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Dr. Náray-Szabó Sándor nyugalomba vonult.
A király jún. 28.-án kelt legfelsőbb elhatározásával Náray- 

Szabó Sándor államtitkárt ezen állásától sok évi buzgó szolgálata 
elismerése mellett saját kérelmére felmentette.

*
Bár mi, akik legközelebbi szemlélői valánk Náray-Szabó 

Sándor egy negyedszázadot meghaladó munkás életének és legjob
ban ismerjük az annak nyomában fakadó eredményeket — melyek
nek egyik legjelentősbike, a siketnémák stb. tanítási kötelezettsé
géről szóló törvényjavaslat-tervezet is készen áll, — meg tudjuk 
érteni a pihenés után való vágyakozását, mégis — ha személyi 
ügyeinkre gondolunk — korainak tartjuk távozását.

Náray-Szabó S. ismerte a régi állapotok visszaállításáért 
folytatott küzdelmünket és az új nyugdíj-törvény alkotásakor elő
terjesztett kérelmünket jogosnak s annak teljesítését méltányosnak 
tartotta.

Ez magában véve nekünk nagy erkölcsi elégtétel és feltétlenül 
fokozza erőnket arra a következetes munkára, melynek célja az, 
hogy a jogfolytonosság elve ránk vonatkoztatva ne csak elismertes
sék, hanem teljesen alkalmaztassák is.

Meg vagyunk győződve, hogy igazságunknak minden vonalon 
való diadala senkit sem tenne boldogabbá, mint éppen Náray-Szabó 
Sándort. Vajha ez az állapot hamarosan elkövetkeznék és megérde
melt pihenésének időszakát minél tovább bearanyozná a jól végzett 
munkát kisérő nyugodt öntudat!

*
A nyugalomba vonuló államtitkárt a S. T. 0. E. — keszt

helyi közgyűlésén (jún. 30.) — az egyesület dísztagjává választotta 
és erről azonnal értesítést küldött, melyre az alábbi válasz érkezett:
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„Nagyságos Borbély Sándor siketnéma-intézeti igazgató úr
nak, Yácz.

Mélyen tisztelt Elnök úr! Örömmel értesültem hozzám inté
zett táviratából, hogy a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesü
lete az egyesület dísztagjává volt szíves engem megválasztani.

Már azon időponttól kezdve, hogy a minisztériumba beléptem 
és az emberbaráti ügykör érdekében kezdtem szolgálatot teljesíteni, 
különös érdeklődés és meleg szeretet ébredt bennem a fogyatékosok 
oktatásügye iránt, s közel 80 esztendei hivatali működésem alatt 
mindig az képezte legfőbb ambíciómat, hogy ezen a téren maradan
dót alkossak. Az Önök odaadó, önzetlen munkásságával sikerült is 
annyit elérnünk, hogy ma a gyógypaedagógia az oktatásügy terén 
nemcsak számottevő tényező, de a gyermektanulmányozásnak és 
modern paedagógiának alapjává, kútforrásává lett.

Sajnálattal szakítom meg — megrendült egészségi állapotomra 
való tekintettel — azt a munkásságot, amelyhez a szeretet annyi 
szálai fűznek, meg vagyok azonban győződve arról, hogy Önök a 
gyógypaedagógiai oktatásügynek kipróbált munkásai és lelkes apos
tolai, az ifjú generációba is oly ügyszeretetei és kötelességérzetet 
oltottak belé, hogy a gyógypaedagógiai oktatásügy fejlődése Ma
gyarországon minden időkre biztosítottnak tekinthető. Amidőn az 
irányomban dísztaggá történt megválasztásom által is nyilvánított 
megbecsülésért és ragaszkodásért hálás köszönetemet nyilvánítom, 
kérem mindnyájukat, tartsanak meg szíves jó emlékezetükben. Ha
zafias üdvözlettel Budapest, 1913. jún. hó 30. Náray-Szabó Sándor.“

„A Némák Megszólaltatása.“

Ezzel a címmel jelent meg Borbély Sándornak, a siketnémák 
váci kir. orsz. intézeté igazgatójának legújabb szakmunkája, folyó 
évnek június havában. Örömmel üdvözöljük az I. osztály számára 
kiadott értékes munkáját egyrészt. azért, mert eggyel gazdagodott 
szegény hazai szakirodalmunk, másrészt pedig azért, mert ez volna 
az érdemes szerzőnek a I I—III. osztály számára írt ,,V ez ér könyv“ 
kezdete, alapja.

De őszinte örömünk kifejezésekor nem mulaszthatjuk el egyút
tal azt sem., hogy a nyilt hangú kritika tüzében meg ne világítsuk 
Borbély Sándornak ezt a művét.

Magam is eddig 3 Ízben állítottam össze I. osztályaim részére 
hektografált képes abc-s könyvet, s ez a tény bátorított fel arra, hogy 
igazságos kritika bonckése alá vegyem szóban forgó munkát. Éppen 
ezért őszintén mondhatom, nem fogtam még szakkönyvet olyan mohó 
kíváncsisággal kezembe, mint ezt a két kötetecskéből álló munkát, 
amely elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti rész útmutatóul 
szolgál a tanárnak, míg a gyakorlati könyvecske a növendék ke
zébe való. (A szerző kiadása. A 2 kötet ára —. küldéssel — 2 K 10 f. 
A szerk.)
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Először is az elméleti résszel kell szükségszerüleg foglalkoz
nom, mert ez magyarázója a gyakorlati könyvnek és másként nem 
értenők meg kellően ez utóbbit. Megjegyzendő, bogy a teoretikai kö- 
teteeske — az első 17 oldaltól eltekintve — sem a szó szoros értelmé
ben vett elméletesés, hanem, jórészt a szerzőnek közvetlen és közvetett 
praxisából leszűrődött gyakorlati feljegyzései. És ez teszi részünkre 
ezt a művecskét becsessé, mert csak az az elmélet igaz, helytálló, 
amely a gyakorlatból szűrődött le.

Ezeknek előre bocsájtása után térjünk most már át úgy vázla
tosan a mű elméleti részének főbb szakaszaira. Mindjárt az „Elül- 
járó Beszéd“-ben igen helyesen említi fel, hogy e mű megírásánál, 
valamint az eddig megjelent magyar siketnéma abc-s könyvek rövid 
ismertetésénél a szakembereken ■ kívül figyelemmel volt még a nép
tanítókra és más tanügyi emberekre is.

Az eddig megjelent magyar siketnéma-oktatásbeli abc-s köny
veknek, de különösen Simon Antal, néhai váci sn. intézeti igazgató 
„Igaz Mester“-ének ismertetésével nemcsak emelte hazai szakoktatá
sunk tekintélyét, hanem jó szolgálatot teljesített vele egyszersmind 
a magyar népoktatás hírnevének is.

Inkább a néptanítóknak és más tanügyi embereknek szól az 
elüljáró beszéden kívül- „A Siketnémák Taníthatósága“ című fejezet 
is, melyben dióhéjban ismerteti a jelenlegi módszerünk kifejlődését.

,,Hogyan Tanítható Meg A Siketsége Miatti Néma Beszélni“ 
furcsa feiratú pontban is utóbbi tanügyi egyéneknek magyarázza 
meg, hogy a siketnéma hallás nélkül miként tanul meg beszélni lá
tás, tapintás és izomérzés segélyével. Az előbb rövidesen vázoltakon 
kivül, ami még e kötetben van, már csakis a szakembernek szólhat. 
Nem hiszem, hogy a szerző talán azért írta volna ezeket, hogy ennek 
alapján néptanítók és más nem szakemberek esetleg siketnémákat 
próbáljanak tanítani . . . Hogy miért nem, azt fölöslegesnek tartom 
szakférfiak előtt fejtegetni. Az legfeljebb tájékozásul szolgálhat ne
kik, hogy lássák, körülbelül miként is szólaltatják meg a siketnémát.

Még néhány szóval vissza kell térnem az elüljáró beszédben 
érintett siketnéma-iskolai abc-s könyvekre. Tény, hogy ezek az abc-s 
könyvek részint elfogytak, részben nem tétettek közkinccsé, de hozzá
fűzhetem a szerző állításaihoz még azt is, hogy bizony a nyomtatás
ban. megjelentek közül a Berinza-Scherer-féle, valamint a Németh- 
Váradi-féle könyvek nem felelnek meg már a mai siketnéma-oktatás 
követelményeinek s átdolgozás nélkül nem is használhatók. Markovics 
képes abc-s könyvét csak futólagosán láttam, Émm.er kartársunkéról 
tudomásom sem volt eddig, ennélfogva ezekről nem is szólhatok. 
Csak azt a tényt kivánom még megállapítani, hogy az aradi siket- 
néma-intézet már egy évtized óta használ első osztályaiban hekto- 
grafált képes abc-s könyveket Éliás igazgató kezdeményezésére, 
amiről meg is győződhetett B. S., amikor Aradon járt, mint minisz
teri biztos. Ezeket a hektografált képes abc-s könyveket mindig az 
I. osztály vezetője állítja össze úgy, amint az naponkint a tanítás 
eredményének megrögzítése végett szükséges. Úgy tudom, hogy 
most már több siketnéma-intézet csinálja ezt így. És ezt a gyakorta-
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tót nagyon jónak tartom még ma is a mi speciális első osztályaink 
számára, mert ez a legközvetlenebb.

A II. számú ponthoz is volna egy-két szavam. Igaza van a 
szerzőnek abban, hogy az I. oszt. eddigi eredménye nem. elég arra 
nézve, hogy kellő áthidalást képezzen az ő vezérkönyvéhez, amin 
normális körülmények közt (8—10 növendék s ezeknek legalább te
hetség szerinti elkülönítése) segítene is egy jól összeállított képes 
abc-s könyv lépcsőzetes tanmenettel és többszöri ismétléssel. De gon
dolja az igen tisztelt szerző, hogy ilyen terjedelmes könyvet — 
amilyen az övé — egy 15—18, néha 20 növendékből álló első osz
tállyal el lehet végezni? És nem tapasztalta B. S. min. biztosi mi
nőségében, hogy ennyi vegyes képességű növendékkel (mert pl. ne
kem a múlt tanévben is 16 volt, előző évben kartársamnak meg 19-et 
vettek fel) a jelenlegi eredmény elérésére is nagymértékű önfeláldo
zásra van szükség. Avval az ellenvetéssel érvelhet a t. szerző, hogy 
miért vesznek annyit fel, mikor csak 15-nek a felvétele van elren
delve . . . Imént meg nem nevezett kartársam is tiltakozott az ellen s 
ez lett a vége: az első félévi biztosi látogatás után nem találtatott 
kielégítőnek a tanítási eredmény és ezt igen súlyos észrevétel tár
gyává tették, de arról megfeledkezett mindegyik fórum, hogy aka
rata és szervezeti szabályzatunk ellenére 19 növendéket vettek fel 
osztályába s ebből még az év végén is 17 tanulója volt. — Még ezek 
után is szerző úr az I. osztály fiatal, életerős főnöke testi-lelki egész
ségének a rovására akarja fokozni a tanítás eredményét? Ne feled
kezzünk meg arról, hogy csak 40 évi fárasztó munka után érjük el 
teljes nyugdíjainkat. — Szántsunk csak mélyebbre k. Mesterem! 
Egy jó tanmenetű, gondos képes abc-re — amilyen az Öné — szük
ség van a taneredmény fokozása végett, de ugyanakkor erkölcsi kö
vetelmény, hogy az I. osztályban 8— 10 normális szellemi képességű 
siketnémánál több ne legyen.

Menjünk tovább egy lépéssel! E könyvnek 17. oldalától kezdve 
végig húzódnak a becsesebbnél becsesebb gyakorlati tanácsok. Ezek 
az útmutatások bár valóban az iskolai életből összegyűjtött igazi 
gyöngyszemek, melyek közt kivetni valót nem igen talál még a leg
kritikusabb siketnéma-oktató sem, mindamellett engem nem elégíte
nek ki teljesen, mert nem elég kimerítőek a hibásan ejtett hangok ja
vítását illetőleg. Ezekre még nagyobb szüksége van a kezdő tanár
nak, mert az igazi siketnéma hangfejlesztés alkalmával többnyire hi
básan hozza elő az új hangot. Ahányan vannak ezek a gyermekek, 
annyiféle a hibás kiejtés és ezeknek a helyrehozásához szükséges 
gyakorlati receptek nagyobb számát vártam én még. Lehetséges, hogy 
a könyvkiadási költségek csökkentése akadályozta meg az érdemes 
szerzőt az imént érintettek bővebb felölelésében. Ezzel végeztem 
volna is evvel az igazán hasznos kis elméleti munkával.

Áttérünk most már a szóban forgó műnek a gyakorlati részére, 
az abc-s könyvre. Mielőtt azonban ezt a gyakorlati könyvet érdemle
gesen tárgyalnám, engedje meg nekem a t. szerző és az olvasó, hogy 
rövidesen leírjam azokat a gondolatokat, amelyek bennem úgy futó
lagosán támadtak, amikor először átnéztem. — Istenem, ezt a nagy 
mennyiségű anyagot 15—19 első osztályos gyámoltalan siketnémá
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val kell elvégezni, akiknek egyharmada érthető okokból még hozzá 
gyengetehetségű is . . . A mindnyájunk által nagyrabecsült szerző 
ezt az óriási anyagot életében csak egyetlen egyszer is átdolgozta-e 
tényleg ennyi tanulóval, heti 20 órában? Ha gyakorlatilag nem te
hette ezt, akkor fiatalkori praxisára gondolva, elmélkedett-e arról, 
hogy 460 szót s ezekből alkotható mondatokat megtanítani egy ilyen 
népes és igazán vegyes tehetségekkel megáldott osztállyal, ennyi 
idő alatt lehetséges-e egyáltalában?

Nem tudom a szerző megtette-e, de én számon vettem az ebben 
a könyvecskében felvett szavakat és a nagybetűk elvégzésével 385 
szót számláltam össze, a hátralévő részben pedig még 75 újat talál
tam, ami összesen 460 szó volna. Ehhez csatlakoznak szükségképpen, 
még a felvett mondatok. Nem gondolja a t. szerző, hogy ez talán 
mégis kicsit sok volna, mert én annak találom. Hiszen híres nyelv
tudósok állítása szerint egy közönséges műveltségű ember 400—500 
szóval s ezeknek viszonyításával lebonyolítja egész életszükségletét. 
Istenem, hát miért kell szegény magyar siketnémát — mindjárt az 
I. osztályban — négyszáznál több szóval megtömni ? Talán csak 
nem azért, hogy ennek a felét meg nem emészthetvén, az enyészet
nek bocsássa . . . Ha valahol, akkor az első osztályban kell szent
írásként venni a siketnémák oktatásánál oly nyomatékkai hangoz
tatott elvet, hogy „keveset, de jól“, mert csak így válik testté-vérré 
a tanult anyag. Jelenlegi tantervűnk 14. oldalán is ezt olvashatjuk: 
„A siketnémák oktatásának tárgyi anyaga a kiejtés megérthetés.e 
rovására nem halmozható fel, mert nem a mennyiség, hanem a minő
ség a fő.“ Tantervűnk megelégszik 200 szóval, bizonyára a jelenlegi 
viszonyokra való tekintetből. Csodálom, hogy a szerző, aki lelkét 
öntötte bele a siketnémák magyar tantervébe, saját maga nem tartja 
ezt mértékadónak önmagára nézve. Úgy látszik, mentői jobban el
távolodik az élő gyakorlattól, annál messzebbre jut saját büszkesé
gétől, a tantervtől.

Yatter ezt mondja az I. osztályos tananyag mennyiségét ille
tőleg: „keveset nyújtsunk, de ez a kevés valóban lelki tulajdonává 
váljék a gyermekeknek, hogy ezáltal biztos alapot kapjon a beszéd- 
tanítás“.

J ól tudjuk, hogy eredeti tantervűnk heti 20 órában azt kívánta 
a 10 növendékből álló I. osztálytól, hogy „a köznapi életben előfor
duló mintegy 150 könnyebb kiejtésű szóban tisztán tudják hangoz
tatni a tanulók a betűk hangjait“, bár akkoriban is igen ügyes szak
embereink voltak. Jól lehet, ezeknek tapasztalatai alapján emeltetett 
fel a tanterv revideálásakor ez az anyag heti 24 órában, 10 tanuló
val 200 szóra és az ezekből alkotható mondatokra; míg az újból ki
adott tanterv ugyancsak ezt a most említett tanulni valót heti 20 
órában, 15 tanulóval kívánja elvégeztetni.

Kérem a t. olvasót, mérlegelje ezeket a viszonyokat! Én nem 
állítom, hogy jelenlegi tantervűnk kívánsága túlzás, de ki merem 
mondani: ez egy emberre nézve maximális munkakör, s ennél még 
többet ne kívánjanak idősebb vezetőink ilyen viszonyok között ettől 
a dolgos, életerős fiatal generációtól, mert visszaélnek e fiatalok testi
lelki erejével. Ne méltóztassanak e felett talán kicsinyes mosollyal
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túlesni, mert az ilyen túlerőltetés nyomai nem maradnak el, hanem 
jelentkezni fognak a legszebb férfikor derekán . . . Legszebb erény 
a mértékletesség minden tekintetben.

