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Tanerőképzésünk.
A siketnémák első nevelői és tanítói a szó teljes értelmében 

autodidaktikusok voltak, a kik hosszas kísérletek után tapasztalati 
úton fedezték fel a siketnémák oktatásának többé-kevésbbé helyes 
módszerét. Még az első intézetek alapítói, a franczia De l’Épée 
Mihály és a német Heinicke Samu is — miként ők maguk bevall
ják : tanítási kísérleteik kezdetén mit sem tudtak arról, hogy előttük 
mások is foglalkoztak volna siketnémák oktatásával, s csak később 
ismerték meg Bonnet, Wallis, Helmont, Amman és Raphel erre 
vonatkozó könyveit; de annak már egyik sem lehetett tanúja, hogy 
a másik milyen gyakorlati eljárást követett a tanításnál. S im e! 
az ügyszeretet és lelkesedés mégis mindegyiket a siketnéma-okta- 
tás mesterévé, apostolává avatta. Helyesen mondja tehát Scherer, 
hogy az akkori idők siketnéma-tanítói nem képeztettek, hanem 
születtek s az úgynevezett szakképzettség hiányát pótolta náluk az 
ügyszeretet és a gyakorlat. A siketnéma-oktatás imént említett, 2 nagy
mesterének már voltak tanítványaik, a kik a gyakorlati tanítást 
közvetlenül a helyszínén szemlélhették s a látott példán felbuzdulva 
ép oly ügybuzgó hívei és követelői lettek a siketnéma-oktatás- 
tigynek, mint mestereik.

Abban az időben, midőn első hazai intézetünk létesült, az 
egész földön mindössze csak 9 intézetük volt még a siketnémák- 
nak.*) A meglevő intézetek a fejlődés követelte szükségletnek meg
felelően szaporították a tanerőket, gyakorlati úton avatva őket a 
különleges tanítási-mód titkaiba. Az idősebb és tapasztaltabb mes
ter példájával az ifjabbnak, a kezdőnek volt tanítója. Rendszeres 
tanerőképzésről azonban akkor seholsem álmodtak még; nem is 
volt még erre szükség!

A tulajdonképeni tanerőképzés 1811-ben a berlini kir. inté-

*) Az intézetek keletkezésének sorrendje: Páris (1770.) Lipcse (1778.) Bécs (1779.) Róma 
(1784.) Bordeaux (178G.) Prága (1786.) Schleschwig (1787.) Berlin (1788.) Genua (1800.) Vácz (1802.)
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zetben vette kezdetét, a mit indokolttá tett az a körülmény, hogy 
a németországi intézetek száma ekkor már szaporodni kezdett, 
(11 intézet volt már akkor) a módszer fejlődésnek indult és a 
közönség várakozása is fokozódott a felmutatott tanítási eredmé
nyekkel szemben. De különösen szükségessé tette a tanításhoz 
értők számának szaporítását az a körülmény, hogy abban az idő
ben már elő kellett készíteni a siketnéma-oktatás általánosításának 
kérdését, melynek a szakképesítéssel bíró férfiak voltak legmun
kásabb előharczosai. A berlini intézetben 1828-ban lépett életbe a 
siketnéma-tanítók képesítésének szabályzata, tehát jóformán csak 
ettől az időtől kezdve lehet szó ott is a rendszeres tanerőképzésről.

Nálunk 1889-ig a siketnémák oktatására képesítő első tan
folyam életbeléptetéseig, illetve az első előadó tanárok kinevezéséig 
nem lehet szó rendszeres tanerőképzésről. Addig ugyanis a külön
féle rendelkezésekkel úgyszólván csak alkalmat adtak arra, hogy 
az oktatáshoz megkivántató elméleti ismereteket és gyakorlati 
ügyességet a hivatottak különféle módon megszerezzék maguknak, 
de nem vezették be őket rendszeresen a szükséges ismeretek birto
kába. 1889-től kezdve azonban szakképzésünk gyors fejlődésnek 
indult s olyan színvonalra emelkedett, hogy e tekintetben — elfogu
latlanul mondhatjuk — túlszárnyaltuk Németországot is.

Hány idő- Tanerőképzésünk fejlődésének történetében 3 időszakot külön-
szakra oszt- böztethetiink meg. Az első időszak intézetünk létesítésétől 1879-ig 
ható fel hazai terjecj . ez a szórványos tanerőképzés időszaka. A második időszak 
*sünítörté" 1879-től 1889-ig terjed; ez az átmeneti időszak a rendszeres tan- 

nete? erőképzéshez. A harmadik időszak, mely 1889-től napjainkig terjed, 
a rendszeres tanerőképzés időszaka. Ez utóbbi időszak keretében 
ismét 4 phasis különböztethető meg, ú. m.: 1. Siketnémák okta
tására képesítő tanfolyamok. 2. Előadó tanárok képesítése. 3. Gyógy- 
paedagogiai (siketnémák, vakok, hülyék, gyengetehetségüek és 
beszédhibákban szenvedők) oktatására képesítő tanfolyam. 4. Siket
némák hitoktatóinak képesítése.

Első időszak.

Szórványos taneröképzés.

Hazánk földrajzi fekvése, politikai viszonyai és főleg az a 
körülmény, hogy a váczi intézet létesítése és szervezése May 
Józsefnek, a bécsi cs. kir. intézet igazgatójának javaslatai és terve-

2



zetei szerint történtek, szinte természetessé tették, hogy az intézet 
legelső tanárai a bécsi cs. kir. siketnema-intézetben szerezzék meg 
az oktatáshoz szükséges tudnivalókat.

így is történt. A helytartó-tanács 1801. márczius 17.-én May 
József véleménye alapján, 5837. számú körrendeletében a Váczon 
létesítendő siketnéma-intézet tanári állásainak betölthetése végett a 
következő pályázati hirdetményt tette közzé:

„Főméltóságú, Főtisztelendő, Tekintetes és Nagyságos, jeles ^Pályázaü
és kegyes, általunk tisztelt Urak! tanári ál]á_

Arról, hogy Ö Szent Felsége veleszületett kegyelmessége és sokra, 
gondosságánál fogva, melylyel hű alattvalóinak minden osztálya 
iránt legkegyelmesebben viseltetik, az által, hogy Váczon a siket
némák számára intézetet állít fel, gondoskodni kíván azon szeren
csétlenek sorsáról is, a kiktől a természet a hallás és beszéd 
érzékeit megtagadta, fennczímzett Uraságaitok már bővebben érte
sültek az 1800. évi október 27.-én 24112. szám alatt kibocsátott 
körrendeletből.

Ennélfogva tehát, hogy az említett legmagasabb királyi aka
rathoz képest a szerencsétlen emberek említett osztályán mielőbb 
segítve legyen, a siketnémák intézetének legelsőbben arra van 
szüksége, hogy azok, a kik ezen intézetben tanárok vagy hitokta
tókként kívánnak működni, a siketnémáknak fél év alatt megkez_ 
dendő tanítására szükséges ismereteket mielőbb behatólag sajátítsák 
el, e czélból Bécsbe küldessenek, megszerezvén maguknak az em
lített tanítási mód ismeretét (a miután teljesen alkalmazkodva a 
váczi intézethez) ugyanott azonnal tanárokként működhessenek 
Ő Felsége által rövid idő alatt kegyesen meghatározandó fizetés 
és ingyen lakás élvezete mellett. Hogy pedig addig is, míg e taní
tók a kérdéses tanítási módra alkalmassá válni fognak, ellátásuk
ról gondoskodva legyen, ezen királyi helytartó-tanács ugyanazon 
tanárjelöltek részére a következő javadalmazásokat Ígéri és pedig 
azon czímen, hogy Bécsbe kell utazniok, mindeniknek előlegesen 
30 frt a mindjárt folyósítandó utazási költségekre, a Bécsben tar
tózkodás költségeire pedig, míg a tanulás czéljából ott tartózkodni 
fognak, mindeniknek 2 frt 30 kr. napidíj engedélyeztetik.

Minthogy pedig a siketnémák tanítási módszerének alapos 
megtanulására és előadására főleg a logika, psychologia és nyelvtan 
tudása szükséges, és különösen megkivántatik az is, hogy az így 
tanárként működni kivánó, kitűnő és nagyon szelíd magaviseletű 
legyen, a szerencsétlen siketnémák iránt őszinte szeretettel visel-
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tessék: ezen helytartó-tanács kiniondandónak találta, hogy a váczi 
intézethez tanárul csak olyant lehet jelölni, ki a fennrészletezett 
tudományok által történt gondos mívelését a megfelelő legfelsőbb 
tanulmányi igazgatóság hiteles bizonyítványával és a megkívánt 
erkölcsi minősültséget azon polgári hatóságnak, melynek területén 
lakott, minden kifogás nélkül való bizonyítványával igazolja.

Végül megkivántatik, hogy bárki is, ki az intézetben tanár, 
vagy hitoktatóként működik, illetve működni akar, a fennelőírott 
kellékeken kívül a német és magyar nyelveket is ne csak bírja, 
hanem a nyelveket nyelvtanilag tanítani is képes legyen.

Fennczímzett Uraságaitok az előadottakat saját hivatali körük
ben úgy hirdessék ki, hogy mindenki, ki a váczi intézetben tanári 
állást nyerni óhajt, az előadottakhoz alkalmazkodva, azoknak eleget 
tevén, jelöltetése végett a megjelölt bizonyítványokkal felszerelt 
kérelmével ide fordulhasson".

E felhívásra több pályázó jelentkezett. Ezek közül az előírt 
előzetes vizsga sikeres kiállása után Simon Antal, széplaki káplán, 
kinek költségeit 7 hónapon át Fengler József győri püspök fedezte, 
továbbá Schwarczer Antal, Molnár János és Sánta János küldettek 
fel Bécsbe, a kikhez utólag még Kapuvári Sámuel is csatlakozott.

Nevezettek a bécsi cs. kir. intézetben May József igazgató 
vezetése mellett 6 hónap alatt, 1801. szept. 1.-től 1802. márczius
1.-ig elsajátították a siketnémák oktatására vonatkozó tudnivalókat, 
mely idő elteltével az összes kiküldöttek eredménynyel állották ki 
a szakvizsgálatot.

Arra nézve nincsenek adataink, hogy miként történt a neve
zettek kiképeztetése és hogy a szakvizsgálat micsoda tantárgyakra 
terjeszkedett ki. Bizonyos azonban, hogy rendszeres elméleti elő
adásokat hallgatni nem volt alkalmuk, mert ily czélra a bécsi 
intézet sohasem volt berendezve, hanem valószínű, hogy May 
József kijelölte számukra a szakirodalom akkori néhány ismer
tebb termékét, a melyekből aztán a jelöltek magánszorgalommal 
sajátították el az elméleti ismereteket. A gyakorlati ügyességek 
megszerzése czéljából egész idő alatt hospitáltak a tanítási órákon, 
sőt a szakvizsgálat letevésének idejétől 1802. aug. 9.-éig, a váczi 
intézethez történt kineveztetésükig önállóan tanítottak a bécsi 
intézetben.

Az alkalmaz- időtől kezdve egészen 1836-ig, ha szüksége volt az intézet-
tat?8t ™jÓd*n nek új tanerőre, rendszerint pályázatot hirdettek s a legjobb előkép

zettséggel bíró egyént minden előzetes vizsga nélkül azonnal kine-
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vezték az intézethez. Az alkalmaztatás akkori módjáról fogalmat 
szerezhetünk, ha figyelembe veszsziik, hogy az igazgatóság 1808-ban 
28. sz. a. Nagy Lipótnak bizonyítványt adott arról, hogy nevezett 
az intézet tanítási óráin gyakran megjelent s így a siketnémák 
tanításmódját elsajátítván, tanári állásra alkalmas.

Noha a legtöbb külföldi intézetben már csak paedagogiai. 
képzettséggel bíró egyének alkalmaztattak ez időtájt, nálunk egy
általán nem követeltek ilyen előképzettséget, hanem csak arra voltak 
tekintettel, vájjon eléggé jártas-e a pályázó a magyar nyelv mellett 
a német és latin nyelvekben. Nem csodálkozhatunk tehát azon, 
hogy ily viszonyok között a 70-es évekig intézetünk tanárai között 
leginkább jogászokat és papokat találunk, mint a kiknek legtöbb 
jártasságuk volt a latin nyelvben.

1836-tól kezdve a pályázóknak tanári alkalmaztatásuk előtt 
külön vizsgálaton kellett beigazolniok, hogy értenek a siketnémák 
oktatásához, de az ily vizsgálatoknál követendő eljárás 1879-ig 
nem volt szabályozva.

