiszabni . . . 
(Átvéve a Tantervből végig változatlanul.)

1. Cél.

E tárgy nevezete alatt összefoglalt tanítási eljárásnak 8 éven 
át megvalósítható célja az:

a) „hogy a siketnémát . . .“
b) „további célja még . . .“
c) hogy a szájról való olvasási képességet oly értelemben, mi

ként az a szájról való olvasás fejezete alatt foglaltatik, biztosítsa;
d) „hogy a nyelv formáit (nyelvalakokat) . . .“
e) „hogy a legfontosabb köznapi ismereteket megszerezze a 

tanuló.
E célhoz képest a beszédtanításban henne foglaltatnak: a hang

fejlesztés, a szájról olvasás, a kifejezések elsajátítása és a reálisme
retek elemi részei.
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A hangfejlesztés és a szájról olvasás külön-külön fejezetek 
alatt tárgyaltatván, itt a beszédtanítás nevezete alatt tulajdonképen 
csak a kifejezés-anyag marad, mely az egyes osztályok szerint így 
osztatik be:

2. Anyag.

I. osztályban.
(A kiejtési gyakorlatokkal egyidejűleg.)

a) A tanulók érdeklődéskörébe eső fogalmak megnevezése oly 
egymásutánban és oly mennyiségben, amint azt a kiejtésben és száj
ról olvasásban való jártasságuk megengedi.

b) Néhány könnyen elsajátítható és sűrűn használható kife
jezés. Például: Tessék. Tudom. Köszönöm. Hallgass! Vigyázz!

c) Két, legfeljebb három szóból álló mondatok, amelyek alka- 
lomszerűleg valóban a tanuló megnyilatkozni vágyó leikéből fakad
nak és amelyek tartalmilag megvilágításra nem szorulnak.

Utasítások.
A tanítandó szók lehetőleg ne szótörzsek, hanem ragozott szók 

legyenek. (Lábam, kalapom, kérek, szeretem, látom.)
A szavak és kifejezések mennyiségének meghatározásánál a 

főelv: keveset, de jól — legyen.
Ha a kiejtési érdek megkívánná is, ne taníttassanak olyan 

szók, amelyek a tanulók átlagának fogalom és érdeklődéskörén kívül 
esnek. Ilyenek: bába, báb, pápa, pata, tó, tél, vad, dada, káva, orsó sfcb.

A megtanítandó mondatokat ne mi válogassuk ki már jó előre, 
hanem mindig valamelyik gyermek kifejezésvágya szolgáljon út
mutatásul. Ez a mondat: kérek irónt, alkalmasnak mutatkozik arra, 
hogy az I. osztályban megtaníttassék, azonban csak akkor kerüljön 
rá a sor, lia valamelyik tanuló valóban, saját maga kezdésére irónt 
kér tőlünk.

Egyebekre nézve az általános utasításokban foglalt vezérel
vek szolgáljanak irányadással.

II. osztályban.
(H eti 14 órán.)

a) Anyaggyűjtés céljából való megnevezése
.) oly tárgyaknak, amelyek a tanítás alatt állandóan haszná

latban, illetve a szemléletkörben vannak;
,) azon személyeknek, akikre a tanulók hívják fel figyel

münket;
!) oly tulajdonságoknak és cselekvéseknek, amelyek tanítás 

közben lépnek homloktérbe.
b) A tanuló észleteinek, emlékeinek, szükségleteinek, kíván

ságainak és kíváncsiságának (kérdés) kisded alakban való kifejezése.
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e) A tanár jelen viszonyokra*) vonatkozó kérdései, ugyan
csak erre vonatkozó közlései és parancsai.

d) Mindannak kisded alakban való szabatos kifejezése, amit 
a tanuló tökéletlenül bár, de önmagától hangzó beszéddel elénk 
tálal. (Fiú kút víz. Egy fiú a kútnál vizet iszik. Imre fáj hátam. 
Imre megütötte a hátamat. Én kettő pénz. Yan két fillérem.)

Utasítások.
A II. év elején szükséges, hogy egyes fogalmak egymagákban 

neveztessenek meg anélkül, hogy őket még mondatok alakítására fel
használnék. Ilyenek a feltűnőbb testrészek, a felső ruházat, a gyer
meknek feltűnő bútorok, a gyakrabban használt eszközök, továbbá 
a könnyen felfogható tulajdonságok és a gyakran előforduló cselek
vések. Ezek egyrésze már az I. osztályban megneveztetett. Ez az 
anyaggyűjtés főleg az I. osztály anyagának ismétlésével kapcsolat
ban eszközlendő. Arra kell törekedni, hogy minél hamarább a mon
datalakban való beszélgetés foglalja le a tanítás egész idejét.

A többi fogalomszók és viszonyszók (határozószó, névutó, 
számnév, névmás, kötőszó, névelő, indulatszó), amelyek önmaguk
ban nehezen, vagy sehogysem szemléltethetők, természetesen csak 
mondatok keretében ismertetendők meg.

III. és IV . osztályban.
(H eti 14— 14 órán.)

a) A mindennapi élet szembeszökő jelenségeinek megbeszélése. 
(Környezet, élmények, megfigyelések, tapasztalat.)

b) A növendékek alanyi állapota: érzései, vágyai, egészsége, 
kedélye, magatartása.

c) Személyekkel való érintkezés: kérdések, köszöntések, meg
bízatások teljesítése, üzenetek átadása, beszélgetések elismétlése.

d) A tanár közlései, kérdései és parancsai nemcsak a jelen, 
hanem a távolabbi múlt és jövő viszonyaira vonatkozólag is.

e) Mindannak szabatos kifejezése, amit a tanuló önmagától 
hangzó beszéddel tökéletlenül elénk tálal. (Tegnap részeg ember 
van. =  Tegnap az utcán egy részeg embert láttam. —■ Macska lop 
hús, anyám seprű. =  A macskánk egyszer húst lopott anyám seprű
vel megverte.)

f) A képzelő és emlékező tehetség fejlesztése, valamint az 
elvont fogalmakban való gondolkodásra szoktatás érdekében 4—5, 
illetve 8—10 rövidebb állat- és népmese, valamint népmonda meg
ismertetése és feldolgozása.

*) Jelen viszonyok alatt nemcsak azokat a tényeket, cselekményeket, 
eseményeket kell érteni, amelyek jelenidejű igealakokkal fejezendők ki, hanem 
azokat is, amelyek röviddel ezelőtt történtek, amelyekre még élénken emléke
zünk, amelyek még fogva tartják lelkünket, amelyeknek úgyszólván: hatása 
alatt állunk.
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Utasítások.

A felsorolt anyagot nem a közölt rendben, vagy bizonyos 
időre való beosztás szerint kell tanítani, hanem úgy, ahogy alkalom- 
szerűleg előfordulnak. Egy és ugyanazon az órán szó lehet vala
mennyi címről s az év végén ugyanarról folyhatik a beszélgetés, 
ami már az elején is eléfordult.

8—10 szavas mondatoktól nem kell tartózkodni, feltéve, ha 
azok tartalma ismert a növendékek előtt.

A mesék és mondák foglalkoztatják a gyermek képzeletét, 
lebilincselik érdeklődését. Míg a száraz ismeretanyag pár perc alatt 
kifárasztja a gyermeket, addig a mesére órák hosszáig is képes 
figyelni. A mesének nyelvezete csak úgy ragad a gyermekre. Hiba 
volna a mesékben rejlő oktató és nevelő erőt ki nem aknázni.

A mesék feldolgozása inkább felszínes legyen, mint aprólékos
ságig beható. A gyermek képzelete megnyilatkozásának elegendő 
teret kell engedni.

A IY. osztály anyaga ugyanazon címek alatt szerepel, mint 
a III.-bán, mert hiszen azok alá minden előfordulható anyag beil
leszthető. Természetes, hogy a növendékek értelmének, megfigyelő 
képességének fejlődésével, tudásuknak kiterjedésével együtt gyara
podik szó- és kifejezéskincsük s növekedik beszédkészségük is. Éhez 
képest az elért eredmény is nagyobb lesz a IY., mint a III. év végén.

Ünnepségek, kirándulások, különös alkalmak megbeszélése 
nem hiányozhatik ezen osztályok anyagából annál is inkább, mert 
ezek is az élményekhez tartoznak, amelyekről a gyermekek a leg
szívesebben nyilatkoznak.

V. osztályban. 
(H eti 10 órán.)

a) Az iskolai élet: az iskolaszoba berendezése, a tanítás körül 
használatos eszközök; az iskolában való elfoglaltság; a tanulónak 
tanáraihoz és társaihoz való viszonya. Szorgalom, rendszeretet, ba
rátság, árulkodás, szolgálatra készség, tisztelettudás.

b) Az ember külső és belső testrészei, azok rendeltetése. A 
a ruházat, annak anyaga, készítése. Tisztaság, hiúság, irigység.

c) Táplálkozás, alvás, játék, testápolás, egészség, betegség. 
Falánkság, mértékletesség, önmérséklet, torkosság.

d) A családi élet: szülők, testvérek, rokonok, ismerősök. Fog
lalkozás, kor. Szeretet, hála, engedelmesség, részvét.

e) Az otthon: a lakóház, ennek helyiségei és tartozékai. Szülő
föld, lakóhely. Yeszedelem, kár, vigyázatlanság, lopás.

f) Házi állatok, azok életmódja, haszna, kára. Hűség, ravasz
ság, szelídség, állatkínzás.
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VI. osztályban.
(H eti 7 órán.)

a) Bolt, piac, vásár, adás-vétel. Hamisság, becsületesség.
b) Kirándulás. Erdő, folyó, patak, begy, völgy. Falu, város, 

Óvatosság, merészség.
c) Közlekedési utak és eszközök: állomás, vasút, gőzhajó, 

menetrend. Posta, levél, csomag, pénz, távirat, telefon.
d) Időbeosztás: év, évszak, hónap, hét, nap, napszakok, óra, 

perc. Naptár.
e) Alkalmak: újév, karácsony, husvét, pünkösd, vizsga, ün

nep, szünet, névnap, születésnap, emléknap, lakodalom, keresztelő, 
temetés, szüret, disznótor, búcsú, farsang.

f) Kert: vetemények, fák, bokrok, kerti munkák.
g) Mező, rét, legelő, mezei munkák, mezei állatok, termés, szőlő.
h) Időjárás: napfény, felhő, eső, hó, dér, köd, jég, sár, szivár

vány, villám.
i) Égi testek, azok mozgása és jelentősége a természetben.

VII.  osztályban.
(H eti 5 órán.)

a) Keresetforrások: ipar, kereskedelem, hivatal, vállalkozás. 
Munkásság, kitartás, elbizakodottság.

b) Szolgálati viszony: munkaadó, alkalmazott, segéd, inas, 
munkás, házi-, mezei cseléd, szolga. Iparhatóság, ipartársulat, ipar- 
engedély, iparoktatás, munkakönyv, cselédkönyv, betegsegélyző, 
elhelyező, iparossegédek szállása, felmondás, pályázat. Kivándor
lás. Megbízhatóság, szaktudás, kötelességtudás.

c) Gazdasági ágak: bányászat, erdészet, vadászat, halászat, 
lóverseny, kiállítás, zálogház, kölcsön, tartozás, biztosítás. Teher- 
áru, vám, pénzügyőrség. Gazdagság, szegénység, megelégedés, taka
rékosság, pazarlás, fösvénység, uzsora, szívtelenség.

d) Társas élet: egyházi ténykedések, lakásviszonyok, egyesü
letek, választás, népszámlálás, sorozás, könyvtár, múzeum, kórház, 
szegényház, népkonyha. Kölcsönösség, adakozás, baleset, életmen
tés. Szerénység, tolakodás, áldozatkészség, vallásosság, hazaszeretet.

e) Szórakozás: szinház, korcsma, kávéház, látványosságok, 
sportok. Iszákosság, tivornya, hazárdjáték.

3. Módszeres utasítások.
„A beszédtanítás, mint a „Cél“ fejezetben is érintetett, oly 

tárgy a siketnémák iskoláiban, mely arra van hivatva, hogy a siket
némát előbb a köznapi beszédre képesítse, azután pedig, hogy a 
beszéd segélyével a közhasznú ismeretekbe bevezesse. így  a beszéd
tanításban megkülönböztetünk egy alsó (I—IY. oszt.) és egy felső 
(V—VII. oszt.) fokot.“ (Tanterv.)
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Jegyzőkönyv
a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1912. évi julius hő 3-án 

és 4-én tartott (XI.) évi rendes közgyűléséről.

A közgyűlés helye: Ungvár, 3-án a vármegyeház díszterme, 
4-én a siketnémák intézete.

Jelen voltak: Borbély Sándor elnök elnöklete alatt Klis Lajos 
ö. tb. elnök, Kcgler Ferenc, Michels Fülöp, Paull István, Szotfrid 
József, Palatínus IST. Károly, Záborszky Árpád, Salgó Elemér, 
Kunsch Ferenc, Kardos Ignác, Kanizsai Dezső, Pető Ferenc, Sturm 
József, Varsányi Ferenc, Szabó Géza, Erdélyi József, Vas István, 
Simon József, Milassin Gyula, Hobler Rezső, Völker József, Mlinkó 
István, Szentgyörgyi Gusztáv, Klug Péter, Scholtz Lajos, Váradi 
Zsigmond, Jávor Gyula, Györgyfy Ákos, Wolkóber János, Nagy 
Péter, Ábrahám János, Nagy Lajos, Zsembai Ferenc, Kábán Jó
zsef, Plichta Béla, Gyovay D. József, Gönczi Gyula, Tamás Ist
ván, Fáklya Károly, Dankó István, Sándor Szilveszter, Tóth Árpád, 
Molnár Antal, Dávid Mihály, Mayer András, Sz. Szabó László, 
Zemkó Péter, Szabady Géza, Gácsér József, Ürmösi Jenő, Schull- 
mann 0. Adolf, továbbá Borbély Sándorné, Farkas Erzsébet, Keg- 
ler Ferencné, Klis Lajosné, Scholtz Lajosné, Schullmann Adolfné, 
Szabady Gézáné és Újhelyi Ágnes egyesületi tagok és vendégek.