Hogy nagyon sok a szerző által felvett anyag, ime bizonyítom 
egy világszerte elismert szaktekintély munkabírásával, munkássá
gával. Váttér „Der Artikulationsunterricht“ című művecskéjének 
22. oldalán azt mondja, hogy az 1910/11. tanévben 120 főnevet és 
80 egyéb szót tanított, tehát összesen 200-at s persze aztán még ezek
ből alkotható mondatokat is. Az ő saját kijelentése szerint „ez az 
összeg az első tekintetre soknak tetszik“, de hozzáteszi, hogy „nem 
túlsók“ (nicht übermässig viel), ami más szóval a végső határt je
lenti. Pedig Váttér akkori I, osztálya mindössze 11 normális tehet
ségű növendéket számlált, mert szerinte „a tiszta hangzóbeszédre 
való tanítás normális szellemi tehetségű növendékeket követel.“ 
Hozzá tartozik még az a tény, hogy ebben az osztályban ő maga, 
igaz, csak heti 8 órában végezte a hangfejlesztést, de mellette dol
gozott még ennek az osztálynak a főnöke heti 26 órában. Gondolja 
szerző úr, hogy a fiatal (mert legtöbbje még az), aránylag kevés 
tapasztalattal biró magyar siketnéma-intézeti tanár egymagában, 
heti 20 órában, 15 vegyes képességű növendékkel talán többre képes, 
mint amennyire az 50 éves tényleges gyakorlattal rendelkező világ
hírű Valter és az ö segítője ? Magam is tisztelem magyar siketnéma- 
oktatásügyünknek úgy külterjes, mint belső fejlődését, de annyira 
túl még sem becsülhetem, hogy az előbb felállított mérleget A^atter- 
ral szemben a mi javunkra billentsem. Remélem, Borbély Sándor 
sem . . . így hát tisztelt szerzőnek abc-s könyvében követett eljárását 

—  mellyel az I. osztály tananyagának szaporításával akarja meg
teremteni vezérkönyvének II. osztályához az áthidalást — semmi 
körülmények közt sem, helyeselhetem a mai viszonyok között.

A z ebben a könyvben tervezett áthidalást csak akkor lehet 
minden ízében megvalósítani, ha az I. osztályban 8, legfeljebb 10 
normális szellemi képességű siketnéma van. Bizonyára emlékeznek 
t. kartársaim még a berlini áll. sn. int. igazgatójának, Wende-nek 
a német sn. intézeti tanárok tavalyi továbbképzőjén tett azon kije
lentésére, mely szerint a siketnémák I. osztályában csak úgy lehet 
minden tekintetben megfelelő eredményt elérni, ha 5—6 rendes szel
lemi tehetségű tanulónál több nincs egy ember kezére bízva. Ezt a 
követelményt az éles szemű Yatter már évtizedekkel ezlőtt felállí
totta „Die Ausbildung“ stb. című művében, s csak úgy tartja he
lyesnek ennél több tanuló felvételét, ha egy kezdő ember segítsége 
áll az osztályfőnök rendelkezésére. I tt volna nálunk a II. éves tan
folyamhallgató helye.

Érthetetlen előttem, hogy ezeket a dolgokat miért nem respek
tálják nálunk kellően . . . Mintha hallanám: kérem, az anyagiak 
nem engedik! Igen, a pénz olyan érv, amely előtt meg kell hajol
nunk. De ha már iskoláink belszervezete még nem olyan, amilyen
nek kellene lenni, miért akarnak tőlünk mindenképpen tökéletes 
eredményt!? Elismerve nagyon terhes munkánkat, ne rakjunk hát 
folyton újabb, meg újabb terheket az amúgy is már teljesen kifeszí
tett húrokra! És hogy ez így folytatódik tovább, amint szóbanlevő
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műben is tapasztalhatjuk, az onnan ered, hogy vezetőink, akikről 
mindenki készséggel elismeri, hogy kiváló gyakorlati emberek is 
voltak valamikor, lassankint nagyon eltávolodtak az iskola porond
járól, cselekvőlegesen alig-alig vesznek már részt az eleven iskolai 
életben.

. De száz szónak is egy a vége: szerintem nagyon sok tananya
got vett fel a szerző ebbe az abc-s könyvbe. Jelen viszonyok közt a 
tanterv által felvett 200 szó (lásd Váttért is) teljesen elég. Szerző
nek ennyi szó és az ezekből alkotható mondatok keretében kellett 
volna evvel a fokozatos képes abc-jével odahatni, hogy — az I. osz
tály tanulni valói igazán vérré válván a kis siketnémánál — az 
áthidalást megteremtse a II. osztályhoz, ami egyiknek-másiknak 
tervszerű haladás, és egy ilyenfajta képes abc jó szolgálata nélkül 
eddig nem sikerült.

Jóval kevesebb szó és több kép lett volna célszerűbb, még a 
mondatok illusztrálására is, amin könnyű segíteni egy újabb kiadás 
alkalmával.

Elég olyan szó van benne, amelyiket sem a kiejtés, sem pedig 
a tanuló életszükséglete nem kíván még meg e fokon, minthogy van 
ott helyette minden tekintetben célszerűbb. Bátran elhagyhatók pl. 
az ilyenek: tót, zsidó, cigány, eb, gyermek, szabó, cipész, asztalos, 
arany, ezüst, borsó, elefánt, teve, rák, tarka, rendetlen, rendes stb. 
Hogy csak a két utolsót említsem (rendetlen, rendes), helyettök tel
jesen megfelelnek az I. osztályban még a közkeletű jó, rossz kifeje
zési formák. Minek még itt pl. a gyermek, báb szó, amikor ott van
nak a sokkal használtabb és e fokon mindenképpen megfelelő baba, 
fiú, leány elnevezések. Ilyformán kellene az egész könyvecskét át
rostálni annyira, hogy csak a tanterv által előírt tananyag maradna 
meg, de ez aztán úgy dolgozandó fel, hogy tényleg testté-vérré vál- 
hassék, mivel a mai viszonyok közt csakis így lehet a beszédtanítás
nak biztos alapját lerakni. Különösen az I. osztályban kell vigyázni 
erre a közmondásra: „Aki sokat markol, keveset fog“.

A mű beosztásában igen szépen érvényesül a fokozatosság elve, 
de 4 részre osztani (ötre van tagolva) is elég lett volna a tanítani 
valókat. Amint az írott és nyomtatott nagybetűket egyszerre lehe
tett felvenni, tapasztalatból tudom, hogy hasonlóképpen járhatunk 
el egy időben az írott és nyomtatott kisbetűkkel, sőt a nyomtatott 
kisbetűk kirakatása, rajzoltatása által változatosabb lesz a kezdet
ben amúgy is lassú munka. Különben a népiskolában is egy időben 
tanítják ezt így, amint most jeleztem. A szerző nagyon ügyesen fut 
végig az abc-n (élőbb az írott kisbetűkön, hozzá venném máskor 
,a nyomtatottakat is), minden hangnak megfelelően egy, legfeljebb 
két szót tanítván. Csakis így tehetünk eleget az erre vonatkozó mi
niszteri rendeletnek, amely 6 hónap alatt kívánja befejezni a hang
fejlesztést. Én is csak most látom ebből a praktikus tanmenetből, 
hogy miként lehetséges ez. Eddig, ha csak lehetett, mindjárt a szó 
elején, közepén és végén szerepeltettem az új hangot, s ennek követ
keztében csak márciusban tudtam bevégezni a hangfejlesztést. Pedig 
sokkal célszerűbb a szerzőnek ez a gyors tanmenete, nemcsak azért, 
mert ezáltal a miniszteri rendelet is kielégíttetik, hanem különösen
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azért, mivel ily módon mielőbb vétetik az egész beszédszervezet 
minden oldalúlag gyakorlásba. Ezenfelül még az az előnye is van 
az ő eljárásának, hogy gyorsabban átesvén a bangók fejlesztésén, 
a tanév második felében, tekintet nélkül a hangok könnyebb, vagy 
nehezebb voltára, már a gyakorlatiasság követelményeinek meg
felelően állíthatjuk össze további tanmenetünket. így hát a nagy
betűk tanításánál már minden nehézség nélkül szerepeltethetjük az 
egyes hangokat a szó elején, közepén, végén és a mondatban bárhol, 
ami igen lényeges követelménye a jó kiejtésnek.

Nagyon ajánlatos volna azonban, ha egy újabb kiadás alkal
mával célszerűbben rendeztetnék el az anyag az egyes fejezetek 
keretében. T. i. felül, az oldal közepére jönne az írott és nyomta
tott kisbetű egyenlőség-jellel összekötve; alája szintén középre 
a kép, ennek bal oldalára az írott szó, jobb oldalára a nyomtatott- 
alak. így félreérthetetlenül tisztán látja meg még a gyengébb siket
néma is, hogy az illető szó melyik képre vonatkozik, ami ebben a 
könyvben nem egyszer kételyt támaszthat a növendékek lelkében. 
Nézzük pl. a 35. oldalon lévő béka-képet, alája légy, meg béka ki
fejezés van írva; avagy a 43. oldalon az egér képet tekintsük, előtte 
ez a mondat „Ez egér“, alatta „Ez kutya“, „Ede ír“ van nyomtatva. 
Az ilyen bizonytalan elrendezések egy gyengébb növendékre csak 
zavarólag hatnak, azért a vonatkoztatott szavakat, mondatokat kö
vérebb betűkkel kellett volna nyomtatni. Az ilyenféle elrendezé
seknél rendkívül figyelmeseknek kell lennünk, hisz úgyis a legóva
tosabb munka közben hányszor int a kis siketnéma fejével, hogy 
értette, holott végül kisül, hogy félreértette.

Szerző hangsorának sorrendje, úgy hiszem, általános helyes
lésre talál. A z eddig megjelent magyar abc-s könyvek hangsorai 
közt ez határozottan a legjobb, bár minden szakember egyéni fel
fogását bajos volna e tekintetben kielégíteni.

Még a tényleges hangféjlesztésnél felvett, úgynevezett minta
szavakról óhajtok egyet-mást elmondani. Nevezetesen szerző a b, 
d, g hangokat az 1. fejezetben, tehát a tulajdonképpeni hangfejlesz
tésnél következetesen a szó végén is használja, sőt a g fejlesztésénél 
(ág, fog) csakis a szó végén szerepelteti. Pedig ezek a zöngés explo- 
sivák csakis a szó elején (bot) és a szó közepén (baba) ejtetnek ter
mészetes mivoltuk szerint. A szó végén elvesztik részben eredeti jel
lemvonásukat, amennyiben vagy elhagyjuk az utolsó momentumot,, 
a pattintást, a levegő kilökését, avagy nagyon csekélyke zöngével 
ejtjük ilyenkor. Ezekkel a finom eltérésű kiejtésbeli változatokkal 
nem tanácsos még e fokon zavarni a tulajdonképpeni hangfejlesztést.

Ezekre nagyon kell vigyáznunk az I. osztályban, mert ellen
kezőleg részben e vigyázatlanságból kifolyólag lesz döcögős a siket
néma beszédje, mert a b, d, g-t a szó végén túlerősen, szinte nyögve- 
ejti ki, minek következtében lehetetlen mondat közben a kellemes, 
könnyed kapcsolás. Különösen a d, g veszedelmes eleinte szóvégi 
helyzetben, ezért a tulajdonképeni hangfejlesztésnél csakis a szó ele
jén és közepén szabad a b, d, g hangokat felhasználni. A szó végén 
— minthogy itt a legnehezebbek ezek a hangok a magyarban — majd 
későbben, a 2. fokon (a nagybetűs résznél) gyakoroljuk őket. Külön



8-9. szám. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 169

ben szerzőnek ott áll rendelkezésére a 6-nél a bot és baba szó, mely 
utóbbi (ka kéttagú is) sokkal alkalmasabb, mint a bab kifejezés. 
Hasonlóan áll a dolog ág, fog szavaknál. Az ág szót fel se vettem 
volna, mert az értelmezése bajos még az I. osztályban. A fog szónál 
is könnyebb a némának helyesen kiejteni a fogó kifejezést, ha két
tagú is. — A tót, cigány, zsidó kifejezésekkel sem szükséges a nem
zetiségi kérdést bolygatni és a siketnémának amúgy is csúfolódásra 
fogékony hajlamát éleszteni.

Még csak a mondatokra tartom szükségesnek kitérni. Csodá
lom, hogy a tősgyökeres magyarnak született, egyébiránt olyan erős 
zamatú magyar stílussal rendelkező szerző, miként is vezettette ma
gát a siketnémák oktatójától és használhatott az épérzékű magyar 
ember fülét annyira sértő mondatokat, mint például: „Édes a cukor“, 
„Éles a kés“, amikor ennél a betűnél olyan talpra esett mondatai 
vannak, amilyenek „Éhes vagyok“, „Én nem. hallok“, „Éjjel al
szom“. Ott vannak a lüktető életre valló mondatok, „Szomjas va
gyokSzere t em a szőlőt, szilvát, cukrot“; mellettök meg ezek a fur
csák, „Szájam itt van“, „Szemem itt van“. — Elismerem, hogy né
melykor így kívánta ezt egyik-másik ok, de ebből rendes szokást 
csinálni még sem kellett volna. Inkább kevesebb mondat szerepéljen, 
de ezek, mindenképpen kifogástalanok legyenek. Elég ám a. mai kö
rülmények közt minden nagybetűnél 2—3 mondat alkalmazása. Nem 
a mennyiség, hanem a minőség a lényeges tantervűnk szerint.

A 4. részben a hangnyujtások, hangkettőzések, hosszabb szók 
és szólamoknál, a hangsúlyozás szempontjából is célszerűbb lett 
volna ezeket a hangokat vastagabb nyomással jelezni, például így: 
villa, kettő; fekete; „Etelka rendetlen“ stb.

Ezzel be is fejeztem a kissé hosszadalmas, de bizonyára nem 
haszontalan munkámat. — Remélem egyúttal, hogy a nagynevű 
szerzőnek sem voltak kellemetlenek imitt-amott erős, de őszinte és 
nyílt szavaim! Még csak azt kívánom, hogy Borbélynak ezt a kedves 
művecskéjét tanulmányozza minden szakemberünk annyi jó akarat
tal és olyan behatóan, mint én. Akiknek pedig ebben a tanévben 
éppen I. osztályuk lesz, azok próbálják meg föltétlenül, hogy meny
nyiben lehet használni nagy anyaga dacára is ezt a képes abc-t. 
Mondjanak annak idején véleményt róla, hogy újabb kiadásáig egy 
minden tekintetben kifogástalan abc-s könyv fejlődjék belőle: kis 
siketnémáink örömére. Ehling Jakab.

jegyzőkönyv
a Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének Keszthelyen, a községház 
emeleti tanácstermében 1913. évi június hó 29.-én és 30.-án, m indkét napon 

d. e. 8 óra 30 perekor kezdődő X II. rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: Borbély Sándor elnöklete mellett Klis Lajos 
tb. elnök, Gönczi Gyula alelnök, Herrmann Antal dr. tiszteletbeli 
tag, Reischl Imre városbiró a város képviseletében, Takách Imre 
főszolgabíró a Balatoni Szövetség igazgatóválasztmányának a tagja, 
a Balatoni Szövetség képviseletében, Biffl Frigyes wieni siketnéma
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intézeti tanár a Véréin Österreichischer Taubstummenlehrer képvi
seletében, Lakatos Vince dr. tanár a keszthelyi premontrei tanító- 
rend képviseletében, Murai Lajos igazgatótanító a helybeli tanító
testületképviseletében, Dunszt Ferenc dr. apátplébános, továbbá Keg- 
ler Ferenc titkár, Völker József pénztáros, Záborszky Árpád jegyző, 
Bihari Károly dr., Szentgyörgyi Gusztáv, Szotfrid József, Györgyfy 
Ákos, Schreiner Ferenc, Fizáry Bódog, Gogola Aladár, Schaeffer 
Mátyás, Maár János, Mayer András, Schnellbach Ferenc, Vas Já 
nos, Szép József, Adamcsik István, Hajdú Lajos, Válek János, 
Istenes Károly, Puha László, Vatter Ferenc, Simon József, Góts 
Ottó, Aráradi Zsigmond, Kábán József, Sturm József, Varsányi Fe
renc, Mlinkó István, ifj. Bründl Ödön, Palatinus N. Károly, Vas 
István és Nagy Péter egyesületi tagok. Ezeken kívül: Váradi Zsig- 
mondné, Adamcsik Istvánná, Horthy Ödönné, Vaszary Kálmán ta
nító, Kovács Kálmán végzett siketnéma, Welk Károly végzett siket- 
néma és a felesége Nagy Róza, Emecz Gizi tanítónő, Kozma La
jos tanító, Scholcz Gyuláné, Barna Gitta, Fülöp Viktorné, Bár
dió Irén, Farkas Jánosné, Károlyi Ferenc tanító, Juhász Imre 
tanító, Bori Ferenc .tanító, Horváth Lajos tanító, Imrik János telek
könyvvezető, Csák Árpád dr. ügyvéd és lapszerkesztő, Sallay Jó
zsef, Horthy Ödön igazgató, Horthy Károly, Fizáry Alajos, Csákos 
János tanító, Nagy Margit tanítónő, Nagy Gizella tanítónő, Szollár 
István tanító, Szollár Istvánná tanítónő, dr. Puly János orvos, Pin
tér Lujza tanítónő, Polgár Jenő tanító, Zsiday József né, Bauer Re- 
zsőné, Ujlaky Ferenc tanító, Bauer Rezső, Fülöp Viktor, Pollák 
Rezső, Major György káplán, Horváth János és felesége, Zimics J á 
nos nyug. jegyző, Stieder Lajos ügyvéd, Vutskits György dr. tanár, 
Wendler Irma főv. tanítónő, Szekeres Ödön városi főjegyző, Reischl 
Vencel, Fizáry Lajos, Posch Zsigmond, Lukács István, Egri Lujza, 
Egri Fanni, Fábián Imre, Imrik Gyula, Kozma Imre, Gárdonyi 
Gáspár, Grósz Hermin, Grósz Erzsi, Benkő István, Grósz Emma, 
Révész Lajos és Galambos Lajos, mint vendégek.

Első nap, június 29.
Tárgy.