Az első ilyen vizsgálatot 1836. június havában tartották meg 
az intézetben az igazgató, a tanárok és a számvevő jelenlétében.
E vizsgálat, melyen 5 pályázó vett részt, a következő módon folyt 
le : Az igazgató az iskolai könyvből egyes szókat jelölt ki, a melye
ket a pályázónak jelekkel és taglejtésekkel kellett az egyenként fel
szólított növendékeknek lediktálni és megmagyarázni, még pedig 
3 gyermeknek magyarul, 3-nak pedig németül. Végül 3, a kiejtés
ben még járatlan növendékkel be kellett bizonyítania, hogy mi 
módon sajátítható el minden egyes hangnak a kiejtése. Hasonló 
vizsgát tettek 1837. jan. 19.-én és 20.-án a negyedik tanári állásra 
pályázók is, még pedig a váczi püspök jelenlétében olyanformán, 
hogy az első napon reggeltől estig írásbeli dolgozatot készítettek, 
másnap pedig a szóbeli- és gyakorlati vizsgálatot állották ki.

Később is tartottak hasonló vizsgálatokat, de egyikről sem 
maradtak fenn körülményesebb leírások s így nem állapítható meg 
biztosan sem a vizsgálat anyaga, sem pedig az az eljárás, melynek 
alapján a jelöltek a vizsgálaton beigazolt szakismereteiket elsa
játították.

Az 1848-diki tanügyi kongressus a siketnémák oktatásának Javaslatok a 
általánosítása érdekében javaslatot dolgozott ki, melynek 3. pont- tanerők szak- 
jában a következők foglaltatnak: „A siketnéma-oktatas minta isko- pe^ etése tár
iájául a váczi siketnéma-intézet szolgáljon, a melyben arról is kell gyában 
gondoskodni, hogy azok a tanítók, a kik egészen a siketnéma-ügy
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szolgálatába kívánnak lépni, a lehető legtökéletesebb szakszerű kiké- 
peztetésben részesülhessenek“.

Ez volt az első kísérlet, mely taneröképzésünk szabályozását 
czélozta.

Hasonló kísérlet történt 1853-ban is. Ekkor ugyanis a pozsonyi 
siketnéma-iskola életre keltése czéljából Kollonits igazgató bemutatta 
a helytartó-tanácsnak a váczi intézet szervezeti szabályzatát s egy
úttal ajánlotta, hogy a nevezett iskolában alkalmazandó tanerők 
Váczon képeztessenek ki, de hogy K. miként óhajtotta a tanerő
képzést megoldani, arra nézve már nincsenek adataink.

Az alkalmaz- A fenti javaslatoktól eltekintve 1857-ig nyomát se találjuk 
leM ^^ben anna^ a törekvésnek, hogy a tanári alkalmazás feltételei hivatalosan 

' körülírattak volna s hogy a szakvizsgára bocsátandó pályázóknak 
előbb alkalom adatott volna a módszer alapos elsajátítására.

Zsigmondovits Mihály igazgató 1857. január 1.-én kelt 2. 
számú felterjesztésében abból az alkalomból, hogy az egyik üre
sedésben levő tanári állás betöltése szükségessé vált, a követke
zőleg ír:

„A siketnémák váczi cs. kir. intézetében alkalmazandó tanártól 
megkivántató képzettségek és tulajdonságok.

Ama tulajdonságok és képességek, a melyekre a helybeli 
siketnéma-intézet tanárának szüksége van általánosoknak és külö
nöseknek tekinthetők.

1. Ezen képességeket és tulajdonságokat általánosan véve, 
a siketnémák tanítása kevésbbé kiván tudós, illetve tudományosan 
képzett tanárt, — mert a tanulók tudása és tehetsége sokkal szűkebb 
keretben mozog, semhogy itten tudományról eshetnék szó, — mint 
inkább sokoldalú szellemi képességekkel megáldott embert. E szerint 
a következőket lehet megkívánni: szellemi életrevalóságot és moz
gékonyságot, ezzel kapcsolatban könnyebb közlékenységet, vagyis 
kitűnő mimikái ügyességei, továbbá határozott és biztos tapintattal 
párosult, finom lélektani megfigyelőképességet; nem kevésbbé a 
gyermekek iránti benső szeretetet, a gyermeki természetnek megfelelő 
szelíd gondolkozást, atyai jóindulatot, benső vallásosságot, tettetés 
nélküli istenfélelmet.

A siketnémák tanárjának nem szabad semminemű áldozattól 
sem visszariadnia, ha szerencsétlen felebarátja javának előmozdítá
sáról van szó. Kell, hogy sziklára épített türelme legyen, a melyet 
a gyermek oly sok, szinte legyőzhetetlennek tetsző gyengeségei se 
merítsenek ki soha. Legyen vaskitartása, a mely állandó és fárad-
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hatatlan buzgalommal párosulva a kitűzött czél elérésében segítse 
őt. Legyen leereszkedő, hogy a szegény gyermekeknek a tanulás
beli nehézségeket megkönnyíteni tudja. Legyen jámbor kedélyű, 
nehogy a harag heve magával ragadja őt. Legyen nyájas, szives, 
áldozatra kész és elnéző, de szükség esetén komoly és szigorú is, 
nehogy a gyermekek szeszélye fölötte uralkodjék. Tudja a gyer
mekeket erős akarattal és példás cselekedettel jótékonyan befolyá
solni. Legyen végül jogos és igazságos, tántoríthatlanul becsületes
és mindenek felett tiszta jellemű.

A siketnéma-tanár hivatása teljesen különleges. E hivatással 
átveszsziik az emberszeretet szerepét. Az a tudat, hogy a szeren
csétlenek szerencséjén munkálkodhatunk: aczélozza meg erőnket, 
melegíti fel szivünket, nemesíti meg gondolkozásunkat, teszi szelle
münket termékenynyé és találékonynyá. A hivatásszereretet min
den fáradtságot és megerőltetést megédesít és a világ félreismerését 
és hálátlanságát elviselhetővé teszi. A maga nemében egyedül álló 
ezen hivatalnak nehézségeit csakis így lehet leküzdeni és csakis 
így lehet kedvező eredményeket elérni.

Ne merészeljen tehát senki a legkomolyabb és legérettebb meg
fontolás nélkül e tiszteletreméltó hivatáshoz nyúlni. A ki életét és 
erejét az ilyen szerencsétleneknek akarja áldozni, az intézzen előbb 
kérdést a szivéhez, hogy vájjon megvan-e benne a tanítói képesség 
s bízik-e magában, hogy saját benső ösztönéből kifolyólag magasz
tos és nehéz hivatását kellőképpen be fogja tölteni, és vájjon képes 
lesz-e mindvégig hasonló ügybuzgalommal és lelkiismeretességgel 
kitartani?!

2. Ezen általános képességeken és tulajdonságokon kívül, 
tekintettel az intézet szervezetére, a siketnéma-tanárnak még a 
következő különös képzettségekre van szüksége:

Ismernie kell a német és magyar nyelvet tökéletesen, mint
hogy a gyermekek kiképzése — s így a tanítás a legfelsőbb 
utasítás és az intézet belső szervezetének megfelelőig, valamint 
az ország érdekei miatt is e két nyelven történik olyformán, hogy 
a tanítási nyelv megválasztása teljesen a szülők tetszésére van 
bízva. Ez eíengedhetlen nyelvismeret nélkül az intézet végczéljának 
elérése tehát lehetetlen s így a tanártól ezen képzettség feltétlenül
megkövetelendő. * ,

Ezeken kívül a tanárjelölt a még nem tanított, vagy a képzés 
elején álló siketnémák tanításánál az egyedül érvényesíthető jel- 
nyelvet, mint egyetlen megértetést eszközt sajátítsa el tökéletesen,
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továbbá az intézetben való több évi gyakorlat alapján tegye magáévá 
a tanítás nehéz módszerét is, amely nélkül csak sötétségben bolyongana.

A helybeli intézetben csak az ilyen képzettséggel és tulajdon
ságokkal felszerelt tanár alkalmazható a nélkül, hogy a tanításra 
hátránynyal lenne . . .“ (Fordítás német eredetiből).

ím e! Ez az első adat, mely az alkalmazhatóság feltételeit 
világosan meghatározza. Ez különösen három dologra nézve tájé
koztat bennünket, ú. m. 1857-ben még nem kívánták meg az al
kalmazandó tanártól a paedagogiai előképzettséget: a jelnyelv és 
a módszer ismeretének elsajátítását az intézetben való több évi 
gyakorlat alapján vélték megadhatni; különleges elméleti ismeretek 
nyújtásáról és arról, hogy a jelölttől rendszeres szakvizsgálat ki
vágatnék, szó sem volt még akkor.

Javalat az al- 1859-ben találjuk először halvány nyomát annak a törekvés- 
tanáro^ekf nek> me^  a *anar* állásokat elnyerni óhajtó jelölteknek előzetes 
zetes kikép- kiképeztetésére és szakvizsgálatára vonatkozik. Az igazgatóság 

zése és szak- ugyanis 1859. évi február 27.-én 41. szám alatt javaslatot intézett 
vizsgálata a cs. kir. helytartó-tanácshoz, melyben bő indokolással azt ajánlja, 
tárgyában, hogy az intézettel kapcsolatban tanárképző tanfolyam szerveztessék 

s erre 2-féle hallgatók vétessenek fel, ú. m. tiszteletdíjasok és 
olyanok, a kik saját költségükön végeznék az előírt tanulmányokat. 
A tanulmányi időt egy évben állapítja meg a javaslat és rend
szeres szakvizsgálatot kíván, melynek anyagát is meghatározza álta
lánosságban.

Valóban sajnálni lehet, hogy e javaslatot, mely csupa reform
terveket vet felszínre, illetékes helyen nem fogadták el.

VenusSándor Annyi eredménye azonban mégis volt az imént jelzett felter- 
budapesti jesztésnek, hogy a helytartó-tanács végre belátta annak szükséges

tanfolyama. ségét, hogy az intézet fejlesztése és a siketnéma-oktatásügy álta
lánosítása czéljából elegendő számú szakképesítéssel biró egyénről 
kell gondoskodni. Ámde ennek megvalósításával nem a váczi 
intézet tanárait, vagy igazgatóját bízta meg, hanem 1859. évi nov. 
5.-én kelt, 52472. sz. leirata értelmében azoknak teljes mellőzé
sével Venus Sándort, a siketnémák bécsi cs. kir. intézetének igaz
gatóját rendelte ki a pesti tanítóképezdéhez azzal az útasítással, 
hogy ott a váczi intézet részére alkalmas tanárjelölteket képezzen.

Nincs okunk büszkén hivatkozni e rendelkezésre, mely által 
oly szégyenletes mellőzés érte intézetünk akkori igazgatóját és 
tanárait, de az elfogultságot levetkőzve szakszempontból határo
zottan üdvözölnünk kell e rendeletben azt a belátást, hogy csakis
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paedagogiai előképzettséggel bíró egyének alkalmasak arra, hogy 
siketnéma-tanárokká képeztessenek ki.

Venus e rendeletben kijelölt időre (november 3.) intézetének 
2 növendékével lejött Pestre és a képezde utolsó évfolyambeli 
(II. éves) hallgatóinak elméleti és gyakorlati előadásokat tartott a 
siketnéma-oktatásra vonatkozó tudnivalókból. Az előadásokon részt- 
vettek a II. évfolyam összes hallgatói, számszerint 35-en.

Az elméleti előadás kiterjeszkedett a siketnéma-oktatás törté
netére, módszertanára, a siketnémák test- és élettanára, a hang
beszéd tanítására és a methodikai jelek ismertetésére. A gyakor
lati tanítás az egyik első osztályos növendékekkel az artikulatióra, 
a másik, hatod osztályos növendékkel pedig a beszéd- és reáliák 
tanítására szorítkozott.

A szakképesítő vizsgálat 1860. február 10.-én tartatott meg, 
mely alkalommal mind a 35 jelölt eredményesen állván ki a vizs
gálatot, siketnémák oktatására képesíttetett.

A képesítettek közül egyedül Schaffer Károly, a siketnémák 
temesvári intézetének ez időszerinti igazgatója lett a siketnéma- 
oktatás apostolává. (Lásd bővebben a „Siketnémák temesvári intéi 
zete“ czím alatt!)

Domineus Vincze, a ki szintén ekkor szerzett szakképesítést,
2 éven át a váczi intézetben működött.

A többiekről nem tudjuk, hogy foglalkoztak volna siketnéma- 
oktatással.

A Venus tanfolyamához kötött vérmes remények, a mint az 
előadottakból is eléggé kiviláglik, nem teljesültek oly mértékben, 
a mennyit attól az illetékes körök vártak.

