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Jubileum.

Minden siketnéma-ünnepély úgy hat rám, mint egy lélektisz- 
titó és emelő klasszikus dráma. A természet mostoha gyermekei 
iránt érzett sajnálkozáson felülkerekedik az a vigasztaló, szív
derítő érzet és tudat, hogy az emberi szellem diadalmaskodik a ter
mészet fogyatkozásain és a szeretet és tudás kitartó lelkes munkája 
csodákat művel: szemmel hallóvá teszi a siketet és megszólaltatja a 
némát. Fel is használok minden alkalmat, hogy ilyen lelki épülést 
és hasznos tanulságot szerezzek magamnak.

Örömmel vettem a kolozsvári siketnéma-intézet jubiláris ünne
pélyére szóló meghívót. A város az én szellemi szülőföldem. Aki 
az intézetet egy negyedszázaddal ezelőtt megalkotta és mindig gond
ját viselte, Szvacsina Géza kedves osztálytársam volt a kolozsvári 
líceumban. Vonzott az is, hogy Borbély Sándor barátommal együtt 
tehetem meg az utat Budapesttől Kolozsvárig, ahova már október 
3-án este érkeztünk.

Nem akarok beható tudósítást írni az ünnepély részleteiről. 
Csak néhány személyes benyomást emelek ki, mint igen kedves és 
kellemes emléket.

A fő-téri templomból ünnepélyes istentisztelet után vonultunk 
ki a Honvéd-utcában szép kertben elhelyezett és ünnepi díszbe öl
tözött intézetbe. A dísztermet előkelő közönség töltötte meg. Szva- 
osina Géza udvari tanácsos, polgármester elnöki megnyitója az ész 
és a szív harmonikus frigyének remek megnyilatkozása volt, lélek
emelő és könyekre indító. Az üdvözlések közül a siketnéma-tanárok 
egyesülete elnökének beszéde emelendő ki, amely magas szempont-
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bői tekintett az ügyre és az ünnepélyre.*) Dr. Nemes Ferenc városi 
tanácsos alakilag és tartalmilag mintaszerű, lelkes és magvas beszéd
ben vázolta az intézet negyedszázados történetét. E történet fővoná
sainak illusztrációjául leleplezték az intézet első igazgatójának, 
néhai Olgyay Jánosnak olajfestésű arcképét és átnyújtottak az el
nöknek egy igen díszes nagy albumot, az intézet vezetőinek, taná
rainak stb. arcképeivel. Nagy Péter, intézeti igazgató ezután nagy 
perspektivájú kitekintést nyújtott a jövő teendőiről, kiemelve a 
siketnéma ügy nagy feladatait az erdélyi fészekben. Az elnöknek 
meghatott és megható köszönő és bezáró beszéde volt az ünnep ko
ronája.**)

A társaság délben átvonult a Ferenc József iparmúzeumba, 
ahol Szvacsina Géza egyszerű, de nagy hatású szavakkal nyitotta 
meg a siketnémák iparkiállítását. A nagyszámú előkelő közönséget 
elragadta a kiállítás tetszetős és szakszerű rendezése s még inkább

*) B. S. szívességéből módomban van azt közölni. — „Mélyen tisztelt 
ünnepi gyülekezet! A száz és egynéhány éves váczi országos királyi siketnéma- 
intézet meleg érzéssel küldi tőlem szívélyes üdvözletét az immár 25 éves kolozsvári 
intézetnek. A százados intézmény az édes anya örömének viszonylatában gyönyör
ködik az új hajtás e megerősödöttségében. Itt volt bölcsőjénél — nem mint közö
nyös, tétlen szemlélő, de mint melegen érdeklődő és segítő is, — természetes tehát, 
hogy szívesen kiván részt venni a menyegzői örömhöz hasonlatos ez ünnepélyen is.

És eljöttek köszönteni őt néhányan az ifjabb testvérintézmények is. A siket
némák intézetei védettjeik irányában a családi élet melegségének fészkei és az édes 
anyák helyettesitői kívánnak lenni; egymás irányában pedig a jó testvéri érzületnek 
megtestesítői. A temesvári,, szegedi, debreceni és körmöcbányai intézetek jelenlévő 
képviselőinek megtisztelő megbízásából és nevében is testvéri szeretettel üdvözlöm 
a kolozsvári intézetet, annak volt, de még életben lévő és jelenleg is működő 
érdemes igazgatóit és tanári karának tagjait.

Akik pedig e lélekemelő ünnepélyen személyileg nem jelenhettek meg a 
siketnémák oktatásának köréből, azok az emberbarátok a Siketnéma-intézeti Tanárok 
Országos Egyesiileté-nek elnöksége útján kívánják általam kifejeztetni, hogy kiváló 
tisztelettel viseltetnek az ez intézet érdekében 25 éven át apostoli buzgósággal 
munkálkodott nemes emberbarát: Méltóságos Szvacsina Géza egykori városi taná
csos, ma Kolozsvár nagynevű polgármestere iránt, kinek szivében ez intézmény 
létesítésének eszméje megfogant, agyában megszerveződött és kialakult, akként hogy 
Magyarország Erdély részének im egyik jelentős kulturtényezőjévé lehetett.

_És végül engedtessék meg, hogy magam személyében is szólhassak egy-két 
szót. Én ugyan a Nagy-Duna legészakibb kanyarulata mellől jövök, de gyermekkori 
élénk és kedves emlékeim e szükebb haza földjéhez tapadnak. A szükebb haza- 
béliségnek talán megengedhető elfogultságával fokozottabb az örömöm, hogy a kies 
és kis Erdélynek e nagy kultúrájú városában eggyel szaporodott a népboldogitó 
intézmények száma, melynek láttára — ha már kell lennie sebnek és fájdalomnak 
— enyhületet talál a szív, s idővel megnyugszik a lélek is.

És boldog vagyok abban a tudatban is, hogy évekkel ezelőtt én is benne 
voltam abban a segítő csapatban, mely Méltóságod (Szvacsina Géza, a felügyelő 
bizottság s e diszgyülés elnöke) lelkes és bölcs vezérlete mellett ez intézményt 
hivatásának magaslatára óhajtotta emelni.

lm 25 éves küzdelmes múlt után kialakultan és megerősödve áll a nemes 
célú intézet, Méltóságod eszményképe ! E tettért a jóknak tudatában és szivében 
mélyen be van vésve a Méltóságod személyének szóló tiszteletünk, elismerésünk és 
hálánk érzete !

Elért önzetlen célú sikereinek legyen Méltóságod még sokáig boldog élvezője!“
A szerk.

**) A jubileumra N. P. igazgató képekkel diszitett Emlékkönyvet szerkesztett, 
mely egyik forrásmunkája lesz a magyar sn.-okt.-ügy történetirójának. A szerk.
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a kiállított tárgyak sokoldalúsága, praktikus volta, ízléses, szép 
formája, tökéletes kivitele.

És az elnök, a maga büszke szerénységében, mégis elnézést 
kért a közönségtől a siketek munkái iránt. Hiszen az ő szempont
jából bizonyos tekintetben indokolható e felfogás. Mert Szvacsina 
joggal tekintheti saját művének mindazt, amit a kolozsvári siket
néma intézet egy negyedszázad alatt produkált. Önmagával szemben 
pedig nagyon szigorú mértéket szokott ő alkalmazni.

Olgyaí János,
a kolozsvári sn. intézet I. igazgató ja  1888—1894,

(V ő . íap tm k  II. évf. 3 . sz . 42 . és 52 . I., 4 . sz. 65, í.)

De egyébként itt igazán nem volt szükség az elnézésre semmi 
irányban. A szakértők, mindenki a maga körében, kifogástalanok
nak, mintaszerűeknek találták a kiállítás tárgyait. A közönségben 
nem szabad azon felfogásnak érvényesülnie, hogy a siketnémák mun
kái elnézésre szorulnak, s hogy a vevő filantrópiát gyakorol, ha vá
sárol belőlük. S a siketnémáknak nem jó azt tudniok, hogy nekik 
szükségük vagy joguk van az elnézésre. Az első leszállítaná önérze
tüket; pedig a siketnémák a maguk fogyatkozása tudatában úgyis 
kissé tartózkodók és félénkek szoktak lenni. A második pedig elbi- 
zakodottakká és könnyelműekké tenné őket. Egyik sem kivánatos.

De a siketnémák kézi munkáival szemben nem is volna indo
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költ az elnézés. A természet, mikor mostoha is, kiegyenlítésre inkli- 
nál. Amit megvont a fültől, azt részben pótolja a szemnél és a kéz
nél. A siketnémáknak rendszerint jó formaérzékük és jókora kéz
ügyességük van.