I. Borbély Sándor elnök a következő beszéddel nyitja meg a 
gyűlést:

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!
Midőn a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületének 

XII. közgyűlési tanácskozását megkezdenők, elnöki kedves tisztem
nek érzem, hogy az ország különböző részeiből egybesereglett k. kar
társaimat az ismétláthatás örömével üdvözöljem. Tudvalevő dolog 
-— legalább mi közöttünk — hogy mi egyesület nem vagyunk nagy 
számúak. Ebben tehát nem találhatjuk meg s nem is keressük azt 
a társadalmi erőt, melyet az egyesületi tömörülések szoktak ered
ményezni. Számunkra más egyéb jóban nyilvánul meg a tömörülés 
ténye. A mi egyesületünk ugyanis oly testvéries érzésnek a kife
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jezője, amilyet kevés egyesület mutathat fel. Mert mi, kik siket
némák tanításával foglalkozunk, valamennyien találkozunk egy 
gondolatban, abban t. i., hogy ez egyesületnek tagjai kell, hogy 
legyünk. Valóban tagjai is vagyunk úgyszólván egytől-egyig. Ha 
közülünk ezúttal többen nem is jöhettek el egy s más okért, erre a 
nekünk ünnepnapnak érzett közgyűlésünkre: a megjelenteknek már 
a múltakban is mindannyiszor tapasztalt őszinte barátsága és egy
más látásán való örvendezése a melegség hatásával pótolja, feled
teti ezúttal is a nagy számbeliségnek hiányát.

Míg egyfelől sajnáljuk, hogy különösen az ifjabb nemzedék 
katonakötelezettsége és más kényszerhelyzete miatt közgyűléseinkre 
kevésbbé jöhet el, másrészt örömmel és gyönyörködve állapítom meg, 
hogy amely idősebb kartársaink már az első gyűléseinken is részt 
vettek, azok oly tapasztalatokat szereztek, hogy érdemeseknek talál
ták közgyűléseinkre ezután is mindig eljőni. És valóban el is jöt
tek mindig, következetesen anélkül, hogy csak egyetlen egyszer is 
lett volna valamely különösen izgató, pl. választási mozgalom.

Nem! Ily csalétkeink sohasem voltak nekünk, de volt és van 
ügy- és kartársi szeretet bennünk. Ez szokott összhozni minket.

Ezt a tényt szükségesnek tartottam egyrészt egyesületi éle
tünk jóhírneve érdekében, másrészt a távollevő kartársak tájékozta
tására megemlíteni, hadd tűnjék ki, hogy nemcsak mi nélkülözzük 
az ő jelenlétüket, de ő nekik is lehet sajnálkozni valójuk, hogy nem 
lehetnek itt. Mert bizony sokkal jobb lélekkel tudja szolgálni a köz
ügyét az, kiben a kartársi szeretet is kifejlődött már.

Becsülni mást és becsültetni másoktól szép erény és jelentős 
erkölcsi vagyon.

íme, ha végigtekintek e díszes gyülekezeten, azt látom, hogy 
munkánk iránt a társadalomnak mily nagy és díszes rétege érdeklő
dik. Ez érdeklődésben ez alkalommal is a társadalomnak munkánk 
iránti megbecsülése rejlik. E részről különben eddig is mindig meg
kapta munkánk az elismerést. Szivesen tárjuk ki tehát tanácskozá
sunk, műhelyünk ajtajait, örömmel üdvözöljük a belépni akarót, 
mert mi is a nagy nyilvánosság számára a nemzeti társadalom javára 
dolgozunk.

A minket megértő, vagy minket megérteni akaró kedves vendé
geinket meleg Isten hozottal üdvözlöm.

Engedjék meg azonban az igen t. egyesek, hogy megállják 
egy szives szóra azok előtt, kik egy-egy eszmének, egy-egy intéz
ménynek a képviselői itt,

Keszthely város közönsége a mi szivesen látó házigazdánk. 
Ide való vágyakozásunk egyakaratú és osztatlan volt. De ezt is 
felülmúlta a város közönsége nevében kifejezett lekötelező előzé
kenység és a meleg fogadtatás.

A város közönségénk képviseletében jelenlevő Reischl Imre 
biró és Szekeres Ödön jegyző úrnak fejezem ki ezért hálás köszö- 
netünket.

A Balaton mellékére kívánkozván gyűlésbe jönni, már eleve 
kívántunk hódolni annak a legtisztább magyar kultusznak, melyet
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a Balatoni Szövetség fejez ki. Van közöttünk valami eszmerokonság. 
Miként a szövetség magyar vizet gondoz, magyar partot épít s csak 
magyar érdekeket munkál, mi is csak magyar szót hallatunk, csak 
ilyet ejtetünk és megbízható magyar honpolgárt nevelünk.

A faji érzés rokonságával üdvözlöm Takách Imre főszolga- 
biró urat, a Balatoni Szövetség tisztelt képviselőjét, ig. választmányi 
tagját.

Hazánk határain belül a nemzeti szempont legyen irányadó. 
Túl a határon azonban már a nemzetköziség az erény. Aminthogy 
a tudomány és műveltség nem is fér meg egy nemzet határain belül. 
Egy szomszéd ország, Ausztria siketnéma-oktatásügyének derék 
képviselőjét üdvözlöm Biffl Frigyes úrban.

Tudtommal ez az első eset, hogy osztrák kollegáink közül 
hazai gyűlésünkön megjelenik képviselőként valaki. A nemzetközi 
kultúra jegyében tett eme szives látogatását örömmel üdvözöljük s 
küldjük általa testvéri üdvözletünket osztrák kollégáinknak.

Az egyház, mint mindig, ezúttal is őrt áll a nevelés ügye mel
le tt s ott, ahol cselekvő munkájára talán nem kerül sor, legalább 
is jóindulatú érdeklődésével kiséri a tanítás és nevelés ügyét. Nagy
becsű érdeklődését tapasztaljuk dr. Dunszt Ferenc apátplébános úr
nak, ki közöttünk megjelent: tisztelettel üdvözlöm őt.

A helybeli főgimnázium képviseletében dr. Lakatos Vince 
tanár urat, az elemi oktatásügy helybeli képviselőinek képviseleté
ben itt levő Murai Lajos isk. igazgató urat és nagyrabecsült kar
társait szintén meleg rokon kartársi érzülettel köszöntőm.

Hölgyeim! Uraim! A társadalom, mint látjuk, forrong. Nyu
galmi helyzetéből majdnem mindenki kimozdult és keresi újra való 
elhelyezkedését. I tt azonban nem a fizika, nem a nehézkedés tör
vénye uralkodik. Az ember szellemi és erkölcsi fajsúlya a fölfelé 
törekvésben nyilvánul meg. A nehézkedés törvénye legfeljebb akként 
érvényesül, hogy a súlyosabb réteg ránehezedik a gyengébbre. A 
gyengébb társadalmi réteg e miatt nagy hangon panaszol és zajong, 
a keményebb felsőbb réteg pedig azzal szemben legtöbbször a siket- 
ség, vakság és némaság jeleit mutatja.

A kenyérért és hasonló anyagi javakért indított társadalmi 
harc vezérei és közkatonái eléggé zajosak, sőt talán hangosak is. Ezek 
az erő hatalmával küzdenek a hatalom erejével szemben. A hata
lom azonban vagy nem lát, vagy nem hall, vagy láttatlanná, hallat
lanná teszi a dolgot, vagy végül: ereje tudatában egy néma kéz- 
legyintéssel szegi szárnyát a tömegek törekvéseinek.

Az ember erkölcsi és szellemi része is megmozdult már a kul
túra jegyében. Kezd öntudatra ébredni és megkezdette küzdelmét 
a tespedő tudatlansággal. I tt azonban a tömegek nagy része is siket 
még, nem hallja az ébresztő szót. A kultúra néma esdeklése fölfelé 
is sokszor süket fülekre talál, különösen, ha elnyomja azt a harci 
zaj. Tudomány, művészet, közművelődés! Mikor lesz már tőletek is 
hangos ez az ország!?

Mindezek a siketségi, vaksági és némasági hiányok és fog
lalkozások csak képletesek és viszonylagos mértékűek. Mert mi ép-



8-9. szám. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 173

érzékűek legalább benne vagyunk a társadalom életfolyamatának 
medrében. De vannak még a társadalmon kívül állólag is ember
társaink, akik valóban siketek, valóban némák és vakok. Mi még csak 
elevickélünk valahogy sovány hal módjára a sekély vizű folyamat
ban is; de ők olyanok, mint a partra vetett hal, mely mellettünk 
a folyamat mellett van ugyan, velünk párhuzamosnak látszó part
vonalban tengődik, de az Isten képére teremtett lény szempontjából 
csak vergődnek, kinlódnak és elpusztulnak, még mielőtt emberré 
lehettek volna.

lm a siketek és némák is oltalomért esdenek. Az ember jogát 
keresik általunk s utunkon. Saját érdekeinknek sokszor háttérbe- 
tolásával e némáknak vagyunk és kivánunk mindenkor egész éle
tünkön át szószólói lenni azzal, hogy képviseljük érdekeiket, meg
szólaltatjuk őket s kitanítjuk, kiműveljük, hogy öntudatos lények, 
művelt emberek és hasznos polgárai legyenek e hazának.

Midőn e célunknak üdvös voltát a nagyközönség a megnyil
vánult szép érdeklődéssel im így bizonyítja: ezzel minket további 
hasonló munkásságra buzdít, mellyel mi viszont egyesületünk al- 
truisztikus működését kivánjuk nyilvánvalóvá tenni.

Siketnéma védenceinket s egyesületünket a nagyközönség to- 
további jóindulatú figyelmébe ajánlva, közgyűlési tanácskozásunk 
sorrendjét ezennel megkezdjük.

Lelkes tapssal tudomásul vétetik és Yáradi Zsigmond 
indítványára jegyzőkönyvbe iktattalak.

1. Borbély Sándor elnök jelenti, hogy Kosinszky Viktor az 
Állami Tisztviselők Orsz. Egyesületének a társelnöke elmaradását 
táviratban kimentette.

Tudomásul szolgál.
2. Reischl Imre városbíró emelkedik szólásra. Nemes hivatás

— úgymond — az épérzékűek között lobogtatni a világosság fáklyá
ját, de olyanoknak megnyitni ajakát és felnyitni értelmét, kiknek 
még az anyjuk sem érti a szavát: isteni feladat. Ezt bizonyítja az 
a kiállítás is, melyet az egyesület a siketnéma növendékek rajzaiból 
és kézügyességi tárgyaiból Keszthely városának egyik iskolájában 
rendezett. Helikon városának közönsége nevében meleg szeretettel 
üdvözli a Keszthely városában megjelent siketnéma intézeti tanáro
kat és nemes munkájukhoz igaz sikert kíván.

Lelkes tapssal vétetik tudomásul.
3. Biffl Frigyes wieni siketnéma intézeti tanár a „Verein 

österreichischer Taubstummenlehrer“ nevében üdvözli a közgyűlést. 
Ez az első eset — úgymond — hogy az osztrák kartársak testvér
egyesülete, a magyar siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének 
a közgyűlésén képviselteti magát és erős a hite, hogy ez a közeledés 
tartós barátsággá erősbödik a siketnéma oktatásügy előbbrevitelére.

Szólott arról a történeti kapocsról, mely a magyar sn.-oktatást 
a wieni cs. és kir. sn. intézethez fűzi; megemlíté, hogy Ausztriában
— az évi gyűléseken kivül — 3 évenként u. n. ,,Lehrtag“-ot tartaT
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nak,*) melyeken különösen szervezeti kérdések és a módszer tárgyal
tainak; a kormány és az iskolahatóságok éber figyelemmel kisérik 
az ő munkálkodásukat és egyesületük a felsőbbség részéről minden
kor a legnagyobb támogatásban részesül.

Végül megbizói nevében köszönetét mondott Schulmann Adolf 
tagtársunknak, aki a két ország között fennálló nyelvi akadályokat 
elhárította az által, hogy szaklapjainkban kölcsönösen tájékoztat 
bennünket egymás munkájáról, törekvéseiről.

Lelkes éljenzéssel vétetik tudomásul.
4. Borbély Sándor elnök felolvassa a közgyűlésre érkezett üd

vözlő táviratokat. Üdvözletüket küldték: Kosinszky Viktor, az 
A. T. 0. E.-nek a társelnöke; a szegedi kartársak; Gácsér József 
és Emmer István debreceni tagtársak; a Cházár András Siketnéma- 
Otthon elnöksége; Scholtz Lajos, Schulmann Adolf, Dankó István 
ungvári tagtársak; Paull István kolozsvári tagtárs; Rózsa, Simonyi, 
Kardos, Natonek, Salgó, Kanizsai budapesti tagtársak és Adler S„ 
a vakok budapesti izr. intézetének igazgatója.

Éljenzéssel vétetik tudomásul.
5. Kegler Ferenc titkár a választmány nevében kéri a köz

gyűlést, hogy: Jankovich Béla dr. miniszter úr ő excellenciáját, 
Wlassics Gyula dr. őnagyméltóságát, egyesületünk dísztagját, 
Náray-Szabó Sándor dr. és Benedek Séndor dr. államtitkár úr Ömél
tóságát tisztelettel köszöntse a közgyűlés.

A közgyűlés magáévá teszi a választmány javaslatát.
II. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére

Válek János és Schreiner Ferenc tagtársakat kéri fel.
III. Klis Lajos tb. elnök szabad előadást tart a közönség ré

szére: „A siketnémák nevelése és oktatásügyéiről.**)
A közönség élénk figyelemmel hallgatta Klis L. előadá

sát, melynek végeztével lelkes éljenzéssel ünnepelte az előadót. 
Borbély Sándor elnök pedig az egyesület nevében hálás köszö
netét fejezi ki az előadónak, élvezetes és védenceink érdekében 
felette hasznos előadásáért.
IV. Schnellbach Ferenc kaposvári siketnéma-intézeti tanár 

gyakorlatilag mutatja be a siketnémák tanítását. Egy I.., egylV., 
egy VI. és egy VII. osztályos siketnéma növendéket tanít a kö
zönség előtt.

A közönség a tanítást odaadó figyelemmel és mély meg- 
illetődéssel kísérte, annak végeztével pedig lelkes éljenzéssel 
és tapssal üdvözölte a siketnéma-oktatásnak mostani módját és

*) A korm ány — hogy a tanítóknak, tanároknak  a „Lehrtag“-on való 
részvételét biztosítsa — úti- és napiköltséget utalványoz. A szerk.

**) Az előadás vázlata: A siketném aság lényege, okai és következmé
nyei. — A siketném ák ok tatásának lehetősége és szükségessége. — A siketné
mák oktatásának tö rténeti fejlődése. — H azai siketném a-oktatásügyünk jelen
legi állapota és jövőbeli feladatai.
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szép eredményét. Borbély Sándor elnök pedig Sclinellbach Fe
renc tanárnak szíves fáradozásáért az egyesület nevében köszö
netét nyilvánítja.

1. Herrmann Antal dr. egyetemi m. tanár tb. tag, mint nem 
belső szakember, hanem a hallgató közönségnek egyik tagja a nagy- 
közönség nevében bátorkodik Klis Lajosnak és -Schnellbach Ferenc
nek megindító előadásaikért elismerését tolmácsolni.

Éljenzéssel vétetik tudomásul.
V. Borbély Sándor elnök felhívja a közönség figyelmét, hogy 

a siketnémák rajzaiból és kézügyességi munkáiból rendezett kiállí
tás a helybeli elemi iskola termeiben 29.-én d. e. 9—1-ig, d. u. 
Vat—Vaő-ig, 30.-án pedig d. e. 9—1-ig lesz nyitva.

Tudomásul szolgál.
Az elnök a gyűlést 10 percre felfüggeszti.

Tudomásul.
Borbély Sándor elnök a szünet után a gyűlést újból megnyitja 

és felkéri Herrmann Antal dr. egyetemi magántanárt, egyesületünk 
tb. tagját előadásának a megtartására.

Tudomásul szolgál.
VI. Herrmann Antal dr. felolvassa „A mozi, a vetített kép 

és a siketnémák“-ról szóló értekezését.*)
A kögyülés figyelemmel hallgatta Herrmann A. dr. tanul

ságos előadását. Borbély S. elnök pedig az egyesület nevében 
köszönetét fejezi ki az előadónak üdvös gondolatáért.

1. Bihari Károly dr. javasolja, hogy az értekezésnek eme része: 
„Kívánatos, hogy minden siketnéma-intézet minél tökéletesebb ve
títő készülékkel és minél gazdagabb, részben a sajátos külön célnak 
megfelelő képsorozatokkal legyen ellátva, hogy a szemléltetés e ki
váló eszközét minél gyakrabban és célszerűbben értékesíthessék. 
A vetítésekre az intézetnek valamely megfelelő terme berendezendő“ 
emeltessék határozattá.

A közgyűlés a javaslatot elfogadja s ily értelmű felhívást 
intéz az intézet igazgatóságaihoz.

2. Kegler F. indítványozza, hogy az intézetek igazgatóinak 
a figyelme hívassák fel arra, hogy intézeteiket már építésük alkal
mával rendezzék be a képvetítésekre.

A közgyűlés elfogadja Kegler F. indítványát és elhatá
rozza, hogy ily értelemben felhívást intéz az intézetek igaz
gatóihoz.
VII. Titkári jelentés. Borbély Sándor elnök felkérésére Keg-

*) V ázlata: A vetíte tt kép értékes eszköze és fejlődési foka a szemlél
tetésnek, a mozi elfa ju lást fázis. A mozidráma fölötte dekadens tünet. A fü l
drám át egyoldalú szemdrámává, ném ajátékká sülyeszti. Abnormis, kóros irá n y 
zat. Természetes jogosultsága épen csak a megfelelő érzékliiány esetén leket, 
az abnormis állapotú siketném áknál. Ezeknél tehát k iterjed t mértékben alkal
mazható, de megfelelő alakban és tartalom m al.
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ler Ferenc titkár megteszi jelentését az egyesület múlt évi műkö
déséről.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel tudomásul veszi a titkár ki
merítő jelentését és elhatározza, hogy azt az egyesület lapjában 
közzé teszi.

1. Borbély Sándor elnök megállapítja, hogy az a lelkes taps, 
mely a titkári jelentés után elhangzott, megnyilatkozása annak az 
elismerésnek, melyben a titkárt kitartó, gondos és körültekintő mun
kájáért a közgyűlés részesíti. Javasolja, hogy Kegler F. titkárnak 
— ki mindnyájunkért dolgozik — lelkiismeretes munkálkodásáért 
fejezze ki a közgyűlés elismerését és köszönetét.