Az ungvári közönség, helyi előkelőség köréből megjelentek:
Az ungvári g. kath. püspök és káptalan képviseletében Gébé 

Péter kanonok, az ungvári r. k. papság nevében Tahy Ábrahám fő
esperes, a vármegye részéről Lőrinczy Jenő alispán, a város kép
viseletében dr. Mocsáry Miklós városi tanácsos, a ref. egyház részé
ről Nagy Sándor ref. lelkész, az evangélikusok részéről Margócsy 
Aladár ev. lelkész; Hidasi Sándor kir. tanfelügyelő, Bánóczy Béla 
vm. főjegyző, Veress Imre cs. és kir. kamarás, határszéli rendőr- 
kapitány, dr. Bradács Gyula kir. közjegyző, Blanár Ödön főgimná
ziumi tanár, Mihalkovics József ügyvéd, Ijjász Gyula festőművész, 
Szentkereszthy Tivadar kir. s. tanfelügyelő, Tomcsányi Ödön 
gyógyszerész, Vaszócsik Emma és Malmics József tanítóképző-inté- 
zeti tanárok, Berzeviczy István rendőrfőkapitány, Nietsmann Jenő 
gazd. szaktanár, dr. Ország Jakab vm. tb. főorvos, Budai István 
áll. isk. igazgató, Horváth Béla, Horovitz Mór, Kolb Ödön és Orné 
Vilmos tanítók, Rácz József v. mérnök, Reisman Henrik dr. v. 
orvos, Bolsa Papp Lajos vm. tisztviselő, Székely Béla orvostanhall
gató, Horváth Dezső vm. árvaszéki elnök, Kende István vm. főlevél
táros és Ulicsák Béla püspöki fogalmazó.

Julius 3-án.
I. Borbély Sándor meleg szeretettel üdvözli a nagy számban 

megjelent tagtársakat, nemkülönben az ungvári előkelő közönségnek 
a siketnémák ügye iránt mindenkor nemesen érdeklődő, a közgyűlé
sen is megjelent tagjait. Hálás köszönetét mond az ungvári kartár
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saknak és a közönség köréből alakult rendező bizottságnak, mint 
akik fáradságot nem ismerő buzgalommal készítették elő a jelen 
közgyűlést.

Az elnöki megnyitó általános vonásokkal érinti a siketnéma- 
oktatás jelenlegi munkásainak azt a paragrafusba nem foglaltató 
kötelességérzetét és ügy iránti cselekvő szeretetét, mely a magyar 
siketnéma-oktatást arra a fokra segített emelni, melyen ma már 
figyelem tárgya az. Majd a „gyógypedagógia“ fogalmát boncolva 
megállapítja, hogy a gyógypedagógia külföldről idekerült pedagó
giai kakuktojás, mely a százados siketnéma-oktatásnak és a majd
nem ugyanoly idős vakok tanításának ősi meleg fészkébe ült. Más
részt azt is megállapítja, hogy a siketnéma-oktatásnak csak annyi 
köze van a gyógypedagógiához, hogy a siketnémák oktatása ott 
kezdődik, ahol az orvosi tudomány, a gyógyító pedagógia végződik. 
Az adminisztráció könnyebbsége az, mely e fogalomzavart nem 
engedi tisztázni. A vakokról nem is szólva, a siketnémák ügyeinek 
megítélésére és elintézésére oly szakemberek kívánatosak, kik szív- 
vel-lélekkel ennek az ügynek képviselői. Addig is, míg ez az egye
dül helyes elv tetté válhatnék, oly szakvéleményező testület alkot
tassák, melyben a siketnéma-szakférfiak a „gyógypedagógia“ kép
viselőihez viszonyítva ne abszolút és relatív kisebbségben legyenek, 
hanem a több siketnéma-intézmény számához és az ügy kiterjedet- 
tebb voltához képest viszonylagos számban szerepeljenek. Két egy
fajta intézménynek egyedi elkeresztelése (Borosjenői, Budapesti 
gyógypedagógiai intézet) nem lehet 3—4-féle intézménynek (siket
néma, vak, hülye, dadogó) egybefoglaló elnevezése. Végül: továbbra 
is a becsületes, önzetlen munkát, a fokozódottabb ténykedést és a 
várni tudást jelöli meg az elnök, mint amelyek előbb-utóbb célunk
hoz vezetnek és ezzel az egyesület XI. évi közgyűlését megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Györgyfy Ákos és Szotfi'id József 
tagtársakat kéri fel.

Az elnöki megnyitót a közgyűlés egyhangú helyesléssel és 
éljenzéssel tudomásul veszi.

II. Az elnök a megjelent vendégek közül külön, egyenként is 
üdvözli a vármegye alispánját, a püspök és káptalan képviselőjét, 
a vármegye főjegyzőjét, a város képviselőjét, a vármegye kir. tan- 
felügyelőjét, a határszéli rendőrség kiküldöttjét, a kir. közjegyzőt, 
a r. k. főesperest, az ev. lelkészt, az ungvári néptanítók képviselő
jét s a helyi sajtó képviselőit.

Gébé Péter kanonok, Lőrinczy Jenő alispán, dr. Mocsáry 
Miklós városi tanácsos, Hidasi Sándor kir. tanfelügyelő a felügyelő
bizottság nevében megköszönik az üdvözlést. Valamennyien hosz- 
szabb és igen meleghangú beszéd kíséretében biztosítják a közgyű
lést kiküldőik s a maguk szíves érdeklődéséről, a siketnémák ügye 
iránt táplált meleg szeretetéről. A közgyűlésnek sikeres munkál
kodást kívánnak.

Éljenzéssel tud. vétetik.
III. Az elnök fájdalommal emlékezik meg Schaffer Károly
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ny. igazgatónak, egyesületünk első elnökének, majd ö. tb. elnökének 
haláláról. Indítványára a közgyűlés a megboldogult emlékét, az 
elhunytnak úgy az általános siketnéma-ügy, mint az egyesületünk 
érdekében kifejtett érdemeire való tekintettel, jegyzőkönyvében rész
véttel örökíti meg.

IY. A választmánynak a titkártól előterjesztett indítványára 
a közgyűlés táviratilag üdvözli Zichy János gr. miniszter úr Önagy - 
méltóságát, Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr Öméltóságát, 
Wlassics Gyula v. b. t. t., közigazgatási elnök, egyesületi dísztag 
Önágyméltóságát és Preszly Elemér dr. országgyűlési képviselőt.

V. A titkár jelenti, hogy Melles Géza püspöki irodaigazgató, 
Schreiner Eerenc távolmaradásukat kimentették s úgy ők, mint 
Rózsa Ede üdvözletüket küldik a közgyűlésnek. —r T. szolgál.

VI. A titkár felolvassa évi jelentését. — Egyhangúlag, éljen
zéssel tud. vétetik.

A közgyűlés vezetését Klis L. tb. elnök vette át.
VII. Nagy Péter felolvassa Borbély Sándor Vezérkönyvéről 

(a II. és III. oszt. beszédtanításhoz) szóló értekezését. Javasolja, 
hogy: 1. mondja ki a közgyűlés a szükségességét ugyanily könyv
nek készítéséről a IV. osztály számára; 2. utasítsa a közgyűlés a 
választmányt, hogy az 1. pontban javasolt indítvány megvalósítá
sára a lépéseket a szaktanácsnál és vall. és közokt. minisztériumnál 
tegye meg.

Klis Lajos elnök indítványára a közgyűlés köszönetét szavaz 
Nagy Péternek tanulságos felolvasásáért, Borbély Sándort Vezér
könyve megjelenése alkalmából — mint amely a siketnémák oktatás
ügye szempontjából jelentős lépés örömmel üdvözli.

Váradi Zsigmond pótló indítványt tesz: Eelkérendő a vall. 
és közokt. miniszter úr, hogy küldjön ki az egyes intézetekhez egy 
szakférfiút, aki a testületek tagjait, de különösképen a fiatalabb 
kartársakat a vezérkönyv szellemével, gyakorlati keresztülvitelével 
megismertesse.

Klug Péter szeretné, ha valamennyi osztály számára készülne 
ily vezérkönyv, az előbbi indítványt a következőképen módosítja: 
Kívánatos egy Budapesten tartandó továbbképző, amely Borbély 
Sándor vezetésével a tanterv s a vezérkönyv szellemét terjessze.

Váradi Zsigmond ehez hozzájárul.
Plichta Béla a fentiekkel ellenkező indítványt tesz, kéri Nagy 

Pétert javaslatának visszavonására.
Scholtz Lajos és Simon József felszólalásai után a közgyűlés 

kimondja: 1. a IV. osztályok számára készítendő Vezérkönyv szük
ségességét, 2. felkéri a miniszter úr Önágyméltóságát, hogy évről- 
évre továbbképző tanfolyamot létesítsen a vezérkönyvek, a tanterv 
szellemének ismertetésére, a beszédtanítási módszer fejlesztésére. 
E határozat kimondásával a többi indítvány tárgytalan.

Az elnöklést Borbély Sándor veszi át, aki 10 perces szünet 
után átadja a szót

VIII. Váradi Zsigmondnak, aki a szakfelügyeletről tartott
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szabad előadást. Az előadó ismerteti a hazai'szakfelügyelet történe
tét, jelenlegi állapotát. Majd igen részletesen beszámolt az e téren 
tapasztalható külföldi viszonyokról, hiteles statisztikai adatok alap
ján. Előadása befejeztével 4 pontból álló határozati javaslatot nyújt 
be, melyekből azonban a vita folyamán 3-at visszavont, ennek kö
vetkeztében

Scholtz Lajos, Palatinus N. Károly, Wolkóber János és az 
elnök hozzászólása után az előadó határozati javaslatának 1. pont
ját a közgyűlés elfogadta, ez pedig a következőképen hangzik: 
„Küldessék ki az egyesület kebeléből egy bizottság a szakfelügyelet 
kérdésének beható tárgyalására. E bizottság javaslatait sürgősség 
esetén egy rendkivüli közgyűlés elé terjessze.“

Az elnök indítványára a közgyűlés az előadónak köszöne
tét mond.

IX. Az elnök indítványára a közgyűlés megkéri az elnök
séget, hogy néhány egyesületi taggal kiegészítve magukat, az egye
sület nevében tisztelegjenek a helyi társadalom vezető tagjainál, 
így a főispánnál, az alispánnál, a püspöknél, polgármesternél és a 
bennünket fogadó főorvosnál.

A közgyűlés vezetését Gácsér József alelnök veszi át.
X. Záborszky Árpád olvas fel a siketnémák testneveléséről. 

Határozati javaslatot nyújt be.
Az elnök indítványára a közgyűlés köszönetét szavaz Zá

borszky Árpádnak értékes felolvasásáért s örömmel üdvözli, mint 
a siketnémák testnevelésének lelkes bajnokát, aki a legutóbbi pécsi 
kerületi tornaversenyen nemcsak a váci intézetnek, de az égész 
siketnéma-ügynek dicsőséget szerzett.

A vitában résztvetek Plichta Béla, Kegler Ferenc, Xáradi 
Zsigmond, Gönczi Gyula, Molnár Antal, Zemkó Péter, Mayer And
rás és Ürmössi Jenő.

Záborszky Á. határozati javaslatát a közgyűlés elfogadta, és 
pedig 1. a közgyűlés a s.-némák testnevelését fontosnak tartja, a 
tornaoktatás érdekében valónak tartja, hogy azt a s.-némák oktatá
sára képesített szakember tanítsa, a tornaórák intézetenkint — fiúk
nál, leányoknál — egy-egy kézben legyenek. 2. A tornaórák mind, 
kivétel nélkül díjaztassanak. 3. 4—5 évenkint 4—5 hetes tornatan
folyam rendeztessék.

Plichta Béla indítványára megkéri a közgyűlés a miniszter 
urat, hogy a játékdélutánokat a siketnémák intézetében is rendelje el.

Az elnök megköszöni a tagok, a vendégek érdeklődő figyel
mét, a közgyűlés első napjának tárgysorozata letárgyaltatott, az első 
napi gyűlést berekeszti.

Julius 4.
XI. Borbély Sándor megnyitja a folytatólagos közgyűlést, 

fel olvastatja a közgyűléshez érkezett üdvözlő táviratokat. Táviratot 
küldöttek: Háray-Szabó Sándor dr. államtitkár, Preszly Elemér dr. 
országgyűlési képviselő, a kecskeméti testület, Dercsényi Dezső váci
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lapszerkesztő és nyomdatulajdonos, Adamcsik István, Kondra Mi
hály és Yatter Ferenc tanárok. Éljenzéssel tud. szolgál.

Az elnök bejelenti, hogy Herrmann Antal dr. egyetemi m. 
tanár, pedagógiumi igazgató, akit az Orsz. Polgári Iskolai Egyesü
let kért fel, hogy képviselje a nevezett egyesületet közgyűlésünkön, 
legnagyobb sajnálatára nem vehet részt — egyéb elfoglaltsága 
miatt — közgyűlésünkön, különben pedig szíves üdvözletét küldi 
az egyesületünknek, velünk való együttérzése jeléül „A mozi, a ve
tített kép és a siketnémák“ c: értekezését bocsátja a közgyűlés ren
delkezésére.