Ettől kezdve az alkotmányos kornak beköszöntéséig a tanerő- Fekete Károly 
képzést illetőleg semmi sem történt. A magyar kormány azonban és Gaál Mik- 
felvévén programmjába a siketnémák oktatásának általánosítását is, lós pesti tan" 
mindenekelőtt gondoskodni kívánt arról, hogy elegendő számú foIyania' 
képzett tanerő álljon rendelkezésre. E végből a vallás- és közok
tatásügyi ni. kir. minister 1867. évi ápr. 15.-én kelt, 1605. számú 
rendeletével Fekete Károly tanárt a pesti kath. tanítóképezdébe 
küldötte ki azzal az útasítással, hogy vigyen magával 2 intézeti 
növendéket (magyar és német) és a tanítójelölteknek a siketnémák 
tanítási rendszeréből 2 hónapon át előadásokat tartson. Ugyanazon 
évi május 20.-án kelt, 3409. számú rendelete értelmében pedig 
Gaál Miklós intézeti hitoktatót azzal bízta meg, hogy a pesti köz
ponti papneveldében tartson hasonló előadásokat. A jelzett előadá-
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sokat Gaál 1867. október 1-én, Fekete pedig a következő évi ápr. 
18.-án kezdette meg.

Ösztöndíjas A minister 1868. aug. 3.-án 713. eln. sz. alatt a következő 
tanárjelölti rendeletet intézte intézetünk igazgatóságához:

állások szer- ^  papok szakszerű kiképzését a hitoktatás kedvéért rendelték 
1868-ban el> míg a tanítóképzőben tartott előadásoktól a váczi intézetnek 

paedagogiai előképzettséggel bíró tanerőkkel leendő ellátását és ú] 
iskolák létesítését várták. Hogy a tanerőképzésnek ilyetén módját 
maga a minister is csak részlegesnek tekintette, az eléggé kiviláglik 
az alább ismertetendő, 1868. évi 713. és a 1869. évi 19382. sz. 
rendeletekből. Zsigmondovits Mihály igazgató pedig határozottan czél- 
tévesztettnek és egyoldalúnak mondja a tanerőképzésnek ilyetén 
módját. 1872. évi ápr. 30.-án 72. szám alatt kelt felterjesztésében 
ugyanis összefoglalván az intézet történetét, ebben a Fekete-féle 
tanfolyamról szószerint ezeket írja: „Fekete Károly intézeti tanár. .  . 
a pesti tanítóképezdében a siketnémák tanítási rendszeréből 2 havi 
előadásokat tartott, melyekből — közbenvetőleg legyen mondva — 
a hallgatók legalább azt tanulhatták meg, hogyan nem kell siket- 
némákat a nyelv ismeretére oktatni, a mennyiben azokat a nyelvtani 
ismeretekbe nem azáltal vezetjük be, hogy általok kész mondatokat 
leíratunk, hanem azáltal, ha őket a mondatok szerkesztésében 
önállólag folytonosan gyakoroljuk". Tovább azt írja az igazgató, 
hogy a Fekete-féle tanfolyamot végzettek közül Tariczky Ferencz 
és Pertik Gyula mint tanár-gyakornokok alkalmaztatván az intézetnél 
„azok a második évben az előkészítő osztályban használtathattak

„Szándékom ezen intézetnél 2—3 ösztöndíjjal ellátandó tanár 
jelölti állomást szervezni azon czélból, hogy ma-holnap a prac- 
parandiáknál is eszközöltethessék a siketnémáknak legszükségesebb 
elemi oktatása, másfelől azért is, hogy idővel az intézetnek nagyobb 
mérvbeni szervezése s országosításakor újabb kiképzett magyar taná
rok és ifjú erők álljanak rendelkezésre.

Felszólítom ennélfogva az igazgatóságot, hogy ezen ügyet a 
tanári karral egyetemben beható s tüzetes tárgyalás alá vegye s véle- 
ményes jelentését, mely a kérdés minden oldalait foglalja magában, 
mielőbb terjeszsze fel.“

Ez nagy horderejű lépés volt egy jobb jövő felé.
A tanári testület u. a. évi aug. 22.-én vette tárgyalás alá e 

rendeletet s a tanárjelöltek kiképeztetése és azoknak díjazása, vala
mint a siketnémák tanítási rendszerének az országban leendő ter- 
jeszthetése felett tanácskozván, határozatait jegyzőkönyvbe foglalta
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és ebben többek között azt ajánlotta, hogy a pesti k. tanitóképez- 
clébeti a siketnémák tanítási rendszeréről tartandó előadások már a 
legközelebbi tanév folyamában újra megindittassanak és jövendőre 
állandósittassanak. Zsigmondovits igazgató azonban a tanerőkép
zésnek ily módon való megoldását — tekintettel arra, hogy a 
képezdei hallgatók a növendékek tanítását nem láthatják abban a 
terjedelemben, a mint az a helyszínén látható — ellenezte s azt 
javasolta, hogy a váczi intézetben tanár-gyakornoki állások szer- 
veztessenek.

A minister osztván az igazgató aggályait, a pesti előadások 
folytatását nem is rendelte el, ellenben 1896. november 3.-án kelt,
19382. szám alatt a következő leiratot intézte az igazgatósághoz:

„Oly czélból, hogy a siketnémák oktatására alkalmas új tan
erők kiképeztetéséről gondoskodva legyen, indíttatva éreztem magam 
ifj. Tariczky Ferencz és Pertik Gyula segédtanároknak két évre 

' évi 450 frt ösztöndíjt engedélyezni olyképen, hogy a fenti irányba 
kiképeztetésiik végett a váczi orsz. siketnémák intézeténél tanárgya
kornokként működni tartozzanak.

Elvárom egyúttal az igazgatóság buzgalmától, miszerint neve
zetteknek minél teljesebb kiképeztetésökre szükséges lítmutatásl adni 
nem késendikl<.

A minister 1870. évi febr. 23.-án kelt, 3896. számú rende- A tanárgya-
letével a siketnémák váczi kir. intézetében alkalmazott tanár-gya- kornokok rc_
kornokok részére a következő útasítást adta k i: j'zerL. -18™". . , , ben kiadott

„1. A gyakornokok az igazgató irányában kellő tisztelettel és utasítás, 
hivatalos ügyekben feltétlen engedelmességgel, a tanárok irányában 
illő tisztelettel viseltetni tartoznak.

2. Feddhetlen, erkölcsös életmód és vallásos józan maga
viselet által példa gyanánt szolgáljanak a növendékeknek; óvakod
janak állomásaik elvesztésének terhe alatt olyasmit elkövetni, mi 
akár a növendékeknek, akár pedig a helybeli közönségnek bot
rányra alkalmat nyújtana.

3. A növendékek irányában rokonszenvet tanúsítsanak, azok 
tanításánál kifogástalan türelemmel legyenek; ha fáradozásuk kivánt 
eredményre azonnal nem vezetne is, magukat mindazáltal indulatos 
fellobbanásokra elragadtatni semmi szín alatt ne engedjék, ellen
kezőleg a gyermekek bizalmát és szeretetét szelíd és nyájas bánás
mód által megnyerni igyekezzenek, mert a kitűzött czél, mely különben 
is sok fáradtságot és önfeláldozást követel, csak így közelíthető meg.

4. A gyakornokok kötelesek mindenkor azon osztálynak, me-
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lyet az igazgató résziikre kijelölt, tanórái alatt a tanödában pon
tosan megjelenni.

5. A kijelölt osztály tanítási óráiban minden igyekezetüket 
odaforditsák, hogy mind a jelölésben, mind a siketnémák tanrend
szerében a nyelv és egyéb tantárgyakat illetőleg a szükséges isme
reteket minél alaposabban megszerezzék.

6. Különös gonddal ápolják a kimondást is, azaz igyekezzenek 
e részben annyi képességet elsajátítani, hogy a növendékeket nem
csak egyes betűk és szavak érthető kimondására, de folyékony és 
érthető olvasásra is oktathassák.

7. Hasonló gond fordítandó azon ügyesség megszerzésére, 
melynél fogva a növendékeket képesekké tehessék nemcsak egyes 
betűket és szavakat, de egész tételeket is az ajakról gyorsan le
olvasni ; ezen, leginkább gyakorlaton alapuló jártasság csak úgy 
érhető el, ha a tan.-jelöltek a növendékekkel minél többet érintkez
nek ; e végből tartoznak a gyakornokok az estvéli ismétlési órák
ban felváltva, azaz egyik estve az egyik, másik estve a másik a 
tanodában megjelenni, itt arra, hogy a növendékek idejöket kizárólag 
tanulással töltsék, ügyelni és magokat azon öregebb növendékekkel, 
kik feladványaikat már betanulták: a jelölésben, kimondásban és 
az ajakról való leolvasásban gyakorolni.

8. Ünnep- és vasárnapon az intézet mindkét nembeli összes 
növendékei a hittanban ugyanazon időben két tanodára elosztva 
nyervén oktatást, a feliigyelés ilyenkor a gyermekek nagyobb 
száma miatt jóval terhesebb, mint máskor; ennélfogva tartoznak 
a gyakornokok a mondott napokon délelőtt 9 órától egész 11 -ig a tano
dában szintén felváltva megjelenni és a gyermekek feletti felügye
letben, valamint tőlük kitelhetőleg a tanításban is a hitoktató mellett 
annyival inkább segédkezni, mert a siketnémák tanrendszerében 
ezáltal is terjedtebb képzettséget nyernek.

9. Ha a rendes tanárok valamelyike betegség, vagy más el- 
háríthatlan oknál fogva a kitűzött tanítási órákban meg nem jelen
hetne : tartozik az igazgató utasítására a gyakornokok közül az, kit 
a sor ér, az akadályozva levő rendes tanárt a tanításban kellő 
felügyelet mellett helyettesíteni.

10. Ha az igazgató a gyakornokok közül valamelyiket hiva
talos fogalmazások, vagy az intézetet érdeklő egyéb iratok letisz- 
tázására felszólítaná, a felszólított ezt teljesíteni tartozik; magától 
értetődvén egyébiránt, hogy az igazgató e czélra csak a tanodái 
foglalatosságokon kívüli időt fogja igénybe vehetni."
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A tanár-gyakornokok ekkor is még kizárólag önképzés útján 
szerezték meg a tanításhoz szükséges tudnivalókat.

1871-ben történt, hogy a már gyakornokká kinevezett Kiss A tanár-gya- 
Rezső ó-budai néptanító nem akarván 600 frtos tanítói állását el- ko™ol<ok r̂á
hagyni, a tanár-gyakornokságot nem fogadta el. nitófállások

Ebből az esetből kifolyólag az igazgató azt javasolta 0  elnyerésénél 
Excellentiájának, hogy bizonyos kedvezményeket biztosítson a tanár- előny bizto- 
gyakornokok részére, mert csak ily módon sikerül alkalmas egyé- síttatik. 
neket nyerni e pályára.

A minister az igazgató ezen javaslatát u. a. évi nov. 20.-án 
kelt, 25062. számú rendeletével elfogadta, kijelentvén a követke
zőket: „ . . . hajlandó vagyok a váczi siketnéma-intézetnél tanár
gyakornoki minőségben működő tanárjelöltek részére kedvezmény 
gyanánt kilátásba helyezni, hogy ha két évi gyakorlat után a váczi 
siketnéina-intézetben azonnal alkalmazást nem nyernének: esetleg 
valamely állami népiskolánál, vagy képezdénél való alkalmazásra 
nézve hasonló minőséggel birö egyének között elsőbbséggel fogná
nak bírni.11

Ennek az intézkedésnek az lett az eredménye, hogy ez időtől 
kezdve a gyakornoki állásokra tömegesebben pályáztak a paeda- 
gogusok.

Az 1877. évi nov. 27.-én 30624. sz. a. kelt ministeri rende- A tanitóké- 
lettel minden áll. tanító- és tanítónőképezde igazgató-tanácsa fel- ^kekne^jT 
hívatott, hogy terjeszszenek véleményt elő arra, mi módon lehetne sjketnéma- 
a képezdék növendékeit bár részben, mint leendő népiskolai tanítókat oktatás mód- 
és tanítónőket egyszersmint a siketnémák s vakok oktatási módjába jával való 
bevezetni? Erre a képezdék igazgató-tanácsai fel is terjesztették megismer- 
véleményes nyilatkozataikat, melyek ugyan igen eltérők egymástól, 
azonban a fentebbi czélnak bár részben való megoldhatását nem 
zárják ki.