Nem elnézés kell tehát, hanem méltánylás és megérdemelt 
támogatás. A siketnéma iparosok általában ügyesek és megbízha
tók szoktak lenni. Aki pártolja őket, a maga érdekében cselekszik. 
Szvacsinának nagy érdeme van abban, hogy sok siketnéma a tár-

Tarítzky Ferenc,
II. íg. 1894-1908.

(V ő. lap u n k  I. év i. 12. sz. 217. és 2 3 Í . 1.)

sadalomnak teljes értékű tagja s hogy nem szorult a közönség kö- 
nyörületességére, sőt elnézésére sem.

A siketnéma intézetben barátságos ebédre jöttek össze a siket- 
néma-tanárok. Én nem fogadhattam el a szíves meghívást, meht dél
ben Sopronba kellett utaznom, ahol a múzeumok és könyvtárak szö
vetségének közgyűlésén indokolt határozati javaslatot terjesztettem 
elé az iránt, hogy a múzeumokat lássák el a modern sokszorosító 
technika eszközeivel, s hogy támogassák a székely néprajz megírá
sát célzó tervemet.

Dr. Herrmann Antal.
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A siketnémák természetes jelnyelve.
Melyik volt előbb, a jelnyelv-e, vagy pedig a hangos beszéd?... 

A mi siketnémáinknál mindenesetre a jelnyelv. S mi ezt a jelnyelvet 
nem ismerjük. Nem ismerjük, mert ismerni nem akarjuk. Pedig jó 
volna, ha megismernék, mert mellette és vele élünk s ha hasznunkra 
nincs, ártalmunkra van, tehát foglalkoznunk kellene vele. A tudo
mánynak eddig minden megismerés hasznára vált.

A természetben mutatkozó jelenségekkel szemben az emberek 
kétféleképen viselkednek. A tudósok örömmel veszik azokat és fog
lalkoznak velük, az avatatlanok pedig megijednek és menekülnek 
előlük. Az őskori ember is mindig félt attól, amit nem ismert. Mi 
meg valami tudománytalan érvelés hatása alatt állunk s az előttünk 
fellépő, itt-ott terebélyes növésbe szökő jelnyelv sajátságaival, belső 
törvényeivel és szabályaival egyáltalában nem törődünk. De nem
csak hogy nem törődünk, hanem irtjuk és lángpallossal kaszaboljuk, 
mert félünk tőle, mert egy izgága versenytársat, rosszindulatú mé- 
regkeverőt látunk benne.

Mi ráfogjuk magunkra, hogy a jelnyelvet hivatalos köteles
ségünk nem ismerni, mert ha ismernők, megereszkedne bennünk az 
ellene érzett gyűlölet feszültsége s ennek folytán a tanításban tért 
hódítana, gátlólag hatna a hangos beszéd lassan induló vizeire s 
magába szívná a nyelvalakokat. Azt mondjuk, a sn. most is egy 
sajátságos, belső összetételében érthetetlen, zavaros, olykor nevetsé
ges nyelven ír és társalog, melyet a laikus ember soha s mi magunk 
sem mindig értünk meg. És mi volna akkor, hogy ha a jelnyelv 
kurtára fogott gyeplőszárain engedve, mi magunk is jelelni kez
denénk? . . .

Nem jól okoskodunk. Nekünk a jelnyelvre nem magáért a jel
nyelvért, hanem a hangos beszéd kedvéért van szükségünk. Ahogy 
a pallér is az építendő ház körül nem azért állítja fel az álványo- 
kat, hogy azokban gyönyörködjék, hanem mert szüksége van rájuk 
s csakugyan a teljesen kész háznál már semmi nyomuk nincs. Az 
okoskodást különben meg is fordíthatjuk.

Mi azt vallhatjuk, hogy a siketnémák mai összezavart s 
alaktalan beszédjének egyik főoka az, hogy mi, a siketnémák ok
tatói a természetes jelnyelvvel szemben egészen idegenek vagyunk 
és így nem tudjuk, hogy a jelnyelv hol és miben befolyásolja a si
ketnémák nyelvérzékét, nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban van 
a hangos beszéddel. Mi nem boncolgatjuk tudományosan a látott és 
hallott jelenségeket, hanem legfeljebb panaszkodunk, itt-ott keser
nyésen kifakadunk, már pedig a tudomány nem szokott keseregni, 
hanem Ítél vagy következtet. A jelnyelvre nem azért volna szük
ségünk, hogy azt tovább terjesszük és tanítsuk, hanem hogy meg
ismerve annak törvényszerűségeit és megnevezési módjait, a snk. 
hangos vagy írott megnyilatkozásaiban előforduló sajátosságokat és 
hibákat a két nyelv összehasonlítása által megértsük, kiigazítsuk, 
hogy a jó beszéd szempontjából szükséges óvintézkedéseket meg- 
tehessük.
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A sn. nem azért beszél rosszul, mert sn., hiszen a siketnémaság 
élettani tény s ennek a nyelv kifejezési módjaihoz, alakjaihoz semmi 
köze, hanem azért beszél siketnémásan, mert jelel. A sn. minden
koron az ő anyanyelvének, a természetes jelnyelvnek hatása alatt 
áll s nekünk a sn. tanuló ezen tulajdonságával számolnunk kell. El 
kell vetnünk magunktól a természetes jelnyelv gyűlöletét s foglal
koznunk kell vele, ismernünk kell azt, de nem az ősember, nem a 
nyelvek keletkezésének a megismerése kedvéért, hanem az előttünk 
álló, az előttünk dadogó sn. jóvoltáért.

A fejlődő sn.-oktatással két igazság bontakozott ki. Az egyik, 
hogy a siketnémát nem lehet úgy tanítani, mint az épérzékűt, a 
másik pedig, hogy amíg sn. lesz a földön, a jelnyelv el nem múlik. 
Nekünk ez a két igazság egyet jelent, mert minden pedagógiai ág
nak legfőbb karakterisztikonja maga a növendék. Ne is felejtsük el 
soha, hogy siketnéma az, akit mi tanítunk. S épen azért sn. növen
dékeink minden dolgával, minden tulajdonságával tudományosan 
foglalkozzunk. Ha nem tesszük, tökéletlen munkát végzünk.

Szükségesnek látszik tehát, hogy mi a siketnémák természetes 
jelnyelvére vonatkozó tapasztalati anyagot összegyűjtsíik, hogy a 
jelnyelvnek a hangos beszédre, annak kifejezéseire, alakjaira való 
hatását, befolyását konkrét példákon kimutatva, azt a jobb ered
mény, a szebb jövő érdekében a siketnémák beszédtanításánál érté
kesíthessük.

Ilyen nagy dolog és ilyen kicsiny írás szól mellette. Nem baj. 
A kicsinység benne van a kovász természetében.

Adamcsik István.

Chazár András a tudományról.*)
Ünnepi beszéd.

Az 1913. évi Chazár András lakomán mondotta : Dr. Bihari Károly.

Uraim! Kétféle megoldást tudok, amellyel a mai estét Önöknek 
is, magamnak is kellemessé tehettem volna. Ha t. i. a váci -siket- 
néma-intézet tanártestületének hozzám intézett megtisztelő felszó
lítását, hogy ma este a mi Chazár Andrásunkról, a magyar siketek 
és némák oktatásügyének megteremtőjéről emlékezzem, nagy elfog
laltságomra való hivatkozással visszautasítom; avagy arra vállal
kozván, a szebbnél-szebb szóvirágokat összeszedem, díszes koszo
rúba kötöm és a kegyeletes emlékezés mai ünnepét azzal ékesítem: 
mind a két megoldás alkalmasnak látszik arra, hogy az eddig kita
posott kényelmes és kellemes úton-módon vegetáljunk tovább és ne 
teljesítsük a Chazár András dicső emlékének tartozó kötelességünket.

*) Ch. A. — amint a váci intézetben őrzött Írásaiból megállapítható — 
következetesen „Cházár“-1 (olv. Császár) irt. (Vö. Ch. A. első levele, melynek a 
váci intézet keletkezését köszönheti. Emlékkönyv 62—63 oldal közötti facsimile.)

Dr. B. Kt az itt közölt beszédében említett nyomtatott munka alapján ír 
„Chazár“-t. A szerk.
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Az első útat nem választottam azért, mert a váci tanártestület
nek 10—11 esztendeig voltam tagja, s ennélfogva a közös mnlt kö
telez arra, hogy a váci kollégák óhaját parancsnak tekintsem és 
gyenge erőmhöz képest tőlem kitelhetőleg teljesítsem.

A másik módot nem választottam azért, mert úgy vélem, mél
tóbban áldozunk a Chazár András emlékezetének, ha virágos, ma
gasztaló beszéd helyett, ha szónoklás helyett tetteinkkel, az ő taní
tásának a követésével tiszteljük a Mestert.