A közgyűlés magáévá teszi az indítványt és Kegler Fe
renc titkárnak buzgó és eredményes munkálkodásáért elisme
réssel és köszönettel adózik.

2. Kegler F. titkár köszönetét fejezi ki a kitüntető szíves el
ismerésért.

Tudomásul szolgál.
3. Gönczi Gyula alelnök a kecskeméti intézet nevében szüksé

gét érzi annak, hogy a titkárnak köszönetét mondjon, amiért jelenté
sében részvéttel emlékezett meg K ada Elek haláláról, ki a kecske
méti sn. intézet megalapítása és fejlesztése körül hervadhatatlan 
érdemeket szerzett.

Tudomásul vétetik.
4. Yáradi Zsigmond javasolja, hogy Kada Elek országos nevű 

férfiú halála fölött — ki a magyar siketnéma-oktatásügynek lelkes 
támogatója volt — a közgyűlés mély fájdalmának adjon kifejezést.

A közgyűlés a felszólalás értelmében Kada Elek elhunyta 
felett részvétének ad kifejezést, amiről Kecskemét város tör
vényhatóságát és az elhunytnak özvegyét értesíti.

V ili . Kegler Ferenc szerkesztő megteszi jelentését.
Többek hozzászólása után a közgyűlés elfogadja a szerkesztő 

jelentését és Borbély Sándor indítványára
Kegler F. szerkesztőnek, a szerkesztés dolga körében vég

zett pontos, lelkiismeretes és fáradságos munkájáért elismeré
sét és köszönetét fejezi ki.
A mai nap tárgysorozata kimeríttetvén, az elnök a közgyűlést 

másnap d. e. 8 óra 30 percig felfüggeszti.

Második nap, június 30.
Borbély Sándor elnök a megszakított tárgyalás folyamatát fel

veszi és a folytatólagos gyűlést megnyitja.
IX. Adamcsik István „A siketnémák ifjúsági körei“-ről ér

tekezik.*)

*) V ázlata: Az önképzés lényege és ha tá ra i. — Az ifjúsági (önképző) 
körök m unkatere. — M iért van szükség a siketném ák ifjúsági köreire? — Az 
ifjúsági körök haszna. — Hogyan alakítandók az ifjúsági körök?
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1. G-óts Ottó szükségesnek és hasznosnak tartja a siketnéma 
növendékek ifjúsági köreit és ajánlja, hogy azt valamennyi intéze
tünkben alakítsák meg.

2. Hasonló értelemben nyilatkozik Záborszky Árpád is, aki 
egy Vácon végzett sn. növendék kifogástalanul, sőt választékosán 
stilizált levelét olvassa föl, bizonyítékául annak, hogy az ifjúsági 
körök hathatós támogatói az iskolai nevelésnek és tanításnak. Mert 
— úgymond ■—- hogy ez a siketnéma növendék a fogalmazás terén 
ily magas fokot ért el, kiváló része van az ifjúsági önképző kör
nek, ahol a növendékek a fogalmazásban is gyakorolják magukat.

3. Váradi Zsigmond, Gönczi Gyula, Simon József, Bihari Ká
roly dr. és Scheiner Ferenc is az ifjúsági körök hasznát és megala
kításuk szükségességét hangsúlyozzák.

4. Kegler F. megerősíti Záborszky Árpád véleményét és a va
lóság okáért megjegyzi, hogy az első ifjúsági kört Vissi János tag- 
társunk létesítette 8 évvel ezelőtt Vácott.

5. Klis L. indítványozza, hogy az Egyesület ajánlja átiratilag 
valamennyi intézet tanári testületének az ifjúsági körök létesítését.

A közgyűlés magáévá teszi Klis L. indítványát és az 
elnök javaslatára Adamcsik Istvánnak tanulságos és hasz
nos értekezéséért elismerését és köszönetét nyilvánítja.

Az elnök a gyűlést 10 percre felfüggeszti.
Szünet után Gönczi Gyula alelnök nyitja meg a gyűlést
X. Kegler Ferenc jelenti, hogy az állandó bizottságok érdem

leges jelentést nem adtak be és hogy csupán a reformbizottság tar
tott egy gyűlést március 16.-án, melynek tárgya növendékeink cso
portosítása volt.

Tudomásul szolgál.
XI. Az évi számadás felülvizsgálása.
1. Kábán József a kiküldött számvizsgáló-bizottság nevében 

jelenti, hogy a pénztárt, zárszámadást és számadási okmányokat 
megvizsgálták s mindent rendben találtak.
1913. június 27.-éig az összes bevétel volt 1029'72 korona,
a kiadás pedig 646 94 korona,

a pénzkészlet tehát 382’78 korona.
Indítványozza, hogy Völker József pénztárosnak a közgyűlés 

adja meg a felmentvényt s buzgó, lelkiismeretes és eredményes 
munkájáért szavazzon köszönetét.

A közgyűlés az indítványt elfogadja és a pénztárnoknak 
a felmentvény megadása mellett köszönetét szavaz.

2. Bihari Károly dr. indítványozza, hogy az egyesület vagyoni 
mérlegének áttekinthetősége szempontjából a múlt évi zárszámadás 
és a következő évi költségvetés a közgyűlés előtt, sokszorosítva a 
tagok rendelkezésére bocsáttassanak.

Az indítványt a közgyűlés magáévá teszi és elhatározza’
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hogy a jövőben az egyesület zárószámadása és költségvetési elő
irányzata egy-egy példányban a tagok rendelkezésére bocsáj- 
tassék.
XII. A pénztáros jelentése. Gönczi Gy. elnök felkéri a pénz

tárost, hogy a választmány nevében terjessze elő a költségvetést.
1. Yölker József pénztáros a következőkben ismerteti az egye

sület 1913. évi költségvetési előirányzatát:
A) Bevétel.

a) Tagsági díjakból:
1. Maradvány az 1912. évről 47 ív 29 fill.
2. Tagsági díj hátralék 542 „ 50 „
3. 150 tag 1913. évi tagsági díja 750 „ — „
4. 3 pártoló tag tagdíja 30 „ — „
Uj tagok félévi tagdíja _______ 20 „ —■ „

Összesen: 1389 K 79 fill.
b) Lapelőfizetési, díjakból:

1. Maradvány az 1912. évről
2. Hátralékos előfizetési díjak
3. Intézetek hátraléka
4. 115 tag előfizetése
5. 22 intézet előfizetése

összesen:

— K — fill.
686 „ —  „ 

60 „ — „ 
805 „ — „„ - „

1815 K —  fill.
A z összes bevétel 3204 K  79 fillér.

B) Kiadás.
1. A M. Siketnéma-Oktatás 1913. évi nyomt. költsége 1200 K
2. Egyesületi és kiadóhivatali kiadások 300 K

Összesen: 1500 K
Maradvány e szerint 1704 K  79 fillér.

A közgyűlés az előterjesztett költségvetési előirányzatot 
elfogadja.

. 2..Kegler E. ajánlja a tagtársaknak, hogy intézetenként a lap-
és tagdíjfizetési kötelezettségeket az u. n. „szegedi módszer“ szerint 
teljesítsék.

Tudomásul vétetik.
3. Gönczi Gyula elnök felhívja a közgyűlés figyelmét a f. évi 

március 16.-i választmányi gyűlés ama határozatára, mely szerint 
a szerkesztő fáradságos munkájáért az egyesület vagyoni állapotá
nak megfelelőleg némi tiszteletdíjban részesíttessék.

4. Simon József, Kegler Ferenc, Yölker József, Bihari Ká
roly dr., Mlinkó István, Nagy Péter, Puha László és Adamcsik 
István hozzászólásai után

a közgyűlés magáévá teszi a választmány határozatát és; 
felhatalmazza azt, hogy az 1913. év végén mutatkozó pénztári 
állapothoz képest a szerkesztőt visszamenőleg számítottan,, 
megfelelő tiszteletdíjban részesítse.



8-9. szám. 1 79MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS.

XIII. Kegler F. titkár előterjeszti a választmány határozatát, 
mely szerint a debreceni tagtársak tervezete: „ A sn.-intézeti ta
nárképző reformja“ vétessék le a napirendről annak a hangoztatá
sával, hogy a debreceni tagtársaknak elismeréssel van a választ
mány az eszme újból való felvetéséért és idevonatkozó munkálko
dásukért.

A közgyűlés magáévá teszi a választmány javaslatát, a 
tervezetet leveszi a közgyűlés napirendjéről és azt további ér
lelés céljából kiadja a választmánynak.

Borbély Sándor átveszi az elnöklést.
XIY. Az állandó-bizottságok választása.
1. Bihari X. dr. indítványozza, hogy a bizottságok tisztviselői 

ne a közgyűlésen választassanak, hanem azok kijelölése bízassák a 
választmányra.

A közgyűlés elfogadja az indítványt és megbízza a vá
lasztmányt a bizottsági tisztviselők kijelölésével azzal az értel
mezéssel, hogy azok munkálkodtatása az alelnök feladata.

XV. Indítványok.
1. A titkár előterjeszti a választmány javaslatát Zichy János 

gróf volt vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltóságá- 
nak és nárai Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr Öméltóságának 
egyesületünk dísztagjaivá való megválasztása tárgyában.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadja a választ
mány javaslatát és egyesületünk XII. közgyűlése Zichy János 
gróf őnagyméltóságát és nárai Náray-Szabó Sándor dr. Öméltó
ságát egyesületünk dísztagjává megválasztja, amiről őket egy
előre táviratilag értesíti.
2. Indítványozza a választmány, hogy a Vezérkönyv egysé

ges értelmezése szempontjából kérje a közgyűlés ő-excellenciáját, 
hogy annak szerzőjét küldje ki az egyes intézetekhez tanfolyamok 
tartására.

A közgyűlés az indítványt elfogadja azzal az értelme
zéssel, hogy e tárgyban feliratot intéz őnagyméltóságához.
3. Indítványozza a választmány, hogy a beszédtanítás ered

ményesebb megoldása céljából kérje a közgyűlés ő-excellenciáját, 
hogy az V—V III. osztályok számára a beszédtanítás anyagát 
írassa meg.

A közgyűlés elfogadja az indítványt és ily értelemben 
felterjesztést intéz ő-excellenciájához.
4. Indítványozza a választmány, hogy a közgyűlés újból kérje 

ő-excellenciáját, a tornát tanító siketnéma-intézeti tanárok torna- 
tanfolyamának rendezésére, miután egyrészt a siketnéma-intézetek
ben a tornaoktatás célja magasabb, mint az elemi iskolákban, más
részt a siketnémák fejlettlenebbek az épérzékűeknél, tehát testi ne
velésükre amazokénál nagyobb gond fordítandó és a siketnémák 
nem 6, hanem 8 évi kiképeztetésben részesíttetnek. A játékdélutánok 
elrendelését is szükségesnek tartja a választmány.

A közgyűlés magáévá teszi a választmány e javaslatait.
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5. Indítványozza a választmány, kérje meg a közgyűlés ő-<excel- 
lenciáját, hogy az úgynevezett mellékórák a méltányosság és igaz
ságosság szemmeltartása mellett, úgy mint az idegesek intézeténél, 
120 koronájával díjaztassanak.

A közgyűlés a választmány javaslatát elfogadja.
6. Indítványozza a választmány, hogy miután az új nyug

díjtörvény (1912. LXY. t.-c.) a régi állapotot csak részben állí
totta vissza, kérje meg a közgyűlés ő-excellenciáját, hogy e törvény
nek novelláris úton való megváltoztatásánál gondoskodjék régi jo
gaink teljes visszaállításáról és az ügy támogatására kérje meg az 
egyesület az Állami Tisztviselők Orsz. Egyesületét, ahová az, 20 
korona évi tagdíjjal lépjen be és utasítsa az elnökséget a f. évi 
szept. hó 22—24-én Győrött tartandó állami tisztviselői kongresz- 
szuson való részvételre. Egyúttal ajánlja a kartársaknak, hogy a 
nevezett egyesületet személy szerint is támogassák.

Az indítványt a közgyűlés magáévá teszi azzal, hogy az 
elnökség köriratban szólítsa fel a tagokat az Áll. Tisztv. Orsz. 
Egyesületébe való belépésre.

7. Indítványozza a titkár, hogy mondjon a közgyűlés köszö
netét: Keszthely város elöljáróságának a terem átengedéséért és a 
közgyűlés támogatásáért; Reischl Imre városbÍrónak, Vutskits 
György dr. tanárnak, Szekeres Ödön főjegyzőnek és Csák Árpád dr. 
ügyvéd és lapszerkesztőnek a közgyűlés előkészítéséért és sokoldalú 
szíves előzékenységéért; a helyi sajtó képviselőinek szíves támo
gatásukért; az elemi iskola tanító-testületének, különösképen Murai 
Lajos igazgatónak az iskola átengedéséért, Szollár István és Újlaki 
Ferenc kartársaknak a kiállítás rendezésénél való buzgó közremű
ködésükért; ifj. Bründl Ödönnek a kiállítás szakavatott rendezé
séért; Simon József, Mayer Ándrás, Fizáry Bódog, Hajdú Lajos, 
Vas János, Mlinkó István, Sturm József, Varsányi Ferenc, Góts 
Ottó, Vatter Ferenc, Szép József, Maár János, Gogola Aladár tag- 
társaknak és Garay Jenő könyvkötő mesternek a kiállítási munká
latokban való tevékenységükért; a váci, budapesti, sopron, _egri, 
körmöcbányai és kecskeméti intézetek igazgatóságainak a kiállítás 
sikerének biztosításáért és Reischl Vencel hévvízi bérlőnek szíves 
vendégszeretetéért.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel elfogadja a titkár indít
ványát és a nevezetteknek köszönetét nyilvánítja.

XIV. Jelenti az elnök, hogy egyesületünk nevében tisztelgő 
látogatást tett Reischl Imre városbírónál, Lakatos Vince dr. tanár
nál, Csák Árpád dr. szerkesztőnél és Murai Lajos igazgatónál.

Tudomásul vétetik.
XVII. Tisztviselők, választmányi tagok és számvizsgálók 

választása.
1. Borbély Sándor elnök a maga és tisztviselő társai nevében 

megköszöni a beléjük helyezett bizalmat s az állásokat a közgyűlés 
rendelkezésére bocsátja.

Tudomásul vétetik.
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2. Bihari Károly dr. indítványára
a közgyűlés a lelépő tisztikarnak buzgó és eredményes 

munkálkodásáért köszönetét szavaz.
3. A tisztviselő választás Mlinkó István korelnök vezetésé

vel, valamint Kábán József és Yölker József jegyzők közreműkö
désével a következő eredménnyel végződött:

Elnök: Borbély Sándor, alelök: Gönczi Gyula, titkár: 
Kegler Ferenc, pénztáros: Yölker József, jegyző: Záborszky 
Árpád. Választmányi tagok: Mlinkó István, Nagy Péter, Yá- 
radi Zsigmond, Simon József, Szentgyörgyi Gusztáv és Szotfrid 

József. Póttagok: Adamcsik István, Kábán József. Számvizsgálók: 
Palatínus N. Károly, Wolkóber János és Puha László.

4. Bobély Sándor elnök az egyhangú óhajnak engedve, tudo
másul veszi a megválasztatását és elfoglalja az elnöki széket. Maga 
és megválasztott tiszttársai nevében kéri a tagokat, hogy jöjjenek 
el jövőben közgyűlésünkre már többen is, mert ha mindenki szívén 
fogja viselni az Egyesület érdekeit, akkor az fellendül.

Lelkes éljenzéssel tudomásul vétetik.
XYIII. A szerkesztő választása.
1. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel

Kegler Ferencet választja meg az egyesület lapjának a 
szerkesztőjévé.

XIX. A rovatvezetők választása.
1. A szerkesztő ajánlatára rovatvezetőkül megválasztattak:

Szakcikk: Klis Lajos.
Fordítás: Schulmann Adolf, Váradi Zsigmond.
Szakirodalmi szemle: Michels Fülöp, Yölker József.
Ált. paed. szemle: Zemkó Péter.
Pedagógiai megfigyelések: Nagy Péter.

Kiadói teendők végzésére: Pető Ferenc.
XX. A következő rendes közgyűlés helyének megállapítását

a közgyűlés a választmányra bízza.
XXI. Borbély Sándor elnök Keszthely közönségének a szíves 

fogadtatásért és több oldalú becses támogatásáért Beischl Imre vá- 
rosbiró személyéhez intézve újólag is hálás köszönetét fejezi ki és 
a közgyűlést berekeszti.

K. in. f.
Borbély Sándor, 

elnök.
Záborszky Árpád,

jegyző.

Hitelesítjük:
Schreiner Ferenc. Válek János.
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Titkári jelentés
a „Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete“ 1912—13. évi működéséről. 
Irta és az egyesületnek 1913. jun. 29.-én és 30.-án Keszthelyen tartott XII. 

közgyűlésén felolvasta Kegler Ferenc titkár.

Tisztelt közgyűlés! Im m ár ötödízben teszek eleget egyesületünk 
alapszabályai 31. §-a a) pontjának, amikor az alábbiakban előterjesz
tem évi jelentésemet. M últ évi közgyűlésünk óta, jobban mondva leg
utóbbi jelentésem tudomásul vételétől számítva az ungvári közgyűlé
sünkön tiszteletbeli tagokká választattak: 1. Dr. H errm ann A ntal pe- 
dagógiumi igazgató, egyetemi m. tanár és 2. H idasi Sándor kir. tan. 
Ung vármegye tanfelügyelője. Felvétettek egyesületünkbe rendes ta 
gokul 1912. szept. 28.-án: 3. Bárczi Gusztáv (Budapest), 4. Gogola 
Aladár (Vác), 5. Sclmell József (Debrecen), 6. Fialkovits Gyula (Ung- 
vár), 7. Desehenszky Nándor (Sopron); 1913. márc. 16.-án: 8. H ajdú 
Lajos (Kaposvár), 9. ifj. B ründl Ödön (Budapest), 10. Zsenaty Dezső 
(E ger); 1913. jun. 28.-án: 11. Seregélly Sándor (Ungvár), 12. Fizáry 
Bódog (Pozsony) kartársaink. Lemondás m iatt tö rü ltettek : 1. Ákos I s t
ván (Budapest), 2. Sommer Gyula (Vác), 3. H ertilla  Szilárd (Arad) 
és 4. Taritzky Ferenc (Kolozsvár).