A közgyűlés egyhangúlag köszönetét mond Herrmann Antal 
dr.-nak, az értekezést — ha az idő engedi — felolvastatja, ellenkező 
esetben az egyesület lapjában közzététeti.

XII. Kegler Ferenc felolvasna szerkesztői jelentését. A szer
kesztő indítványára a közgyűlés felkéri a váci int. igazgatóját, hogy 
a régebbi lapszámoknak intézetében adjon helyet.

Klug Péter javaslatára a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
veszi a szerkesztői jelentést, Kegler Ferencnek úgy titkári, mint 
szerkesztői odaadó, buzgó munkálkodásáért mélységes köszönetét 
fejezi ki, biztosítván őt továbbra is szeretetéről. Az elnököt felhatal
mazza, hogy a váci egyesületi tagok közül egyet kérjen fel, hogy 
a munkamegosztás miatt a titkárnak segédkezzék bizonyos könyv
tári teendőkben, nevezetesen a régi lapszámok és cserepéldányok 
megőrzésében.

A szerkesztő indítványára az intézetek felkéretnek, |hogy 
amelyeknek nincs meg, szerezzék meg lapunk régi évfolyamait, 
amelynek árát 3—4-szeri részletben is megtéríthetik.

X III. Molnár Antal tart felolvasást: „A mellékórák kérdése“ 
címmel. 4 pontú határozati javaslatot nyújt be, melynek lényege:
1. az összes mellékórák kebelbeli szakemberekkel láttassanak el,
2. a mellékórák tanárai számára szünidei tanfalyamok rendeztesse- 
nek, 3. az igazgatók osztályaiban fennmaradó órák egy kézbe adas
sanak, 4. az összes mellékórák, tekintet nélkül az elméleti órákra, 
100—100 koronájával díjaztassanak.

Az elnök indítványára a közgyűlés köszönetét szavaz Molnár 
Antalnak felolvasásáért.

A vitában részt vettek az elnökön kívül Záborszky Árpád, 
Plichta Béla, Simon József, Yáradi Zsigmond, Klis Lajos, Klug 
Péter, Schullmann Adolf, Palatínus X. Károly, Scholtz Lajos, 
Szotfrid József, Tóth Árpád, Paull István, Mayer András, Kábán 
József, Dávid Mihály, Yölker József, Gönczi Gyula.

Klis Lajos indítványára a közgyűlés a felolvasó határozati 
javaslatát a következőképen megváltoztatva fogadta el: 1. A kéz
ügyességi tárgyakat az arra hajlammal biró és vállalkozó kebelbeli 
szakemberek tanítsák. A tanítás ágazatonkint egy-egy ember kezére 
bízassák. A rajzot képesített rajztanár tanítsa. Kisebb intézetnél 
az arra vállalkozó szakemberek. 2. A kézügyességet tanító összes 
kartársak alakítsanak egy bizottságot — a távollevőket levélbelileg
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vonják be — s közösen állapítsanak meg tanmenetet, esetleg egy 
tervezetet a kézügyesség egységes tanítására. 3. Az összes mellék
órák 100 koronájával díjáztassanak. 4. A kebelbeli szakemberek 
minden néven nevezendő, az illető osztályán kívül elvégzett mun
kája díjazásban részesüljön. 5. A gyakorlati ellenőrzés a mellékórák
nál is kebelbeli szakemberekkel végeztessék.

Plichta Bélát felkéri a közgyűlés, hogy a női kézimunka 
reformjára vonatkozólag tervezetet dolgozzon ki s azt terjessze a 
választmány elé. Kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy az igaz
gatói helyettesítések ügye is méltányosan rendeztessék, méltányos, 
hogy a szünidei helyettesítésről a vall. és közokt. minisztérium gon
doskodjék. Ez ügyre vonatkozólag az igazgatók saját hatáskörük
ben tehetnének felterjesztést. Ez ügygyei különben a közgyűlés 
annak idején külön és részletesen foglalkozni kíván.

XIY. A számvizsgálók jelentése alapján a közgyűlés a pénz
tárosnak s a választmánynak a felmentvényt megadja.

XV. A pénztári jelentést és az 1912. évi költségvetési elő
irányzatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. A pénztárosnak 
buzgó és lelkiismeretes munkálkodásáért hálás köszönetét fejezi ki.

XVI. Dr. Bihari Károly „Állandó bizottságok“ c. indítványát 
— a választmány ajánlatára — a következő módosításokkal fogadta 
el a közgyűlés: A bizottságokba való belépésre a tagok nem személy 
szerint, hanem a biz. férfiak útján hívatnak fel. Minden évben szük
ségtelen új felhívás, csakis a változások és az új tagok jelentkezései 
jelentendők be. Ez utóbbiak szintén a biz. férfiak útján.
A bizottságok a közgyűlés bezárása előtt alakulnak meg. A terve
zetet így elfogadott formájában az ügyrendbe folytatólag illeszti be 
a közgyűlés.

Az elnök felhívja a tagokat, hogy az elfogadott tervezet sze
rint bizottságonként egy-egy elnököt, előadót és jegyzőt válassza
nak. A megalakulás idejére a közgyűlést felfüggeszti.

A közgyűlés megnyitása után jelenti az elnök, hogy
XVII. a bizottságok megalakultak, még pedig a következő- 

képen: Jóléti bizottság: Szentgyörgyi Gusztáv elnök, Záborszky 
Árpád előadó, Kanizsai Dezső jegyző. — Reformbizottság: Bihari 
Károly dr. elnök, Plichta Béla előadó, Molnár Antal jegyző. — 
Irodalmi bizottság: Michels Fülöp elnök, Simon József előadó, 
Györgyfy Ákos jegyző. — Gazdasági bizottság: Völker József 
elnök, Scholtz Lajos előadó, Pető Ferenc jegyző. — Békéltető bizott
ság: Palatínus X. Károly elnök, Schnitzl Gusztáv előadó, Dankó 
István jegyző. —- Gyámolító bizottság: Deschensky Ferenc elnök, 
Erdélyi József előadó, Kunsch Ferenc jegyző.

XVIII. Váradi Zsigmondnak a V III. pontban elfogadott 
indítványa a reformbizottsághoz utaltatik.

XIX. A választmány javaslatára a nyugdíj-ügyre, a rangsor 
egységes összeállítására, a korpótlékra, a XI. f. o. megszüntetésére 
a közgyűlés a következő határozatokat mondotta ki: a) Tekintettel 
a tisztviselők nyugdíj-ügyének jelenben folyó rendezési előmunká



164 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 8-9. szám.

lataira, a gyógyp. kongresszus végrehajtó bizottsága illetékes he
lyen érdeklődjék azon elvek iránt, amelyek szerint státusunkat az 
új törvényjavaslat-tervezetbe beillesztik. Kedvezőtlen esetben pedig 
státusunknak ez ügyre vonatkozó óhajai, kívánságai ugyancsak ille
tékes helyen kifejeztessenek. Egyesületünk a múltban szerzett jogok 
alapján áll, a jelenben is ragaszkodik a 30 éves szolgálathoz. Nem 
hagyandó figyelmen kívül a miniszter úr Önagyméltóságának a kép
viselőházban a 35 éves szolgálatra vonatkozólag elhangzott Ígérete, 
b) A XI. fizetési osztálynak az 1913. évi költségvetésben való meg
szüntetését kéri. c) A korpótlékok egységes elv alapján, törvényesen 
utaltassanak ki. d) Státusunk megnyugtatására kívánatosnak tartja 
egyesületünk, hogy a rangsorozás mindenkor egységes elvek alapján 
történjék. Mindez ügyeknek elintézésére a közgyűlés augusztus 1-éig 
tartó záros határidőt állapít meg a végrehajtó bizottságnak. Ha az 
elébb említett időig megnyugtató válasz nem érkezik, az egyesület 
választmányára hárul a kötelesség ez ügyekben eljárni.

XX. A budapesti izr. siketnéma-intézetnél működő kartársak 
többrendbeli sérelmük orvoslásáért fordultak a vall. és közokt. mi
nisztériumhoz. Egyesületünktől erkölcsi támogatást kérnek. A vá
lasztmány javaslatára a közgyűlés egyhangúlag biztosítja az izr. 
intézetnél működő kartársakat rokonszenvünkről, a minisztériumnál 
ügyüket felterjesztés alakjában erkölcsileg támogatja.

XXI. A választmány indítványára a közgyűlés egyakarattal 
dr. Herrmann Antal egyetemi m. tanár, pedagógiumi igazgatót és 
Hidasi Sándor ungvármegyei kir. tanfelügyelőt, a siketnéma-ügy- 
nek s azok tanárainak eme két önzetlen, jóindulatú barátját az egye
sület tiszteletbeli tagjává választja.

XXII. Tisztújítás. Borbély Sándor az összes tisztviselők és 
v. tagok nevében megköszöni az eddigi bizalmat, támogatást, a meg
bízásokat visszahelyezi a közgyűlés kezébe.

Az elnöklést a lelépő elnök kérésére Mlinkó István veszi át.
Az ideiglenes elnök felkéri a közgyűlést egy szavazatszedő 

küldöttség megválasztására, a közgyűlés ilyenül Paull István elnök
lete alatt Kábán Józsefet, Szabady Gézát és Mayer Andrást küldi ki.

A szavazás tartamára a közgyűlés felfüggesztetik.
A gyűlésnek újból való megnyitása után az ideiglenes elnök 

kihirdeti az eredményt: Elnök Borbély Sándor (egyhangúlag, 1 
szavazat híján); alelnök Gönczi Gyula (23); titkár Kegler Ferenc 
(41); szerkesztő Kegler Ferenc (36) ; jegyző Szentgyörgyi Gusztáv 
(21); pénztáros Yölker József (37). Választmányi tagok: Mlinkó 
István (38), Szotfrid József (37), Váradi Zsigmond (35), Klug 
Péter (31), Simon József (27), Szentgyörgyi Gusztáv (20). Pót
tagok: Nagy Péter (17), Schullmann Adolf (17). Számvizsgálók: 
Palatínus N. Károly (34), Plichta Béla (24), Wolkóber János 15 
szavazattal.

Szentgyörgyi Gusztáv jegyzői tisztéről lemond, helyette az 
egyesület megválasztott jegyzőjének a legtöbb szavazatot nyert 
Záborszky Árpád jelentetik ki.
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Borbély Sándor bejelenti, hogy Klug Péter lemond a választ
mányi tagságáról, helyébe mint legtöbb szavazatot nyert Nagy 
Péter lép, kinek helyébe póttagnak Szabady Géza lép 16 szavazattal.

Mlinkó István szeretettel üdvözli a közgyűlés nevében Bor
bély Sándort, az egyesületnek újból megválasztott elnökét.

Borbély Sándor a közgyűlés tagjainak szeretetteljes és lelkes 
éltetése mellett foglalja el újból az elnöki széket, köszöni a bizalmat, 
ismételten kéri a tagok támogatását.

Gönczi Gyula alelnök és Kegler Ferenc titkár-szerkesztő ha
sonló szellemben szólaltak fel. Éljenzéssel tudomásul szolgál.

XXIII. A szerkesztő ajánlatára rovatvezetőkül megválasztat
tak: Szakcikkek: Klis Lajos; pedagógiai megfigyelések: Nagy Péter; 
fordítás: Schullmann Adolf és Yáradi Zsigmond; szakirodalmi 
szemle: Michels Fülöp és Yölker József; általános pedagógia: Zemkó 
Péter. A kiadóhivatal vezetőjévé a közgyűlés Pető Ferencet válasz
totta meg.

XXIY. A jövő évi közgyűlésnek helye és ideje a választ
mányra bízatik.

XXY. Az elnök indítványára a közgyűlés hálás köszönetét 
fejezi ki a közgyűlést előkészítő ungvári tanári testületnek, az igaz
gatónak és k. feleségének.

XXYI. A napirend letárgyaltatott, az elnök köszönetét fejezi 
ki az egybegyűlt tagtársaknak megjelenésükért, a közgyűlés mun
kájában való részvételükért, az egyesület XI. évi rendes közgyűlé
sét berekeszti.

K. m. f.
Borbély Sándor, Szentgyörgyi Gusztáv,

elnök. jegyző.
Hitelesítjük:

Szotfrid József Györgyfy Ákos

Titkári jelentés
a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ 1911—12. évi állapotáról 
és működéséről. Irta és az egyesület 1912. jul. 3-án és 4-én Ungvárt tartott 

XI. közgyűlésén felolvasta Kegler Ferenc titkár.

Tisztelt közgyűlés! Egyesületünk alapszabályai 31. §-a a) pontjá
nak rendelkezését teljesítve, terjesztem elő évi jelentésemet.

M últ évi közgyűlésünk óta felvétettek egyesületünkbe: a) rendes 
tagokul 1911. szept. 23-án: 1. Varga Róbert (A rad), 2. Mayer Dezső 
és 3. Gyovay D. József (Szeged), 4. Zsembai Eerenc (U ngvár), 5. Zsem- 
beri József (Vác); nov. 1-én: 6. Pongrácz Mihály (Körm öczbánya); 
1912. márc. 31-én: Y. Sólymos Sándor (Jolsva), 8. Nagy Lajos (Kolozs
vár), 9. Szabó Géza (Eger), 10. Török Sándor (Temesvár), 11. Zengő 
Péter (Pozsony), 12. Supka Károly (Kecskemét), 13. dr. B ihari K ároly 
(Budapest), 14. Zsutty Béla (Temesvár), 15. Kiss K arolin  (Debrecen); 
júl. 2-án: 16. Szépfalusi Ferenc (Pozsony) kartársaink. — ■ b) Pártoló
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tagoltul 1912. márc. 31-én: 17. Melles Géza munkácsegyházmegyei szent
szék! jegyző (Ungvár), 18. Báthory Károly gondnok (Vác). — Töröl
tettek: a) lemondtak: 1. Dr. Tragor Ignác, pártoló tag  (Vác), 2. Mar- 
kovics árpád (Jolsva), 3. Orbánná, W iller Gizella (K ecskem ét); b) meg
haltak: 4. H orváth István (Szeged, 1911. nov. 24.), 5. Scháfler Károly 
(Temesvár, 1912. máj. 19.).