Hogy azonban követhessük, előbb ismerjük meg az ő tanítását. 
És azután amiket ő általánosságban és a nemzetnek mondott, azokat 
alkalmazzuk magunkra, a nemzeti élet egy részére, a mi oktatás
ügyünkre.

Most „A magyar nyelvet tárgyazó . . . elmélkedéseidből és 
„A magyar nemzethez“ intézett szózatából fogom meríteni a beszé
dem tárgyát.

1807-ben így ír Chazár András: „Kiterjedvén a tudomány és 
az ahhoz való juthatásnak módja az egész nemzetre: a nemzetnek 
nagyobb része szinte aszerint kiműveltethetik, valamint más nem
zetek. Ideje, hogy a magyar nemzet is valahára a legelsőbb kimű
velt népeknek száma közé íródjon bé! Egy magyar szent fűztől lángoló 
magyar szívnek elég ez az egy is; ha semmi más haszon nem szár
mazna is a Magyar Tudós Társaságtól!“

Tudós Társaság alakítását sürgeti ekkor Chazár, hogy a tu
domány nálunk is kiterjedjen.

„A tudomány — írja egyebek közt — a tapasztalásoknak 
egybegyűjtögetéséből áll. A tapasztalhatásra megkívántatott fog
hatóság (a testnek és léleknek rendes alkottatása mellett) minden 
helyen, minden időben, minden emberben megvan. Lehet tehát 
mindenkor, mindenütt és minden, aki tanul, tudományos. így  otthon 
lehetnek minden időben, miden nemzetnél a tudományok.

Virágzottak régente a tudományok a feniciaiaknál, az egyip- 
tombélieknél, a görögöknél. Otthagyták azokat, Általköltöztek a 
latinusokhoz: kiterjeszkedtek tovább a németekre, az angliaiakra,, 
a franciákra. Ahol azelőtt fénylettek: eltakarodván onnét, ott sűrű 
homályt hagytak magok után. Ahová általköltöztek: eloszlatták ott 
a setétséget, s új világgal felcserélték azt. Ezek szerint minden nem
zetnél szállást találnak a tudományok. Minden föld termeszthet 
Konfutzokat, Szóionokat, Platókat, Horácokat, Cicerókat, Szeneká- 
kat, Ágostonokat, Kartézeket, Lajbnitzeket, Bárdtokat, Newtono
kat stb.

Nyilvánvaló tehát, hogy Magyarországban is, a magyar nyel
ven is, szinte oly hágcsóra lehet a tudományokat léptetni, mint más 
nemzetek a magok nyelveiken léptették azokat.“

Nyilvánvaló tehát — folytatom most én, — hogy a siketek és 
némák oktatásának tudományát is oly magasra lehet emelni, és kell 
emelnünk magyar nyelven is, mint aminő magaslatra emelkedett az 
angol, francia vagy német nyelven; és aminőre nálunk is például a 
természettudomány vagy a jogtudomány már felemelkedett.

Lehet, de nem szükséges — így felelnek erre írásban és szó
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bán a boldog megelégedettek. Mert szerintük a siketnéma-oktatás- 
ügy terén már elértük, sőt meg is előztük a művelt nemzeteket.

Hogy elértük-e, nem-e: azt most nem kutatom. De ha elértük 
volna is és ha túlszárnyaltuk volna is a többi nemzeteket, vájjon 
az következik-e ebből, hogy megállapodjunk?

Hogy megállapodjunk-e? erre a kérdésre feleletet kapunk, ha 
vizsgáljuk oktatásügyünknek egyes részleteit. Keressük a Cilazár 
András által hangsúlyozott tudományt, a modern fejlődésnek ezt 
az alapfeltételét, a siketek és némák oktatása terén. Az idő rövidsége 
miatt a szemlélődés csak hézagos és futólagos lehet.

íme egynéhány kép. Válogatás nélkül, csak úgy találomra!
Maga az a tény is, hogy — laikusmódra — „siketnéma-ok- 

tatásról“ beszélünk a siketek és némák oktatása helyett, azt tanú
sítja, hogy a tudomány még nem költözött által közénk új világgal 
cserélni fel a sötétséget.

De ne Ítéljünk mindjárt az elején. Egyebet is lássunk. Például 
a tanárképzés képét. Ez sötét: negatívnak látszik. Csupa ismeret- 
közlés, csupa dogma. Tanítási, tanulási szabadság és tudományos 
búvárkodás semmi. — Itt nem találjuk a tudományt; keressük tán 
a szakirodalomban.

A szakirodalmunk ingyenmunkából él. íróink nemcsak idejü
ket és munkaerejüket, hanem sokszor pénzüket is áldozzák a köz
nek. És mindezt hiába: mert a kötelezőnek elrendelt vezérkönyv is 
— a miniszteri biztosok megállapítása szerint — még felvágva 
sincsen. Micsoda sors érheti ekkora érdeklődés mellett a magánosok 
nyomdatermékeit?! Pedig sok volna a dolgunk. Könyvtárainkban, 
irattárainkban és múzeumunkban több mint száz év tapasztalása, 
adathalmaza áll a tudomány rendelkezésére és . . . feldolgozatlanul 
hever.

Mert hiába keressük a tudományos érdeklődésre nevelő, a tu
dományos kutatásra képesítő szemináriumokat. Amikor három évvel 
ezelőtt a szemináriumok szervezését javasoltam, elutasító volt a ja
vaslatomat elintéző válasz. A hivatalos felfogás szerint ugyanis 
„csaknem lehetetlen a képző hallgatóit az első év alatt újabb -mun
kával megterhelni. Nem kívánatos ez azért sem, mert könnyen meg
eshetnék, hogy a szeminárium létesítése veszélyeztetné a képzői elő
adások eredményét“. CKözokt. min. rend. száma: 1910:150.175.) Az 
utókor számára megjegyzem, mert hiszen a jelenben mi tudjuk, hogy 
az egyetemeken nálunk is, külföldön is már régóta megvan majdnem 
valamennyi tanszéknek a maga külön szemináriuma. És Budapest 
székesfőváros is azóta szervezte a közismert Pedagógiai Szemi
náriumot.

Hasztalan keressük a tanulmányutak tanulságos képét. Csak 
üres keretet látunk, mert a közpénzen világot járó kollégák megfi
gyeléseiből alig kerül valami a nyilvánosság elé. Magánbeszélge
téseikből is csak külsőségeket ismerünk meg, lényegeset semmit.

A nemzetközi dolgokban mi magyarok egyébként is igen 
csehül állunk. A „Bulletin internationale de rEinsegnement des 
Sourds-Muets“ lapjain találkoznak a művelt és kevésbbé művelt
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államok siket és néma intézeteinek szaktanárai; képviselve van — 
hogy többet ne mondjak — Szerbia és Törökország is : csak épen 
minket magyarokat tart vissza az álhazafiság, az idegenek gyűlölete'*) 
a nemzetközi érintkezéstől. Soviniszták vagyunk. De tegyük hozzá, 
hogy eddig szegények is voltunk. És ez a szegénység a főok, ami 
miatt oktatásügyünk fejlesztése érdekében mindezideig nem tehet
tünk annyit, mint amennyit cselekedni szerettünk volna.

A búcsút pénzzel járják — mondja Chazár András — : a 
nagyra való törekvést a kész kenyér s a várt jutalom szüli és neveli, 
így egyedül csak a közerő s tekintet tarthatja fenn a társaságot. Elő- 
menetelesítheti pedig: az összecsatolt törekvés, a nemes nagyravá- 
gyódás, a hazafiúi szent tűz, az alacsony magakedvelésnek (egois- 
musnak) kevély megvetése.“

A mi szervezett társaságunk, a tanáregylet, jóformán csak 
egy évtizedes múltra tekinthet még vissza. Ilyen rövid idő alatt, ha 
tisztán a tudomány ápolásával foglalkozhatott volna is, óriási ered
ményekre még akkor sem mutathatnánk reá . . . előbb vázolt viszo
nyaink miatt. A tárgyilagos történetíró azonban majd megállapít
hatja, hogy erőnk legjavaxészét, az első tiz esztendőben, lekötötte 
,,a kész kenyérért és a várt jutalomért“ való deputációzás. A fizetés- 
és nyugdíjügyünk terén elért — ha nem is teljes — siker azt mu
tatja, hogy munkánk nem volt meddő. Most o tt. tartunk, hogy a 
kész kenyér és várt jutalom nemes nagyravágyást szüljön és nevel
jen bennünk. És hogy a közerő, az állam támogassa társaságunkat, 
tanáregyletünket. Mi kevesen vagyunk, de — a Chazár András 
bölcs tanácsa szerint — a jövőben is össze fogjuk csatolni törekvé
seinket. És viribus unitis küzdeni fogunk tovább a magyar siketek 
és némák oktatásügyének felvirágoztatásáért. A Chazár András ál
tal sürgetett tudományt általköltöztetjük oktatásügyünk területére 
is, hogy az világosítsa meg a fejlődésünk útját.