Egyesületünk taglétszáma most: Dísztag. 1, tiszteletbeli tag  2, 
pártolótag 3, rendes 157, összesen: 163. A tagok számát —  alakulástól 
(1901.) fogva -— ez a számsor m utatja: 36, 42, 44, 58, 72, 86, 96, 113, 
120, 120*, 141, 155, 163. Ezek az adatok a fejlődést bizonyítják!

Egyesületünk rendes tagjainak száma lépést ta r t  ügyünk haladá
sával: 148 rendszeresített álláson alkalmazott kartársunk közül 9-en 
nem tagjai egyesületünknek. Más testületek adataival szemben ez az 
arány bizonyára kedvező. De ha arra gondolunk, hogy egyesületünk a 
hazai sn. oktatásügy felvirágoztatását célzó nagy m unkája mellett, 
történeti hagyományainknak is őre és letéteményese, akkor nyilvánvaló, 
hogy egyetlen kartársunknak sem lenne szabad hiányoznia a tagok so
rából. És én nem is tudok okot, mely elfogadható volna az egyesület
től való távolmaradásra.

Pártoló tagjaink számát azonban — ha egyesületünk kultűrm un- 
kájára gondolok — kevésnek kell tartanom . Ebben az irányban céljaink, 
működésünk megismertetésével az eddiginél nagyobb buzgóságot ajánlok 
tagtársaim  figyelmébe.

X I. közgyűlésünk óta, melyet 1912. juh 3.-án, 4.-én U ngvárt ta r 
tottunk, 3 választmányi gyűlés volt: 1. 1912. szept. 28.-án Vácon, a 
Cházár-ünnepélykor, 2. 1913: márc. 16.-án Budapesten és 3. jún. 28.-án 
Keszthelyen. Ezeken a választmány tagjain  kívül a tagok közül is töb
ben részt vettek és együtt tanácskoztak. Reformbizottságunk a 2. és 3. 
sz. alkalmakkor szintén gyűlésezett. E  gyűlésekről a M agyar Siketnéma 
Oktatásban — egyesületünk lapjában — beszámoltam és így a t. tagok 
állandóan figyelemmel kísérhették az egyesület vezetőségének műkö
dését.

* Ez a szám a M. S. O. 1912. 8—9. sz. 116. oldalán közölt m últ évi 
jelentésből — szedési hibából — k im arad t. K.
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I.

1. M últ évi közgyűlésünlc határozatából a vezérkönyv kiegészítése, 
beszédtanítási és testnevelési továbbképző tanfolyamok, a mellékórák 
beosztása, díjazása és a gyakorlati tárgyak ellenőrzése ügyében 
114— 1912. sz. a. felterjesztést intéztünk a VEM . űrhöz, amelyre —  a 
szaktanács ú tján  — most egy hete kaptunk választ (969— 1913. szakt. 
sz. — 55,203— 1913. min. r.) A le ira t azt mondja, hogy a vezérkönyvben 
sok az anyag, sok lecke m ár a IV . osztály számára előírt anyagot és 
nyelvalakot tartalmazza s ezeket a I I — II I .  osztályokban feldolgozni 
nem lehet; mindazonáltal a v. könyv.-bői a IV . o. anyagának törlése 
nem látszott indokoltnak,mert a könyv nem a növendékek, hanem a ta 
nár kezébe került, akinek annyi anyagot kell feldolgoznia, amennyit 
a tanterv előír. H a a v. könyv, a hozzáfűzött várakozásokat kielégítette, 
a kért kiegészítés helyett a min. ú r nem a IV . o., hanem a felsőfok 
(V—V III. o.) beszédtanítási vezérkönyvének írását jelzi meggondo
landónak.

A kézügyességi tárgyak beosztására, díjazására és ellenőrzésére 
vonatkozólag közli a leirat, hogy e tekintetben a 124,731— 1910., a 
133,652— 1912. sz. rendeletekkel intézkedés tö rtén t és az 1913. évi 
költségvetés keretében a szükséges többletről gondoskodott a min. úr.

A tanfolyamokra és a külön beosztott órák díjazására vonatkozó 
kérést — nehogy a kötelező óraszámok egyenlőtlenek legyenek —  nem 
teljesítette a min. úr.

M inthogy tárgysorozatunk rendjén a választmány idevonatkozólag 
indítványt terjesztett elé: a t. közgyűlésnek újólag alkalma lesz ez ügy
ben véleményt nyilvánítania.

2. A Tcézügyesítő- és rajzolctatás tökéletesítése céljából a magunk 
okulására és másrészt a snk. oktatása hasznos és eredményes voltát ily 
oldalról is bemutatandó: mostani közgyűlésünkkel kapcsolatosan k iállí
tást rendezett egyesületünk. Ezen a I I . kiállításon az intézeti m ű
helyekben készített tárgyakkal együtt sn. tanulóink rajzait is köz
szemlére állítjuk; jövőre pedig — am int gondolom — teljessé tehet
jük ezt a képet leánynövendékeink kézimunka készítményeinek bemu
tatásával.

Igen hasznos lenne, ha a kézügyesítő és rajzoktatással foglalkozó 
i t t  levő tagtársaink a külön tanácskozásra is alkalmat találnának. Jó l 
tudom, hogy a közvetetlenül érdekelteket nem kell bíztatnom a látásra. 
A rra azonban — ügyünk érdekében •— kérem őket, hogy tapasztalatai
kat a köz javára egyesületünk lapjában értékesítsék.

3. A m. Tcir. földmivelésügyi min. úr egyesületünk 37— 1912. sz. 
fölterjesztésére 1912. évi 70,649/XI. sz. rendeletével megengedte, hogy 
a hazai snk. intézeteinek 8 osztályát végzett ifjak kertésztanulókká le
hessenek és az 1907—91,408. sz. szabályzat értelmében kertészképesitő 
vizsgára bocsáttassanak. A vonatkozó rendelet a M. S. O.-ban egész te r
jedelmében közöltetett. (1913. évi 5. sz. 110. old.)
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II .

Anyagi tekintetben  nem kiesinyelhető eredményről adhatunk 
számot.

1. Sok küzdés után végre elértük, hogy az 1913. évi áll. költség- 
vetésben a X I. f. o. —• ép úgy, m int a polgáriskoláknál —  csak az 
ideiglenes minőségű, nem szakképzett kartársak részére ta r ta to tt fenn, 
az új állások a X. f. o.-ba szerveztettek; am it kongresszusunk egyelőre 
kért: az 1909. évi létszám a V III., IX . és X. f. o.-ban megharma- 
doltatott.

Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül a hivatkozott költségvetés 
indokolásának ezt a két kitételét:

a) „Ezzel a gyógypedagógiai intézeteknél működő tanerők stá tus
rendezése befejezést is nyert és a polgári iskolákkal ezen szempontból 
fennállott kapcsolat is megszűnik.“.

b) „Igen indokoltnak tartom  a gyógypedagógiai képző igazgatója 
részére egy a V II. f. o.-ba sorozott állás szervezését . . . Már ezúttal is 
hangsúlyozni kivánom azonban, hogy a gyógypedagógiai intézetek igaz
gatói nem nyerhetnek ezzel igényt a V II. f. o.-ba leendő előléptetésre.“

Amikor arról van szó, hogy polgáriskolai kartársainknál a pénz
ügyminiszter ú r elvileg hozzájárult a V II. f. o. megnyitásához (v. ö. 
Polgáriskolai Közi. 1913. 11. sz„ 442. 1.), akkor —- minden megjegyzés 
nélkül —• rá kell m utatnunk arra, hogy amidőn az 1893. évi IV . t.-c. 
hatálya ránk kiterjesztetett, fizetésrendezésünk keretéül az 1897,-i költ
ségvetés indokolása a tanítóképző-intézeti tanszemélyzet státusának ke
retét jelölte meg; utalva arra, hogy „a fogyatékos érzéküek tanításának 
rendkívül terhes és valóban önfeláldozást igénylő ellátása, melyre kép
zettebb és megbizhatóbb tanerőkre van szükség, m int bármely más téren, 
a tanerők kedvezőbb fizetési osztályozását teljes mértékben indokolja“. 
(V. ö. M. S. 0 . 1911. 1. sz. 13. 1.)

2. Sokszor panaszolt nyugdíjügy-sérelm ünk részben orvosoltatott. 
Az 1912. LXV. t.-c. visszaállította az állami végellátáshoz való jogosult
ságunkat, de —• figyelmen kívül hagyva a százados gyakorlatot — azokat, 
akik 1892. óta jöttek pályánkra: 30—35 év helyett 40 évi szolgálatra 
kötelezi. A választmány álláspontja az (1913. I I I .  16. jzkv. X IX .), hogy 
m iután az uj törvény a régi állapotot csak részben állította vissza, a 
nyugdíjügy napirenden tartandó. Minthogy a legilletékesebb helyen — 
a VKM.-ban kérésünket jogosnak és méltányosnak ismerik, bíznunk 
kell a teljes sikerben. (V. ö. M. S. O. 1912. 12. sz., 225. 1. és 1911. 8— 9. 
sz., 177. L).

3. Ezek után  a végrehajtó-bizottság, mely a gyógyp.-i tanárok kon
gresszusán 1910. nov. 26.-án szerveztetett, megbízatását lejártnak tekin
tette  és 1912. dec. 19.-én feloszlott. E bizottságban a S. T. O. E.-nek öt 
kiküldöttje volt. A feloszláskor Gönczi Gyula, Györgyfy Ákos, Szent- 
györgyi Gusztáv, Istenes Károly és egyesületünk titkára  képviselték 
az egyesületet; a két utóbbi kezdettől fogva. Istenes Károly tagtársunk 
titkára  volt a bizottságnak. Teljesség okáért feljegyzem, hogy a nyug- 
dijkérvényt a bizottság bizalmából egyesületünk titkára  szerkesztette;
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(V. ö. M. S. 0 . 1913. 5. sz. 104. 1.) a bizottság ira ta i a gyógyped.-i m ú
zeumba tétettek.

4. I t t  említem meg, hogy az áll. sn.-intézeti tanárok az 1912. 
X X X Y . t.-c. értelmében családi pótlékot kapnak. (V. 5. H ivatalos Közi. 
1912. aug. 1. 8161. eln. sz.)

5. A korpótlékok számának emelését a középiskolai tanárok kezde
ményezték és e tekintetben biztató Ígéretet kaptak. Minthogy a korpót- 
lék-ügyben eleddig rólunk is ugyanaz a szabályzat rendelkezik, amely a 
középiskolai tanárokról, szükség esetén gondoskodnunk kell jogaink 
megóvásáról. (Y. ö. M. S. 0 . 1913. 1. sz., 12. 1.)

6. Az izr. snk. orsz. intézetében működő kartársaink most egy éve 
a YKM. úrhoz fordultak helyzetük javításáért, rendezéséért; kérésüket 
•—■ múlt évi közgyűlésünk határozatából —• egyesületünk külön felter
jesztésben ajánlotta Ő excellentiája figyelmébe. Az ügy most a közala
pítványi kir. ügyigazgatóságnál van. A helyzet tehát — most m ár remél
hetően —- tisztázódni fog. Jellemző, hogy a pesti izr. hitközs. — noha 
az intézetnek kormányhatóságilag jóváhagyott szabályzata ellenére azt 
vitatja, hogy az intézet nem az ő tulajdona — a í. évtől 4000 K -t vett 
fel költségvetésébe a szóban levő intézet tanári személyzete javadalm á
nak jobbítására és kifejezetten tervbe vette az intézet ügyeinek rende
zését.

I I I .

1. Uj miniszterünket, dr. Jankovieh Bélát egyesületünk nevében 
a már em lített 114-—1912. sz. feliratunk kapcsán köszöntöttük.

2. A S. T. O. E. ezelőtt 12 évvel dr. B ihari Károly kartársunk 
kezdeményezésére alakult és az új egyesületnek 1901. ápr, 3.-ától 1905. 
jun. 12.-ig ő volt a titkára. Ezért egyesületünk történetében is méltó 
a megemlítésre, hogy a f. évben dr. B ihari Károly tagtársunk „Állam 
és társadalom tan“ című munkájával, melyben b. Eötvös Józsefnek a 
„X IX . század uralkodó eszméi“ c. művét szociális, politikai és tört. 
bölcseleti nézőpontból kritikailag  m éltatja, a Magyar Tud. Akadémián 
a 200 drb aranyból álló Sztrokay-díjat nyerte el.

Érdekes megemlíteni, hogy a Sztrokay-alapítványt (1000 arany) 
jogi és államtudományi körbe vágó munkák jutalm azására Molnár Já- 
nosné sz. Sztrokay Lujza te tte  édesatyja, nemescsói Sztrokay A ntal jog
tudós és író nevére, aki 1803-ban i t t  Keszthelyen gr. Festetics György
nek, a Georkikon nagynevű alapítójának Íródeákja volt.

Az alapítványból régebben dr. B ihari munkájának egyik bírálója, 
Wlassics Gyula, egyesületünk dísztagja is részesült.

3. Eszméink őrtállói a bizalmiférfiak; ők az összekötő kapcsok az 
egyesület vezetősége és tagjai között. Működésüktől, buzgalmuktól, az 
ügyünkkel vonatkozásban levő minden mozzanatra kiterjedő figyelmes
ségüktől függ az egyesületnek zavartalan életműködése. Amidőn egy 
évi munkálkodásukat elismerésre, méltánylásra ajánlom a t. közgyűlés
nek, kérem őket, hogy „Az ügy minden előtt“ jeligével továbbra is 
odaadással töltsék be szép tisztüket. A bizalmiférfiak most: Záborszky 
Árpád (Vác), Rózsa Ede (Bpest, izr. snk.), H rivnák László (Temesvár), 
Rédiger Károly (Arad), Kábán József (Kolozsvár), H ochrein Lajos
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(Bpest, áll. in t.), K iinda Kálm án (Kaposvár), Nemere Gyula (Kecske
mét), Klug Péter (Szeged), Rieger György (Jolsva), E rdélyi József 
(Eger), Jávor Gyula (Debrecen), Váfadi Zsigmond (Körmöcbánya), 
Hobler Rezső (Sopron), Scbulmann Adolf (Ungvár) és Nemesdfalvi 
József (Pozsony).

4. A kartársi együttérzés és az egymáson való segítés eszméjére 
gondolva — dr. B ihari K. tagtársunk indítványára — a bizalmiférfiak 
útján figyelmébe ajánlottuk tagtársainknak a snk. bpesti áll. intézetében 
sikeresen működő „Méhkas“ c. takarékegyesületet és megküldtük m in
denhová a Méhkas szabályzatát. (A bpesti Méhkas dr. B. K. kezdésére 
alakult.)

Hogy a kartársi és ügyszeretetei mi nemcsak hirdetjük, hanem 
azt cselekvőleg gyakoroljuk is, annak beszédes bizonysága mai közgyű
lésünk, mely bennünket hazánk különböző tájairól, e vendégszerető város 
barátságos hívására ez Isten  áldott helyen összehozott. De nemcsak sző
kébb körünkben ápoltuk az összetartozandóság érzését. Osztrák k a rtá r
saink szíves szomszédi hívására márc. 26.-i gyűlésükön Wienben 3 ta 
gunk képviselte egyesületünket.

5. Éppen jelentésem írása közben kaptam a snk. kecskeméti in té
zete igazgatóságának értesítését, hogy Kada Elek udv. tanácsos, Kecs
kemét th. város polgármestere, az ottani sn. intézet megteremtője, 
ügyünknek nemesszivű, áldozatkész pártfogója jún. 24.-én elhunyt. 
Őrizzük kegyelettel em lékét!

*

Az ügyrend 18. §-a értelmében kötelességem nyilvántartani a vá
lasztmányi és közgyűlések határozatait, Függőben, elintézés a la tt álló 
ügyek: a szakfelügyelet (V. ö. M. S. 0 . 1912. 8—9. sz. 160. és 163. 1.), 
a Oházár András-u. ügye, a magyar sn. oktatásügy könyvészete, mellyel 
újabban Klis L. tb. elnökünkkel, Borbély S. elnök úr együttesen foglal
kozik, az orvosi vélemények összegyűjtése és feldolgozása (v. ö. 49—-1907. 
és 96— 1912, sz.) a női kézimunka-oktatás reform ja, a kemigrafus ip ar
ból kizárt snk. esetéből folyóan ez intézkedésnek megváltoztatása és 
hasonló eseteknek más szakmákban való megelőzése, a snk. érdemes 
mestereinek erkölcsi, esetleg anyagi jutalmazása, tanárképzésünk napi
renden levő reformja,

Ez az utóbbi egyik régi program m pontja egyesületünknek. Most 
5 éve az erre vonatkozó 89— 1908. sz. előterjesztésünkre a miniszter úr 

egyebek mellett — azt a megjegyzést tette, hogy „A képesítésnek 
az elméleti idő fokozásával járó reform ja csak az igények növekedésére 
vezetne.“ (V. ö. 76,477—1908. sz. r.) E rre  tartózkodás nélkül bevall
hatjuk, hogy — hitünk  szerint — az igényeket illetőleg mi meglehe
tősen szerények vagyunk: egyelőre csak a régi jogok visszaállításáért 
küzdünk. Hogy azután újabb igények kielégítését várni érdemesek le- 
szünk-e, annak eldöntését nyugodt öntudattal bocsátjuk tárgyilagos, 
igazságos ítéletre.

Az a meggyőződésem, hogy ha elődeink nem élvezték volna is a tő
lünk m éltánytalanul elkobzott jogokat, azokhoz hasonlókat k itartó  m un
kával magunknak is ki kellene küzdenünk.
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Jelentésem tudomásul vételét kérve, óhajtom, hogy i t t  a magyar 
Helikonon, ahol a munka, tudomány és a hazai föld szeretetétől izzó 
a . levegő, gerjedjen lelkünk nemes hevületre, acélosodjék erőnk alkotó 
m unkára; igazainkért a meggyőződés erős vértezetében sorakozzunk 
egyesületünk zászlaja alá; nemes ügyünkhöz méltó munkavággyal szol
gáljuk célunkat: a magyar siketnéma-oktatásügy felvirágoztatását!