Szomorú emlékű nap egyesületünk történetében ez a máj. 19-ike, 
amikor elvesztettük Seháffer K árolyt, érdemes nesztorunkat, egyesüle
tünk első- és 1906 óta tiszteletbeli elnökét. H a abból az akaraterőből, 
lelkes ügyszeretetből, amellyel boldogult elnökünk ezt az egyesületet 
megindította, szolgálta és szíve utolsó dobbanásáig érdeklődéssel kísérte, 
csak egy parányit is örököltünk: akkor a S. T. 0 . E. —  a magyar siket- 
néma-oktatásügy javára — időtlen-időkig élni, munkálkodni fog. És ez 
lesz a legszebb babér, mely virulásával hirdetendi a nevét, emlékét és 
érdemeit annak, aki minden jó ügyért való munkásságnak és a kartársi 
szeretetnek egyaránt m egtestesült szimbóluma vala.

Egyesületünk taglétszáma most: dísztag 1, pártoló tag  3, rendes 
tag 151, összesen 155. A tagok számát — alakulástól (1901.) fogva —  
ez a számsor m utatja : 36, 42, 44, 58, 72, 86, 96, 113, 120, 141, 155. E 
számok a fejlődést bizonyítják. Gondoskodnunk kell azonban arról, hogy 
az egyesület célját, működését megismertetve, ügyünknek minél több 
barátjá t nyerjük meg pártoló tagúi.

X-ik közgyűlésünk óta, melyet 1911. jún. 29-én és 30-án Sopronban 
tarto ttunk  —  egy rendkívüli közgyűlése volt egyesületünknek 1911. 
nov. 1-én Budapesten; a választmány négyszer gyűlésezett: 1. szept. 
23-án Vácott, a Cházár András-ünnepéllyel kapcsolatban; 2. nov. 1-én 
Budapesten, 3. 1912. márc. 31-én Vácott és 4. júl. 2-án H ngvárt. E 
gyűlések határozatairól, azok végrehajtásáról egyesületünk lapjában 
(Magyar Siketnéma-Oktatás), a hivatalos részben híven számot adtam. 
Azért e jelentésembe csak azokat a főbb mozzanatokat illesztettem, 
amelyeket érdemeseknek Ítéltem a közgyűlésen való szóvátételre is.

I .

1. A siketnémák, vakok s tb ta n í tá s i  kötelezettségéről készült tö r
vényjavaslat-tervezettel — mely véleményadásra küldetett hozzánk —• 
számos tag kérésére nov. 1-én, a tagoknak és a sajtónak érdeklődésével, 
rendkívüli közgyűlésen foglalkozott egyesületünk. E törvényjavaslatról 
teljesen egységesen alakult ki a közgyűlés véleménye és azt 116./1911. 
sz. a. közöltük a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsával. (V. ö. 
M. S. O. 1912. 1. sz. 13. 1.)

2. A márc. 31-iki választmányi gyűlésen került tárgyalásra a kéz
ügyességi oktatásnak már régebben függőben lévő ügye. K ét értekezés 
(W atter Ferenc és Simon József, v. ö. M. S. O. 1912. 5. sz.) és több 
szakirányú hozzászólás egyengette i t t  az ú tjá t e kérdés megoldásának. 
Ekkor határoztato tt el — V atter javaslatára —• hogy amig ez az ügy 
rendezve nem lesz, közgyűlésünkkel kapcsolatban értekezletre hivjuk 
a kézügyességet, rajzot és női kézimunkát tanító kartársainkat és hogy 
az elmúlt iskolai évben készített munkákat az értekezleten kiállítjuk,
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és bemutatjuk. Hiszem, hogy ezzel a gyakorlati alapon álló kezdemé
nyezéssel sikerült a legjobb irányba terelnünk a kézügyességi oktatást.

3. A munkamegosztást célozza dr. B ihari Károly tagtársunknak 
„Állandó bizottságok“ c. javaslata (V. ö. M. S. 0 . 1912., 6. sz., 118. 1.), 
melyet a márc. 31-iki gyűlés elvileg elfogadott és amely e közgyűlé
sünkön az indítványok során tárgyalásra kerül.

4. A m. hír. földmivelésügyi m iniszter úrhoz felterjesztést in tézett 
egyesületünk oly célból, hogy a siketnémák intézeteinek V III . osztályát 
elvégzett ifjak kertésztanulókká  lehessenek. Tudomást szereztem arról, 
hogy az „Orsz. Magyar Kertészeti Egyesület“, ahonnan a m iniszter ú r 
ebben az ügyben véleményt kért — méltányolta kérésünket és párto
lással terjesztette azt vissza Ő-excellentiájához.

II .

A kongresszusi végrehajtó-bizottság működését (fizetés- és nyugdíj
ügy) figyelemmel kísértük és írásban közöltük a bizottsággal a nov. 1-én 
ta rto tt rendkívüli közgyűlésnek a státusrendezés ügyében hozott ha
tározatát.

E végrehajtó-bizottságban most dr. B ihari Károly, Istenes Károly, 
Ivondra Mihály, Györgyfy Ákos tagtársaink és az egyesület titkára  
képviselik egyesületünket.

2. Az „Országos Polgóiri Iskolai Egyesület“-te\ és ezáltal a polgári- 
iskolai tanársággal való együttérzést igyekeztünk ápolni azzal is, hogy 
közgyűlésünkre meghívtuk ez egyesületet és gondoskodtunk közgyűlé
sükön való képviseltetésünkről.

3. A sajtót minden alkalommal tájékoztattuk gyűléseinkről.

I I I .

1. A siketnémák jogvédelmét illetőleg — utalva m últ évi jelen
tésemre —- megemlítem, hogy kérésünkre újabban dr. Ács Bódog buda
pesti ügyvéd foglalkozik ez ügygyei és tanulm ányának eredményét a 
most készülő „Siketnémák Tanácsadója“ c. könyv részére (1. alább) 
rendelkezésre fogja bocsátani.

2. A Cházár András-utca ügye —  alelnökünk betegeskedése m ia tt — 
még m indig elintézetlenül áll.

3. A magyar siketnéma-oktatás könyvészetének (bibliografía) össze
állítása, am it Klis Lajos t.b. elnökünk volt szives vállalni, szintén füg
gőben van.

IV.

1. A dr. Náray-Szabó Sándor állam titkár ú r közszolgálatának 25 
éves jubileum ára (1911. dec. 2.) készült albumba beillesztettük egyesüle
tünk tisztikarának és választmányának képét, amely célra megszereztük 
— Scháffer Károly és Klis Lajos tb. elnökök képein kívül — Wlassics 
Gyula, egyesületünk dísztagjának képét is (V. ö. M. S. 0 . 1912., 1. sz.,
4. l.)j A kép eredetijét egyesületünk letétjeként a siketnémák váci kir. 
orsz. intézete múzeumába helyeztük el.
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2. Wlassics Gyulát —: egyesületünk dísztagját —  születésének 60-ik 
évfordulója alkalmából (márc. 17.) köszöntöttük egyesületünk nevében, 
am it Ő-excellentiája szívesen fogadót.

3. Dr. Preszly Elemér orsz. képviselő 1911. dec. 19-én újólag fel
szólalt a képviselőházban ügyünk érdekében (V. ö. M. S. 0 . 1912., 1. sz., 
12. 1.). Vajha egy újabb titk á ri jelentés többeket sorolhatna fel, akik 
a magyar siketnéma-oktatásügynek és munkásainak megértő szószólói 
az ország színe előtt.

4. Tagjaink áldozatkészsége új cím a la tt egy örvendetes jelenségről 
számolhatok be.

Scholtz Lajos és Schulmann Adolf tagtársaink „Siketnémák 
Tanácsadója“ c. a la tt könyvet szerkesztenek, adnak k i; Nagy Péter 
választmányi tagunk új fonetizáló készüléket szerkesztett (V. ö. M. S. O. 
1912., 7. sz., 144. 1.); Záborszky Árpád tagtársunk pedig a to rna tan í
tásnál használható képeket szándékozik rajzolni az egyes intézetek ré
szére és a m unkájuk eredményeként mutatkozó jövedelmet valamennyien 
egyesületünknek engedik át.

Lehetnek tán, akik pénzre váltva értékelik az imigyen egyesüle
tünkre háramló hasznot. Én azonban azt a mindennél többre becsülendő 
erkölcsi értéket tekintem, amely kartársaink emelkedett szellemű el
határozása révén száll egyesületünkre.

5. A bizalmi-férfiak az elm últ évben is buzgalommal igyekeztek se
gítségére lenni az egyesület vezetőségének — különösen a tagokkal való 
érintkezést illetőleg. I tt-o tt ugyan lehetne némi kívánni való, ámde 
hiszem, hogy az egyesületi életnek egyre erősbödő szelleme igen jó 
orvosa lesz az elvétve felbukkanó bajoknak.

6. A kartársi együttérzés ápolására is jó alkalmúl szolgáltak gyűlé
seink. A választmányi gyűléseken általában nem csak a választmányi 
tagok, hanem az egyesület tag ja i közül is számosán részt vettek.

De kell-e it t  bizonyítanom, hogy közöttünk él a kartársi szeretet? 
Nem a kartársi szeretet hivott és hozott-e bennünket U ngvárra?

Nem az ügy- és a kartársi szeretet melegével hódíttatott-e meg e 
város, e megye nemes érzésű közönsége, hogy most, ez ünnepélyes 
alkalommal kifejezi velünk érzését!

7. M últ évi közgyűlésünk óta elintéztünk 1911-ben 64, 1912-ljen 63, 
összesen 127 drb. ik ta to tt ügyiratot.

I t t  említem meg, hogy a szept. 23-iki választmányi gyűlés k i
mondta, hogy a jegyzőkönyvek a következő gyűlésen bemutatandók.

*
Tisztelt közgyűlés! Jelentésemnek végére értem. Lelkem vissza

száll a múltba, hogy hitet, bízó reménységet m erítsen a jövőre.
I tt , ahol a honfoglalásnak első diadalnapja felragyogott, ahol a 

nemzetségek fejei a dicső Árpádnak hűséget fogadtanak: tegyünk mi is 
szent fogadást, hogy ezt az egyesületet, m int tö rténeti hagyományaink 
várát és letéteményesét, erős lélekkel mindenha védelmezni fogjuk. F o
gadjuk meg, hogy a magyar kultúrának ama térségén, amelynek műve
léséért mi elhivattunk, m unkára, újabb alkotásokra m indig készen 
állunk.
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Ez a fogadalom forrassza össze együvé tartozandóságunk kapcsait; 
ez vezessen bennünket nemes céljaink megvalósításához.

Ha így lesz, akkor a magyar siketnéma-oktatásügy tisztes m últjára 
érdemekben gazdag, szép jövő következik.

Úgy legyen!

Szerkesztői jelentés.
Irta  és a S. T. 0. E. 1912. jul. 3-án és 4-én Üngvárt tartott XI. közgyűlésén 

felolvasta Kegler Ferenc, az egyesület hivatalos lapjának szerkesztője.

Tisztelt Közgyűlés! A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ a „Siketnéma- 
intézeti tanárok országos egyesületévé. Ez a jogviszony a lap ügy
rendjében (8. §.) akként biztosíttatott, hogy a szerkesztőnek az egyesü
leti élet szellemében kell munkálkodnia.

Annak hivatalos megítélésére tehát, hogy ezt a szellemet mennyire 
sikerült megértenem és a lapban kifejezésre ju tta tnom : a T. K. illetékes.

A lap érdekében azonban kívánatos, hogy a T. K. a b írálato t ne 
csak jognak tudja, de kötelességének is tartsa. A tárgyilagos bírálat a 
lap működésének ismeretén alapulhat csak.

.De egy egész évi munkának hiábavalóságát jelentené, ha a lapot 
it t  ismertetnem kellene. Csak általában m utatok tehát rá, hogy a szű- 
kebb értelemben vett szakirodalom művelése mellett, igyekeztem gondot 
fordítani az időszerű kérdések m egvitatására is. Hogy csak a legéletbe
vágóbbakat említsem: a siketnémák stb. tanítási kötelezettségéről szóló 
törvényjavaslat és a kézügyességi oktatás érdemüknek megfelelő tárgya
lásban részesültek.

A hivatalos részből tájékozódást szerezhettek a lap olvasói egyesüle
tünk működéséről.

A „Pedagógiai megfigyelések“ c. rovat, ha művelői az eddigi arány
ban szaporodnak, állandóvá lehet s m int ilyen, igen értékes része leend 
lapunknak.

Minden, az ügyünkkel vonatkozásban álló események megemlítése 
értékes adat lenne oktatásügyünk történetéhez; amig azonban a szer
kesztőnek nem sikerül erről minden intézetnél legalább egy emberf 
meggyőznie, — aki aztán tudósításokat küld, — addig a lap ily irány
ban nem adhat teljes képet.

Részletesebben a finnországi és franciaországi siketnéma-oktatás
ügy állapotát ism ertettük; úgyszintén közöltük —  a Pipetz-féle naptár 
alapján —• az egész földön levő siketnéma-intézetek számszerű adatait. 
Gondoskodtunk arról is, hogy olvasóink megismerjék szakirodalmunk 
nemzetközi orgánumának — a Bulletin  International-n&k —  jövő évi 
program m ját és így módjuk legyen hozzászólni az o tt felvetett eszmékhez.