A tudomány hatalom. Ez a hatalom rendelkezésünkre áll: és 
mi élni fogunk vele. Hogy a magyar siketnéma-intézeti tanár újra 
felemelkedjék a közbecsülésnek arra a magaslatára, ahonnan egy 
másik hatalom, az erőszak, évszázados múltúnk és történeti jogaink 
figyelmen kívül hagyásával letaszítani igyekezett minket.

Uraim! Kartársaim! Kevesen vagyunk, de ha a közmunkához 
valamennyien hozzájárulunk a magunk kicsiny erejével, hatalma
sak leszünk. A tudomány hatalmával meghajlásra kényszeríthetjük 
még az ellenségeinket is. „Lesz még egyszer ünnep a világon“ — 
de csak verejtékezve átélt hosszú hétköznapok után. Addig ne szó
virággal, hanem munkával, a tudomány művelésével tiszteljük meg 
a mi Chazár Andrásunkat.

Abban a reményben veszem a kezembe a Chazár-serleget, hogy 
a nagy ünnepet még mi is megérjük.

Chazár András! Tekints le reánk! És gyújtsd lángra sziveink
ben a lelkesedés tüzét, hogy a tudomány és a munka szeretetében 
Hozzád méltók legyünk. Ámen.

*) ? A szerk.
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A magyarországi gyógypaedagógiai intézetek és
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növendékeinek számszerű adatai az 1912. év végén.
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A magyar siketnéma-oktatásügy állapota 
1912-ben/)

— A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának jelentése nyomán. —

A jelentés, melyet Berkes János előadó állított össze, beveze
tésében megemlíti a fizetés- és nyugdíjügy rendezését*) **) és hogy 
Szotfrid József, a snk. váci kir. orsz. intézetének tanára egy évre 
meghívatott a gyűlésekre.***) 1912-ben 12 gyűlést tartott a szak
tanács, az intézeteket pedig kétszer vizsgálta meg. Dec.-i gyűlésé
ből a VKM.-hez terjesztette a szakt. az érzéki és értelmi fogyaté
kosok tanítási kötelezettségéről készített törvényjavaslatot.

A VKjM. a szakt. javaslatára kimondta, hogy a) a snk. mesterei 
az államtól csak akkor tarthatnak igényt erkölcsi és anyagi elisme
résre, ha tanoncaikat nemcsak felszabadítják, de bizonyítani tudják, 
hogy az illető sn. iparos képes ugyanazt a munkát elvégezni, ame
lyet hallótársa elvégez és munkájáért megkapja ugyanazt a bért, 
amelyet az épérzékű kap; b) a gyakorlati tárgyak már 22 órán felül 
díjaztatnak; c) a kézügyességi oktatással foglalkozók a rajztanárral 
kapcsolatban működjenek; minden tanév elején közös értekezletet 
tartsanak, részletes munkatervet készítsenek havi beosztással, egy
bekötve a rajz- és kézügyességi anyagot úgy, hogy a kettő időben 
és tárgyban fedje egymást; d) a női kézimunka tanítása is lehetőleg 
kapcsolatban legyen a rajztanítással.

A YKM. nyugdíjügyünk elsőfokú intézését a szakt. hatás
körébe utalta és elfogadta a tanácsnak egy Fiúméban snk. és vakok 
részére létesítendő közös intézet szervezési javaslatát. (Amíg meg
felelő szakember állhat rendelkezésre, a növendékek tanfolyamszerű 
képzésben részesülnek.)

A tanulásban nem részesült snk. számára Vácott foglalkoztató 
létesült.****) Ennek 40 növendéke van, akik 3 tanártól elméleti okta
tást is kaptak.

Megbírálta a szakt. Plichta Béla tantervmódosító javaslatát; 
a Györgyfy Ákos és Szentgyörgyi G-usztáv-féle természetrajz tár
gyalás alá került.

A gyógypedagógiai tanárképzőn 1912-ben 13 II. éves hallgató 
képesítő vizsgálatot, 14 I. éves pedig alapvizsgálatot tett. (12 I. éves 
ösztöndíjat kapott; volt 5 vendéghallgató is.)

Hat gyp.-i intézetben 1—1 oki. tanító alkalmaztatott felügye
lőül, akik megfelelő működés és rátermettség esetén előjogot sze
reznek a képzőbe való felvételre.

A képző hallgatói ezentúl mindegyik ágazatot érdeklő tan
anyagból nemcsak szóbeli, hanem írásbeli vizsgálatot is kötelesek 
tenni.

*) Kiegészítve a hazai gyp.-i intézetek és növendékeinek számszerű adataival.
**) Vő. M. S. O. 1913. 8—9. sz. 184. 1.
***) Vö. M. S. 0 . 1912. 10. sz. 198. 1.
***') Ez a zintézmény fejlődésében immár ott tart, hogy 1914-ben külön telken, 

a hidaskürti Nagy Sándor-féle hagyatékból építendő önálló otthonába fog költözni.
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Snk. hitoktatására képesítő vizsgálatot tettek: Koza György 
r. k., Ivánovich Oszkár ág.'h. ev. (Körmöcbánya) és Fetzer József 
r. k. (Debrecen) hitoktatók.

A snk. kolozsvári intézete 8 osztályúvá fejlesztését 1912-ben 
kezdte meg. Ugyancsak ebben az évben (jún. 23.) ünnepelte meg 
a snk. temesvári intézete fennállásának 25*) éves jubileumát az át
alakított és kibővített intézet felavatásával kapcsolatban.

Iparos-tanonciskola van a temesvári, aradi, szegedi, kolozsvári, 
kecskeméti, soproni, egri, ungvári, jolsvai sn. intézettel kapcsolatban. 
Budapest székesfőváros a sn. intézettől függetlenül szervezett külön 
iparostanonc-iskolát tart fenn snk. számára, melynek 3 osztályba 
sorozottan 42 növendéke volt 1912-ben.

Megemlíti a jelentés, hogy a snk. körmöcbányai intézetében 
önképzőkör**) működött és hogy a snk. kolozsvári intézetének gyá- 
molító bizottsága a snk. számára olvasókört létesített.

A snk. budapesti áll. intézetének internátusa, a debreceni in
tézet állandó épülete 1912-ben tető alá került; a körmöcbányai és 
egri intézetek építése 1913-ra maradt. Nagy Péter — és az 1911. 
évi jelentésben jelzett Zádor Endre — állami támogatás mellett, 
együttesen voltak 1912-ben tanulmányúton; Német- és Francia- 
ország, Sveic és Ausztria nevezetesebb intézeteit látogatták meg.

Az egész gyp.-i státusban 1912-ben kineveztettek 15-en a 
VIII., 18-an a IX., 17-en a X. és 12-en a XI. f. o.-ba, rangsoron 
kívül 11-en. Áthelyeztettek 9-en, véglegesíttettek 21-en.

K.
*) Az intézet alapítási évéül „1884“ szerepel. Ekkor kezdte meg Scháffer 

Károly egyidejűleg 3 sn. tanítását szüleik házánál. 1885. okt. 1.-én nyitotta meg 
Sch. 12 növendékkel magániskoláját, melyből 1886. nov. 3.-án lett városi iskola. 
Vö. Scháffer K. ; A snk. temesvár-városi intézetének története . . . 1896. Kiadta a 
felügyelőbizottság. — Hasonló címmel Sch. 1890-ben is megírta az isk. történetét. 
Kiadta a városi közs. iskolaszék.

**) Vácott és Kecskeméten szintén van önképzőkör.

Tanárképzőnk reformja.
Sok szó hangzott már el tanárképzésünk megreformálása ér

dekében; lapunkban lépten-nyomon találkoztunk e kérdést érintő 
közleményekkel; valamelyes formában majdnem minden, oktatás
ügyünk javítását célzó cikkben szerepelt, pedig csak most kezd iga
zán időszerű lenni e kérdés, hogy a „Siketnéma-intézeti tanárok orsz. 
egyesülete“ azt ismét napirendre tűzte.