Ez a rendelet a váczi intézet igazgatóságának is megkiildetvén 
véleményezésre, az igazgatóság a következőkben válaszolt reá: „Te
kintve a siketnémák oktatásának nehézségeit, az erre vonatkozó 
tanmód csak több évi tanulmányozás s gyakorlat által sajátítható 
el alaposan. Ez okból rövid határidejű póttanfolyamok nem czélra- 
vezetők. Sikeresen csak úgy nyerhet elterjedést a siketnémák okta
tása, ha a váczi intézet egyúttal képezde gyanánt is használtatnék, 
hol a jó eredménynyel képezdét végzett fiatal emberek két évig 
elméletileg s gyakorlatilag tanulmányozván a tanmódot, közülök a 
legkitűnőbbek az ország bizonyos körökre osztandó részeiben a
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már létező s központok gyanánt kijelölendő nehány tanitókpezdé- 
ben, külön tanszék felállítása által útmutatásokat adhatnának arra 
nézve: mikép taníttassanak a siketnémák a népiskolában?" 

Siketnéma- Azonban a viszonyok nem voltak eléggé kedvezők arra, hogy
tanfolyam a ez a javaslat végrehajtassák. Ezért a minister rendeletileg utasította 

és Rozson* i Pest“Pi^s"Solt-Kiskúnmegye tanfelügyelőjét, hogy a nagykőrösi tanító- 
tanító- illetve képezdéböl egy tanárnak a siketnémák intézetébe leendő kiküldése 
tanítónőké- végett magát az illető tanítóképezde igazgatójával és annak igaz- 
pezdékben. gató-tanácsával érintkezésbe tévén, odahasson, hogy a képezdei 

növendékek a siketnémák oktatási módszerében is utasítást nyer
jenek, s e végből a módszer tanárát a siketnémák intézetébe a 
szükséges ismeretek megszerzése végett küldje ki, mely feladat 
teljesítésével Losonczy László, a nagykőrösi tanítóképezde módszer
tanára bízatván meg, nevezett 1878. évi október és november havában 
államsegély mellett e részbeni feladatát a váczi intézetben egyéni
ségéhez mért értelemmel teljesítette is. Ugyan ily megbízatást ka
pott Könyökiné Laczkovics Ida, a pozsonyi áll. tanítónőképző-intézet 
segédtanítónője is, hasonlóképen államsegéllyel, ki 1878. évi no
vember és deczeinber havában nagy ügyszeretettel és buzgalom
mal tanulmányozta Váczon a siketnémák oktatásának tanmódját.

Ezt az intézkedést az említett 2 képezdénél a minister egye
lőre csak kísérletnek kívánta tekinteni, jelezvén, hogy az elérendő 
eredményhez képest fog később más képezdéknél is hasonló, vagy 
pedig a tapasztalás nyomán a czél előmozdítására szolgáló más 
intézkedéseket foganatosítani.

Fentnevezettek mindketten feljegyzésre méltó tevékenységet 
fejtettek ki a siketnéma-oktatásiigy érdekében. Könyökiné Laczko
vics Ida ez irányú működésére vonatkozólag közelebbi adatokat 
találunk Vida Vilmos váczi helyettes igazgató 1891. évi 386. sz. 
felterjesztésében. A minister ugyanis 19917—1891. számú rende
letével megbízta az igazgatóságot, hogy a Laczkovits-féle tanfolya
mot vizsgálja meg s tapasztalatairól tegyen jelentést, mert a tanítás 
folytatásának engedélyezését az elért eredménytől szándékozik füg
gővé tenni.

Vida jelentése szerint L. a váczi intézetben i878. évi hospi
tálása folyamán szerzett ismereteit és tudását önképzés utján bi
zonyos fokig fejlesztvén, a pozsonyi tanítónőképző-intézet igaz
gatóságának beleegyezése és támogatása mellett az intézet III. és IV. 
éves növendékeinek a siketnémák oktatásának módszeréből hetenként 
1 órában előadásokat tart s az elméleti oktatást a gyakorlati tanítás
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bemutatásával iparkodik kiegészíteni azáltal, hogy a város tanköteles 
korban levő siketnémái közül 3—4 gyermeket részesít oktatásban 
és foglalkoztat kézimunkával.

Vida, hogy a tanfolyam eredményeiről alapos meggyőződést 
szerezhessen, avégből 1891. okt. 19.-én elméleti vizsgát tartott az 
intézet 22, IV. éves növendékével, a kik az előző évben is foglal
koztak a sn. okt. tanmódjával. Véleményét következőkben foglalta 
össze: „Ámbár a tanfolyam, melynek vezetője maga sem rendel
kezik azon alapos készültség és szakismeret fölött, mely egy tan
folyam vezetésének főkelléke és nem nevel oklevelet kiérdemlett 
szaktudósokat a siketnéma-oktatás czéljaira, végeredményében mégis 
nyújt annyi tájékozást hallgatóinak, hogy azok egynémelyike a 
siketnéma-oktatás terén további tanulmány mellett talán hasznos 
szolgálatot is tehet". Minthogy a tanfolyam beszüntetése a siket
némák oktatásügyére nézve Pozsonyban hátrányos következményű 
lehetne, Vida azt javasolta, hogy azon nem távol látszó időpontig, 
a midőn a siketnémák pozsonyi iskolája is megnyílhat, az ügy 
érdekében a jelzett tanfolyamon az előadások a következő tan
években is engedélyeztessenek.

A tanfolyam időközben megszűnt, de a pozsonyi siketnéma- 
iskola még mindig nem létesült, noha a mint arról a „Hazai siketnéma- 
oktatásügyiink általánosítása" czímü fejezetben említés tétetik, több 
ízben történt kísérlet annak életre keltése iránt.

Losonczy László tanítóképzőintézeti tanár működésére vonat
kozólag a nagykőrösi ref. tanítóképezde igazgatósága volt szíves 
adatokkal szolgálni. E szerint a nevezett tanár, aki már előzőleg 
is gazdag tapasztalatokat szerzett Angliában a siketnémák oktatá
sára vonatkozólag, miután 1878. okt. és nov. havában mintegy 
6 hétig tanulmányozta Váczon a siketnéma-oktatás tanmódját, szer
zett ismeretei és tanulmányai alapján nemcsak tüzetes értesítést 
terjesztett fel a ministeriumhoz, hanem mindjárt az 1878—79. tan
évben több ívre terjedő vezérfonalat dolgozott ki oly czélból, hogy 
annak alapján a képezde növendékeit a siketnéma-oktatás fogásai
val, módszerével megismertesse. A siketnéma-oktatás rövid törté
netének előrebocsátása mellett a jelnyelv megismerésére és a hang
beszéd tanítása módszerének elsajátítására igyekezett a képezde 
másod- és harmadéves hallgatóit rávezetni. A többi rendes nép
iskolai tantárgyak módszerének megismertetésére előirt órákból 
hetenként 1—1 óra fordíttatott a siketnéma-oktatásra szolgáló tudni
valók ismertetésére.
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Mintegy másfél évtizeden keresztül buzgólkodott Losonczy 
László tanár ily módon a siketnémák oktatásügyéért s a tanító- 
jelöltek némelyikét — bár ez különleges megterheltetés volt 
részükre — annyira meg tudta nyerni a nemes czélú ügynek, hogy 
kilépve az életbe többen minden hivatalos megbízás nélkül önként, 
készségesen vállalkoztak a községükben siketnéma gyermekek taní
tására s akadt közöttük nem egy, a ki viszonylagosan elég jó 
eredményt tudott e tekintetben felmutatni. Mintegy 20 olyan taní
tóról van a nevezett képezde igazgatóságának tudomása, a kik 
akkortájban alkalomadtán igyekeztek a siketnémák oktatására vonat
kozó ismereteiket hasznosítani.

Néhány év előtt be kellett szüntetni a nagykőrösi képezdében 
a siketnéma-oktatásmód előadását egyrészt azért, mivel a növen
dékek a rendes tantárgyak tanulásával nagyon el vannak foglalva, 
másrészt pedig azon oknál fogva, mert a közönség az illető tanítók 
jóakaratú buzgólkodását egyáltalán nem méltányolta; ügy, hogy 
még azok is, akik eleinte egy darabig kitartó igyekezettel cselekedtek, 
lassanként belefáradtak a méltányolatlan munkába.

Második időszak.

Átmenet a rendszeres tanerőképzéshez.

A szakvizsgá- 1879-ben Nitsch Károly csávái ev. lelkész iskolát akarván 
latot szabá- nyitnj a siketnémák számára, kérelemmel járult a ministerhez, hogy 
lyozól 879- engecjtessék neki a siketnémák oktatására képesítő szakvizsga 

nes Utasítás*', letehetése. Ez az eset alkalmul szolgált egy rég érzett hiánynak a 
pótlására. Akkor ugyanis tanerőképzésünk még embrio-korát érte, 
a szakvizsgálat pedig egyáltalán nem volt szabályozva. Első sor
ban is gondoskodni kellett vizsga-szabályzatról, a melyet az igaz
gatóság javaslatára a következő szöveggel adott ki a minister.

A siketnémák oktatására szükséges tanképesítés beigazolása végett 
rendszerint a tanév elején és végén tartandó tanképesítési vizsgák 
körüli eljárást szabályozó ideiglenes utasítás. (1879. július 31., 19383.)

1. Vizsgát tehetnek lelkészek s oly egyének, kik a nevelés 
terén jártassággal bírnak s tanképességüket okmányilag igazolni 
tudják:

a) Ha mint tanárjelöltek a siketnémák intézetében legalább 
2 évig a növendékek oktatásmódját tanulmányozták, avagy
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b) gyakorlatilag bebizonyítani képesek, hogy intézeten kívül 
különös hivatásbeli hajlamból önképzés, magántanulmány útján 
esetleg már siketnémákat jó eredménynyel képeztek.

2. A vizsgánál kiderítendő:
a)  képes-e a megvizsgálandó siketnéma-gyermekeket minden 

kötelező tantárgyban s a képzettség bármely fokán eredménynyel 
tanítani ?

b) tanúsít-e jártasságot a tananyag elrendezése s kezelésére 
nézve minden tantárgyban ?

c) ismeri-e a használható taneszközöket, czéljukat s alkal
mazásukat ?

d) van-e alapos fogalma a siketnéma testi-lelki fogyatkozá
sairól s ezeknek befolyásáról egész lényükre?

e) képes-e a siketnémákat megérteni s magát velők meg
értetni?

f)  tud-e a siketnéma szülőinek, vagy rokonainak czélszerü 
tanácsokat s utasításokat adni arra nézve: mily bánásmódban 
részesítsék hallástól megfosztott gyermekeiket?

g) ismeri-e a szakirodalom kiváló műveit s a siketnémák 
oktatásának fejlődését korszakonkint?

h) bir-e elegendő ismeretekkel az élettan azon részeiből, 
melyek mint szakemberre különösen fontosak?

Ennek folytán kiterjesztendő a vizsga:
a) a siketnémák oktatásának tanmódjára általában,
b) a tanmenetre s az egyes tantárgyak kezelésének módszerére,
c) a siketnémák rendszeres oktatásának s nevelésének törté

nelmi fejlődésére,
d) a szakirodalomra,
3. A vizsga e siketnémák váczi kir. intézetében magyar nyel

ven végzendő s felosztatik:
a) elméletire, egyrészt írásbeli dolgozattal, másrészt szóbeli 

előadással,
b) gyakorlatira, melynél az, ki nem az intézetnél végzé — 

mint tanárjelölt — a gyakorlati tanfolyamot, tartozik magánosán 
képzett saját növendékét s általa tanításának eredményét bemutatni.

4. A vizsga bizottság előtt teendő le, melynek tagjai:
a) egy a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. min. 

kebeléből kiküldött ministeri biztos.
b) a siketnémák váczi kir. intézetének igazgatója,
c) ugyanazon intézet rendes tanárai.
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5. A vizsgáról jegyzőkönyv vezetendő, melynek eredménye, 
jeles, jó, elégséges, vagy elégtelen osztályzattal fejezendők ki, meg
határozván általánosan: tanképes-e az illető, vagy nem ?

6. A vizsga alapján oklevél állítandó ki, melyben a követke
zők foglalandók: a megvizsgáljak vezeték- s keresztneve, vallása, 
életkora, eddigi szakmája, foglalkozása s a vizsgálat eredménye.

7. A vizsgálati jegyzőkönyv az írásbeli dolgozat s a bizonyít
vány másolata felterjesztetik a nagyméltóságú vallás- és közokta
tási m. kir. ministeriumhoz.