A „M. S. 0 .“ meghivást kapott az „Orsz. Közegészségi E g y e sü le t
nek 1911. dec. 17-én ta rto tt 25 éves jubileum i közgyűlésére. Minthogy 
egyéb dolgaim m iatt o tt részt nem vehettem, levélben köszöntöttem a 
jubiláló egyesületet.

A lap terjedelme az 1911. évben a rendes 12 ívnyi terjedelm et
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4 ívvel haladta fölül; a f. évben eddig m egjelent hét számnál pedig 
— nem számítva a januárban mellékletül adott 1/2 ívnyi A datokat az 
egyesület 10 éves történetéhez és a jún iusi számhoz csatolt Seháffer- 
képet — 21/2 ívvel adtunk többet (7 ív helyett 91/2 ív).

A lap 1912. jan. 1-étől Budapesten nyomatik 400 példányban. 
(1903. jan.-tói 1911. végéig Kecskeméten készült Sziládi Lászlónál.)

A választmány kérésére dec. végéig Fodor István, Góts Ottó, 
Fehérvári Sándor és Nemere Gyula kecskeméti tagtársak  végezték a 
kiadói teendőket és összeállították a lap leltárát.

A m últ évi szerkesztői jelentésben felsoroltam, hogy a lap I— X III . 
évfolyamából hány példány van. A f. évi márc. 31-iki választmányi 
gyűlés az első négy évfolyam árá t (évfolyamonkint) 25 K-ban álla
pította meg azzal a megszorítással, hogy ez évfolyamok csak annak ad
hatók el, aki az eddig megjelent évfolyamokat mind megveszi. A lapnak 
143 előfizetője van (120 tag, 23 m ás); küldünk 13 tiszteletpéldányt 
(a Gyümölcskertészt pedig a M. S. O. kapja tp .-k én t); a cserepéldányok 
száma 18 (15 hazai, 3 külföldi; most kaptunk Ígéretet, hogy cserébe 
fogjuk kapni a francia siketnéma-intézeti tanárok egyesületi lap já t i s ) ; 
lapoknak, könyvtáraknak küldünk 17 pld.-t; a tanárképző hallgatóinak 
és kartársaknak 29, m utatványul pedig 80 pld.-t.

Kívánatos lenne, hogy a t. tagok a lap terjesztésében segítségére 
legyenek egyesületünknek.

M unkatársaimnak ez ünnepi alkalommal is köszönetét mondva, 
kérem a T. közgyűléstől jelentésem tudomásúl vételét.

A Borbély Sándor-féle beszédtanítási vezérkönyvről.
Irta  és a S. T. O. E. 1912. jul. 3-án és 4-én Ungvári tartott XI. évi rendes 

közgyűlésén felolvasta Nagy Péter.

Lelkünket megnyugtató önbizalom és lelkesítő reménység 
fogja el, lia végig tekintünk oktatásügyünknek immár nagyranőtt 
mezején és mindenütt haladást, örvendetes fejlődést észlelünk.

A tanítás elsősorban és legfőképen szellemi munka s mint 
ilyen, folyton-folyvást a tökéletesedés útján halad. Azok a tanítási 
elvek, amelyek szerint ma élünk s amelyek ma még mint legtöké
letesebb didaktikai elvek szerepelnek, azok holnap már kevésbbé 
tökéletesek lehetnek s egy későbbi korban már mint túlhaladott 
álláspontról beszélnek róluk.

Nálunk is mindenkoron voltak férfiak, akik koruk állapotával 
nem voltak megelégedve. Lelkűket egy magasabb eszme hatotta át 
és egy tökéletesebb cél felé törekedtek. Előbb szóval, majd írásban 
iparkodtak a rokonlelkűeket eszméiknek megnyerni s az így meg
szaporodott munkatársak nyomán megindult a javítás, a tökéletesí
tés munkája. Ezt a munkát folytatta ismét egy másik nemzedék s 
amint látjuk, speciális oktatásügyünk is az evolúció törvényei sze
rint halad a tökéletesítés rögös útján.

Az állandó fejlődésnek a felismerése, vagyis az a tudat, hogy
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a mi munkánk már tökéletesebb, mint volt elődeinké, s az a remény, 
hogy utódainké még a mienknél is jobb lesz, növeli az önbizalmat, 
fokozza a tetterőt és további, hathatósb munkára serkent. Az a 
lázas, mindenre kiterjedő munka, amely oktatásügyünk terén most 
folyik, egy fejlődő, újabb korszaknak a felismerése.

A magyar siketnéma-öktatás történetében a módszert illetőleg 
2 főkorszakot különböztetünk meg: a bécsi módszer korszakát 
1802—1873-ig s a német módszer korszakát 1873-tól máig. A fran
cia módszer nem honosodott, de nem is honosodhatott meg hazánkban.

Cházár András az első hazai siketnéma-intézet alapításához 
az eszmét Bécsben szerezte. A „Magyar Kurir“-ban megjelent levele 
a bécsi siketnéma-intézet látogatásának a hatása alatt íródott. A váci 
intézet első tervezetét May József, a bécsi intézet akkori igazgatója 
dolgozta ki s a váci intézet első tanárai is Bécsben tanulták meg 
a siketnémák oktatásának mesterségét s így mi sem természetesebb, 
mint hogy a siketnémák első hazai intézete teljesen a bécsinek a 
mintájára készült s hogy abban az ott elsajátított módszer, az úgy
nevezett bécsi módszer szerint tanítottak.

A váci intézet igazgatására vonatkozó legfelsőbb kir. utasí
tás nyíltan kimondotta, hogy: „A siketnémák oktatására nézve a 
bécsi csász. és kir. siketnéma-intézetben alkalmazott módszer ezen 
intézetben is szabályul szolgál“, de azért már az intézet első taná
rai is éltek azzal a szabadsággal, melyet ugyancsak az említett 
utasítás biztosított számukra s mely szerint „a tanítási rendszeren 
való változtatás ezen kir. intézetben megengedtetik“.

Simon Antal idejében a módszer nem igen változott. Simon 
Antal csak rövid ideig igazgatta a siketnémák váci intézetét és 
jobbára a szervezés munkájával volt elfoglalva. Korai halála meg
akadályozta őt abban, hogy nálunk és nekünk is nagyot alkosson.

Simon Antal közvetlen utóda, Schwarczer Antal már messze
menő változásokat eszközölt a bécsiektől átvett módszeren. Míg 
Simon Antal idejében a főgondot kizárólag a jelre és az írásra for
dították, s a hangbeszédet csak úgy mellékesen tanították, addig' 
Schwarczer Antal már határozott lépést tett a német módszer felé 
s a hangbeszéd az ő módszerében már tekintélyes helyet foglalt el. 
Mindent, amit írtak a növendékek, egyúttal ki is kellett ejteniök 
s a jelbeszédet többé nem végcélnak tekintette, hanem a hangbeszéd 
elérésére szolgáló eszköznek jelölte ki. (Lehrmethode 40. 1.)

A gyakorlatban előzetesen kipróbált elveit később írásba is 
foglalta s munkáival még a külföldön is általános feltűnést keltett. 
Munkásságával nemcsak a maga számára vívta ki a külföld elisme
rését, hanem hírt és dicsőséget szerzett vele annak az intézetnek is, 
amelynek élén állott s ezzel együtt a hazai siketnémák oktatás
ügyének is. Schwarczer halála után hosszú ideig senki sem törődött a 
módszer továbbfejlesztésével. Mintha a magyar alkotó erő vele 
együtt sírba szállt volna. Utódai hosszú 40 esztendeig rágódtak az 
ő örökségén, sőt mintha egyik-másik igen fontos elvét a gyakorlat
ban lanyhábban hajtották volna végre, mint annakelőtte.
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Még akkor sem tudtak a régi ösvényről letérni, amikor Zsig- 
mondovits Mihály, a váci intézet akkori igazgatója, 1866-ban Bécs- 
ben járt s résztvett azon a gyűlésen, amelyen Hill Mór, a nagy 
reformátor előadta korszakot alkotó reformeszméit, melyek a német 
módszert is új mederbe terelték és mindenfelé egy szebb jövőnek 
az alapját vetették meg.

Uj irányt azonban csak új embertől lehetett várni, és pedig 
olyantól, aki képes magát a régi eszméktől mentesíteni s az újakat 
nemcsak felfogni és megérteni, hanem a gyakorlatban végre is haj
tani. Ilyen ember volt Fekete Károly, ki Zsigmondovits Mihály 
nyugalomba vonulása után 1873-ban lépett a váci intézet élére.

Fekete Károly egész leikével és minden igyekezetével azon 
volt, hogy a tiszta német módszert a siketnémák váci intézetében 
meghonosítsa. És ámbár magasra nyúló akadályok tornyosultak 
igyekezete elé, azért mégis már igazgatóságának első évében ki
mondatta, hogy: „követve az úgynevezett német módszert, főgond 
leend fordítva a hangbeszédre és az ajakmozgásról való leolvasásra“, 
valamint hogy: „Ennek alapján a növendékek az egyesített tárgyi 
és alaki nyelvoktatás alkalmazásával, a jelbeszéd és a betűk újj- 
jelölésének kizárásával, élőszóval nyernek úgy a nyelvtanból, mint 
a többi tárgyakból oktatást“.

Feketével tehát új korszak köszöntött be a hazai siketnéma- 
oktatás terén. A nyelvoktatás megfelelőbb alapra helyeztetett, de 
amíg a nyelvoktatásból beszédtanítás lett, hosszú vajúdáson ment 
keresztül. Fekete Károlyig azon tanakodtak, hogy az íráson és jel
beszéden alapuló nyelvoktatásban mekkora helyet biztosítsanak a 
hangbeszédnek. Utána pedig a nyelvoktatás tárgyi és alaki részé
nek egymáshoz való viszonya volt a beszédtanítás kritériuma.

Fekete Károly igazgatóságának első éveiben — az előbbi kor 
hatása alatt — még mindig erősen gramatizáltak. Működésének 
második felében azonban és különösen Krenedits Ferenc idejében 
a beszéd- és értelemgyakorlat (szemléltető nyelvoktatás) révén a 
tárgyi nyelvoktatás nyomult előtérbe. Az alaki nyelvoktatás pedig 
— előbbitől függetlenül — száraz, elméleti nyelvtanná fajult. Pivár 
Ignác ugyan élét vette a rendszeres nyelvtanításnak, de szóalaktan 
címen oly széles mederben gramatizált, hogy a tárgyi nyelvoktatás 
ismét másodrendűvé vált és minden tantárgyat úgyszólván ez uralta. 
Valamivel kölcsönösebb viszonyba hozta egymással a tárgyi és 
alaki nyelvoktatást Roboz József. Ő azonban oly előre (olvasóköny
vekben) megírt beszédanyagon akarta a siketnémát a beszédre meg
tanítani, mely a gyermek kifejezésre jutni akaró érzelem- és gon
dolatvilágának meg nem felelt s így Roboz József olvasókönyvei 
és társalgási füzetei, mint kevésbbé célravezető eszközök, csakhamar 
letűntek a siketnéma-oktatás színteréről.

Az egymást követő igazgatók tehát, mint láttuk, gyors egy
másutánban a legkülönfélébb irányzatoknak hódoltak. A beszéd
tanítás skáláján a legkülönbözőbb hangokat váltották ki. összhang- 
zatos akkordot azonban egyik sem tudott fogni. Hol a beszédtanítás
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alaki, hol meg a tárgyi részének túlságos erőltetése rontotta el a 
nyelvoktatás harmonikus egységét. .

Ott élt az emberek ajkán Hillnek híressé vált mondása: „Úgy 
tanítsd a siketnémát beszélni, amint az épérzékű sajátítja el a beszé
det“. De senki sem tudott ennek helyes értelmet adni s még kevésbbé 
azt a gyakorlatban megvalósítani.

Sokan voltak már akkor, akik a nyelvoktatásnak akkori álla
potával nem voltak megelégedve. Lelkűket egy ideálisabb eszme 
hatotta át és egy tökéletesebb cél felé törekedtek. Éreztük mind
annyian, hogy a céltalan kisérletezésnek véget kell vetni s hogy 
a siketnémák beszédtanítását biztosabb alapra kell fektetni. A cél
hoz vezető utat azonban csak nem sikerült megtalálni. Yégre kivált 
a sok közül egy ember, aki gazdag szellemi kincseinek egész tárhá
zával, a legnemesebb becsvágytól vezéreltetve, az ügy élére állt. 
Uj húrokat kezdett pengetni s azokon egészen új, addig soha sem 
hallott hangokat szólaltatott meg.