Nagyon kivánatos, hogy minél többen, minél több oldalról vi
lágítsák meg a dolog lényegét; a különböző vélemények, álláspon
tok bővebb kifejtése tisztítólag fog hatni az ügyre. Lapunk szer
kesztője bizonyára alkalmat, módot nyújt e nézetek nyilvánítására, 
a kérdés teljes tisztázására.*)

*) A szóban levő tárgy tanulmányozhatása céljából közlöm, hogy lapunkban
idevonatkozóan a következő cikkek jelentek meg: II . évf. (1900) 1. sz. 12. 1.
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Én csak röviden kívánok a kérdéshez hozzászólni.
Teljesen tudatában vagyok annak, mily kényes kérdést boly

gatok. De minden tartózkodás nélkül, teljes nyíltsággal, egész őszin
tén kell nyilatkoznunk, hogy megtaláljuk a módot a különböző fel
fogások összeegyeztetésére.

A debreceni kartársak tervezete egy külön, önálló siketnéma- 
intézeti tanárképző felállítását sürgeti; s noha az ügy érdekében 
bizonyára mindnyájan nagyon kívánatosnak, szükségesnek is tart
juk ezt, — azt hiszem — mégis lesznek, akik a mostani állapot, 
az egyesített képzés felé hajlanak.

Legjobb volna tehát, szerintem, — elveink fentartása mel
lett — egyelőre csali a képzési idő felemelését s a tananyag bővíté
sét, illetőleg néhány új kollégium beillesztését sürgetni. Abban 
ugyanis mindnyájan egyetértünk, hogy jelenleg a tanárképzésre 
szánt idő elenyészően csekély s egyáltalában nem alkalmas arra 
— az előadó tanárok lelkes ügybuzgósága dacára sem — hogy az 
életbe kikerült fiatal kollégák ott derekasan megállják a helyüket. 
Legyünk őszinték. Mindegyikünk érezhette egyszer-másszor, hogy 
valami hiányzik a kiképzéséből. S minden fogyatkozásunkért ösz- 
tönszerűleg is a képzőt okoltuk, melynek mai szervezete olyan, hogy 
többet, jobbat nem is nyújthat. Hiába, a jelenlegi idő nagyon kevés 
arra, hogy a jelöltek mindazokat az elméleti s gyakorlati ismerete
ket elsajátíthassák, melyekre majdan szükségük lesz.

A debreceniek négy évfolyamúvá tervezik a tanárképzőt. Más 
viszonyok mellett magam is a négy év mellett foglalnék állást, ma 
azonban azt még kivihetetlennek tartom. Ily átalakulás nem mehet 
végbe máról-holnapra s nem történhet ugrásszerűen. A polgári is
kolai tanárképző is csak lassú, következetes munka, harc eredménye
ként fejlődött ki három évfolyamúvá. Ha túlságos nagy követelé
sekkel találunk fellépni, egész akciónk sikerét veszélyeztethetjük.

A mostani, a célnak kevésbbé megfelelő helyzetre való tekin
tettel elégedjünk meg 3 évvel. Kérjük, sürgessük a képzési idő fel
emelését három esztendőre. Az első kettő elméleti lenne, a harma
dik gyakorlati. Ennyi idő alatt is el lehetne végezni, ha nem is 
éppen a debreceni tervezetbe felvett anyagot, de mindenesetre any- 
nyit s úgy, hogy a tanárjelöltek sokkal nagyobb készültséggel és

Váradi Zs. : A tanerőképzés egyesítése. — 2. sz. 17. 1. — A tanerőképzés reformja. 
— U. o. 18. 1. Gácsér j .  : A tanerőképzés egyesítése. — 3. sz. 42, 1. — A váci 
és bpesti testület felirata  a tanerőképzés reformálása ügyében. — 12. sz. 245. 1. 
A sn. int.-i tanárok cím és nyugdijkérdése. IV . évf. (1902.) 10. sz. 157. 1. Klis L. : 
Tanerőképzésünk történeti fejlődése. V, év f (1903.) 3. sz. 61. 1. Dr. Schumann 
után Wentzel (Tar) J. : A szászországi sn. tanárok képesítése. VI. évf. (1904.) 
3. sz. 41. 1. Scholtz L . : Képzőnk reformjáról. — 4. sz. 61. 1. Öreg, Borbély; 
Reflexiók. — 5. sz. 79. 1. Marhovics Á. : Képzőnk reformjáról. U. o. 86. 1. 
Scholtz L. : Válasz a Reflexiókra. — 7. sz. 117. 1. Gönczi Gy. : Képzőnk új szabály
zata. — 8. sz. 133. 1. Az egyesület 1904. évi felterjesztése. X . évf. (1908.) 6—7. 
sz. 82. 1. Emlékirat. X V . évf. (1913.) 7. sz. 157. 1. A polgáriskolai tanárképzés -  
Vö. még: Egyesületi évkönyv 1903. 19—20. 1., 1904.-Í Évkönyv 18—20. 1., Emlék
könyv a snk. váci orsz. kir. intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára 
289. 1. A szerk.
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szaktudással hagynák el a képzőt, mint most, ami oktatásügyünk 
elsőrendű érdeke.

Ami a tanárképzés módját illeti, az már szerintem, könnyeb
ben megoldható kérdés. Mindenesetre nem volna rossz, ha a tanár
jelöltek — legalább a másodévesek — az általános neveléstani tár
gyakat, beleértve a filozófiát is, az egyetemen hallgatnák. Félő azon
ban, hogy képzőnk tananyaga nem lesz majd összeegyeztethető az 
egyetemi tervvel, ha a többi akadályokat sikerülne is leküzdeni. Ez 
esetben természetesen az újonnan beállított tárgyak előadását arra- 
való szakemberekre kellene bízni, akik a jelenlegi előadókkal kar
öltve, a régi helyen, a régi mederben, de sokkal szélesebb alapon, 
nagyobb keretben végeznék a tanárképzést. Oly lépés volna ez előre, 
melytől egész bátran lehetne remélni oktatásügyünk fellendülését.

Végül még a debreceni kartársak reformtervezetéről néhány 
szót. Habár némely tekintetben nem is vagyok velük egy vélemé
nyen, mindamellett elismeréssel adózom munkájukért, mellyel okta
tásügyünk előbbrevitelére törekedtek. Tervük: az önálló, négy év
folyamú siketnémaintézeti-tanárképző, sajnos, még a messze ködös 
jövőben van. Legyek rossz próféta. Hiszen az én javaslatom ko
rántsem akar lemondás, legkevésbbé pedig elvfeladás lenni, csak az 
igényeknek a viszonyokhoz mért leszállítása. Azt hiszem, sokkal 
hasznosabb már a közel jövőben élvezhető javakért munkálkodni, 
mint nagyon távoli célokért erőnket pazarolni, különösen akkor, ha 
az előbbivel ez utóbbit is nagyban szolgáljuk.

Célom ezúttal nem volt s nem is lehetett a részletekbe hatolás. 
A tananyag megállapítása, beosztása, stb. későbbi dolgok. Én inkább 
csak egy módra kivántam rámutatni, mellyel a mai kornak megfele
lőbb, alaposabb elméleti s gyakorlati képzettségű tanárságot nyer
hetnénk.

A közoktatásügyi kormány nem zárkózhat el oly kívánságok, 
reformtörekvések elől, amelyek egy oktatási ág továbbfejlesztését, 
színvonalának emelését célozzák. A „Siketnéma intézeti tanárok 
orsz. egyesülete“ annak idején bizonyára oly előterjesztéssel áll 
majd elő, amelynek alapján rövid időn belül meg lehet teremteni 
a mainál modernebb, magasabb szintájú, a kor kívánalmainak meg
felelőbb tanárképzőt. Meg vagyok győződve, hogy rajtunk nem fog 
múlni! Csak az intéző körökben meglegyen a kívánatos jóakarat!

(Eger.) Sturm József.

HIVATALOS RÉSZ.
Egyesületünk választmánya IX. 27—28.-án Vácott Borbély

S. és részben Gönczi Gv. elnöklésével gyűlést tartott. Részt vettek: 
Szotfrid J., Szentgyörgyi G. v. tagok, Záborszky Á. jegyző, Kegler 
F. titk.-szerk., Együcl L., Györgyfy Á., Mayer A., Michels F., 
Lett J., Pető F., Schaeffer M., Vas I , Valter F., Válek J., Wolkóber 
J. egyesületi tagok.

1. Borbély S. a következő beszéddel nyitotta meg a gyűlést: 
„Azoknak az érzéseknek a hatása alatt vagyok, amelyeket az
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Á. T. 0. E.-nek legutóbb (szept. 20—22.) Győrben tartott kon
gresszusán tapasztaltam, bol .egyesületünk képviseletében a titkár-, 
ral jelen voltam.