8. A siketnémák oktatására megszerzendő tanképesítés s a 
leteendő vizsga határidejének kitűzése végett a nagyméltóságú 
ministerhez folyamodvány nyújtandó be, melyhez csatolandók:

a) a folyamodó keresztlevele;
b) életpályájának leírása;
c) bizonyítványok végzett tanulmányairól;
d) a már előbb nyert tanképesítési okmány;
e) bizonyítvány eddigi szakmabeli alkalmazásáról s külön
f)  gyakorlati működéséről s ennek eredményéről a siketné

mák oktatása terén;
g) orvosi bizonyítvány testi s egészségi állapotáról.
9. Kitiizetvén a vizsga napja, erről folyamodó annak idejében 

a siketnémák váczi kir. intézetének igazgatója által értesíttetik.
Ama szak- Mielőtt e szabályzatot kiadta volna a minister, 6987—1880. sz.

könyvek kije- rendeletével utasította az igazgatóságot, hogy „jelölje ki ama tan- 
lyekböl a'ké segédkönyveket, melyekből a néptanítók és lelkészek a siket- 
pesítő vizsgá- némák oktatásához szükséges tenképesitö vizsgára készülhetnek. " 
latra készülni E czélra az igazgatóság német szakmunkákat ajánlott.

lehet. Az ismertetett szabályzattal, noha abban a rendszeres elmé
leti és gyakorlati előadásokról nincs szó s ilyenek abban az idő
ben még nem is tartattak intézetünkben, fontos lépés történt tanerő 
képzésünk rendszeresítése felé. E szabályzat értelmében mint elsők 
tették le a szakképesítő vizsgálatot 1880. évi okt. 4.-én Bogányi 
Gyula és Ulrich Géza tanárjelöltek.

A tanár-jelöl- 1881. márcz. 2.-án kelt, 6317. sz. rendeletében felhívta a 
tek rendsze- minister az igazgatóságot, hogy 2 ösztöndíjas tanárjelölti állás be-
czéljábóí elő- tö,tése tárgyában tegyen javaslatot.
adások tar- Az igazgatóság azt javasolta, hogy pályázat útján vétessenek

tása javasol- fel a tanár-jelöltek és ezek tanulmányaikat gyakorlat s elméleti 
tátik. előadások alapján szerezzék meg.

Javasolta továbbá, hogy az alaposabb kiképzés czéljából heten-
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ként meghatározott órákban, a siketnémák oktatásának módszer
tanából, történelméből s irodalmából előadások tartassanak.

E felterjesztés különösen azért bír fontossággal, mert ebben 
veti fel az igazgatóság először annak a szükségességét, hogy a 
tanárjelölteknek hetenként meghatározandó órákban előadások tar
tassanak. Sajnos azonban, hogy a minister e javaslat legfontosabb 
részét figyelmen kívül hagyta és az előadások tartását nem ren
delte el.

1885-ig a tanerőképzés ügyében feljegyzésre érdemes intéz- Módszertani 
kedés nem történt. Ekkor azonban több néptanító szakvizsgát óhajt- munka irasa- 
ván tenni, azzal a kéréssel járult a ministerhez, hogy magyar nyelvű 
szakkönyveket bocsásson rendelkezésükre, a melyekből vizsgálatra 
készülhessenek.

Ennek a ra tá sa  alatt a minister 1885. január 20.-án kelt,
47296. sz. rendeletében felhívta Fekete Károly igazgatót, hogy 
tegyen javaslatot egy, a tanítási elveket és útmutatásokat magában 
foglaló magyar nyelvű vezérkönyv szerkesztése és kiadása tárgyában.

Az igazgató u. a. évi febr. 2.-án kelt, 59. sz. felterjesztésé
ben jelenti, hogy a siketnéma-oktatás módjának elsajátítására szol
gáló magyar nyelvű vezérkönyvet ez ideig azért nem szerkesz
tettek, mivel a siketnémák oktatása eddig még nem terjedt annyira, 
hogy ily könyv szükségesnek mutatkozott volna. Most azonban, 
miután e téren is örvendetes érdeklődést tanúsítanak a vidéki 
elemi néptanítók, kötelességének tartja, hogy az ügy érdekében a 
czélnak megfelelő szakkönyv szerkesztését magára vállalja.

Végül kilátásba helyezi, hogy addig is, míg e módszertani 
munkával elkészülne, átdolgozza a magyarországi néptanítók II-dik 
egyetemes gyűlésének értesítőjében megjelent: „A siketnémák okta
tása a népiskolában “ czímű értekezését, mint a mely egyelőre meg
felelne a czélnak.

Fekete ebbeli ígéretének csak egyik részét váltotta be, a 
mennyiben jelzett értekezését csakugyan átdolgozta. A módszertani 
munka írásához is hozzákezdett ugyan s abból egyes részleteket 
közzé is tett az intézet értesítőiben, de teljes munkát nem állí
tott össze.

Az 1888. évről fontos eseményt jegyezhetünk fel, mint olyat, Javaslat, hogy
' • * 3  váczi mté-mely tanerőképzésünket egy lépéssel előbbre vitte. Fekete igazgató zet egyszer_

ugyanis 649. sz. felterjesztésében beszámolván a vidéki siketnéma- smind tanító
intézeteknél szerzett tapasztalatairól, rámutatott arra, hogy ez isko- képezde is 
Iák csak úgy fejlődhetnek, ha a felállítandó új osztályok számára legyen.

2 *

19



Váczról képzett tanerőket nyernek. Ebből kifolyólag ismét java
solja, hogy a vúczi intézet tanítóképezdének tekintessék s egyelőre 
legalább 4 gyakornok vétessék fel s képeztessék ki szakavatottan 
a vidéki intézetek számára.

E javaslat eredménye lön, hogy 4 gyakornok, köztük 2 nő 
(első eset) vétetett fel az intézetbe.

Harmadik időszak.

Rendszeres tanerőképzés.
1. Siketnémák oktatására képesítő tanfolyamok.

Előadások A mint az előbbi tételből kiviláglik, Fekete Károly igazgató
n '^tése'CSI" feltenesztéseiben több ízben javasolta, hogy a váczi intézet képez- 

dévé tétessék, a tanerőképzés rendszeresíttessék és* a szaktudomá
nyok előadására tanszékek szerveztessenek, de csak annyit sikerült 
kivívnia, hogy időről-időre a szükséghez képest szervezett a minister 
néhány ösztöndíjas tanár-gyakornoki állást s hogy a gyakornokok 
2—3 évi működés után szakvizsga letevésére kényszeríttettek. 
1889. jun. 11.-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, 
hogy a miért annyit fáradozott, a rendszeres tanerőképzést meg
érhesse. Hivatali utódja, Krenedics Ferencz már szerencsésebb volt. 
Nevezett 1889. febr. 18.-án 125. szám alatt a következő felterjesz
tést intézte a közoktatásügyi kormányhoz:

„Igen korlátolt kiképeztetést nyer a siketnéma tanárjelölt akkor, 
ha az osztályokban csak a tanításnak gyakorlati módját sajátíthatja 
el és e téren csak kísérleteket tesz, de elméleti rendszeres előadásokat 
nem hallgat, hanem ez irányban jó akaratú útbaigazítás mellett 
német szakkönyvek tanulmányozására van utalva és az elméleti 
kiképzés, mely a gyakorlatinak alapja, kinek-kinek saját értelmi 
felfogására van hagyatva. Elkeriilhetleniil szükséges tehát a hazai 
siketnémák tanítása szent ügyének érdekében, hogy a mi tanító
jelöltjeink alaposabb kiképzést nyerjenek, mely csak úgy érhető el, 
hogyha a gyakorlati tanítás tanúlmányozása mellett, szakok szerinti 
külön előadásokat is hallgatnak.

Ezen előadások tárgyait a következők képeznék:
1. „Általános ismeretek“, u. m .: a siketség, ennek okai és 

következményei. A siketnémák testi és szellemi állapota, nevelése 
és képzése.

2. „A phonetikau, u. m .: a szólószervek és ezeknek műkö
dése, a szóhangok képzése és a magyar artikulátió.
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3. „A nyelvoktatás módszere“, különös tekintettel a magyar 
nyelv szellemére és a többi tantárgyak tanítására.

4. A siketnémák tanításának általános és hazai története, vala
mint irodalmának ismertetése."

A minister u. a. évi márczius 6.-án kelt, 7859. sz. rendele
tével a fenti javaslat értelmében életbeléptette a tanárgyakornokok 
részére a szakelőadásokat.*) Ez tanerőképzésünk történetében kor
szakalkotó fordulat volt.

Krenedics igazgató azonban nem tartotta elegendőnek, ha a A budai pac- 
tanerőképzés csupán a váczi intézetre szorítkozik, hanem arra tőre- dagogiummal 
kedett, hogy a siketnéma-oktatás általánosítása ezé Íjából a tanító- kapcsolatos 
képezdékben is nyittassanak siketnémák oktatására képesítő tan- oktatásra'kc- 
folyamok. pesitő tan-

E  végből 1900. jú l.  17.-én javaslatot intézett a közoktatási folyam,
kormányhoz, melyben ajánlotta, hogy egyelőre a budapesti áll. 
elemi- és polgári tanítóképezdében nyittassák az utolsó 2 évfolyam
beli tanítójelöltek számára 2 évre terjedő tanfolyam, mert úgymond:
„Midőn e nehéz munka (t. i. a siketnéma-oktatásügy általánosítása) 
foganatosításának módozatait keresném, első sorban előáll a siket- 
néma-tanítók képzésének elodázhatlan kérdése, mert az, hogy inté
zetünkben kétévenként 3—4 gyakornok nyer képesítést, mint a 
tapasztalat mutatja csupán arra elég, hogy a jelen szükségletet 
fedezze, arról azonban, hogy a siketnémák oktatása kibővíttessék, 
e mellett szó sem lehet; e czélra a tanítóképzésnek szélesebb ala
pokon kell nyugodnia".

E javaslathoz a minister 1900. szept. 19.-én kelt, 39724. sz. 
rendeletében elvileg hozzájárulván, megbízta Krencdicset, hogy a 
képezde igazgatójával egyetértőleg állapítsa meg a tervezett tan
folyam szabályszerű tantervét s egyúttal figyelmébe ajánlotta, hogy 
a megtartandó előadásokon az elemi tanítóképző-intézet növendé
kein kívül a polgári isk. tanítóképzőnek különösen nyelv- és tört. 
tud. szakcsoportját hallgató növendékei is részt vehetnének, a mi 
annyival is inkább kívánatos volna, mivel megfelelő továbbképzés 
mellett közülök, mint magasabb képzettségűek közül volnának az 
esetleg életbeléptetendő intézetek tanárai kiszemelendők.

Krenedics ebbeli megbízatásában eljárván, megállapította a 
tanfolyam alább olvasható tantervét, melyet a minister u. a. évi 
okt. 27.-én 47200. sz. a. jóváhagyó záradékkal látott e l:

*) Első előadók voltak: Krcnedits, Vida, Taritzky, Pertik és Schercr.
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„ . . . a budapesti állami polgári- és elemi tanítóképezdében a siket- 
néma-tanitóképzés érdekében tartandó szakelőadások rendszeresítése elrendel
tetvén, a követendő tanmenetre nézve a következők állapíttatnak meg:

1- ször. A tanfolyam két éves.
2- szor. Ezen szakelőadásokon a jelen megkezdő évben a képezde elemi 

csoportjának 3-ik osztálybeli, — a polgárinak pedig 2-ik osztálybeli növen
dékei, — míg a jövő és az ezt követő években az elemi csoport 3-ik és4-ik, 
a polgárinak pedig 2-ik és 3-ik osztálybeli növendékei vehetnek részt.

3- szor. Ezen a rendkívüli tantárgyak közé tartozó szakelőadásokra a 
képezde fentebb elősorolt osztályainak növendékei önként vállalkoznak, a megtör
tént beiratkozás részükre kötelező lévén.

4- szer. A tanfolyam növendékei minden tanév végén vizsgálatot tesznek, 
melyről a sikerrel vizsgázott első éveseknek bizonyítvány, a másod éveseknek 
pedig siketnéma-tanítói oklevél adatik.

5- ször. Az előadások hetenként kétszer, nevezetesen ez évben hétfőn és 
csütörtökön délután 3 órától 4-ig tartatnak.

6- szor. Az előadandó tantárgyak következők: Egyik évben a) A siket
némák élet- és lélektana, b) A siketnéma-tanítás története és irodalma. — A 
másik évben c) A siketnéma tanítás módszere és d) A phonetika. Ezen tan
anyag évröl-évre — a tárgyak egymást kiegészítvén — váltakozik.