Halljunk csak egynéhányat ezek közül:
„A siketnémák iskoláinak oly nyelvoktatást kell végezniük, 

melyet a családi iskola nyújt az ő neveltjének s míg ez végrehajtva 
nincs, addig a népiskolai értelemben vett beszéd- és értelemgyakor
latok, olvasmánytárgyalás, fogalmazás stb. tanítása időelőtti és 
téves irányt jelent. Minden fokon és minden alkalommal szem előtt 
tartandó, hogy a társalgási, a közvetlen beszélgetési forma az, mely 
a siketnémát beszélővé teszi.“

„A beszédanyagot oly körből kell venni, melyet a tanuló ismer, 
melyben él, vagy amely iránt legalább is élénken érdeklődik.“

„A gyermek megnyilatkozási kedve nem a tudományos nyelv
tan formái szerint alakul s ezért a nyelvalakok tanmenetét is nem 
a tárgyak, személyek önkényes csoportosítása, sem nem a nyelvtan 
sorrendje állapítja meg, hanem mindig a beszélni akaró siketnéma 
énje, az ő érzés- és gondolatvilága, mely kifejezésre kíván jutni.“

„A nyelvalakoknak tudatossá tételére nem tud senki oly kitű- 
nőleg szemléltető alkalmat elővarázsolni, mint amilyent a hivatlan 
alkalom nyújt: a nyelvalaktani ismeretek az eleven szemlélet érde
kében nem különválasztott órákon, hanem magával az igaz szem
lélettel együtt tervszerűen, a beszélgetés kapcsán, annak szerves 
részeként nyújtandók.“

„A nyelvalakokat azonban mégis külön-külön is szemléltetni 
kell, hogy amiket a gyakorlat elég sokszor nem ismételtethet s az 
emlékezet meg nem tarthat, s amit a tanuló önmagától ki nem ala
kíthat, azt az összetevés, gondolkodás, öntevékenység útján a ha
sonlóság és különbség alapján a szem is segítsen észrevenni, hogy 
a logika erejével az elme is könnyebben megfoghassa, megjegyez
hesse.“

És e hangok lelkűnkben visszhangra találtak. Megértettük 
és a megértés nyomán megindult a javítás, tökéletesítés munkája. 
Nem sok idő tellett belé és kész volt a külföld által is megbámult 
egységes tanterv. Tantervűnk ugyan közös munkánk gyümölcsé, de
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az eszméket, az irányelveket, a lelket Borbély Sándor adta a maga 
gazdag leikéből. Ö is belemarkolt a beszédtanítás fönnebb említett 
skálájába s akkordjában a különböző hangok symfonikus egységbe 
olvadtak össze. „A külön, célzatos szemléleti, nyelvtani, társalgási, 
olvasmányi és fogalmazási oktatást egygyé vonva, társalgási alapon 
oly beszédtanítás végzendő, mely minden más feladatot mellőzve, 
egyedül azt célozza, hogy az alkalomszerű jelenségekben rejlő, azok
hoz fűzhető anyagon tanuljon meg a néma beszélni.“

A tanterv, mint láttuk, egészen új mesgyéket vágott a siket
némák nyelvoktatása terén. Útbaigazítást a benne közölt módszeres 
utasítások nyújtottak. A tanterv liberális alapelveit azonban külön
féleképen kezdték értelmezni. Szükség volt tehát egy helyes értel
mezőre, egy vezérkönyvre. Hogy ennek megírását ismét másra, mint 
a tanterv szellemi apjára, Borbély Sándorra bízni nem lehetett, 
magától értetődik. És Borbély Sándor lelkes munkássága folytán 
megszületett a vezérkönyv is. A vallás- és közokt. miniszter úr 
áldozatkészségéből meg is jelent és szinte 2 hónap óta közkézen 
forog. Jól tudom, hogy nagyobb vágygyal könyvnek a megjelenését 
még nem várták, mint amilyennel ezt mi vártuk és mohóbb érdek
lődéssel könyvet még nem olvastak, mint amilyennel ezt a könyvet 
mi olvastuk. Nem lehet tehát célom ezt a munkát önöknek most 
részletesen bemutatni. Sőt időpazarlásnak volna tekinthető, ha csak 
úgy általánosságban is a vezérkönyv céljáról, beosztásáról stb. akar
nék egyet s mást elmondani. Nem! Nem untatom a közgyűlés m. t. 
tagjait ezzel.

Kötelességemnek tartom azonban e mű jelentőségét úgy a 
hazai, mint a külföldi szakirodalomra vonatkozólag, habár csak 
röviden is, jellemezni. Schwarczer Antalnak 1817-ben megjelent 
,,Lehrmethode“-ja óta sem a magyar, sem külföldi szakirodalomban 
ehez hasonló irányú és tartalmú munka nem jelent meg. És amiként 
Schwarczer Antal említett munkájával megelőzte és túlszárnyalta 
egykori bécsi mestereit, azonképen Borbély Sándor a vezérkönyyé- 
ben hirdetett és remekbe foglalt elveivel is jóval megelőzte és túl
szárnyalta annak az iskolának a mestereit, amelynek egykor sze
rény tanítványa volt.

Mikor a német kartársak a magyar, vagy, ami mindegy, Bor
bély Sándor módszerével a saját nyelvükre lefordított tantervűnk 
révén megismerkedtek, elismeréssel fogadták és többen követendő 
példának állították oda. Erős a hitem, hogy ha most ismét mód és 
alkalom nyujtatnék nekik Borbély Sándornak előttünk fekvő vezér
könyvét megismerni, újból meghajtanák zászlójukat a magyar gé
niusz előtt és kijelentenék, hogy a siketnémák beszédtanítására az 
egyedüli helyes út csak az lehet, amelyet Borbély Sándor jelölt ki 
számunkra.

A magyar géniusz újból megmutatta, hogy tud elől járni és 
tud produkálni a világ számára is.

Schwarczer Antal idejében a bécsi módszer — leginkább az 
ő munkái révén — fénykorát élte. Hogy mi ma a magyar módszert
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fénykorára emeljük, erkölcsi kötelességünk. A lehetőséget erre Bor
bély Sándor vezérkönyve adja meg. Előre kartársak!

Az igazságnak tartozom végre azzal a kijelentéssel, hogy a 
vezérkönyvnek egyik hivatalos bírálója én voltam. Ami kifogásaim 
voltak, azokat megírtam annakidején s azokat a szerző jórészt ma
gáévá is tette és könyvének kiadása alkalmával figyelembe is vette, 
így hát különösebb mondanivalóm most erről nincsen.

A vezérkönyv megjelenésének módjáról azonban még meg kell 
említenem, hogy az a szaktanácstól előre megállapított feltételek 
alapján készült el. Nehéz feladat elé állították a szerzőt, de meg
bízatását fényesen oldotta meg. Ha mégis van hibája a vezérkönyv
nek, úgy az egy, hogy nem teljes. Nem teljes annyiban, hogy csak 
a II. és III. osztály beszédanyagát öleli fel. Az alsófokú beszéd
tanítás a IV. osztályig terjed. Kerek egész akkor volna tehát, ha 
a IV. osztály beszédanyagát is magában foglalná. De erről a szerző 
nem tehet; Az ő megbízatása csak a II. és III. osztály beszédanya
gának a feldolgozására terjedt.

Az első pályázat ugyanis a növendékek számára írandó tan
könyvekre szólt. De ezt megelőzőleg az alsófokú beszédtanítás hatá
rát, az eredeti tantervtől eltérőleg, a III. oszt. végére módosították. 
Közbe ismét a jobb belátás győzött, s az alsófokú beszédtanítás hatá
rát újból a IV. év végére tolták ki. Az újabb pályázatot azonban, 
amely most már nem a növendékek számára írandó tankönyvekre, 
hanem egy a tanár kezébe való vezérkönyvre szólt, úgylátszik, el
felejtették ennek megfelelőleg módosítani s így megtörtént, hogy a 
vezérkönyv, legalább az én nézetem szerint, csonka maradt.

Igaz, a vezérkönyv elméleti része oly világosan és oly érthe
tően magyarázza a tantervben lefektetett alapelveknek a gyakorlat
ban való megvalósítását, a II. és III. osztály beszédanyagának 
gyakorlati feldolgozása pedig oly kimerítő tájékozást nyújt az egyes 
szemléleti köröknek a tanterv szellemében való részletes feldolgo
zására, elrendezésére és a kivitel módozataira, hogy a IV. osztály 
beszédanyagának hasonló szellemben való feldolgozása szinte feles
legesnek látszik, mindazonáltal a munka teljessége kedvéért bátor 
vagyok indítványozni: 1. mondja ki a közgyűlés, hogy szükségesnek 
tartja a vezérkönyvet a IV. osztály beszédanyagának az előbbi két 
osztályéhoz hasonló szellemben való feldolgozásával kiegészíttetni; 
és 2. utasítsa a közgyűlés a választmányt, hogy eziránt a szükséges 
lépéseket a szaktanácsnál, illetve a nm. vall. és közokt. miniszter 
úrnál haladéktalanul tegye meg.*)

*) Ez értekezés tárgyalását és az idevonatkozó határozatot 1. közgyűlési 
jegyzőkönyv VII. pont. („Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1912. 8—9. sz. 160. lap.)

Jegyzet. A Borbély Sándor-féle beszédtanltási vezérkönyv postautalvá
nyon 5 (öt) koronáért megrendelhető a „Gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsáétól (Budapest, I„ Alkotás-utca 53.1 szám).
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PEDAGÓGIAI MEGFIGYELÉSEK.
A siketném ák alkalm atossága a kertészeti pályára . A S. T. 0. E.

tudvalevőleg felira to t intézett a földművelésügyi kormányhoz, amelyben 
a sn. intézetek V III . oszt. végzett növendékeinek kertész-tanulókká való 
fölvételét kéri. Hogy a snk. valóban alkalmasak a kertészi pályára, 
azt az alábbi eset is igazolja.

A m últ ősszel egy földbirtokos arra kérte intézetünket, hogy leg
alább egy évi tanulásra vegyük fel kertészét, aki tanu latlan  siketnéma 
és nagyon vágyódik az írást, olvasást és beszédet megtanulni.

Felvettük. Szeptember közepén beállított az intézetbe a tanulatlan , 
sn. kertész. Kb. 25 éves lehet. Délelőttönként 2—3 órát az iskolában töl
tött, a többi idő a la tt pedig kertészkedett. Rendbe hozta, beültette az 
intézet virágos és veteményes kertjét, üvegházat csinált. Ism erte az 
összes virágokat, zöldségfélét stb. Zsebében egész csomag papírzacskó 
volt, amelyekben a magvakat ta rto tta . A címképekről tudta, hogy az 
ábrázolt növény micsoda, mikor ültetendő s hogyan kell azt ápolni. A 
ritka  növényeket ép oly jól ismerte, m int a közönségeseket.

Hogy pedig a gyakorlatban miként vált be az ő kertészkedése, 
arról kartársaim  személyesen meggyőződhettek az ungvári közgyűlés 
alkalmával, amikor gyönyörködtek az intézet kertjében.

Megemlítem még, hogy a kir. tanfelügyelő és az agyagipari szak
iskolai igazgató úr kertjé t is ez a tanulatlan  siketnéma rendezte. n. f.

G yakorlati fogások a szám tani oktatásnál. A snk. oktatásának
eredményességét a legjobban biztosítja ennek az elvnek az érvényesü
lése: „Életet vigyünk tanításunk legapróbb részletébe is!“ Ami a siket
némát nem érdekli, abból vajmi kevés haszna lesz. A figyelem, az érdek
lődés felkeltésével, az összemunkálkodás, közös szellemi kontaktus biz
tosításával a száraznak látszó tan ítási anyagba is eleven életet viszünk. 
Ezúttal a számtani oktatás alsó fokán alkalmazható egy-pár gyakor
la ti fogásra mutatok, amelyek az érdeklődés felébresztésére alkalmasak.

A példát egyik növendékkel feliratom  a táblára és a gondolkodási 
idő után — más gyermekkel fejtetem  azt meg. (A feliratás u tán, a gyer
mekek még nem tudják, ki fogja azt m egfejteni; csak a gondolkodási 
idő letelte után  nevezek meg valakit.)

M iért teszem ezt? Azt tapasztaltam , hogy így a gyermek sokkal 
bátrabban és sokkal gyorsabban gondolkodik, m int ha egymaga végzi 
az írást és megfejtést. Lelke elfogulatlanabb, biztosabban számol.

Az összeadási példák pótlással való megfejtésére így eszméltettem 
növendékeimet: 11 növ. volt. Előző nap meghagytam a szolgának, hogy 
4 széket vigyen ki az osztályból valamelyik üres terembe. Másnap reg
gel bemenvén az osztályba — minthogy 7 szék volt —  csak 7 gyermek 
tudo tt leülni, a többi 4 kénytelen volt állani. F elirtam  a táblára 
7 +  ? =  11; vagyis 7 szék van, m ennyit kell még behozni, hogy mind 
a 11 gyermek leülhessen? Rögtön megfeleltek növendékeim, hiszen 
ott állott a 4 gyermek. A székeket behozattam s a példa meg volt 
fejtve: 7 +  4 =  11.
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Ehhez hasonlóan igen sok példa szemléltethető a kivonásnál, szor
zásnál és osztásnál is. A gyermekek egyenként és összesen élénken gon
dolkodnak a műveletek megfejtésének ilyetén való szemléltetésénél és 
a holt számtan egyszerre élni kezd lelkűkben. 8 eh.

LAPSZEMLE.

Revue générale de l’Enseignem ent des Sourds-M uets. (Francia 
Siketnéma-Oktatás.) X IV . évf. 1912. m ájus-június. 1—2. szám. Meg
jelenik minden hó 15-én, aug. és szept. hónapokat kivéve. Szerkeszti 
és kiadja a párisi nemzeti intézet tan ári kara. Nyomtatva az intézeti 
könyvnyomdában. Előfizetési ára egy évre 9 frank.

Tartalom : Beköszöntő. B. Thollon. —- Abbé de l’Epée születésének 
200. évfordulója. B. Thollon. — A párisi nemzeti intézet támogatásával 
a felnőtt siketnémák által rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitása. 
M. Dejean. — A snk. kiállítása. Gábriel V idit. —  A 200. évforduló 
ünnepélyei. A. Legrand. —• A snk.-at gyámolító közp. egyesület pénz
tárosának jelentése. B. Thollon, pénztáros. —- 2 képmelléklet. — Hírek. 
— Lapszemle. — Vegyesek.