Az Á. T. 0. E. mintegy 55—60 ezer embernek munkálja az 
ügyét-baját. E nagy számból tagja ez országos egyesületnek hozzá
vetőleg 10,000 ember. És a sok ezer tisztviselőből jelen volt ezen 
a gyűlésen mintegy 400—500. Egy kongresszus tarthatására elég 
szép szám! De azt is olvasom vala az újságokban, hogy az orvosok
nak is volt — nem itthon! — de Londonban valami nagygyűlésük. 
Azon 300 magyarországi orvos jelent meg. Ezek az orvosok nem a 
nagyobb falat kenyérért utaztak el messze Angliába. Az A. T. O. E. 
pedig nem valamelyes tudmányos problémának megfejtése végett 
hirdetett Győrbe országos nagygyűlést. A két dolog akaratlanul is 
viszonylatba szökken a szemlélő előtt. Vájjon a szegénységünk oly 
nagy-e, vagy a reménységünk csappant-e meg, fásultságunk nőtt-e 
meg, avagy bizakodásunk lett-e nagyobb, hogy nem vagyunk képe
sek, vagy nem szükséges részt venni ott, hol közös erővel kellene sür
getni mindennapi betevő falatunknak s minimális erkölcsi javaink
nak biztosítását.

A győri nagygyűlés e két kivánalom jegyében folyt le. S 
mondhatom, hogy emelkedett és magasztos lefolyású volt az. Nem
csak a kormány és Győr városa előkelő képviselőinek és Győr püs
pökének megtisztelő jelenlétéért, nemcsak az ott elhangzott tartalmas 
és színvonalas felszólalásokért. A kongresszus tagjainak önérzetes 
és megfontolt hozzászólásai, higgadt, mérsékelt és komoly magatar
tása; főként pedig feltétlen egyakaratú véleményének egyhangú 
kinyilvánítása volt az, amit méltóságosnak, magasztosnak és elraga- 
dónak Ítélek.

A felületes Ítélő szemében talán kenyérharc színezetűnek lát
szik e küzdelem. De csak látszik ez önérdeknek. Közérdek ez! Köz
érdek az, hogy Magyarország tisztviselői karának a társadalmi té
ren ne kelljen szégyenkeznie, hivatásának teljesítésében pedig inkább 
a közérdeknek legyen szolgája, hogysem egyeseknek legyen kiszol
gáltatva.

A jövő tisztviselőjének képét, ideálját alkotta meg ez a nagy- , 
gyűlés.

Egy nagy gépházhoz hasonlíthatnám ezt a gyűlést. Tüzelő 
anyaga volt az az izgalom, mely egyrészt a kenyér elégtelenségé
ből, másrészt a jogok és kötelességek körülírásának bizonytalansá
gából támadt a tisztviselők lelkében. De Andor Endre kezében ki
váló gépész kezében van a gép szabályos menete. Hozzáértéssel és 
tapintattal nyit meg egy-egy szelepet, hogy a netalán veszedelmes 
gőz hatálytalan legyen és ha kell, az olajat sem sajnálja, hogy jól 
működjék a gép. Nemcsak tárgyismerete van, mellyel biztosan ural
kodik a gépezeten; de vallásos ihletettsége, nemzeti érzülete és ember
baráti érző szive oly erkölcsi tőkéből táplálkozik, mellyel képes ma
gával ragadni a lelkeket.

Van vallásos hite és nemzeti bizalma, van emberbaráti lelke
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sedése és társadalmi kitartása; ezért bízik ő benne a magyarországi 
tisztviselői kar! Ezért van egy akarat és összhang benne és általa.

Ez az országos egyesület a mi általános ügyünket és érde
keinket is oltalmába fogadta. Példa reá az 1910. évi kongresszu
sunk*) és a győri kongresszus történt felszólalásunk.

Azért, hogy érdekeinket e hathatósabb egyesület is inkább 
magáévá tehesse, ne késsünk annak támogatói sorába lépni azzal, 
hogy legyünk mindnyájan és egyenként tagjai az országos egye
sületnek.

Ekként aztán inkább csak speciális és szakszerű ügyeink ma
radnak a mi egyesületi feladatainkul. Annál több időnk és erőnk 
maradhat erre. Ily  fontos feladat ez idő szerint a tanítóképzésünk 
ügye, melyre a választmány fokozottabb figyelmét kívánom ráirá
nyítani. Mai tárgysorozatunkból ezt a tárgyat óhajtom kiemelni. 
Vajha sikerülne e kérdéssel foglalkozva az eszmét olykép kialakí
tani, hogy az tanításügyünket s ezzel összefüggő személyi érdekein
ket is előbbre vigye.“

A v. tetszéssel fogadta az elnök szavait és elhatározta a be
széd jegyzőkönyvbe foglalását.

2. A keszthelyi jzkvek bemutatása után tudomásul vette a v., 
hogy a) Völker J. pénzt, és Simon J . v. tag bejelentették elmara
dásukat; b) dr. Jankovich Béla vkm., dr. Wlassics Gyula — egye
sületünk dísztagja •—• a közgyűlés üdvözlését; dr. Náray-Szabó Sán
dor ny. államtitkár dísztaggá választását megköszönte (v. ö. 8—9. 
sz. 161. 1.); c) özv. Kada Eleknéhez és Kecskemét városához rész
vétirat küldetett; d) a közgyűlés köszöneté az illetőkkel közöltetett; 
e) az új tagok értesítést kaptak; f) Sándor Istvánt, Kecskemét új 
polgármesterét egyesületünk elnöke üdvözölte; g) a győri kongresz- 
szuson (IX. 20—22.) az elnök és titkár képviselték egyesületünket 
(v. ö. 10. sz. 201. 1.)**) — és hogy Borbély S. a kongr. alelnökei 
közé, Klis L. tb. elnökünk pedig a társadalmi feladatok bizottságá
nak egyik előadójává választatott; h) az egyesület 2 képviselőjének 
összes kiadása 60 K volt; i) Garay Jenő keszthelyi sn. könyvkötő
mester közgyűléskor egy berámázott képgyűjteményét adta egye
sületünknek (letétként a váci intézet múzeumába tettük); j) özv. 
Scháffer Károlyné a b. férje hagyatékában levő szakdolgokat egye
sületünknek adományozza és azoknak elrendezésére Schreiner Mik
lós temesvári tagtársunk készséggel vállalkozott; k) Weszely Pannus 
úrnő a balatoni hajóútra befizetett 5 (öt) K-t egyesületünk pénztá
rának engedte át; l) a pénztári bevétel 1186.83 K, a kiadás; 1084.86 
korona.

3. Rendes tagokul felvétettek: Gyömörey Alfonz és Gáspár

*) Vö. M. S. O. XIII. 1. 8 I. Gr. Batthyány T. beszéde.
**) Kiegészítésül közlöm, hogy az Á. T. O. E. okt. 10.-én (821. sz.) érte- 

sitetti, hogy a kongresszus „kétségtelenül jogosult“ óhajtásunkat a nyugdíjügyre 
vonatkozólag (IV.) előterjesztett határozata 2. pontjában kívánta honorálni, mely 
pont igy szó l: „A tanárok 30 éves nyugdíjjogosultsága visszaállítandó, illetőleg 
legalább azon tanférfiak részére, kiknek ezt a múltban már törvény biztosította, 
megadandó illetve meghagyandó.“
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Árpád, Ungvár (ajánlók: Schulmann Adolf, Sándor Szilveszter); 
Némethjr Kázmér, Debrecen (Jávor Gyula, Molnár Antal); Z. Kiss 
János, Kolozsvár (Nagy Péter, Ürmösi Jenő); Herczka Gusztáv, 
Budapest, VII., Bethlen-tér 2. (Kegler Ferenc.)

4. Megbízta a v. a szerkesztőt, hogy a Kecskemétről Vácra 
küldött egyesületi lappéldányokat stb. vegye át és hogy a kiadandó 
de 1‘Épée művek előjegyzésére a bizalmiférfiak útján újra tegyen 
kisérletet.

5. Az alelnöknek az állandó bizottságok ügyében tett jelentésé
vel kapcsolatban kimondta a v., hogy a reformbizottságnak legsür
gősebb teendője a tanárképzés reformja tárgyában készítendő terve
zet, mely hozzászólásra az összes tanári testületekhez megküldendő.

6. A v. felkérte Borbély S. elnököt, hogy az egyesületünket 
képviselje a snk. kolozsvári intézetének 25 éves jubileumán.

7. Az eln. kéri a kartársakat, hogy az A. T. 0. E.-be — ameny- 
nyiben nem lennének még tagjai — lépjenek be.

A jzkv. hitelesítői: Szotfrid József és Szentgyörgyi Gusztáv.
K.

25 év.

A .mi pályánkról, a mi munkánkról akarok szólani, amikor 
ennek tápláló anyjáról: az idealizmusról szólok bevezetésképen. El 
sem tudom képzelni azt az ifjút, a pályája kezdetén levő embert, akit 
nemes célok nem vezérelnének, szép remények ne csalogatnának, ami
kor munkájához fog. Gondoljon ki-ki arra az első pillanatra, amikor 
siketnémáinak kicsi seregét maga előtt látta!