7- szer. A gyakorlati tanítás berendezése egyelőre függőben hagyatik."
Az I. kér. állami tanítóképzővel kapcsolatosan így szervezett 

tanfolyam 1900. nov. 10.-én megnyílt Scherer István vezetése mellett. 
Az első tanévben (1900—1901.) 23 tanítójelölt (15 elemi és8polg. 
iskolai) iratkozott be, a kik az 1901. jún. 11.-én kiküldött vizsgáló- 
bizottság előtt levizsgáztak. Az eredmény ugyan elismerésre méltó, 
de gyakorlati képzettség híján egyoldalú volt. E hiányosság meg
szüntetéséről kellett tehát gondoskodni és a székesfővárossal 
folytatott hosszas tárgyalások után az állam és a székesfőváros 
közös hozzájárulásával 1891. decz. 1.-én tényleg megnyílt „A siket
némák oktatására képesítő tanfolyam gyakorló iskolája", melyből 
később a „Siketnémák budapesti m. k. állami iskolája" fejlődött ki.

A tanfolyam szervezetének (tanterv) 4.-dik pontját, mely sze
rint a II. éves hallgatók a vizsga sikeres kiállása után siketnémák 
oktatására képesítő oklevelet nyernek, az intéző körök nem tar
tották be, mert belátták, hogy a paedagogiumi rendes tárgyakkal 
nagyon is elfoglalt jelöltek a siketnémák oktatásához megkivántató 
szakismeretekre legjobb akarat mellett sem tehetnek szert oly mér
tékben, hogy azokból oklevelet érdemelhetnének. A jelöltek csak 
bizonyítványt nyertek arról, hogy a tanfolyamot hallgatták és hogy 
mely tárgyakból vizsgáztak.

E tanfolyam a fentkörülírt módon az 1894—95. tanév végéig 
állott fenn. A következő tanévben ugyanis újjászerveztetett a váczi
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intézetnél a szaktanítóképzés s így a budapesti tanfolyam feles
legessé vállván, beszüntettetett.

E tanfolyamnak öt évi fennállása alatt 84 hallgatója volt,
(28 polgári és 56 elemi tanítóképezdei növendék), a kik 2—2 tárgy
ból vizsgáztak is. Ezek sorából ez ideig 9-en léptek a siketnéma- 
tanítói pályára, kik közül 6-an, névszerint: Gácsér József, Nagy 
Péter, Zádor Endre, Hertilla Szilárd, Szotfrid József és Szabady 
Géza jelenleg is e pályán működnek.

Minthogy a tanerőképzésnek 1889-ben történt rendszeresítése Scherer István 
és az előadói tanszékek szervezése után is a szakképesítő vizsgá- ja^aLs|atai, a 
latokat illetőleg még mindig az 1879-diki ideiglenes utasítás volt tárgyában"' és 
érvényben, Scherer István 1892-ben felsőbb helyről történt buzdi- a tanerőkép- 
tásra 2 javaslatot dolgozott ki és pedig egyiket a siketnéma tanítói zés ujjászer- 
tanképesités, a másodikat pedig siketnéma-intézeteknél alkalmazott vezése. 
igazgató-, illetőleg a vezető-tanárok tanképesitése tárgyában. (Lásd 
a „Kalauzában!)

E javaslat ily alakban nem fogadtatott ugyan el, de felhasz
náltatott az 1885. évi aug. 8.-án 40295. sz. ministeri rendelettel 
kiadott szabályzat egybeállításánál.

E szabályzat szerint (megjelent az intézet 1895—96. tanévi 
értesítőjében) az eddigi tantárgyak mellé felvétetett a boncz- és 
élettan is. Ennek előadásával az intézeti orvos bízatott meg. Tisz
teletdíj azonban ez időben még nem adatott az előadóknak.

Tanerőképzésünket illetőleg e szabályzat volt érvényben az 
1900—1901. tanév végéig; akkor tartatott ugyanis az utolsó szak- 
képesítő vizsgálat, melyen csak siketnémák oktatására nyertek ok
levelet a tanfolyam hallgatók.

Az előadó tanárok az 1897—98. tanévtől kezdve az órák 
száma arányában óratöbbletek czímén tiszteletdíjat nyertek.

Az 1895-ben ujj szervezett tanítóképző tanfolyam tananyagának a tanítóképző 
tételei az intézet 1885—86. évi értesítőjének 111 — 116. lapjain tanfolyam 
olvashatók. E tananyag az 1899. évi decz. 20.-án kelt, 96647. sz. tananyaga, 
ministeri rendelet értelmében a következő tételekkel egészít- 
tetett ki:

1. Az élet-, lélek- és neveléstan: „A némaság lényege, okai 
és nemei. Gondoskodás a kilépő növendékekről. Pályaválasztás."

2. A módszertan: „A vallás-oktatás módszertana. A tanterv 
ismertetése."
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2. Előadó tanárok képesítése.
A váczi intézet tantestületének javaslataira 1898. óta többféle 

intézkedés történt arra nézve, hogy a tanítóképző tanfolyam elő
adóinak képzettsége előzetes bírálat tárgyává tétessék, s noha ez 
intézkedéseknek egy s más ok miatt érvény nem szereztetett, is, 
azokat történeti becsüknél fogva és a teljesség szempontjából az 
alábbiakban közöljük.

Ez ügy kialakulásának menetét megvilágítja a ministernek a 
gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsához intézett 1898. évi 
decz. 20.-án kelt, 81697. számú következő rendelete:

„A folyó évi aug. hó 8.-án 29340. sz. a. kelt rcndeletemben 
a siketnémák váczi orsz. m. kir. nevelő- és tanképző-intézete tan
testületének abbeli javaslata ellen, hogy a gyógypaedagogiai tan
intézetekben rendszeresített tanítóképző tanfolyamokon az előadói 
jogosultság bizonyos képzettséghez legyen kötve s illetve a tan
folyam előadóinak képzettsége előleges bírálat tárgyává tétessék, 
elvben nem emelvén kifogást: elrendeltem, hogy jövőre az összes 
gyógypaedagogiai tanintézeteknél egyöntetű módon azok, kik a 
szaktanítóképző tanfolyamon előadói minőségben megbízatní óhaj
tanak, értekezést tartoznak kidolgozni a szakbeli oktatás köréből.

Ezen intézkedésnek, valamint a tanfolyamon előadandó tárgy 
köréből szabadon választandó tétel próbaelőadásának megbírálását 
a szaktanács illetékességi körébe utaltam.

Mivel ezen fontos kérdés tényleges életbeléptetését megelőzőleg 
a szaktanács véleményét is ismerni kívánom ; felhívom, hogy a képe
sítés módozataira vonatkozó észrevételeit és esetleges javaslatait 
hozzám terjessze föl, megjegyezvén, hogy részemről — tekintettel 
az elemi képesítéstől a polgári képesítéshez is kikötött gyakor
latra — a képesítéshez való bocsájtást bizonyos számú éven át 
teljesített gyakorlati működéstől és a tantestület meghallgatásának 
feltételétől kívánnám függővé tenni."

A szaktanács javaslatára a minister 1899. márczius 16.-án 
11249. szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki:

„A képesítésre való jelentkezésnek alapjául szolgál jövőre:
a) 5 évi gyakorlati szolgálat;
b) a német nyelv oly mérvű ismerete, hogy a szakbeli német 

munkákat a jelölt megértse;
c) előzetes irodalmi tevékenység azon körben, melyre magát 

képesíttetni óhajtja.
A képesítés áll:
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a) egy szabadon választott általános becsű szaktétel kidolgo
zásából tetszés szerinti terjedelemben;

b) egy szaktételnek, mely a jelölttel egy nappal előbb közöl- 
tetik, a vizsgáló-bizottság (gyógypaedagogiai szaktanács) előtti 
szóbeli előadásából.

A képesítés megszerzésének előnyei: a IX. fizetési osztályba 
való kineveztetésnél és a tanítóképző-tanfolyamon a tanítással való 
megbízatásnál előnyben való részesülés, továbbá a tanfolyamon elő
adással megbízott rendes tanítók számára a szerv, szabályzat 41.
§-ában biztosított tanári czím“.

E rendeletet azonban a minister 1899. évi decz. 20.-án kelt,
96647. számú rendelkezéssel hatályon kívül helyezte.

Egyidejűleg azonban kijelentette, hogy a tanfolyam akkori 
előadóit a siketnémák oktatása terén eddigi működésűk által iga
zolt ismereteikre és gyakorlati tapasztalataikra, valamint a tanító
képző-tanfolyamon már előzőleg történt megbízatásukra tekintettel 
a tanítóképző-tanfolyamon való előadásra alkalmasaknak találta.

Kijelentette továbbá, hogy a tanítóképzőben való előadásra a 
11249. sz. rendelet értelmében szerezhető minősítés módozatai magá
nak a tanítóképzésnek küszöbön levő újjászervezésével kapcsolatosan 
szintén változást szenvedvén, a minősítés megszerzésére vonatkozó eset
leges jelentkezések további intézkedésig érdemlegesen nem tárgyalhatok.

A tanítóképzés újjászervezése, illetve a gyógypaedagogiai 
tanítóképzés egyes ágainak egyesítése az 1900. évi április 5.-én 
kelt 24002. számú min. rendelet értelmében megtörtént, de akkor 
az előadó tanárok külön képesítésének szabályozásától eltekintett a 
minister és továbbra is bizalmi jellegű intézkedésnek kívánta fenn
tartani azt, hogy kiket tart alkalmasnak ilynemű megbízatás telje
sítésére.

3. Gyógypaedagogiai oktatásra képesítő tanfolyam.

Midőn 1895-ben a váczi intézettel kapcsolatos siketnémák A gyógypae- 
oktatására képesítő tanfolyam újjászerveztetek, ugyanakkor a képez- 
hető hülyék és gyengeelméjüek, valamint a vakok budapesti orsz. eg^esitése 
intézetei mellett is létesített a közoktatási kormány egy-egy szak
tanítóképző tanfolyamot. Ez utóbb említett 2 költséges tanfolyam
nak a fenntartása azonban csak addig volt indokolt, mig a jelzett 
2 országos intézetet szakképesítéssel bíró tanerőkkel látta el. Mint
hogy pedig hazánkban a hülyék, és a vakok oktatásának általáno-

25



sítására irányult törekvések egyelőre nem jártak oly eredménynyel, 
hogy ily intézmények számára újabb tanerők képzéséről kellett 
volna gondoskodni, az e czélra szervezett szaktanítóképző-tan- 
folyamok feleslegesekké váltak. Másfelől — eltekintve attól, hogy sem 
a hülyék, sem pedig a vakok oktatása nem kíván a tanerők részé
ről annyi különleges ismeretet, a mennyinek az elsajátítása 2 évi 
tanítóképző tanfolyamot tenne indokolttá —, a tapasztalás arról győzte 
meg az intéző köröket, hogy úgy a hülyék mint a vakok oktatá
sának általánosítása a jelenlegi viszonyok mellett olyformán indít
ható, illetve oldható meg legczélszerübben, ha ily intézmények az 
újonnan létesítendő siketnéma-iskolákkal és intézetekkel kapcso
latban szerveztetnek. E végből gondoskodni kellett arról, hogy a 
siketnémák oktatására képesítendő egyének a hülyék és vakok 
oktatásához szükséges ismereteket is elsajátítsák.

így történt, hogy a vallás- és közoktatásügyi minister agyógy- 
paedagogiai intézetek orsz. szaktanácsának meghallgatásával 1900. 
április hó 5.-én 24002. szám alatt a következő rendeletet intézte a 
siketnémák váczi kir. orsz. nevelő- és tanítóképző intézete igaz
gatóságához :

»A gyógypaedagogiai szaktanító-képzés egyszerűsítése czéljából a siket
némák váczi orsz. intézetével kapcsolatos tanítóképző-tanfolyamot olyképen 
találtam újjászervezendőnek, hogy annak anyaga a siketnémák oktatására szük
séges tudnivalókon felül a vakok és hülyék oktatásának eddig külön-külön 
tanfolyamokon előadott, de e czélra külön feldolgozandó anyagával megfelelően 
kibővíttessék. E czélból tehát a váczi tanfolyam anyaga a következőleg módosul, 
illetve bővül: Tárgyak: 1. A beszéd- és az összes érzékszervek boncz-és élet
tana. 2. Tüzetes magyar nyelvtan, tekintettel a siketnémák gyakorlati beszéd- 
tanítására. 3. A siketnémák élet-, lélek- és neveléstana, vonatkozással a vakokra, 
képezhető hülyékre és gyengetehetségüekre. 4. A siketnémák oktatásának és 
irodalmának története, vonatkozással a vakok, képezhető hülyék és gyengc- 
tehetségüek oktatásánák történeti fejlődésére. 5. A siketnémák, vakok, képez
hető hülyék és gyengetehetségüek oktatásának módszertana. 6. Hangképzés és 
hangfejlesztés (phonetika), valamint az összes beszédhibák ismertetése és javí
tási módja. Az előadandó tananyag összeállítása az illető állami intézetek igaz
gatóinak s így az igazgatóságnak is, továbbá a többi előadónak u. m. Klis 
Lajos tanárnak és dr. Csáky Tivadar orvosnak feladatát fogja képezni.