Úgy legyen!

Szerkesztői jelentés.
Irta és a S. T. O E. XII. közgyűlésén (1913. jun. 29—30. Keszthely) felol

vasta Kegler Ferenc az egyesület hivatalos lapjának szerkesztője.

Tiszteli közgyűlés! Visszatekintve egy évi szerkesztői működésemre
— azt hiszem szerénytelenség nélkül — megállapíthatom, hogy a Ma
gyar Siketnéma-Oktatás“ az elmúlt időszakban összhangzatosan illesz
kedett az előbbi évfolyamokhoz és nem eredménytelen munkálkodással 
kapcsolódott egyesületünk életébe. Lapunk a fejlődés ú tján  immár e lju 
to tt oda, hogy 1912. jan. 1.-től — amióta Budapesten nyom atjuk — 
a hónap elsejére mindig pontosan megjelenhetett és — am int tájéko
zódott vagyok — e tekintetben a kontinens hasonló irányú szaklapjai 
között ezidőszerint egyedül áll. Ez a tény méltán büszkeséggel tö ltheti 
be valamennyiünk lelkét, elsősorban természetesen lapunk m unka
társaiét.

Egyesületünk felfogását, álláspontját különösképen kifejezésre ju t
ta tta  a lap a költségvetéssel, az új nyugdíjtörvénnyel, valam int a mi
niszter és állam titkár változással kapcsolatosan. Az 1913. évi költség- 
vetésnek ránk vonatkozó részét teljesen közöltük, a nyugdíjtörvényt 
részletesen ismertettük.

A hivatalos rész tájékoztatta a lap olvasóit egyesületünk műkö
déséről.

Az eredeti szakcikkek m ellett — melyek közül „A siketek és né
mák oktatásának reformációja“ és az ezzel összefüggő „Növendékeink 
csoportosítása“ címűek különösen foglalkoztatták a kartársakat — rész
letesebben ism ertettük a horvát-szlavonországi, a kanadai és törökor
szági sn. oktatásügyet; amerikai kartársaink gyűlését (fordítás ú tján ), 
úgyszintén osztrák kartársaink márc. 26.-i gyűlését beszámolás alapján.

Részletes lapszemlét a Párisban megjelenő „Revue générale de 
l’Enseignement des Sourds-Muets“-ről közöltük. Ezt a lapot a legelső 
sn.-intézet tanári testületé szerkeszti. Viszont a Revue . . ., valam int 
osztrák kartársainknak Wienben megjelenő „M itteilungen des Vereines 
österreichischer Taubstum m enlehrer“ c. lapja a M. S. O.-ról ad rend
szeresen ismertetést.

A Stern O.-féle fonetikai műnek közlését — Váradi Zs. tagtársunk 
fordításában — folytattuk. A tanterv-módosító javaslat folytatólagos 
közlése azonban — hely hiányában -— megakadt.

Gondoskodtam, hogy a sn. oktatásügy nemzetközi évkönyvében
— „Bulletin international de l’Enseignement des Sourds-Muets“ —
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(Paris, 254., rae  Saint-Jacques) a magyarországi adatok külön cím alatt 
megfelelően közöltessenek.

Ennek a műnek a IY . (1912.) kötete, am int velünk tudatták, be
tegség, elfoglaltság m iatt késik és így eddig nem volt alkalmam, hogy 
az V. (1913.) kötet- tervét nyilvánosságra hozzam. M indent el kell azon
ban követnünk, hogy a jelzett tervet idejében megismerjék kartársaink 
és hozzájáruljanak az oktatásügyünk terén felvetődő eszméknek nemzet
közi megvitatásához.

A „Pedagógiai megfigyelések“ rovatát — bár némi érdeklődést 
már sikerült elérnem —■ még mindig nem művelik kartársaink oly m ér
tékben, aminőt az gyakorlati irányánál és értékénél fogva megérdemelne. 
A kitartó  buzdításra lassan-lassan szaporodnak a megfigyelések beküldői.

De l’Épée-nek: „A snk. oktatása methodikus jelek által“ és „A snk. 
beszédtanításának művészete“ c. m unkáit francia eredetiből m agyarra 
fordíto tta  Szabó Imre, a snk. bpesti áll. intézetének h ittanára  és a k i
adás jogát egyesületünknek engedte át. A megrendelők eddigi száma 
azonban nem teszi lehetővé a művek kiadását. H a a szélesebb körre 
kiterjeszkedő előfizetési felhívás sem fog eredménnyel járn i, akkor a 
.minden tekintetben értékes művek közzétételére valami más módot kell 
keresnünk, esetleg a lapban való folytatólagos közlést kell választanunk.

A régibb évfolyamok leltározása véglegesen befejeztetett és így 
most már gondoskodhatunk a Yácra való elhelyezéséről.

Lapunk most is 400 példányban készül; Ízléses kiállításáért, vala
m int pontos megjelenéséért is elismerésünkre méltó a kiállító nyom
dász: F ritz  Ármin, akinek részéről egyesületünk állandóan előzékeny
séget, jóakaratot tapasztal.

1912-ben 15 ívre terjed t a M. S. O. (1911-ben 16 ív v o lt) ; a f. 
évben eddig megjelent 7 szám épen 10 ív terjedelmű, Előreláthatóan 
a 8— 9. (együttes sz.) 2 íves lesz; a 10. I 1/,, a 11. 1 és a 12. l 1/^ =  16 ív.

A kiadási munkában Pető Ferenc tagtársam  volt segítségemre. Tá
mogatásáért úgy neki, m int valamennyi m unkatársam nak —  akik kö
zött m indnyájunk örömére tisztelhetem dr. H errm ann Antal igazgató, 
egyetemi m. tanár u ra t —• köszönetét mondva, jelentem, hogy a' lapnak 
most 145 előfizetője van (122 tag, 23 más), tiszteletpéldányként külde
tik  8, m utatványul 40, cserepéldány 25 (hazai 18, Ausztriába 1, Angol
országba 2, Finnországba 1, Olaszországba 2, Franciaországba 1). A 
cserepéldányok 1912-től Budapesten gyűjtetnek s ezek, valam int a be
küldött könyvek gyarapítják a szerkesztőségi könyvtárt. Az értéke
sebbeknek bekötése — ha a rra  módunk lesz — igen indokolt volna. 
Köszönettel említem meg, hogy dr. B ihari Károly tagtársunk 1. a 
„Gyermek“ c. lapnak I I I . ,  IV ., Y. évfolyamát, 2. a Roboz-féle Magyar 
Gyógypedagógiának 1—4. füzetét, 3. dr. Lederer J .: „M iként neveljük 
gyermekeinket“ c. művét ajándékba adta a szerk.-i könyvtárnak. Je len 
tésemet azzal a kéréssel ajánlom a közgyűlés t. tagjainak figyelmébe, 
hogy tárgyilagos észrevételeiket, valam int á lap tökéletesítésére, te r
jesztésére vonatkozó gondolataikat — ügyünk érdekében — szíveskedje
nek előterjeszteni, kifejezni.
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A siketnémák ifjúsági körei.
I r ta  és a S. T. 0 . E. 1913. ju n iu s  29—30.-án K eszthelyen tarto tt X II. köz

gyűlésén felolvasta Adamcsik István.

Mélyen tisztelt közgyűlés! Épen most tíz esztendeje, hogy 
a magyar haza e kiváltságos földjéről, Zalamegye szépséges és ter
mékeny vidékéről eltávoztam és a siketnéma oktatás munkása let
tem. Most, hogy megint ezen az áldott földön állok, valami titkos 
intést érzek a lelkemben, hogy az emberszeretet oktatásának egy új 
törekvéséről szólván, e földnek lelkemre gyakorolt nagy és jótékony 
hatásáról hálás szóval említést tegyek.

Mindjárt az elején mondok egy igazságot. Sehol a kultúrában, 
általában pedig a pedagógiában nem találunk annyi őszinte és igaz
mondó munkást, mint a magyar siketnéma oktatásban. A munkája 
teszi, hogy őszinte. Mi a természet műveibe avatkozunk bele és mert 
annak fogyatkozásait korrigáljuk, pótolgatjuk,. jutalmul az őszinte
séget kapjuk. Valóban, csak a nagy problémákkal foglalkozó embe
reknél találjuk a léleknek azt a különös hangulatát, mely külsőleg 
a teljes nyugodtságot, belsőleg azonban a produkált mű iránt érzett 
elégedetlenséget és a szebb, a jobb felé való törekvést foglalja ma
gában. Mi nem vagyunk megelégedve a munkánkkal.

Igen, mi az alkotásainkkal elégedetlenek vagyunk, de nem 
maradunk ennél a negatív érzésnél, hanem tovább és többet dolgo
zunk. Az általános elégedetlenség hajtó erőiből új tervek, új ideálok 
születnek, melyek mind a magyar siketnéma oktatás jobbrafordul- 
tát célozzák, melyek új irányokat képviselnek, új mestereket ünne
pelnek. A mozduló erők e nagy tömegében száz és egy terv fogam- 
zik meg a dolgos agyvelőgkben, nap-nap mellett új felbuzdulásokra 
kelünk, új vívmányok előtt állunk s alig várjuk a pilanatot, hogy 
a világ szemébe mondhassuk: ime, megtaláltuk a helyes fejlődés 
irányát, nem kísérletezünk tovább, itt van, megjött a teremtés kor
szaka.

Ilyen belső küzdelmek közepette született meg lelkűnkben si
ketnéma növendékeink ifjúsági egyesületének a gondolata is. Igen, 
növendékeinket egyesíteni, egységes szellemben nevelni s a jövő élet 
küzdelmeire előkészíteni, értelmüket tökéletesíteni, lelkűket meg- 
edzeni, ez a vágyunk, ez a kívánságunk. Nem tudást, de értelmet 
biztosítani s akaraterejüket, jellemüket nevelni. Egyes gyenge lel
keket a tömegek egészséges ráhatásával, az igazságosság előtérbe 
helyezésével a belső elpuhulástól, az akarat gyengeségétől megóvni 
s a csüggedőknek önbizalmat adni. Egyszóval megadni védenceink
nek a képességet arra, hogy az intézetből kilépve, a jó és az igaz 
szellemében magukat tovább képezhessék. Mert nagyon gyámolta
lanok a mi gyámoltjaink. Kiejtésük, kifejezési módjuk, beszédjük, 
általában véve külső megnyilatkozásuk, magaviseletük, ösztöneik, 
szokásaik, lelkűk tartalma, vagy ha jobban tetszik, jellemük szerint 
Ítélve őket, jogos minden aggodalmunk és indokolt minden tettünk, 
melyet az ő érdekükben teszünk.

A természet egy kemény vonással eltörült náluk egy érzéket,
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a hallást s ennek természetes következménye nemcsak a némaság, 
de következménye a siketségnek az a sok lelki defektus is, melyek
kel mi a siketnémák oktatói lépten-nyomon találkozunk s melyek
nek sokaságánál csak a nevelői gondunk lehet nagyobb. A siketség 
nem panaszkodik, hanem elégedetlenkedik. A sötétséggel hűvösség, 
a testi fogjmtkozással lelki eltérések járnak. S ezeknek a bajoknak 
a következményei kiszámíthatatlanok és hátborzongatók, mint min
den, ami a mélységekből jön. A siket ember lelkében állandó fe
szültség lakozik, mindent magára vonatkoztat, mindenben a maga 
dolgát látja. Könnyen sértődik, egoisztikus, amellett a külső jelek 
után itél, cselekedeteiben naiv, következtetéseiben gyermekes. A si
ketnéma a jelen hasznáért tud lelkesedni, de a holnaputánt már a 
messzi idők ködében látja. Önállóság utáni vágya van, de a dolgok 
megvalósításában türelmetlen, nincs a céljutásig elég fegyelmezett
sége, felelősségérzete pedig nagyon hiányos. Mi, akik a siketség: 
egyik következményét, a némaságot bilincseiből megoldjuk s siket
némáinkat a hangos, élő beszédre tanítjuk, nem hagyjuk figyelmen 
kívül a siketség pszichikai következményeit sem s azokat is orvo
soljuk. Viszont azonban a nevelés munkája nemcsak abból áll, hogy 
a hibákat nyesegetjük, javítgatjuk, hanem főleg abból, hogy nevelt
jeinknek a jó szempontjából mit nyújtunk s ügyes-bajos dolgaikkal 
mennyire törődünk. Az ifjúság ügyei vannak olyan jelentőségűek, 
mint a felnőtt társadalom közügyéi, melyekért nagy és komoly fér
fiak jó és rossz fegyverekkel küzdenek. Az ifjúságot hagyni kell 
az ifjúságban s nekünk is elsőrendű kötelességünk, hogy növendé
keinket mindazokban a tiszta örömökben részesítsük, mely örömök 
után minden ember ifjú korában vágyik. Vidám ifjúság, munkás 
férfikor. A látszat szerint komoly és okos embereknek sokszor nevet
séges bogaraik vannak s a társadalomban és az életben nem annyira 
a jeles kalkulusú egyének, hanem azok érvényesülnek, akiknek ifjú
sága erős és egyéni vonásokkal volt tele. Mindezekre támaszkodva 
siketnéma növendékeink rendszertelenül mozgó tömegeinek egy erős 
irányba való terelése, az egymásra való hatásnak szem előtt tartásá
val együttes nevelése, egy egyesületben való közös foglalkoztatása 
és oktatása még a következő okoknál fogva is szükségesnek látszik.

A siketnéma szeret csoportosulni, de nem szeret beszélni. Az 
osztályokban beszélnek, a játéktéren jelelnek. Egyes osztályokban 
csak kis számú siketnéma tanul s az egyes osztályok a fokok kü
lönféle távolságai által el vannak szigetelve egymástól. A siketné
mák tömegeiben csak az első osztály növendékei közlékenyek. Az 
egyes osztályok között inkább érzelmi, mint értelmi kapcsok vannak. 
A növendékeknek külön-külön tanítása által ezen érzelmi kapcso
lat a kellő irányítás hiányában ritka alkalommal jut hangos kife
jezéshez. Csak a közös vezetés, a növendékeknek egy egyesületben, 
egy külön körben való irányítása tud egy közös hangulatot, egy 
kölcsönös megnyilatkozási vágyat a siketnémák leikeiben elhelyezni, 
illetve felébreszteni s a jelelő siketnéma csoportokat a hangos szó 
szeretetében egyesíteni. Akik együtt vannak és szeretik egymást, 
azoknak mindig van mondanivalójuk. Az osztályrendszer a tanú
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lók erkölcseiben is jut kifejezésre. Mert tapasztalati tény, hogy sok 
olyan növendék, ki az osztályban kifogástalan magaviseletét tanu- 
sit, az osztály falain kívül kevésbbé mutatkozik jóviseletűnek. Csak 
bizonyos keretek között mutat jó képet, egyéb környezetben élvez
hetetlen és rossz. Ahszont vannak növendékek, akik az osztály falai 
között ugyancsak csendes képűek és jó magaviseletűek, a növendé
kek tömegeiben azonban elvesznek és egyáltalában nem érvényesül
nek. Ezek az ú. n. másodrendű egyének, akaratgyenge lelkek, kik 
mindenkoron a tömegek hatása alatt állanak. Nálunk pedig nincs 
tömegnevelés, nincs tömegtanítás, az egyesekkel bajlódunk, a töme
gekkel nem törődünk, tehát a tömegek sokszor kártékony hatással 
lehetnek egyesekre. Az ember pedig mindig és mindenütt ember s 
hogy mindig és mindenütt ember legyen, mindig és mindenütt kell 
őt nevelni.

Minden nevelés a jövőnek szól. Ha valahol egy össze-vissza 
faragott, ripacsos kérgű fát látunk, mely valamikor száz sebtől 
vérzett, rögtön eszünkbe jut a fának fiatal kora és azok a gyilkos 
kezek, melyek úgy elcsúfították. Viszont, ha egy rendes, jó növésű 
fát látunk, soha annak ápolásáról vagy fiatal koráról nincs gondo
latunk s az épséget valami természetes dolognak találjuk. Ilyen 
ép és jó növendékeket akarunk mi nevelni, kinek megjelenése, min
den tette, szava az ép és a jó hatásával birjon. Az ifjúsági körök 
nevelő hatása azért nem is annyira a jelené, mint inkább a jövőé. 
Ez különben egészen földi vonás, mert az ember tulajdonképen min
dent a jövő pillanatáért tesz s ami most történik, az mind a jövőért 
történik.

Az ifjúsági körök munkája ennélfogva rátereli a siketnéma 
tanuló figyelmét az élet nagy feladataira, értelmet ad a jövendő 
céljainak, kedvet, odaadást, szeretetet ébreszt a munka iránt s meg- 
edzi a növendékek lelkét a jövő kötelességeinek becsületes elvégzé
sére. Egyszóval a növendékeket önképzésre tanítja. Önképzés! Nagy 
és hatalmas fogalom, mely ha általános volna, új megnyilatkozá
sokra, új világba vezetné az emberiséget. Ennek a szónak az ereje 
már sok lelket fogott meg, különösen pedig a tanítással foglalko
zókat minden időben bizonyos varázs alatt tartotta. Magát a fogal
mat azonban sokszor félremagyarázták és nem jól alkalmazták. Ifjú, 
serdülő lelkeket „önképzés“ cím alatt egyesítettek és foglalkoztat
tak. Egyszóval megkívánták, hogy a képzetlenek magukat önképez
zék. Ami Alexander Bernát dr. egyetemi tanár szerint annyit je
lent, hogy olyas valaki, akinek semmije sincs, megajándékozza ma
gamagát vagyonnal. Ahol nincs meg a szükséges tartalom, ott ön
képzés lehetetlen. Innen van az iskolai önképzőkörök össze-vissza 
kapkodó munkája, mely rendesen az iskolai munkának kisebbített, 
vagy nagyobbított kiadásban való másolása. Az önképzés ezekben 
az iskolákban mindig egy második akarat, egy külső tekintély rá- 
tukmálásából folyik, holott az önképzés mindig az illető személy 
legegyénibb megnyilatkozása, mely önmagával elégedetlen lévén, 
belső béke, belső harmónia után vágyik s ebben a lelki küzködésben 
minden erejével a jobb után törekedik s tovább képezi magát. Egy
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szóval az önképzés mindig belső ösztökölésből fakad, melynek alap
oka a magamagával való elégedetlenség, valaminek a megismerésére 
támadt szükség, különös, boldogabb életcél elérésének a vágya stb.