B. Thollon a párisi intézet alapítójának, a francia módszer-, a mes
terséges jelmódszer megalkotójának, a snk. nemesszívű barátjának —- 
Abbé de l’Epée-nek érdemeit m éltatja születésének 200. évfordulója al
kalmával. —  M. Dejean a snk. párisi nemzeti intézetében, az intézet 
támogatásával a felnőtt snk. által rendezett kiállítás ünnepies meg
nyitását ír ja  le. A kiállítást Abbé de l’Epée születésének 200. évforduló
jának emlékére rendezték. A megnyitó ünnepélyen részt vett a keres
kedelemügyi miniszter, a belügyminiszter, a tudományos és politikai 
világ számos előkelősége stb. Gábriel V id it a kiállítást Írja  le. Négy 
osztályból állott: í .  Festészet. I I . Szobrászat. I I I .  Nyomda-ipar. IV . É pí
tészet és díszítő művészet. M ind a négy osztályban 23 sn. művész vett 
részt kb. 200 nagyobb művel, ezekből sok valóban művészi értékű és 
számos kisebb művel. Egy m utatót is adtak ki, amely az összes műveket 
feltün teti és megmagyarázza. Nyolc művész előkelő kitüntetésben ré
szesült. Mintegy 20 mű Abbbé de l’Épée életéből m erítette tárgyát. —- 
A. Legrand az Abbé de l’Épée születésének 200. évfordulója alkalmá
ból, 1912. júl. 31-től aug. 4-ig rendezett ünnepély program m ját közli. 
Jú l. 31, A vendégek fogadása, ismerkedés. Aug. 1. Ünnepi gyűlés a 
Sorbonne egyetemen, a nemzeti intézet és a snk. múzeumának meg
tekintése. Aug. 3. Ünnepi mise a Saint-Roch székesegyházban, a Seine- 
kerületi intézet megtekintése. Aug. 4. K irándulás Versaillesbe, Abbé 
de l’Épée szülővárosába, bankett. Az ünnepi gyűlés legérdekesebb tárgya 
Cloud (Egyesült-Államok) értekezése, melyben a vegyes-módszer ált. 
alkalmazását ajánlja. —  A sn. oktatásügy népszerűvé tételére, fejlesz
tésére egyesületet alakítottak (1912. május 11.), melynek érdekkörébe 
vonták a „Revue générale . .  t “ és a „Bulletin in te rn a tio n a l. .  t “. —  A 
közp. gyámolító egyesület vagyona: 114.517-25 frank. Bevétele volt:
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6.089-10 frank. Kiadása: 3.748-80 frank. A belügyminiszter 1911-ben
750 frankkal, P aris városa 300 frankkal segélyezte az egyesületet. A 
csinos kiálítású és tartalm as szaklapot két képmelléklet díszíti. Az 
egyik a k iállítást rendező bizottság és a kiállító siketnémák csoport
képét, a másik kép a kiállítás egyik term ét ábrázolja. 8 eh. A.

HIVATALOS RÉSZ.
Egyesületünk választmánya szept. utolsó harmadában Vácott

—  a Cházár-ünnepélylyel kapcsolatban —  gyűlést, tart.

*

A július 2-án és 4-én Borbély Sándor elnöklésével U ngvári ta r to tt 
választmányi gyűlésen részt vett: K lis Lajos tb. elnök, K egler Ferenc 
titkár-szerkesztő, Yölker József pénztáros; Y áradi Zsigmond, Mlinkó 
István, Szotfrid József, K lug Péter választmányi tagok, Szentgyörgyi 
Gusztáv jegyző és több egyesületi tag.

I. Az elnök jelenti, hogy Seháffer Károly tb. elnök ravatalára
— egyesületünk nevében — koszorút te tt, temetésén búcsúszót mondott. 
A választmány méltányolva az elbunytnak érdemeit, részvétének e jegy
zőkönyvben is kifejezést ad.

II . Tudomásul vette  a választmány, hogy a) az állami tisztviselők 
orsz. kongresszusát egyesületünk üdvözölte; b) a jolsvai tagtársak  sike
res munkálkodást kívánnak; c) a végrehajtó-bizottsággal közöltetett S i
mon József lemondása és dr. B ihari K ároly megbizása; d) a szaktanács 
értesítte te tt a lap átengedés módjáról; e) a Pesti m agyar kereskedelmi 
bank felajánlja a bankári teendők ingyen végzését; f)  Wlassics Gyula a 
születése 60-ik évfordulójára küldött üdvözlést megköszönte; g) az új 
tagok é rtesítte ttek ; h) a földmivelésügyi m iniszter úrhoz kérést intéz
tünk a siketnémáknak kertészAanulókul való alkalmazása ügyében; 
i) Lád Károly polg. isk. igazgató 40 éves tan á ri jubileum án a titk á r 
képviselte egyesületünket, am it az ünnepelt levélben megköszöni; j) 
a jolsvai új bizalmi-férfiú: Rieger György; Te) bizalmi-férfi választására 
a debreceni tagtársak is felkérettek; l) a Seháffer K ároly halála alkal
mával megjelent h írlap i közleményeket a temesvári bizalmi-férfiú szíves 
volt az ira ttá r  számára megküldeni; m) a kolozsvári tag társakat meg
kértük: képviseljék egyesületünket az Orsz. Polgári Iskolai Egyesület 
gyűlésén; n) Leitner soproni polg. isk. igazgató tavaly késve kapta 
egyesületüktől a képviseltetési megbízást, — utólagosan kim enti magát.

I I I .  Tagokúi 1. Szépfalusi Ferenc pozsonyi kartársunk  — Borbély 
Sándor ajánlatára — rendes- és 2. B áthory Károly, a snk. váci in té
zetének gondnoka — Záborszky Árpád ajánlására —  pártolóként vétet
tek fel.

IV . K im ondta a választmány, hogy ezentúl a pártoló tagoknak is 
küldendő az egyesület lapja.

V. Lemondásukat bejelentették: H ertilla  Szilárd, Taritzky Ferenc
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és Orbán Nándorné szül. W iller Gizella. W. tagdíjtartozását a választ
mány törli; H . és T. fizetési kötelezettsége dee. 31-éig ta rt.

VI. A pénztári jelentést és a költségvetést elfogadva, kim ondta a 
választmány, hogy a hátralékok 2—3 K-s részletekben fizetendők; ahol 
a tag- és lap díjaknak havi 1 K-s részletekben való lerovása nincs meg, 
ott ez a mód figyelembe ajánlandó.

V II. A tanárok özvegyeit és árváit segítő orsz. egyeseületbe való 
belépés ügye felett — a titk ár ajánlatára —- a választmány nap i
rendre tért.

V III . A titk á ri és szerkesztői jelentést a választmány a közgyűlés 
elé terjeszti.

IX . Az indítványok  során foglalkozott a választmány a) a köz
gyűlésből küldendő üdvözlésekkel; b) a dr. B ihari-féle „Állandó bizott
ságok“ c. tervezettel; c) az izr. siketnémák intézetében működő k a rtá r
sak ügyével; d) tiszteletbeli tagok ajánlásával; e) a fizetés, nyugdíj, 
rangsor és korpótlék ügyével. (Az idevonatkozó határozatok a közgyűlési 
jegyzőkönyvben olvashatók. V. ö...........1.)

X. Felolvastatott a márc. 31-iki választmányi gyűlés jegyzőkönyve.
Hitelesítők: Klis Lajos és Mlinkó István. K.

Siketnémák nagygyűlése.
A „Cházár András Orsz. Siketnéma-Otthon‘‘ — összefogva 

a snk. budapesti köreivel — aug. 18—20-án rendezte a magyar siket
némák I. nagygyűlését, amelyen mintegy 250-en vettek részt, köz
tük több bécsi, gráci és szlavóniai sn. és a váci, budapesti, körmöc- 
bányai intézetből a snk.-nak néhány tanára.

17-én volt az ismerkedés; 18—19-én a régi képviselőházban 
a gyűlés. Elnökké Breuer Ármin, jegyzővé Schock Lipót, Wald- 
mann Henrik, Tóth Mihály és Budai István választatott. A gyűlés 
elején Őfelségéhez üdvözlő táviratot küldtek. A gyűlést sokan üdvö
zölték (magánosok és egyesületek is) levélben, táviratban, a részt
vevők jellel.

A gyűlés a következő tíz indítványt tárgyalta:
I. Dr. Bihari Károly siketnéma-intézeti tanár: Az intézetben 

a hangzó-beszédoktatás hasznossága vagy feleslegessége felől a si
ketnémák véleményének összegyűjtése és az adatgyűjtésre 5 siket
néma és 5 siketnéma-intézeti tanárból álló bizottság kiküldése.

II. Breuer Ármin: 1. A gyógypedagógiai tanárképzőben a 
jelbeszéd-tantárgy kötelezővé tétele. 2. Önálló siketnéma-iparosok 
támogatása siketnéma-intézetek által. 3. Bírósági tárgyalásoknál 
tanult siketnéma tolmács alkalmazása. 4. A letárgyalt indítványok 
végrehajtására választandó bizottság kiküldése.

III. Budai István: A választójognak a siketnémákra való ki- 
terjesztése.

IY. Molnár István: l .A  jelbeszédnek mint tanítási eszköznek 
az intézetben való használása. 2. A siketnémák külön jogvédelemben
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való részesítése, adott esetben siketnéma tolmács alkalmazása a ha
tóságoknál. 3. A siketnémák alkalmazása állami és városi üzemek
ben. 4. Önálló siketnéma-iparosok támogatása közhivatalok és 
gyógypedagógiai intézetek által munka-megrendelésekkel. 5. Siket
némákra nézve a hadmentességi adó eltörlése. 6. Mondja ki a nagy
gyűlés, hogy felhívja Magyarország összes siketnémáit a „Cházár 
András“ Orsz. Siketnéma-Otthonba való belépésre. 7. Mondja ki 
a nagygyűlés, hogy a Magyarországon levő összes önálló siketnéma- 
iparosok jelentsék be, saját érdekükben, cégüket a „Cházár András“ 
Orsz. Siketnéma-Otthonba.

Y. Neuschlosz Gyula: Tanult siketnémák alkalmazása a siket- 
néma-intézetekben.

VI. Schock Lipót: 1. A II. Siketnéma-Nap megtartásának ide
jéről. 2. Az összes hazai siketnéma-intézetek értesíttessenek a mi
nisztérium útján az Otthon létezéséről, valamint kéressenek fel a 
munkás-szervezetek, hogy siketnéma tagjaikat az Otthonba belépni 
kötelezzék.

VII. Tóth Mihály: A siketnéma iparostanonc-iskola álla
potáról.

V III. Vertik Gábor: Követelje a nagygyűlés a jelbeszéd taní
tását a siketnéma-intézetekben.

IX. Waldmann Henrik: 1. A siketnéma-gyermekek intézeti 
kiképzése a 14. életévükig. 2. Az igazságszolgáltatás gyakorlása a 
siketnémákkal szemben.

X. Weisz Zoltán: A siketnéma-intézetek mellé internátus ál
líttassák.

Eredmény — az indítványok sorrendjében:
I. A gyűlés rendezőiből 6 tagú bizottságot választottak; 6 

tanár megbízására a siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületét 
kérik meg.

II. (E pont tárgyalása alatt Neuschlosz Gyula elnökölt.)
1. Indokolás: Jellel könnyebben tudnának magyarázni a tanárok; 
a jelölteket a jelelésre egy művelt sn. tanítaná. Elfogadták. 2. E l
fogadták azzal az értelmezéssel, hogy az intézetek sn. iparosokkal 
dolgoztassanak. 3. A sn. tolmács a siketnéma-intézeti tanár mellé 
rendeltetnék. Elfogadták. 4. A határozatokat az I. pontban jelzett 
6 tag fogja végrehajtani.

III. Kérni fogják, hogy az új törvény a snk.-nak egyenlő 
jogot adjon a hallókkal.

IV. 1. Elfogadták oly értelmezéssel, hogy a hangzóbeszéd 
tantíása szükséges, de amellé kérik a jelbeszéddel való tanítást is.
2. Elfogadták oly értelmezéssel, hogy arra addig van szükség, míg 
a tanárok nem ismerik a jelbeszédet. 3. Indokolás: A magánválla
latok kevésbbé alkalmazzák a snk.-at. Elfogadták. 4., 5., 6., 7. E l
fogadták a 6. pontnak oly értelmezésével, hogy az egyes körök, 
mint fiókók megmaradhatnak.

V. Külföldi példákra hivatkozva elfogadták oly értelmezés
sel, hogy a torna, rajz és kézügyesség tanítására képesített snk. 
alkalmazását kérik.
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VI. 1. Általában 3 évenkint nagygyűlést tartanak; a II. — 
Cházár András halálának 100. évfordulójára való tekintettel — 
1916-ban lesz. (1913-ban Grrácban, 1915-ben Bécsben lesz nagy sn. 
ünnepély. A gráciák egyúttal meg is hívták a magyarokat.) 2. E l
fogadták.

VII. Kérik az iparostanonc-iskola ellenőrzését.
V III. A világlátott indítványozó azt állítja, hogy ahol jele

léssel magyaráznak, ott a snk. értelmesebbek; Sidneyben nemcsak 
a sn. intézet értesítőjén van a kézi abc, de ott a hallók is tanulják 
a jelelést. Az indítványt elfogadták.

IX. 1. Kérik, hogy az intézetek ne bocsássák ki növendékeiket 
14 éves koruk előtt, mert addig tanoncok nem lehetnek és időközben 
elzüllenek. 2. Kérik a bíróságokat a snk. ügyeinek körültekintő tár
gyalására.

X. Többek, köztük a bécsiek hozzászólása után elvetették.
A gyűléssel kapcsolatban az Otthon helyiségében leleplezték,

megkoszorúzták Cházár András képét és koszorút tettek Fochs An
tal sírjára is. Breuer Ármin mindkét helyen beszédet mondott. A 
gyűlésről több fénykép készült. (Megrendelhetők az Otthon titká
ránál: Molnár István, Budapest, V III., Szigetvári-u. 22.) Az ün
nepi ebéden sok köszöntőt jeleltek. (Prochászka osztrák siketnéma 
a 48-as időket dicsőítette.) Vacsora közben a „Dupla ember“ elő
adásán szórakoztak; Sohr Adolf a Rákóczi-indulót jelelte. 18-án 
d. u. az Állatkertet, 19-én az Angol-parkot nézték meg.