Felhívom tehát az igazgatóságot, hogy a szakmájába vágó tárgyak anya
gát, legkésőbb 1900. évi szept. 1-ig bocsássa a szaktanács előadójának rendel
kezésére".

E rendelet értelmében a részletes tananyag-kimutatás meg
állapíttatván, jóváhagyás után közzététetett az intézet 1900—1901. 
évi értesítőjében.

Az 1900. évi okt. 21.-én kelt 77357. számú min. rendelettel
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az előadók számára heti egy óra után évi 100 K tiszteletdíj, a 
Budapesten lakó előadók részére a Váczra való utazás költségei 
czímén ezen felül még 100—100 K általány engedélyeztetett.

Minthogy az 1901/2. tanév végén a tanfolyamhallgatóknak 
a fentebb közölt min. rendelet szerint már az egyesített gyógy- 
paedagogiai szakképesítést kellett kiállaniok, szükségessé vált egy 
megfelelő szabályzatnak kibocsájtása, melyet az előadók javaslata 
alapján az alábbiakban adott ki a minister:

Szabályzat,

Ez idő szerint a siketnémák váczi kir. orsz. intézetéhez kap
csolt gyógypaedagogiai tanítóképző számára.

Jóváhagyatott a vall.- és közokt.-iigyi minister 1902. évi 
28474. — módosíttatott az 1902. évi 39246. sz. rendeletével.

1. §•
A siketnémák, vakok képezhető hülyék és gyengeelméjüek, 

gyengetehetségüek, továbbá a dadogok és egyéb beszédhibában 
szenvedők részére szaktanítók képzése czéljából, a siketnémák 
váczi kir. orsz. intézetével kapcsolatosan, gyógypaedagogiai tanító
képző áll fenn. A tanítóképző tanfolyam 2 évre terjed. A tanfolyam
hallgatók az első évben főképen elméleti, — a másodikban pedig 
gyakorlati képzést nyernek.

2- §•
A tanfolyam hivatalos pecsétjének körírata: „Gyógypaeda

gogiai Tanítóképző-tanfolyam“ Vácz.

3. §.
A tanfolyam előadóit a vallás- és közokt. minister bízza meg, 

tiszteletdíj mellett.
Az érzék- és beszédszervek boncz- és élettanát különleges 

képzettségű orvos adja elő.

4- §•
Az előadók a siketnémák váczi. orsz. intézete igazgatójának 

elnöklete alatt, — ki a tanfolyam ügyeinek felelős intézője, — a 
szükséghez képest havonként egy, vagy több értekezletet tartanak, 
melyeken a tanfolyamnak és hallgatóinak ügyei tárgyaltatnak.
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A gyógypaedagogiai tanítóképzőbe felvehetők 30. életéviiket 
még be nem töltött, feddhetetlen előéletű, okleveles nép-, vagy pol
gári iskolai tanítók, okleveles középiskolai tanár-jelöltek és tanárok. 
Továbbá végzett theologusok és lelkészek is, ha paedagogiai kép
zettségüket megfelelőleg igazolják.

6. § .

A tanfolyam hallgatói az intézetben lakáson és élelmezésen 
kívül, évi 480 kor. díjat élveznek, mely összeg havonkénti utólagos 
részletekben fizettetik ki számukra.

7- §•

A tanítóképzőbe való felvétel tárgyában minden tanév végén 
szabályszerű pályázati felhívás tétetik közzé.

A tanítóképzőbe való felvétel iránti és a vallás- és közokt. 
m. kir. ministerhez czímzett kérvények a pályázók által szemé
lyesen nyújtandók be az intézet igazgatóságánál.

A felvételnél előnyben részesülnek az oly paedagogusok, a 
kik kitűnő előképzettségük és sikeres gyakorlati működésük mellett 
igazolják, hogy a német nyelvben annyira jártasak, hogy ily nyelvű 
paedagogiai munkákat megérteni és kielégítően fordítani képesek.

A felvétel iránti kérvényekhez a következő okmányok csa
tolandók :

a) születési anyakönyvi kivonat;
b) a végzett tanulmányokról szóló összes bizonyítványok és 

oklevelek;
c) kifogástalan gyakorlati működést igazoló összes bizonyít

ványok ;
d) az esetleges nyelvismeretekről szóló bizonyítványok és

végül
e) a testi- és szellemi épségről és egészségről szóló tiszti 

orvosi bizonyítvány.

8. §•

Azon hallgatók, a kik a tanítóképzőbe való felvételük előtt 
már tagjai voltak a tanítói nyugdíjintézetnek, előzőleg szerzett 
nyugdíjjogosultságukat nem veszítik el.

* - ' >
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9. §.
A tanítóképzőn az elméleti oktatás tantárgyai a következők:
1. A beszédszervek és az összes érzékszervek boncz- és élet

tana. (Heti 2 órában.)
2. Phonetika. (Heti 2 órában.)
3. Tüzetes magyar nyelvtan. (Heti 1 órában.)
4. A siketnémák lélek- és neveléstana. (Heti 2 órában.)
5. A siketnémák oktatásának módszertana. (Heti 2 órában.)
6. A vakok lélek- és neveléstana és oktatásuk módszertana. 

(Heti 1 órában.)
7. A hülyék és gyengetehetségüek lélek- és neveléstana és 

oktatásuk módszertana. (Heti 1 órában.)
8. A gyógypaedagogiai oktatás történelme és irodalma. (Heti 

2 órában.)
9. A beszédhibák kezelése. (Heti 1 órában.)

10. §.
Az elméleti előadások a tanítóképző előadói által készített 

és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister által jóváhagyott 
tanterv alapján tartatnak.

11. §.

Az elméleti képzés kiegészítése czéljából a tanítójelöltek 
2 havonként írásbeli dolgozatot tartoznak készíteni, melyeknek 
tételeit a tanfolyam előadói a gyógypaedagogiai szakoktatás köréből 
jelölik ki.

írásbeli tételekül szolgálhatnak szakkönyvek, vagy szakszerű 
folyóiratok ismertetései is. Ezen írásbeli dolgozatokat az előadók 
testületé felülbírálja és az adott érdemjegyeket a ieczkekönyvbe 
beírja.

12. §.
Az első éves hallgatók az igazgató által megállapított sor

rend szerint, naponként legalább 1 — 1 órán át hospitálnak a siket
némák váczi kir. orsz. intézetének egyes osztályaiban és hetenkint 
2 órán át a dadogók és egyéb beszédhibában szenvedők gyakor
lati tanfolyamán.

Ezenkívül havonként egy-egy egész napra terjedő hospi
tálás végett leküldetnek a vakok, hülyék és gyengetehetségüek 
budapesti intézeteibe.
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13. §.

Az első éves hallgatók a hospitálásaik közben szerzett tapasz
talataikról részletes naplót tartoznak vezetni és azt az illető osz
tályfőnök aláírásával ellátva, kötelesek kívánatra az előadó taná
roknak bemutatni.

14. §.

A másodéves hallgatók a második tanévre gyakorlati szolgá
lattételre valamely gyógypaedagogiai intézethez kirendelhetők, mely 
esetben az internatusokban megfelelő ellátást, externatusokban 
annak megfelelő méltányos pénzbeli ellenértéket nyernek.

15. §.
Az első éves hallgatók kötelesek magukat hetenkint 6 órán 

át az intézeti kézügyességi műhelyekben az e szakbeli oktatás 
valamennyi ágában gyakorolni. E nemben szerzett gyakorlati képes
ségükről szakképesítő bizonyítványukban tanjegyet nyernek.

16. §.
Az első éves rendes hallgatók, a siketnémák testi és lelki 

sajátságainak, valamint nevelésük módjának beható gyakorlati 
tanulmányozása czéljából — egymást meghatározott sorrendben 
felváltva — a növendékek oktatás-időn kívül való felügyeletét tel
jesítik és résztvesznek a növendékek sétáin és tanulmányi kirán
dulásain. Az ösztöndíjas hallgatók együtt étkeznek a növendékek
kel és az éjjeli felügyelet czéljából — egymást felváltva — 2-en-2-en 
a növendékek hálótermében alusznak.

Egyebekben az összes hallgatók az intézet igazgatójának vala
mennyi, az elődóknak pedig szakmájukba vágó rendelkezéseit kö
vetni tartoznak.

A gyakorlati szolgálattételre kirendelt másodéves hallgatók 
szintén kötelesek az illető intézetnél, melyhez beosztattak, a növen
dékek nappali, internatusokban az éjjeli felügyeletet is teljesíteni 
és egyebekben az intézeti igazgató rendelkezéseinek magukat 
alávetni.

17. §.
Az első éves hallgatók a tanév végén a 9. §.-ban előírt tan

tárgyakból colloquiumot tesznek, melynek idejéről az igazgatóság 
által előre értesíttetnek. A colloquium az igazgató elnöklete alatt
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az előadók jelenlétében tartatik meg. A colloquium eredménye a 
tanfolyam-hallgatók leczkekönyvébe vezettetik, melyben a rendes 
hallgatók erkölcsi magaviseleté, szorgalmi és tanulásbeli előmene
tele is osztályoztatik.

A magaviselet jelzésére szolgálnak: 1 =  példás, 2 =  dicsé
retes, 3 =  jó, 4 =  tűrhető.

A szorgalom jelzésére szolgálnak: 1 == ernyedetlen, 2 =  ki
tartó, 3 =  változó, 4 =  hanyag.

Az előmenetel jelzésére szolgálnak: 1 =- jeles, 2 =  jó, 3 =  
elégséges, 4 =  elégtelen.

18. §.
Azon tanfolyamhallgató, aki a colloquiumon 1, vagy 2 tárgy

ból elégtelen osztályzatot kapott, a következő tanév elején, a vizs
gáló-bizottság által kitűzött időben, e tárgyból újra colloquálhat. 
Ha az első colloquiumon több, mint 2 tantárgyból, az utóbbin 1 
elégtelen osztályzatot nyer: ösztöndíját feltétlenül elveszíti, és a 
gyógypaed. oktatáshoz szükséges képesség hiányában, a tanfolyam 
hallgatója lenni megszűnik.

19. §.

A tanfolyam hallgatói fegyelmi szempontból a váczi intézet 
igazgatójának, illetve az előadóknak vannak alárendelve. Ezeknek 
értekezlete képezi az elsőfokú fegyelmi hatóságukat.

20. § .

Fegyelmi eljárás alá esnek a tanfolyam hallgatói a követ
kező okok miatt:

a) tanulásbeli hanyagság, igazolatlan óra, vagy egyéb köte
lességmulasztás,

b) a tantestület tagjai irányában tanúsított tiszteletlenség és 
függelemsértés,

c) egymásnak súlyos megsértése, vagy megkárosítása,
d) a növendékekkel szemben tanúsított rossz bánásmód és 

az ebből következtethető hivatásbeli hiány miatt, és végül :
e) a szorosabb értelemben vett erkölcsi kihágások miatt.

2 1 . §.
A büntetések nemei:

a) az igazgató-, illetve a tanfolyam előadói által való négy
szemközti megintés és rendreutasítás;
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b) a tanítóképző előadóinak értekezlete elé való idézés és 
ott nyilvánosan történő megintés, rosszalás, vagy dorgálás;

c) az ösztöndíj, esetleg más kedvezmények megvonása (a 
ministerium jóváhagyásától feltételezetten) és végül

d) a tanfolyamról való kizárás.

22. § .
A másodéves hallgatók a második tanév végén ezen szabály

zat 23—28. §.-aiban megjelölt módon, gyógypaedagogiai képesítő 
vizsgálatra bocsáttatnak.

23. §.

Gyógypaedagogiai oktatásra képesítő szakvizsgálat évenként 
rendszerint egyszer, és pedig a tanév végén a siketnémák váczi 
kir. orsz. intézetében tartatik a vallás- és közokt. ministerium által 
kitűzött időben.

24. §.