Az önképzés lefolyása mindig a jellem ügye. Az önképzést 
mi akarjuk, más nem parancsolhatja meg nekünk. Tekintély nélkül 
cselekszünk, mert a magunk igaz volta miatt cselekszünk. Ahol ab
szolút tekintély van, ott az alsóbbrendűekkel mindig valami igaz
ságtalanság történik, tehát a jellem békességben nem fejlődhetik. 
A nagy tekintélyek közvetlen környezetében kevés igazság terem. 
T. i. az emberi természet inkább eltűri a tekintélyt, mint az igaz
ságot. Mert a tekintély mellett akármikor elhelyezhet egy-egy ha
zugságot, az igazság pedig sokszor nemcsak haszonnélküli, de kel
lemetlen is. Aki pedig másoknak hazudik, az magamagának is ha
zudik s ez a hazudozás az önképzésnek a legnagyobb ellensége. Mert 
soha semmiféle munkát nem végez el tökéletesen, szereti magát ámí
tani, nem tudja magát a munkának odaadni s felületes, könnyelmű 
minden cselekedete, mert gyenge jellem, nem tud magán uralkodni, 
nem tud sohasem célhoz jutni. Pedig már a biblia szavai szerint is: 
Nemo mittens manum ad aratrum et aspiciens retro aptus est regno 
Dei. ¡Senki, aki az eke szarvára teszi a kezét és vissza néz, nem 
méltó az Ur országára. Az ilyen vissza-visszatekintgető ember, aki 
már a dolgok kezdetén, mikor még semmit sem tett, elveszti a maga 
iránt való bizalmát, a dolgozó emberiség csoportjaiban egyáltalá
ban nem boldogul s mint alkotó egyéniség, teljesen megsemmisül.

Aki önmagát képezni tudja, az felülkerekedik a tömegeknek 
és új világokat hódít meg. Ehhez azonban nagy tudás és nagy aka
rat, odaadás és szeretet szükséges. Nem is lehet a mi ifjúsági kö
reinket ezzel a címmel illetni. Mert a mi köreink munkája még nem 
önképzés, hanem az önképzésre való nevelés. A mi köreink nem le
hetnek önképző körök, hanem egyszerűen ifjúsági egyesületek, ahol 
ismereteket, tudást nyújtunk, erősítjük az akaratot, képezzük a jel
lemet, hogy növendékeink egykoron magukat képezni tudják.

Ilyen megvilágításba helyezve az önképzés tulajdonképeni lé
nyegét, könnyebben érthetjük meg a mi ifjúsági köreink célját is. 
Mert ez nem utánzása a külvilág egyesületesdit játszó kedvének, ez 
nem akar új szokás vagy új teher lenni. A növendékek e nemű össze
jövetele egy régóta táplált vágy kielégülését jelenti. A mi ifjúsági 
köreink önmagukért és nem más érdekekkel való versengésért szü
letnek, tehát nem békezavarók, nem egyensúlybontók, nem kifelé, 
hanem befelé dolgoznak, ennélfogva produktív hasznúak. Hasznuk 
pediglen különleges céljukban van: a siketnéma beszéljen és tanul
jon, hogy boldoguljon.

Azonban ne a haszonról, hanem a munkáról beszéljünk. Csak 
a kapzsi természetűek érdeklődnek elsősorban a haszon iránt, a tu
domány a végzett munkáról következtet a haszonra, tehát mindenek
előtt a munkát ismerjük meg. Milyen körben mozogjon az ifjúsági 
egyesületek munkája? Hamarosan nem is látszik lehetségesnek, hogy 
erre a kérdésre kielégítő választ kapjunk. Mert a munka nemcsak a 
kitűzött céltól, hanem a különböző viszonyoktól és az emberek tér-
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mészetétől is függ. Különben erről a témáról a S. I. T. 0. E. lapjá
ban, a Magyar Siketnéma-Oktatásban már egyszer szóltam. Egy 
török közmondás szerint pedig a hodzsa ugyanazt prédikálja a nagy 
gyülekezetnek, amit a kis gyülekezetnek, vagyis azt, amit tud, tehát 
én is e helyütt ugyanazt mondom el, amit a fent említett helyen már 
egyszer nagyjában elmondtam.

Az ifjúsági kör őrködik minden egyes tagjának minden sza
vai és cselekedete fölött. A jót tartozik minden egyes tag meglátni 
és követni, a rosszért mindig az illető a felelős és önkéntes megnyi
latkozás révén jut egyedül szóba. Első sorban a személyes felelős
ség mellett foglalunk álláspontot, mert a siketnéma felelősségérzete 
amúgy is nagyon hiányos. Az igazságszolgáltatás sohasem fizikai, 
hanem mindig erkölcsi hatásokban nyer kifejezést. A siketnéma 
tud udvarias lenni s azért kellő útmutatásokkal, adott példákkal, 
illusztrált formákkal őt az udvarias emberek szokásaival megismer
tetjük s az udvariasságot nemcsak feljebbvalói, de egymás iránt is 
mindig megköveteljük. Viszont, hogy a szebbet és jobbat szeretni és 
tisztelni is tudják, a siketnéma növendékek ügyes-bajos dolgaival 
aprólékos gondossággal törődünk és azokat igazságosan elintézzük. 
Az adott esetekből a jellemképző anyagot mindig kiválasztjuk s kis 
elbeszélés vagy mese formában a növendékekkel közöljük. Minden 
művelődés ilyen apró példabeszédekből, mesékből indult ki s a fej
lődő népek mindig szerették azokat, mert óriási jellemképző erő van 
bennük. Nincs ember, akinek a lekében ne szunnyadozna egy-egy 
hallott mondás, intelem, példaszó vagy pedig jellemrajz, mely az élet 
nagy pillanataiban, a nagy elhatározásoknál mindig az öntudatba 
szökik, felszínre kerül és érvényesülni óhajt. Ilyen jellemképző kis 
mesét alkalomszerűen magunk is megszövegezünk s azt a jól diszpo
nált lelkekben elhelyezzük. Ezzel egyszersmind növendékeink olvasó 
kedvét is élénkítjük, mert aki a röpke szóban annyi hatalmat érez 
és lát, az kiváncsi érdeklődéssel kutat a nyomtatott szövegben is 
s a könyvekben okulást és tanulságot keres. Siketnéma növendékeink 
ezen vágya kielégítésére szolgálnak az ifjúsági könyvtárak. Nekünk 
nagy gond és nagy munka növendékeink számára olyan könyveket 
összehozni, melyekbe nemcsak benézni, hanem bemélyedni is érde
mes legyen. Vannak azért ilyen könyvtáraink, bár legjobb volna, 
ha ilyen könyveket magunk Írnánk és magunk szerkesztenénk, A 
modern ember minden hatalma a könyvekben van. Az ifjúsági kö
rökre háramlik a feladat, hogy a siketnémákkal a könyveket meg
ismertessék és megszerettessék. A könyvek riválisai a lapok és folyó
iratok. A siketnéma tanulót teljesen elő kell készíteni az életre s 
ezért már az intézetben megismertetjük .őket a saját lapjaikkal, azo
kat olvasás céljából kiadjuk nekik s az olvasottakat tőlük számon 
kérjük. Nemkülönben az élet egyéb követelményeit szolgáló lapok 
és folyóiratok felől is tájékozást nyújtunk nekik. Szükségszerű, hogy 
siketnéma növendékeinket megtanítsuk, hogy a mindennapi szellemi 
táplálék után vágyakozzanak. Mert ahogy senki nem lakhatik jól 
egyszerre testi táplálékkal egy egész életre, azonképen az iskola 
nyújtotta szellemi táplálék sem lehet elégséges soha senkinek. Ebben
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a tekintetben mély, lelki ráhatásokkal kell illetnünk gyámoltjainkat, 
annyival is inkább, mert minden nemesítés alapja egy jobb idegen 
erőnek a beavatkozása. Nevelni és vezetni kell az ifjúságot, hogy 
ideált szerezzen magának az emberek közül, akik között él. Ideál 
nélkül nincs munka, nincs élet. Ideálunk van az öltözködésben, a 
járásban, a modorban, a tudásban, erkölcsben és bűnben, minden
ben. Siketnéma növendékeink ideálját könnyen megteremthetjük, 
ha mi nemcsak velük, hanem magunkkal szemben is mindig követ
kezetesek és igazságosak vagyunk. Ám a siketnémának siketnéma 
ideálra is lévén szüksége, növendékeinket megismertetjük mind
azokkal a sorstársaikkal, akik az életben egyéniségükkel kitűntek. 
Kapcsot teremtünk köztük és az intézetekből kilépett siketnémák 
között s megismertetjük őket a siketnémák társadalmával, életével, 
foglalkozásával, törekvéseivel, küzdelmeivel, elért eredményeivel és 
egyesületeivel. Mindent békességes szellemben és szeretetben, hogy 
a részrehajló és idegen beavatkozástól sohasem mentes ifjúságot bé
kességre és szeretetre neveljük. És mert a békesség és a szeretet csak 
derült és vidám környezetben élhet meg, útmutatást nyújtunk nevelt
jeinknek, hogy üres óráikban hogyan és mivel szórakozzanak. Nö
vendékeink még amúgy is a játszó emberiség korában vannak, könnyű 
tehát a feladatunk, hogy őket értelmes és tanulságos játékokkal fog
lalkoztassuk. A játékban mindig a gyermek lelke képviseli a kezde
ményezést, ő a teremtő erő, a mi dolgunk a játék szavakba fogla
lása és általánosítása. Minden játék maga az öntevékenység, mely
nél nincs nagyobb és hatalmasabb erő az önképzést illetőleg. A já
tékból valamikor munka lesz és aki gyermek korában jól játszott, 
az felnőtt korában jó munkás lesz. Yiszont a jól vezetett játékok 
által növendékeinknek — ha implicite is — útmutatást nyújtunk, 
hogy egykoron nagyobb testi vagy lelki emóciók, kifáradások után, 
hogyan üdüljenek és szórakozzanak.

Az ifjúsági körök munkája közé soroljuk az iskolai ünne
pélyek rendezését is. Ez irányú munkálkodás abból a természetes 
alapelvből indul ki, hogy ami az emberekért történik, abban embe
rek vesznek részt, következetesen ami a gyermekekért törtéúik, ab
ból a gyermekeket kizárni nem szabad. A siketnémák körmöcbányai 
intézeténél ez az elv már meg is valósult s az egyes ünnepélyeken 
rendszerint 5—6 növendék szerepelt, részint magyarázó, részint el
beszélő, ritkábban pedig szavaló minőségben. Ezzel egyszersmind 
kapcsot teremtünk az ifjúsági körök működése és az iskola között. 
Az ifjúsági kör tagjai a rendes jegyzőkönyvön kívül naplót is ve
zetnek és újságot szerkesztenek. Különösképen az újság szerkesztése, 
illetve kiadása rendkivüli hatásúnak bizonyult növendékeink veze
tésénél. Erissé és élénkké teszi növendékeink életét, mélyíti lelki 
tartalmát, szabályozza erkölcsi viseletét és munkássá, szorgalmas 
dolgozótársává teszi a legmozdulatlanabb, gyenge szellemi műkö
désű siketnéma tanulót is. Az újság olvasása egy kölcsönös beszéd
tárgyat teremt meg, a beszédet népszerűsíti s azt számtalan köznapi 
szólammal, derűs tréfával, hasznos mondással kifejezőbbé és gya- 
korlatiasabbá teszi. A lap dolgozótársainak munkás készsége foko
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zottabb, a benyújtandó hírek és egyéb közlemények megírásában 
járatosabb lesz s a növendékek fogalmazási képessége egy csapással 
eddig ismeretlen és nem remélt nagyságot ér el. Az egyes ifjúsági 
körök hasonló irányú újságjaikat mind Yácra, a Siketnémák Képes 
Lapja szerkesztőségének küldenék el.A Képes Lap a közérdekű dol
gokat átvenné s így lelki közösséget, rokonságot teremtene az egyes 
siketnéma intézetek növendékei között. Ilyen lelki affinitásra minden 
ember törekszik a hasonlóak között. Annál inkább szükséges, hogy 
a mi növendékeink már tanuló korukban hirt vegyenek egymásról, 
mert közös sorsuknál fogva, kint az életben úgy is egymáshoz szí
tanak és egymáshoz ragaszkodnak.

, Az ifjúsági körök munkakörébe tartozik végül egyesek álta
lános kivánságainak az elintézése, személyi viszonyok, ügyesbajos 
dolgok, a növendékeknek a külvilággal és egymással való vonatko
zásai, testi vagy lelki szükségletei, általában tehát egyéni irányítá
sok, különleges vezetések, egyszóval a jellemképzés.

Az ily irányú ifjúsági körök létesítése,a hazai intézetek bár
melyikét tekintve, semmiféle nehézségbe nem ütközik. Amennyiben 
•az intézetek úgyszólván már mind nyolc évfolyamra vannak kifej
lesztve, legcélszerűbbnek látszik, hogy az ifjúsági körök tagjai a 
IV—VIII. osztályok növendékei legyenek. A kör munkálkodása a 
tanév elejével kezdődik és a tanév végével végződik. A kör első gyű
lésén megválasztja a maga tisztviselőit, kik a gyermekek vágyait, 
óhajait s egyéb szükségleteit felfelé képviselik s a kör munkálkodá
sát lefelé befolyásolják és irányítják. Ilyen tisztviselő az elnök, a 
jegyző, a könyvtáros, esetleg pénztáros és néhány felügyelő, illetve 
rendező. A kör minden héten egy gyűlést tart; a gyűlés, tartama 
egy vagy két óra lehet. A kör vezetésére a tantestületek bármely 
tagja hivatott, legjobb azonban az önkéntes vállalkozás.

íme, a magyar siketnéma oktatás egy alkotással megint gaz
dagabb lehet, csak akarni kell . . . Ami tőlünk függ, mi akarunk 
és dolgozunk is. Ahány ember, annyi munkásszív, mely mind a 
magyar siketnéma oktatásért él és lelkesedik. Majdnem kétszáz em
beri élet van lekötve ennek az oktatásnak s ez a sok élő test és lélek 
minden aggodalmas szeretetével, tudományával s reménykedő szor
galommal a sorsverte szegény siketnéma lelkek megváltásáért küzd 
és dolgozik. A munka hevében a saját létezéséről, saját jogairól, saját 
reménységeiről is megfeledkezik. Elfelejtjük, hogy kik vagyunk, 
mik vagyunk, mert árvák lettünk s állandóan borús ég alatt dolgo
zunk. Munkánk gyümölcsét csak határtalan hivatásszeretetünk me
lege tudja megérlelni. Mert nekünk nincs napunk, mely éltessen és 
boldogítson; idegen családba sodortattunk s apáink nevének a vise
lésétől is megfosztattunk. De csendben vagyunk és tovább dolgo
zunk, mert munkaszeretetünk minden földi erőnél nagyobb. Dol
gozunk, mert a mi hivatásunk a munka, dolgozunk, mert mi a siket
némák oktatását nem más érdekekért, hanem magáért a siketnéma 
oktatásért szeretjük. S ez az, ami felemel minket, amire mi büsz
kék vagyunk. Egy munkakörért, egy élethivatásért tudni lelkesedni! 
Ez a mi értékünk. Ezért teszünk meg mi mindent a mi siketnéma
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tanítványainkért. Ezért latolgatjuk oly keserű lemondással a kezünk 
ügyébe eső pénzdarabot is, mikor siketnémáink ügyéről van szó. 
Mert a pénz láttára eszünkbe jut a Megváltó mondása: adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré s az Istennek, ami az Istené! De vájjon 
akkor a mi siketnémáinknak mi marad? . . . Ezúttal marad azoknak 
is. A mai felszólalásom zárószavául egy királyi jelige: Yiribus 
unitis.

HIVATALOS RÉSZ.

A jun. 28.-án Borbély Sándor elnöklésével Keszthelyen tar
tott választmányi gyűlésen részt vett: Klis Lajos tb. eln., Gönczi 
Gy. aleln., dr. Herrmann Á. tb. tag, dr. Bihari K., Záborszky Á. 
jegyző .és Kegler F. titkár-szerk., Mlinkó L, Hagy P., Simon J., 
Szentgyörgyi G., Szotfrid J., Yáradi Zs. választmányi tagok és a 
tanácskozás végén Yölker J. pénztáros.

I. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének bemutatása után tudomásul 
vette a választmány, hogy a) az alamori egyháznak elküldetett a 
begyűlt adomány; b) a snk.-nak a kemigrafus iparból való kizárási 
ügyét egyesületünk veszi a kezébe; c) az új tagok értesítést kaptak 
felvételükről; d) osztrák kartársainknak márc. 26.-i gyűlésén Yölker
J., Hobler R. és Yas J. tagtársak képviselték egyesületünket, (a be
számolót 1. M. S. 0. 1913. 5., 6. sz.) az ausztriai kartársak egyesülete 
nevében pedig Biffl Frigyes főjegyzőjük vesz részt keszthelyi köz
gyűlésünkön; e) a „Bulletin international de l’Enseignement des 
Sourds-Muets“ c. évkönyvben a magyar sn.-oktatásügyre vonatkozó 
adatok megfelelően fognak közöltetni (e műre az intézetek igazgató
ságainak figyelme felhívandó); f) a titkár egyesületünk nevében 
részt vett a Snk. Cházár A. Otthona közgyűlésén; g) a „Fiirsorge- 
verein für Taubstumme im Königreiche Sachsen“ (Dresden, Chem- 
nitzer Strasse 2.) Kérésünkre megküldte a nagyothallókra vonat
kozó emlékiratát és egyéb kiadványát; h) Hidasi S. levélben meg
köszönte tb. taggá választását; i) De l’Epée munkáira kevés meg
rendelő jelentkezett (szélesebb körű felhívás sikertelensége esetén a 
szóban levő művek a M. S. O.-ban közöltéinek); j) a közgyűlés és 
vele kapcsolatos kiállítás ügyében ifj. Bründl Ö. tagtársunk már 
jun. 26.-án Keszthelyre érkezett; k) a titkár Bpest-Keszthely között 
külön, közvetlen kocsit, visszafelé Balatonfüredtől Bpestig külön 
szakaszokat eszközölt ki egyesületünk tagjai részére, juh l.-ére pe
dig Keszthely-Tihany-Balatonfüred között kedvező feltételű hajó- 
kirándulást készített elő; 1) Kiinda K. kaposvári igazgató a gyakor
lati tanítás bemutathatására 3 sn. növendéket küld a közgyűlésre, 
akiknek útiköltségét a kaposvári kartársak fizetik (a választmány 
ezért köszönetét mond) ; m) a. közgyűlésre szóló meghívók a szokott 
módon szétküldettek; n) Benedek S. államtitkár úr a gyűlésről való 
elmaradását kimentette; ny) a Balatoni Szövetség kérésünkre meg- 
küldötte a Balaton Kalauzt a közgyűlésen résztvevő tagjaink szá



8-9. szám. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 197

mára; o) a Cházár A.-utca munkálataira Gönczi Gv. aleln. felké
retett.

II. I  \gokul — a ( )-be írtak ajánlatára — felvétettek: Sere- 
gélly Sándor alapítványi számtiszt, sn.-intézeti hittanár Ungvár 
(Schulmann Adolf, Zsembay Ferenc), Fizáry Bódog kartársunk 
Pozsony (Kegler F.).

III. A pénztár és a számadások megvizsgálására — a távol
levő számvizsgálók helyett — felkérte a választmány: Kábán J.. 
Szép J. és Vas I. tagtársakat.

A kiállítás felügyeleti rendjének megállapítására és ellenőrzé
sére Nagy P., a szállásügy intézésére Valter F., a helyi- és napi lapok 
tájékoztatására dr. Bihari K., Szentgyörgyi G. és Györgyfy A. tag
társakat kérte fel a választmány.

IV. Elhatározta a válaszlm., hogy kérni fogja a miniszter úr
tól az egy-egy évben végzett kartársaknak egyszerre való kineve
zését.

V. A választmány véglegesen megállapította a közgyűlés sor
rendjét.

A jegyzőkönyv hitelesítői: Szotfrid József és Simon József.
K.

VEGYESEK.

A szaktanács jul. 5-iki gyűlésének tárgyai: 1. A snk. szegedi inté
zete igazgatóságának egy külön osztály szervezésére vonatkozó javaslata.
2. A gyógyp. intézetek 1913—14. évi tanerő-szükséglete. 3. Jegyzőkönyv 
a képző szakvizsgálatáról. 4. Jegyzőkönyv a képző alapvizsgálatáról. 
5. A kinevezésekre vonatkozó javaslat. 6. Véglegesítések. 7. Szeged sz. 
kir. város kir. tanfelügyelőségének felterjesztése (kisegítő isk.). 8. Az 
ifjú  vakok szegedi int. választmányának jegyzőkönyve. 9. Az ifjú  vakok 
szegedi int. tantestületének jegyzőkönyve. 10. Jegyzőkönyvek a hitok
tatói vizsgálatokról. 11. A brassói kisegítő iskola igazgatóságának felter
jesztése. 12. A snk. kaposvári int. tantestületének jegyzőkönyve. 13. A 
gyógyp. intézetek jövő tanévi órarendjei. — Júl. 7.-én, 8.-án a biztosi 
jelentésekkel foglalkozott a szaktanács.

Fonétikai laboratórium. A m. kir. keleti keresk. Akadémia (V III., 
Eszterházy-u. 3.) 3912—13. isk. évi jelentésében (35. 1.) olvasható az 
alábbi ■— bennünket igen érdeklő — dolog. „Intézetünk a jövő iskolai 
évben egy új intézménnyel, t. i. egy fonétikai laboratóriummal akarja 
működését kibővíteni. Ezzel kettős célt akarunk elérni. A laboratórium 
gyakorlati célja az lesz, hogy segédeszközül szolgáljon az élő idegen nyel
vek tanításában. Az élő nyelvek tanulása ugyanis nem nélkülözheti a 
kiejtés pontos elemzését s erre ma már a megfigyelés nem elégséges. A 
fonétika tudománya annyira fejlődött az utolsó évtizedekben s a kisérlc- 
tezés oly nagy té rt hódított, hogy ezt a nyelvtanulás szempontjából sem 
lehet nélkülözni. A laboratórium ezenkívül egy tudományos célt is tűz 
maga elé: a kísérletező fonétika művelését s alkalmazását a magyar és
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a keleti nyelvekre. Ma már a külföldi intézetek legnagyobb része el van 
látva fonétikai laboratóriummal, különösen kiváló ebben a tekintetben 
a S e m in a r  f ü r  K o lo n ia ls p r a c h e n  fonétikai laboratóriuma Hamburgban, 
mely elsősorban a német gyarmatok nyelveinek elemzésével s a fonetika 
tudományos művelésével foglalkozik. A laboratórium  működése két 
irányú lesz. Elsősorban egy fonogramm-gyűjteményt fog létestíeni, hogy 
összegyűjtse és megőrizze az akadémiában tan íto tt nyugoti nyelvek k i
ejtését s minél teljesebb gyűjteményben összeállítsa a hazai nemzetisé
gek és a balkáni népek nyelveit. Ebben a tekintetben a legtökéletesebb 
a bécsi tudományos akadémia P h o n o  g r a m m - A r c h ív - ja. Újabban az TJni- 
v e r e i té  d e  P a r is  is állított fel egy fonétikai laboratórium ot ( I n s i i t u t  de  
p h o n é tiq u e )  íonogramm-gyűjteménnyel kapcsolatban (M u s é e  d e  la  p á 
rá ié ) . A laboratórium  másik célja az élő nyelvek kiejtésének tudományos 
elemzése megfelelő ellenőrző és elemző készülékek segítségével. A ma
gyar nyelv kiejtésében is több eldöntetlen kérdés áll a fonétikus előtt; 
a keleti nyelvek hangjainak, hangsúlyának elemzésével pedig majdnem 
teljesen új területekre ju tunk. Ily  módon reméljük, hogy e fonétikai 
laboratórium nemcsak intézetünk gyakorlati céljait fogja szolgálni, 
hanem a fonétikai tudománynak is hasznos szolgálatokat fog teljesíteni.“

Közgyűlési jegyzetek. „Tengerre magyar! He a magyar tengerre l“ 
Ez volt a jelszó idei közgyűlésünk helyének megválasztásakor. Keszthely 
városáé az érdem, hogy szándékunkat szép sikerrel megvalósíthattuk. 
A Máv. középponti üzletvezetőségének előzékenységéből Budapestről 
nagy, külön kocsiban történt utazás lehetővé tette, hogy — időnyerés 
céljából — a választmányi gyűlést a vonaton m egtarthattuk. Tapolczán 
csatlakozott hozzánk Biffl F . wieni kartársunk. Keszthelyen a helyi 
bizottság — élén a város bírójával — és a más irányból előbb érkezett 
kartársak fogadtak bennünket. Szállást, ellátást a „H ullám “ és „Bala
ton“ tóparti szállókban méltányos áron biztosítottak részünkre a gondos 
házigazdák, akiknek figyelme arra is k iterjedt, hogy közgyűlésünkre, 
a snk.-ról szóló előadásra, azok tanítására és a kiállításra falragaszokon 
hívták fel a figyelmet. A helyi társdalom nagy érdeklődéssel kisérte 
ottani szereplésünket és ú jra bebizonyosodott, hogy gyűléseink és a velük 
kapcsolatos kiállítások igen alkalmasak ügyünk megismertetésére és 
népszerűsítésére. — A gyűlésen kívül eső időt is hasznosan töltöttük. 
Az első nap délutánján kocsikirándulás volt Hévízre. M egfürödtünk 
a lótuszvirágokkal ékeskedő világhírű melegvizű tóban, m egtekintettük 
a fejlődő fürdőtelepet, Zander-pavillont. U tána a fürdő főbérlője, 
Reischl Vencel úr, vendégül lá tta  egyesületünket. Úgy itt, m int az ebé
den több felköszöntő hangzott el, melyek közül legfigyelemreméltóbb a 
dr. Csák Árpád szerkesztő beszéde volt, aki Keszthely m últjá t ism ertette 
sokoldalú tudással és a szülőföld rajongó szeretetével. Másnap délután 
ellátogattunk a gazdasági akadémiába, Balatoni Múzeumba és csolnako- 
kon kirándultunk a szomszéd Gyenesdiás nyaralóhelyre. Júl. 1-én T i
hanyba és onnan Balatonfüredre utaztunk. Az új hajó, melynek ez volt 
az első menete, majdnem az egész 6 órai u ta t szélviharban, háborgó vizen 
tette  meg és így ez a kirándulás mindenképen emlékezetes marad.

Megnénmlt a villámcsapástól 5 év előtt egy koppányszántói asz- 
szony. Az idén jún.-ban pedig ■— ugyanazon a napon ■— szintén villám- 
csapás után megszólalt és azóta beszél.
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Megerősítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter K á d a s  G y ö rg y ,  
T Jn g erm a n n  J ó z s e f ,  S u p lca  K á r o ly ,  S c h m i t z  M á ty á s , N a g y  L a jo s , F i-  
z á r y  B ó d o g , Z s e m b e r i  J ó z s e f ,  Z s e m b a i F e r e n c , P o n g rá c z  M ih á ly ,  S z é p 
fa lu s i  F e r e n c , S ó ly m o s  S á n d o r  és G y o v a y  D . J ó z s e f  kartársainkat állá
saikban végleg megerősítette.

Kineveztettek a VKM.-töl a következő kartársaink: Tóth Zoltán
a IX . fizetési osztály 3. fokozatába, Kádas György, TJngermann József, 
Supka Károly, Schmitz Mátyás, Nagy Lajos, F izáry Bódog, Zsemberi 
József, Zsembai Ferenc, Pongrácz Mihály, Szépfalusi Ferenc, Sólymos 
Sándor és Gyovay D. József a X. fizetési osztály 3. fokozatába, Konrád 
György, Zsenaty Dezső, Fialkovits Gyula, Lengyel Gyula, B artha Jenő, 
Bessenyei Elemér, H ajdú Lajos, Bárczi Gusztáv, Füzesi Árpád, Schnell 
József és Gogola Aladár ideiglenes minőségben a X I. fizetési osztály
3. fokozatába.

Gyógypedagógiai hallgatók. A VKM. a gyógyp.-i képzőbe ösztön
díjas hallgatókká Ehm Boldizsár, Schroth Ernő, Ganyó Vilmos, Raben- 
seifer Nándor, Szlavkovszky Endre, H orváth Kálmán, Pánczél Imre, 
Molnár Béla, H aider Géza, Vaszelits Pál, Haberstroh József és Berényi 
Ferenc tanítók felvételét engedélyezte.

Gyógyító-pedagógiai intézeteink c. a la tt dr. Vértes 0 . József az 
értesítők alapján ismertető cikket ír t  a Budapesti H írlap  aug. 24.-i 
számába (34. 1.). Valószínűleg nem állottak rendelkezésére az összes 
értesítők a cikk írójának és ezért nem adhatott teljesebb.képet. Dr. V ér
tes úgy véli, hogy a jövő feladatai : a gyengetehetségüek iskoláinak egy
ségesítése és szaporítása; a nők bebocsátása a Gyógypedagógiai Tanítónő
képzőbe; a gyengetehetségű siketnémák, a gyengetehetségű vakok, a si- 
ketnéma-vakok, a gyengénlátók, az epilepsziások, a nyomorékok, a tehet
séges és tehetségtelen ideges középiskolai tanulók számára létesítendő 
intézetek.

A snk. kolozsvári intézete 25 éves fennállásának jubileum át okt.
4. -én fogják m egtartani. E rre az alkalomra az intézeten — kivül-belül
— némi újításokat végeznek. (V. ö. M. 8. 0 . 1913. 3. sz. 59. 1.)

Az Országos Paedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum új ottho
nában —  VI., Andrássy-út 69. —  szept. 1.-én nyílik meg.

Gyászhírek. K a d a  E le k  udv. tan., Kecskemét th. város polgármes
tere, jún. 24.-én meghalt. (Szül. 1852. máj. 2.-án Kecskeméten.) Az or
szágos nevű férfiú elhunytáról a snk. kecskeméti intézetének igazgató
sága külön gyászjelentést adott ki, mely felemlíti, hogy K. E. volt az 
intézet megteremtője. — P é te r f y  S á n d o r  kir. tan., ny. pedagógiumi 
igazgató, a Magyarországi Tanítók Eötvös-alapjának megalapítója, aug. 
10.-én elhunyt. Nagy tevékenységet fe jte tt ki a tanító-egyesületekben, 
kongresszus-szervezésekben; ő írta  meg a magyar népoktatásügy tö rté
netét. Temetése -— a székesfővárostól adott dísz-sírhelyen — augusztus 
14.-én volt. — h l .  P e tő  F e r e n c  — Pető Ferenc kartársunk édesatyja — 
jún. 28.-án életének 60. évében meghalt Aranyosrákoson.

Az iskolai padok fertőtlenítését javasolja dr. Szántó Manó, m ert
— úgymond — a tapasztalat azt m utatja, hogy az iskola terjeszti a já r 
ványos betegségeket. Szerül 2%-os Richter-féle lysochlor oldatot ajánl. 
-— Előnyös volna, ha a tanárok az iskolában mosható, világos színű kö
penyt viselnének. (Ezt mással együtt Nagy P. kartársunk is figyel
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műnkbe ajánlotta. Y. ö. M. S. O. 1912. 7. sz. 146. 1.) ■— Dr. Szántó a 
tanítónők egyszerű ruházkodását is kívánja egészségi és nevelési tekin
tetből egyaránt. (L. „Egészség“ 1913. 7. sz. 208. 1. Ezt a folyóiratot 
intézetek évi 4 K -ért kaphatják. Pénztáros: Dr. Szaszovszky László, 
Bpest, I., Fehérvári-út 30.)

Am erikai izű hír. A valparaisoi sn. intézetben a tanításnak a 
miénktől eltérő módjával ismerkedtem meg. Egy gépezetről van szó, 
melynek lényege az, hogy a tanítvány megérzi a hanghullámokat, me
lyek az épfülűeknél a hallást előidézik. K ét nagy, mozgatható szájrész 
vezeti a hanghullámokat egy telefonszerű szerkezethez, amely átalakítja 
azokat villamos ütésekké. A telefon kapcsolatban áll egy indukáló-gép- 
pel, amely felfogja az ütéseket és ritm ikus lökések alakjában továbbítja 
a tanítvány kezéhez, aki az induktor végeit fogja. A tanítvány egyik 
keze szabad, a tanár belebeszél a mikrofon-telefonba és valamennyi ta 
nítvány mintegy a kezével hallja a tanítást. így  egy egész osztályt ta 
n íthat egyszerre a tanár, míg ha szájáról olvasnak, csak az érti meg, 
aki feléje fordul. (V. ö. T. V. júl. 27. Levelek a messze idegenből.)

Egyesületünk kiadványai. 1. Lapunk I—X IV . évfolyama. Az első 
négy évfolyam ára á 25 K, de ezek csak annak adhatók el, aki az eddigi
évfolyamokat mind megveszi.

2—3. Évkönyv 1908. Évkönyv 1901\. Tartalm a: az egyesület mű
ködése, közgyűlése; értekezések. 1— 1 példány 50 fillér. Bélyegekben is 
küldhető.

4. Juan Pablo Bonét: A betűknek elemeikre való felbontása és a 
ném,ák beszédre való tanításának művészete. M adrid, 1620. Ford íto tta  
Adler Simon. Ára 2 K.

5. Nagy Péter: Fonétizáló állvány és asztalka. (Ism ertetését 1. 
M. S. O. 1912. 7. sz. 144. oldal.) 1 drb állvány keményfából 32 K (10 drb 
300 K ) ; fenyőfából, olajfestéssel v. barnára pácolva 27 K (10 drb 
240 K ) ; 1 drb asztalka keményfából 54 K (10 drb 490 K ) ; fenyőfá
ból 42 K (10 drb 360 K ). A szállítási díjat és a csomagolást utánvéttel 
a megrendelő fizeti; ez utóbbi önköltségi árban szám íttatik és a külde
mény értékének 4— 5%-ánál több nem lehet.

6. Zaborszky Árpád: Képek a tornatanításhoz. (Tollrajz.) Egy so
rozat (18 tábla) 15 K.

7. Kegler F.: Adatok a S. T. O. E. 10 éves történetéhez. Ára 25 
fillér. Bélyegekben is küldhető.

A megrendeléseket legcélszerűbb postautalványon egyesületünk 
pénztárnokához küldeni. (L. a lap homlokán.)

Figyelembe ajánljuk, hogy a) Stern  Ottónak „A mássalhangzók 
(konzonánsok) kifejlesztése a siketnémák I. (artikulációs) osztályában“ 
c. műve (fordította Váradi Zsigmond), melynek közlése most van folya
matban lapunkban: külön lenyomatként is ki fog adtni. Előjegyzéseket 
már most elfogadunk.

b) De l’Épée: „A siketnémák oktatása methodikus jelek által“ és 
„A siketnémák beszédtanításának művészete“ c. műveinek kiadása elő
készítés a la tt van. E két m unkát Szabó Imre, a snk. bpesti áll. intézeté
nek h ittanéra  fordította. Előjegyzéseket e két műre is elfogadunk.
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