íme, ez a kicsiny embercsoport tőlem várja a beszédet, a tu
dást: az emberi életnek legszükségesebb erkölcsi feltételét. Hogyan 
felelhetek meg legjobban magasztos hivatásomnak? Lesz-e vájjon 
elég erőm és akaratom hozzá? Készen vagyok rögtön a felelettel: 
Van erőm és akaratom, mert a munkám szép és gyönyörűséges!

Aki ily szándékkal indul útjára, nemde siker is fogja kísé.rni 
fáradozásait.

Mi fejlesztette ügyünket erre a fokra, ahol van?
Nemde az idealizmus, a lelkesedés, az ügynek szeretete?!
Ezek nélkül nincs pálya. E nélkül nincs munka, e nélkül nincs 

élet. Legalább nálunk nincs. Ha az ifjú emberről szólok, aki pá
lyánkra lép, nem írhatok mást, mint azt, hogy csak ily módon kezd
heti pályáját. E nélkül itt nem élhet, csak tengődik. Nem hivatást, 
csak hivatalt tölt be.. De aki az idealizmus hevével kezdi azt meg, 
az él, a szent hevület élteti. Aki pedig így él, az eredményeket is 
ér el.

Mit beszéljek az eredmény ékről? Azt, hogy elérjük a célt, 
amelyet magunk elé tűztünk.■ Beszél a mi siketnémánk; megtaní
tottuk rá. Tudása van: ismereteket adtunk neki. Dolgozik, alkot: 
erre neveltük rá. A társadalomnak hasznos tagja: a szívébe szeretetet, 
a leikébe hitet plántáltunk. Ember a mi emberünk. Az eredmény
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ben megvan a gyönyörűségünk. Szép, nemes dolog ez, és lelkese
dünk érte tovább. Kezdjük a munkát új erővel, új hevülettel.

Megy pedig ez a munka évről-évre, lankadatlan buzgalommal, 
nemes törekvéssel. A küzdelmek sora, az élet szeszélyes változásai 
bár megbénítják a testet ideig-óráig, de az ideál újra feleleveníti azt, 
újabb erőt önt belé. Az évek hosszú sorát észre sem veszi az ideális 
munkás, nem látja a múltat, csak a jövő képe lebeg előtte: hiszen 
nem fejezte be hivatását, újabb feladatokat lát maga előtt. Az új fel
adatok még szebbeknek, még nemesebbeknek tűnnek fel.

Az élet rövid, vagyis inkább a földi gyarló ember élete annak 
látszik. Századok múlnak el a népek történetében és a nép tovább él. 
I tt az élet folytonosan örök. Kern így az egyes ember. Az egyes 
ember élete csak évtizedekre szól. A nagy történet századokra osztva 
tárja elénk eseményeit, a múlt tanulságait, az egyes ember élete csak 
tizedekről szól, apróbb részletekben boncolgatja a múlt tanulságait. 
És amilyen értékesek a nagy múltnak általános vonásai, ép annyira 
megbecsülni valók az egyes emberek életéből meríthető tanulságok. 
A nagy múltat is az eredmények folyományai és azok diadalai tet
ték örökbecsűvé, az egyes emberek múltját is csak azoknak nemes 
törekvései és az ezzel járó eredmények teszik minden időkre való 
tanulsággá.

Ily gondolatok közt emlékezzünk meg azokról, akik immár 
25 éves munkálkodást töltenek be pályánkon. Csekély idő ez a nagy 
időkkel szemben. De amikor a véges emberi élet alig egy pár évti
zedre szorítja az ember működési körét, bizony nagy idő ez akkor. 
Nagy idő ez a véges emberi életnek, de az ideáloknak, a nemes tö
rekvéseknek csekély. Az ideáloknak élete örök, itt csak ezeknek ered
ményei tartanak kisebb pihenőt.

Negyedszázados tanári működésük beteltekor üdvözöljük 
Kiinda Kálmán és Nécsey János kartársainkat, akik valóban úgy 
éltek, hogy lelkűk telve volt lelkesedéssel, nemes törekvések vá
gyával.

Tanítványaik serege áldja őket, akiket emberekké neveltek. . 
Ezekben legyen a gyönyörűségük, ezekben legyen a jutalmuk.

De szól hozzájuk a kartársak egyeteme is. Csak mi, kik velük 
egy hajóban evezünk, tudjuk érdemileg megbecsülni 25 évnek ily 
foglalkozási ágban kifejtett munkásságát! Környezetükben levő 
pályatársaik az üdvözlésnek talán melegebb hangját éreztethetik az 
ünnepeitekkel, de őszintébb szívvel és megbecsüléssel nem. Részt 
kívánunk venni abból, hogy meleg kartársi szeretettel és a megbe
csülés érzetével köszöntsük őket mi is.

Azzal az őszinte kívánsággal fejezzük be Írásunkat, hogy to
vábbra is olyan ügyszeretettel folytassák pályájukat, mint amilyen 
ügyszeretetei, buzgalmat fejtettek ki eddig is és amilyet ez a nehéz, 
de szép pálya megkíván.
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VEGYESEK.
Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógypedagógiai 

intézetek országos szaktanácsának elnökévé dr. Náray-Szabó Sándor 
nyug. államtitkárt nevezte ki. (IX. 25. — 130,568. sz.)

*
A VKM. Simon Géza vallás- és közoktatásügyi miniszteri szám

ellenőrt a siketnémák váci országos intézetéhez a X. fizetési osztály 3. 
fokozatába gondnokká nevezte ki. (IX. 24, — 149,239. sz.) — Úgy lát
szik, hogy S. G. nem foglalta el állását, mert a hiv. lap újabban (X. 26.) 
azt írja, hogy „a YKM. Mangult János számtisztet a snk. váci intéze
téhez a X. fizetési o. 3. fokozatába gondnokká nevezte ki.“

Áthelyeztettek: Deschenszhy Nándor Sopron — Pozsony (saját 
kérésére); Faragó Béla Pozsony — Sopron; Leopold Rezső Temesvár -—■ 
Vác.

Cházár-ünnepélyt rendez évről-évre szept. utolsó harmadában a 
snk. váci kir. orsz. intézetének tanári testületé annak az emlékezetére, 
hogy 1799. szept. 24.-én írta. Cházár András a snk. érdekében ama neve
zetes legelső levelét a Magyar Kurírba, mely kiinduló pontja volt ké
sőbbi ezirányú apostoli buzgólkodásának és amely levél a magyar sn. 
oktatásügy születési okmányának tekintendő.*)

Az idei Cházár-ünnep szept. 27.-én volt, amelyen képviseltette 
magát a budapesti, kecskeméti és ungvári sn.-intézet tanári kara. Töb
ben levélben, táviratban fejezték ki az ünneplőkkel való együttérzésüket.

Ezúttal dr. Bihari Károly kartársunk mondott beszédet, melyet 
teljes egészében közkincesé teszünk. — A Cházár András Orsz. Sn.- 
Otthon okt. 18.-án szintén tartott Oházár-ünnepet, most már harmad- 
izben.

A szaktanács legutóbbi 2 gyűlésének tárgyai: a) Okt. 8.-án: 1. A 
bpesti áll. ksgt.-iskola helyzetére vonatkozó jelentés. 2. Sáros vm.-nek 
a snk. tankötelezettségére vonatkozó jelentése. 3. A snk. körmöcbányai 
intézete ifjúsági körének működése. 4. A sn.sport-klub alapszabályai. 
5—8. A vakok bpesti int.-nek ügyei: a Braille-írás, játékdélutánok, óvónő 
alkalmazása és a Braille-hangjegyírás. 9. A snk. debreceni int.-nek jegy
zőkönyve. 10. A snk. váci intézetének helyettesítési órarendje. 11. A 
debreceni ksgt.-iskola vezetőjének kérelme igazgatói pótlék iránt, 12. 
Deutsche hilfsschulea in Wort und Bild. munkára vélemény. 13. A 
szatmári ksgt.-iskola órarendje. 14. Torontói vm. kir. tanfelügyelőségé
nek jelentése a nagybecskereki ksgt.-iskola 3. tanerőjére vonatkozólag. 
15. gyógyped.-i intézetek szegődvényeseinek munkásbiztosítási ügye. ■— 
b) Okt. 18.-án: 1. Az 1914—15. évi áll. költségvetési javaslat, 2. A snk. 
bpesti áll. intézete igazgatóságának a rajztanár óráinak megállapítására 
vonatkozó jelentése. 3. Jegyzőkönyv (vakok szegedi int. X. 4.). 4. A 
csongrádi ksgt.-iskola órarendje. 5. A snk. aradi iparostanonciskola tan
anyagkimutatása.