20-án Vácra mentek a gyűlés tagjai, ahol az intézet kertjében 
megkoszorúzták Cházár A. szobrát. I tt  Schock Lipót beszélt. A te
metőben leleplezték, megkoszorúzták Oros Kálmán síremlékét. 
Breuer A. ismertette Orosnak a snk. társadalmáért végzett mun
kálkodását. Beszélt még a sírnál Molnár István is.

D. u. az új „Siketnéma Sport-Club“ mérkőzött a „Váci Sport- 
Egyesület“ I. labdarugó csapatával. Eredmény 8:2 a váciak javára. 
A snk. játékáról elismeréssel szóltak.

A bécsiek jól érezték magukat; dicsérték magyar sorstársaik 
udvariasságát és meghatottsággal búcsúztak el.

*

A magyar siketnémák I. nagygyűlését, amit a bizottság for
mailag körültekintéssel készített elő — értékének megfelelőleg mél
tányoljuk. A határozatokkal érdemileg ezúttal nem foglalkozunk.

Kívánatos lett volna az indítványok rokon-pontjainak össze
egyeztetése és együttes tárgyalásra való előkészítése, valamint a 
napirendnek a gyűlésen résztveendőkkel előzetesen való közlése.

Az indítványoknak idejében való megismerése tartalmasabbá 
tette völna azok megvitatását és igy fokozottabb mértékben bizto
sítható lett volna a gyűlés határozatainak értéke.
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VEGYESEK.
A M agyar K irá ly i Folyam  és Tengerhajózási Részvénytársaság

által az iskolai tanulm ányi hajókirándulásokon résztvevő tanulóifjúság
nak, valam int általában a tanszemélyzetnek nyú jto tt utazási kedvezmé
nyekről a m. kir. vall.- és közokt. m inisztertől 1912. jú lius 10-én kelt 
1289. eln. sz. a la tt lapunk a következő értesítést kapta: „A Magyar 
K irályi Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság 15484. A. I— 911. 
szám ala tt hozzám intézett értesítése szerint, az iskolai tanulm ányi 
hajókirándulások előmozdítása érdekében a következő utazási kedvez
ményeket engedélyezi:

Nyilvános jelleggel felruházott tanintézetek tanulói és az azokat 
kísérő tanerők, ha a társaság hajóin tanulm ányi kirándulást tesznek, a 
rendes menetdíjból 50% kedvezményben részesülnek abban az esetben, 
ha a kirándulásban legalább 10 tanuló vesz részt. Em ellett két tiz éven 
aluli tanuló egy féljegygyel utazhat.

E  kedvezmény igénybevételénél elegendő, ha a kirándulás vezetője 
a beszálló helyen a tanin tézet igazgatóságának hivatalos pecsétjével el
lá to tt igazolványát felm utatja, amelyben az utazás célja (pl. tanulm ányi 
kirándulás) a beutazandó útszakasz s az utazó tanerők és tanulók nevei 
bennfoglaltatnak.

Minden tíz fizető tanuló u tán  egy teljesen szegénysorsú tanulónak 
külön kérelemre a társaság igazgatósága egészen díjmentes utazást is 
engedélyez.

A budapest-visegrád-dömösi vonalon azonban e kedvezmény egye
lőre csakis köznapokon érvényes, vasárnapokon és ünnepnapokon nem.

A tanintézeteknek engedélyezett eme kedvezményen kivül a nyil
vános jelleggel felruházott tanintézetek tanára i és tan ító i (tanárnői és 
tanítónői), nemkülönben azok szorosan vett családtagjai (u. m. feleség, 
törvényes, még keresetképtelen gyermekek, úgyszintén a gyermekeket 
kísérő cselédek) a társaság összes vonalain és menetrendszerű személy- 
szálllító hajóin félárú m enetjegygyei utazhatnak.

A Magyar K irály i Államvasutak által részükre k iá llíto tt félárú 
menetjegyek váltására jogosító arcképes igazolványok a társaság sze
mélyhajóira is érvényesek.

E rről az érdekeltek ez úton értesíttetnek.
A m iniszter helyett: Náray-Szabó á llam titkár.“

A hivatalos lapból. A m. kir. vall.- és közokt. m iniszter A) át
helyezte: Eötvös Lászlót a snk. egri intézetétől a snk. kecskeméti in té
zetéhez, L ett Józsefet a snk. váci intézetétől a snk. kecskeméti intézeté
hez, Fehérváry Sándort a snk. kecskeméti intézetétől az ifjú  vakok 
szegedi intézetéhez, Wayán Ferencet a snk. temesvári intézetétől a snk. 
pozsonyi intézetéhez, Nécsey Jánost a snk. kaposvári intézetétől a snk. 
szegedi intézetéhez, Medgyesy Jánost a snk. budapesti intézetétől a snk. 
temesvári intézetéhez, Deschenszky N ándort a borosjenői gyógypeda
gógiai intézettől a snk. soproni intézetéhez. —  B) Véglegesítette: Klam- 
pfer  Ferenc, Z su tty  Béla, Fos István, Szép  József, Zengő Péter, Katona  
Géza, Varga Róbert, Ürmösi Jenő, Jónás A. Jenő, Fehérvári Sándor,
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S zírt János, Vollmann  János, Milassin Gyula, Mayer Dezső, Maár 
János, Molnár A ntal és Szász József kartársainkat. — 0 ) A  gyógy
pedagógiai tanárképzőbe ösztöndíjas hallgatókká: Leopold Rezső, Z .K is s  
János,Kákonyi Sándor, Ruszwurm  Kálmán, Faragó Béla, Tantó József, 
Pető János, N ém ethy  Kázmér, Gyömöry Alfonz, László Géza, Gáspár 
Árpád és K árpáti Ottó folyamodók felvételét engedélyezte. —  D) Rang
soron kívül kinevezte: Gogola A ladár(Vác), Bessenyei Elemér(Borosjenő), 
Konrád György (Körmöczbánya), Schnell József (Debreczen), Fial- 
kovics Gyula (Ungvár), Zsenaty  Dezső (Eger), Bárczy Gusztáv (Buda
pest, Wtáok-), Füzessy Árpád (Budapest, gyógyp. int.), Barta  Jenő (Ko- 
lozsvár, vakok), Hajdú  Lajos (Kaposvár) I I .  éves hallgatókat.

A szaktanács júl. 6-ki gyűlésének tárgyai: 1. A gyógypedagógiai-inté
zetek 1912— 13-iki tanerőszükséglete; 2. A gyógyped.-képző vizsgájának 
jegyzőkönyve; 3. Az I. éves hallgatók alapvizsgájáról szóló jegyzőkönyv; 
4. A snk. váci int. igazgatóságának felterjesztése az ipari foglalkoztató
ról; 5. A tankötelezettségi törvényjavaslat; 6. A snk. bpesti int. ra jz
tanárának tanulm ányútja; 7. A snk. ungvári intézetének felterjesztése 
az iparos-tanonciskoláról; 8. A fiumei kormányzóság felterjesztése gyógy
pedagógiai intézet létesítése irán t; 9. A brassói kisegítő iskola á tira ta  
a Néptanítók Lapja tárgyában; 10. A snk. debreceni int. rk. hitoktató
jának szakvizsgájáról szóló jegyzőkönyv; 11. Véglegesítések; 12. Óra
rendek, óratöbbletek; 13. Biztosi jelentések.

Közgyűlési jegyzetek. A Máv. jobbparti üzletvezetősége egyesüle
tünknek egy nagy külön, közvetlen kocsit adott az oda- és visszautazásra. 
Ide csatlakoztak az elnökséggel Budapestről induló főcsapathoz Gödöllőn 
a váci-, Füzesabonyban az egri-, Miskolcon a körmöcbányai- és Osapon 
a szegedi tagtársak. I t t  az ungvári testü let nevében Schulm ann Adolf 
kartársunk köszöntötte az érkezőket.

Az ungvári állomáson a város nevében —  nagy közönség élén — 
dr. Országh Jakab tiszti főorvos üdvözölte az egyesület tag ja it, m int 
a város vendégeit. Ezt .elnökünk megköszönvén, a fellobogózott utcákon 
hosszú kocsisorban vonultunk a snk. intézetébe — szállásunkra. Az is
merkedés és az ünnepi ebéd a Széchenyi-ligetben volt. M indkettőn kép
viselve volt a helyi társadalom.

Az ebéden köszöntőt mondtak: a k irályra (Borbély S.), elnökünkre 
(Lőrinczy Jenő), a vendégekre (dr. Ország Jakab), Papp A ntal püs
pökre és képviselőjére —  Gébé Péter kanonokra (Záborszky Árpád), 
Ung vármegyére, Ungvár városra és Lőrinczy J . alispánra (K lis Lajos), 
Fincicky Mihály polgármesterre és képviselőjére — dr. Mocsáry M ik
lósra (Váradi Zsigmond), H idasi Sándor kir. tanfelügyelőre (Simon 
József), Gébé Péterre (Mlinkó István), Berzeviczy István  rendőrkapi
tányra (Szabady Géza), a hölgyekre (Berzeviczy I.), a helyi sajtóra 
(Szentgyörgyi Gusztáv), K lis Lajosra (Gönczi Gyula), Scholtz Lajos 
igazgatóra (Lőrinczy Jenő), intézményünk tám ogatóira (Scholtz Lajos), 
Scholtz Lajos házigazdára (Paull István), az egyesületi tagok össze
tartására  (H idasi Sándor). Gyűlés u tán  m egtekintettük a város intéz
ményeit, gyár- és ipartelepeit.

A Neviczkére és Munkácsra tervezett kirándulás — a kedvezőtlen 
idő m iatt •— elmaradt.

ÍJ>
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A közgyűléssel kapcsolatban —  a vármegyeház két szobájában -—- 
kézügyességi kiállítás volt, amiről külön is meg fogunk emlékezni.

Ungvár társadalm a megbecsüléssel fogadott bennünket, sőt túlzás 
nélkül mondhatjuk, ünnepeltetésben volt részünk.

A megtisztelést azonban nem tu lajdonítjuk  egyéninek, személyre 
szólónak. Ügyünket illeti az, amelynek munkásai vagyunk; egyesüle
tünknek szólott az, melynek tagjaiként o tt megjelentünk. Ungvár meg
értette  törekvéseinket, méltányolja működésünket.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyesületünk második évtizedé
nek megkezdéséről és jövő terveinkről mindenképen méltó keretben szá
moltunk be.

Házasság. H ochrein Lajos budapesti kartársunk aug. 17-én kötött 
házasságot K éri Erzsikével, Nagyperkátán.

A siketném ák tem esvári intézetének felügyelő-bizottsága az in té
zet fennállásának 25. évében elhatározta az intézet átalakítását, k i
bővítését. Az átalakíto tt intézetnek ünnepélyes felavatása és átadása 
jún. 23-án volt.

A siketek nemzetközi szövetsége Berlinben megalakult, amelyhez 
a világ minden részéből nagy számmal csatlakoztak a siketek és nagyot
hallók. Céljuk, hogy a siketek sorsa lehetőleg megkönnyüljön. A gyűlés 
lefolyása igen érdekes volt; a szónokok torkukszakadtáig kiabáltak, a 
hallgatóság pedig a legmodernebb hallócsövekkel volt fölszerelve. A 
határozati javaslatokat, félreértés elkerülése céljából, táblára is fölirták. 
A gyűlés elhatározta, hogy legelőször is a siketek statisztikáját á llít
ta tja  össze.

B eküldött könyv. „Balaton“, a Balatoni Szövetség kalauza. 10 fill. 
bélyeg beküldésével megszerezhető a szövetség titk á r i hivatalától, —- 
Balatonfüred.

A snk. budapesti áll. intézete in ternátusának építését július 8-án
megkezdették.

Nyugtázás. Folyó évi január hó 1-től a következő összegek folytak 
be egyesületünk pénztárába: I. Tagsági díjaiéban: Borbély Sándor 
1912-re 5 K., Együd Lajos 1903-ra 5 K., 1904-re 1 K., Scháffer Mátyás 
1912-re 3 K., Kondra Mihály 1912-re 3 K., Vas István 1912-re 3 K., 
Lett József 1911-re 3 K., 1912-re 2 K., Mayer András 1912-re 3 K ., 
Szentgyörgyi Gusztáv 1912-re 3 K., Yálek János 1911-re 4 '50  K., 1912-re 
1 K., V atter Ferenc 1912-re 3 K., Yissi János 1910-re 5 K., 1911-re 1 K., 
Bartókné W eiser Adél 1912-re 3 K., Wolkóber János 1912-re 3 K., Zá- 
borszky Árpád 911-re 5 K., 912-re 1 K., Szép József 911-re 2 K., 912-re 
3 K., Györgyfy Ákos 911-re 1 K., 912-re 5 K., Szotfrid József 912-re 
3 I\., Zsemberi József 912-re 3 K., V arga Gy. Géza 911-re 5 K., Scholtz 
Lajos 911-re 2 '50Iv ., 912-re 3 K., Schulmann Adolf 912-re 3 K., Fáklya 
Károly 912-re 3 K., Tamás István 912-re 3 K. (Folytatjuk.)

Szerkesztői és kiadói üzenetek.
V. M. Z—b. Köszönöm; továbbra is kérem szíves támogatását. — Sz. 1. 

Későn jött; türelmet kérek. — Sch—n. Mindent köszönök. — Többeknek eddig 
mutatványszámot küldtem; akik kívánják a lapot: jelentsék be.
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