A hamburgi fonétikai laboratóriumról ír Balassa József a Magyar

*) Vö. „Emlékkönyv a snk. váci orsz. kir. intézete 100 éves fennállásának 
ünnepe alkalmára“ 60. 1.
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Nyelvőr 42. év, (1913.) 8. sz. 351—3. oldalán. Megemlíti a) a kísérletező 
fonetika módszeres művelőit (Rousselot és Scripture), akiknek eredmé
nyeit Poirot beillesztette a fiziológiai módszertan keretébe; b) hogy 
három folyóirat áll a kísérletező fonétika szolgálatában: 1. Revue de 
Phonétique (Szerk, 1911. óta Rousselot és Pernot) ; 2. Vox ■— Interna
tionales Zentral blatt für experimentelle Phonetik. (Szerk. 1913. óta 
Gutzmann és Panconelli-Calzáa. Ez a lap a régi Medizinischpädagogische 
Monatsschrift für die gesammte Sprachheilkunde helyébe lépett.) 3. 
Archiv für experimentelle und Klinische Phonetilc. (Szerk. 1913. szept.- 
től dr. J. Katzenstein Berlinben.) — Más helyről értesülünk, hogy „As
sociation Phonétique Internationale“ nevű szövetség is van.

Házasság. Sturm József kartársunk eljegyezte Gaal Elluskát, G. 
Béla egri nyug. rendőrfőkapitány leányát.

Siketnéma-díjazás Vácon. 1902-ben a váci siketnéma-intézet száz 
éves jubileuma alkalmából az intézet tanári testületé bált rendezett olyan 
alap javára, melynek kamataiból siketnéma érdemes kezdő iparosok lesz
nek jutalmazandók. Az alapítványt Náray-Szabó Sándor nevéről nevez
ték el. Borbély Sándornak szüntelenül gyűjtő agitációja 11 év alatt 
akkorára növelte az alapot, hogy az idén először lehetett kiadni 250 K 
évi kamatját.

Egyszerű, de igen lélekemelő és buzdító ünnepély keretében történt 
a díj átadása okt. 19.-én, a váci intézet dísztermében, az intézeti taná
rok, növendékek és néhány érdeklődő vendég jelenlétében. Borbély igaz
gató az ő szokott lelkes és tartalmas közvetlenségével megmagyarázta 
az ünnep jelentőségét. Aztán maga köré gyűjtötte a nagyobb siketnémá
kat és nekik mondotta el a Náray-alap keletkezését és célját. A siketek 
leolvasták ajkairól szavait és hangosan, értelmesen ismételték. Ezután 
az igazgató átadta Goda István fiatal siketnéma szabó iparosnak, az 
intézet volt növendékének a 250 koronát meghaladó díjat, ünnepi szavak 
kiséretében. A jutalmazott meghatva, értelmes, hosszabb beszédben kö
szönte meg a kitüntetést és Ígérte, hogy méltó lesz reá.

Az ilyen ünnepélyes díjazás mindenesetre alkalmas arra, hogy pél
dát adva, eredményes törekvésre buzdítson. H. A.

Plichta Béla kartársunk arcképét közli és mint a Szegedi Atlétikai 
Klub igazgatójának működését méltatja a Színházi Újság sport mellék
lete (1913. IX. 21.)

A sn.-oktatásról szóló nemzetközi jelentés (Bulletin international 
de l’Enseignement des Sourd-Muets) IV. kötete (1912.) ■— amint azt a 
mű szerkesztő-bizottságának elnöke: B. Thollon okt. 20.-án érkezett leve
lében velünk közli —• elkészült és szétküldése megkezdődött. A jövő szám
ban tehát előreláthatón már ismertethetjük. A Bulletin . . . megrendelé
sét előfizetőinknek készséggel közvetítjük. (Ára — az előzetes híradás 
szerint — 4 frank.)

A középiskolai tanárság III. kongresszusa nov. 15.-én lesz a régi 
képviselőházban. Tárgyak: a) A nyugdíjügy s minden tartozéka; b) a 
státusrendezés; c) az Oktató-szövetség s az Egyetemes Tanügyi Kon
gresszus ügye.

A snk. bpesti áll. intézetében — az internátus építése, berende
zése miatt — a tanítási év nov. elején kezdődik.
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„A némák megszólaltatása“ c. kétkötetes mű (ABC és módszer
tan), melyet Borbély Sándor, a snk. váci intézetének igazgatója írt és 
adott ki (ismertetését 1. 8—9. és 10. sz.) 2 K 10 f-s postautalványon la
punk kiadóhivatalában is megrendelhető.

Önképzőkör alakult a snk. ungvári intézete V—V III. o. tanulóiból. 
Vezető: Zsembay Ferenc tanár.

Köszönetét nyilvánította a VKM. özvegy Csicseri Orosz Andrásné 
csicseri lakosnak é-s öz,v. Szmolniczky Petemé örököseinek (Ungvár), 
akik a snk. ungvári intézete részére 200—200 K-t adományoztak.

Az állami gyermekmenhelyek 1907—1910. évi munkásságáról min
denre részletesen kiterjedő jelentésben számolt be dr. Ruffy Pál. A f. 
évben megjelent 212 oldalas kötetnek 102. lapján közölt kimutatásból 
megtudjuk, hogy 1910-ben menhely kötelékében álló gyermekek közül 
sn. intézetben 3^0 volt elhelyezve. (Ami a 16 hazai sn. intézet 1910. 
évi növendéklétszámának (1465) 23-3 százalékát teszi.) A 340 növ 13 
sn.-intézet között így oszlott meg: Arad 39, Bpest 6, Debrecen 33, 
Jolsva 25, Kaposvár 31, Kecskemét 45, Kolozsvár 17, Körmöcbánya 11, 
Szeged 17, Temesvár 53, Ungvár 50, Vác 4, Sopron 9. (A kimutatás 11 
intézet alapítási évét tévesen közli, kettőét pedig nem tünteti fel.)

A győri kongresszusról és emlékiratának a kormányhoz juttatá
sáról (X. 14.) részletes tudósítás jelent meg az Állami Tisztviselők 
Lapja f. é. okt. 15.-i 18/a. és 19/a. számában, mely a nevezett lap IX. 
30.-i és X. 15,-i számaiból állíttatott össze és külön lenyomatként 
adatott ki.

Beküldött könyv. A testgyakorlás kézikönyve. 184 ábrával. Irta: 
Stankovits Szilárd. (A Magyar Athletikai Szövetség Könyvtára 5.) Bu
dapest, 1913. Ára vászonkötésben 5 K. Megrendelhető Rózsavölgyi és 
Társa könyvkiadóhivatalában, Bpest, IV., Szervita-tér 5.

Svájc abnormális gyermekei. A „Biológica“ c. svájci szaklap közli 
(III. 15.), hogy 1910-ben 66,351 gyermek közül 7,544 abnormális gyer
meket találtak (kb. 114/10%). Gyenge szervezetű: 2,680 (1,393 f., 1.287 
1.) Látási rendellenesség: 2,678 (1,168 f., 1,510 1.) Hallási hibák: 783 
(429 f., 354 1.) Beszédhibák: 754 (479 f., 275 1.) Gyengetehetségű (kisebb 
fokú): 405 (251 f., 154 1.) Gyengetehetségü (nagyobb fokú): 121 (67 f., 
54 1.) Idegbajos: 49 (23 f., 26 1.) Erkölcsileg züllött: 43 (19 f., 24 1.) 
Hülye: 31 (15 f„ 16 1.)

Nemzetközi sn. ünnepély. A Liége-kerületi snk.-at gyámolító 
egyesület 50 éves jubileumára (1914. máj. 30—jún. 3.) a külföldi egye
sületeket is meghívják. A snk. jobb érvényesülhetéséről és módszertani 
kérdésekről fognak tárgyalni. Felvilágosítással szolgál az elnök: M. 
Róbert Dresse, 38, rue du Jardin-Botanique, Liége. (Revue générale.)

Üzenetek. T. Á. A kérdéseknek a lap nyitva áll. Rajtam nem 
múlik. Tessék megkezdeni. — Sz. I. Türelmet kérek. — N. P. Csak klisé 
érkezett. — Beérkezett előjegyzések de VÉpée műveire: Snk. áll. int., 
Bpest (4 pld.), Klis L., Bárczi G., Hochrein L., Istenes K., Kegler F., 
Michels F., Simon J. (1—1), Schulmann A., Ungvár (1), Rácz Béla, 
Szerep, Biharm. (1), Állami bsgt. isk. Bp. (1), Mlinkó István, Eger (7), 
Török Sándor, Temesvár (1).
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