Gyógypaedagogiai oktatásra képesítő vizsgálatot tehetnek oly 
okleveles nép- vagy polgári iskolai tanítók és tanítónők, továbbá 
középiskolai tanárjelötek és tanárok, valamint végzett theologusok 
és lelkészek, a kik:

a) a gyógypaedagogiai tanítóképző-tanfolyamot, mint rendes 
tanfolyam-hallgatók megszakítás nélkül hallgatták, a colloquiumot 
sikerrel kiállották és a második tanévben valamely gyógypaeda
gogiai intézetnél kielégítő gyakorlati működést fejtettek ki, s egyebek
ben pedig megfeleltek az e szabályzatban előírt követelményeknek.

b) a kik bár körülményeiknél fogva rendszeresen nem hall
gathatták ugyan a tanítóképző tanfolyam előadásait; de magánúton, 
önképzés alapján megszerezték a szükséges elméleti ismereteket. 
Az ilyenek az intézet igazgatója- és a tanfolyam előadói előtt, 
paedagogiai készültségüket személyesen tartoznak bemutatni; vala
mint a gyógypaedagogiai oktatás valamennyi ágában szerzett gya
korlati tevékenységüket igazolni.

Ily képesítéssel bírók azonban csak akkor nyerhetnek alkal
mazást, ha a rendes képesített tanfolyamhallgatók elhelyezése után, 
állás betöltése még szükséges.

Gyógypaedagogiai oktatásra képesítő vizsgálatra nem bocsát
tatnak, habár egyébként minden kellékkel bírnának is:

a) a kik bűnvádi kereset folytán vizsgálat alatt állanak, vagy 
bíróilag elítéltettek ;
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25. §.
b) a kiket valamely állásból, vagy a tanfolyamról fegyelmi 

úton mozdítottak e l;
c) a kik valamely testi fogyatékosság, vagy hivatásbeli hiány 

miatt gyógypaedagogiai tanítói állásra alkalmatlanok;
d) a kik a képesítő vizsgálatot egy ízben már eredmény nél

kül ismételték.
26. §.

A képesítő vizsgálat letehetését kérelmező folyamodványok az 
intézet igazgatóságánál, a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
ministerhez czímezve, a második tanév végén legkésőbb április hó 
15.-éig nyújtandók be. Az igazgatóság az ily kél elmeket a maga 
és az előadók testületé véleményének hozzácsatolásával az enge
dély megadása végett ugyan e hó végéig illetékes helyre fel
terjeszti.

E kérelemhez csatolandók a tanítóképző-tanfolyam első tan
évi osztályvizsgálatáról szóló bizonyítvány, továbbá az illető igaz
gatóságtól nyert bizonyítvány, a hol a tanfolyam-hallgató a második 
tanévben gyakorlatilag működött.

27. §.
A gyógypaedagogiai oktatásra képesítő vizsgálat végrehajtá

sával felruházott vizsgáló-bizottság a kiküldött ministeri biztos 
elnöklete alatt, a tanítóképző-tanfolyam előadóiból és a dadogok 
és egyéb beszédhibákban szenvedők budapesti áll. tanfolyamának 
vezetőjéből áll.

28. §.
A képesítő vizsgálat, mely csakis magyar nyelven tehető le, 

elméleti- és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsgálat írásbeli és 
szóbeli. A vizsgálat valamely része, vagy tárgya alól csak az ment
hető fel, a ki az eddig érvényben állott szabályzatok értelmében a 
gyógypaedagogiai oktatás valamelyik ágára már képesítést nyert és 
erre vonatkozó oklevelét bemutatja.

29. §.
Az írásbeli vizsgán kidolgozandó tétel megállapíthatása végett, 

a tanfolyam előadóinak értekezletén hozott határozat alapján szer
kesztett és a gyógypaedagogiai szakoktatás köréből merített 6 tétel

3
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a vallás- és közokt. m. kir. ministerhez terjesztendő fel; melyek 
közül a minister három tételt kiválasztván, pecsét alatt lekiildi az 
intézet igazgatójának s abból a jelöltek egy tételt, tetszés szerint 
dolgoznak ki. A képesítő vizsgálat ezen írásbeli tétel kidolgozásá
val kezdődik és zárt ajtónál folyik.

Az írásbeli vizsgálaton a vizsgáló-bizottság tagjai közül csak 
az előadók vannak jelen.

Az intézet igazgatója az írásbeli vizsgálat napjának reggelén 
a kidolgozandó tételt tartalmazó lepecsételt levelet a jelöltek előtt 
felbontja és a tételt kihirdeti.

A jelöltek azonnal megkezdik munkájukat, s azt ugyanaz nap 
esti 6 óráig befejezni kötelesek. A jelöltek az írásbeli vizsgálat meg
kezdésétől annak befejeztéig a vizsgáló-bizottság egy-egy tagja által 
felváltva folytonosan ellenőriztetnek.

A jelöltek az írásbeli vizsgára csupán írószereket vihetnek és 
munkaközben mással, mint az ellenőrző előadóval nem érintkez
hetnek. A ki e szabályt netán áthágná, szóbeli vizsgálatra nem 
bocsáttatik.

A ki írásbeli dolgozatával elkészült, az munkálatát a felügye
letetet teljesítő előadónak átadja, a ki a benyújtás idejének pontos 
megjelölésével (napszak, óra, perez) ezt vezeti rá : „Átvettem N. N. 
a vizsgáló-bizottság tagja".

30. §.

Az írásbeli dolgozatokat a vizsgáló-bizottság minden tagja 
köteles átolvasni és e jelzéssel: „láttam" aláírni.

A jelöltek írásbeli dolgozatát a bizottság zárt értekezleten osz
tályozza. Az osztályozásnál az érdemjegyek ugyanazok, mint a 
colloquiumon.

A ki az írásbeli vizsgálaton elégtelen osztályzatot kap, az 
szóbeli és gyakorlati vizsgálatra nem bocsáttatik, hanem egészen 
uj vizsgálattétel czéljából egy évre visszavettetik.

A ki a képesítő vizsgálaton egy- vagy két tárgyból elégtelen 
osztályzatot kap, a legközelebbi pótvizsgálatig visszavettetik; a 
pótvizsgálaton azonban csak ezen 1- vagy 2 tárgyból vizsgála
tik újra.

Ha azonban a jelölt 3- vagy 4 tárgyból kap elégtelen osztály
zatot, akkor csak a tantestület javaslatára bocsátható esetleg egy 
év múlva újból vizsgálatra; mely esetben az egész vizsgálatot ismétli. 
Egyszerűéi többször, egyik esetben sem ismételhető a vizsgálat.
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31. §•

A szóbeli vizsgálat, mely az írásbeli vizsgálatot követő 8 napon 
belül tartatik és a 7. §-ban körülírt valamennyi tantárgyra kiterjed, 
a vizsgáló-bizottság valamennyi tagjának jelenlétében folyik le és 
nyilvános.

A tanfolyam igazgatója a vizsgálandók névsorát a vizsgáló- 
bizottság valamennyi tagja számára az érdemjegyek bejegyzése 
végett összeállítja. Ezenkívül minden előadó kiírja a maga tantár
gyából a fontosabb tételeket, s azokat a vizsgáló-bizottság elnökének 
átadja.

A jelöltet az elnök szólítja fel felelés czéljából, és a kérdé
seket is elsősorban ő, másodsorban pedig a vizsgáló-bizottság 
többi tagjai intézik hozzá. A feltett kérdést az illető szakelőadója 
fejtegetteti, a kinek tantárgyához tartozik a kérdés. Egy tantárgyból 
a jelölt legkevesebb 5, és legfeljebb 15 perczig felelhet. Ha az első 
kérdésre nem tudna kielégítően felelni, más kérdés intézendő a 
jelölthöz. Ha a második kérdésre sem tudna kielégítően felelni, a 
bizottság elnöke feladhat még egy harmadik kérdést is. Háromnál 
több főkérdés eredménytelensége esetén azonban egy tárgyból több 
kérdés a jelölthöz nem intézendő.

32. §.

A gyakorlati vizsgálat a vizsgázók számához képest közvetlenül 
a szóbeli vizsgálat után, vagy az ezt követő napokon tartatik meg. 
E vizsgálat tárgyát, mely főképen a siketnémák oktatására vonat
kozik, de a vakok, hülyék, gyengetehetségiiek és beszédhibában 
szenvedők tanítására is kiterjeszthető, a vizsgáló-bizottság hatá
rozza meg.

A jelöltek tanításaik tervezetét szóbelileg adják elő. A jelölt 
a siketnémák és beszédhibában szenvedők valamelyik csoportját 
a tanításra kitűzött tárgyakból a vizsgáló-bizottság elnökének utasí
tásához képest tanítja.

33. §.

A teljes vizsgálat befejeztével a vizsgáló-bizottság zárt 
értekezletet tart, melyen a bizottsági tagok feljegyzéseiket össze
hasonlítván, megállapítják minden jelöltnek végleges osztályzatát.

a*
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34. §.

A vizsgáló-bizottság egész eljárásáról jegyzőkönyvet vezet, 
melyet a bizottság minden tagja aláír. E jegyzőkönyvet a tan
folyam igazgatósága az összes írásbeli dolgozatok csatolásával jóvá
hagyás végett a vallás- és közokt. m. kir. ministerhez felterjeszti.

35. §.

A vizsgálati jegyzőkönyv jóváhagyása után nyert érdemjegyek 
a képesítő vizsgálat anyakönyvébe bevezettetnek, melyet a tanfolyam 
igazgatója aláír és lepecsétel.

36. §.

A képesíthetnek talált jelölt gyógypaedagogiai oktatásra 
képesítő oklevelet nyer, mely az anyakönyvben foglalt érdemjegyek 
alapján állíttatik ki. Az oklevél szövege a következő:

Anyakönyvi szám . . .

Képesítő-oklevél.

(2 kor. bélyeg). N. N. oki. . . . úr, a ki született . . .  évi 
. . . hó . . . n . . . vallású, az 1902. évi 28474. sz. vallás- és 
közokt. ministeri rendelettel kiadott szabályzat értelmében a gyógy
paedagogiai oktatásra képesítő vizsgálatra bocsájtatván, alulírott 
vizsgáló-bizottság által következőleg minősíttetett:

I. írásbeli vizsgálatának eredménye . . .
II. Szóbeli vizsgálatának eredménye;
1. A beszédszervek és az összes érzékszervek boncz- és élet

tanából . . .
2. A phonetikábó! . . .
3. A tüzetes magyar nyelvtanból . . .
4. A siketnémák neveléstanából . . .
5. A siketnémák oktatásának módszertanából
6. A vakok neveléstanából és oktatásuk módszertanából
7. A hülyék és gyengetehetségűek neveléstanából és oktatásuk 

módszertanából . . .
8. A gyógypaedagogiai oktatás történelméből és irodal

mából . . .
9. A beszédhibák kezeléséből . . ,
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III. Gyakorlati vizsgálatának eredménye: . . .
Minélfogva fentnevezett a siketnémák, vakok, hülyék, gyenge- 

tehetségüek oktatására és hibásbeszédüek kezelésére képesítettnek 
nyiváníttatik.

Kelt Váczon . . .  évi . . .  hó . . .  n . .  .
A vizsgáló-bizottság tagjai:

37. §.
A gyógypaedagogiai szakképesítő-tanfolyamot végzett és gyógy- 

paedagogiai oktatásra képesítő oklevelet nyert egyéneknek gyógy- 
paedagiai intézetben való alkalmazására nézve az állam nem vállal 
kötelezettséget; valamely más államilag szervezett állás betöltése 
esetén azonban lehetőleg előnyben részesül oly folyamodók fölött, 
a kik a gyógypaedagogiai tanítói oklevéllel nem bírnak.

Az így kinevezett egyének, ha később esetleg valamely gyógy
paedagogiai intézethez kineveztetnének, más nyilvános tanintézetnél 
töltött szolgálati éveik gyógypaedagogiai intézetben töltött évek gya
nánt tekintetnek.

38. §.
Jelen szábályzat kibocsátásával a gyógypaedagogiai oktatás 

egyes ágaira való képesítés tárgyában eddig érvényben volt szabály
zatok hatályon kívül helyeztetnek.

Az 1902. évi május 5.-én kelt, 28474. sz. min. rendeletben Az előadó 
meghagyatott az igazgatóságnak, hogy a tanfolyam részletes tan- j egyzetc j 

anyagát (jegyzeteket) elbírálás végett mielőbb terjeszsze fel. Az 
igazgatóság ebbeli megbízatásában eljárt, amennyiben u. a. évi 
jún. 22.-én kelt, 14. t. sz. alatt felterjesztette az előadók által össze
állított és gépírással sokszorosított következő tananyagot:

1. Bezető jegyzetek a módszertanhoz és tantervhez. Össze
állította Borbély Sándor.

2. Siketnémák élet-, lélek- és neveléstana. Összeállította 
Klis Lajos.

3. Siketnémák és vakok oktatásának és irodalmának története. 
Összeállította Klis Lajos.

4. Hülyék neveléstana; módszertan, szervezettan és okt. törté
nelem. Összeállította Berinza János.

5. Boncztan. Összeállította Dr. Csáky Tivadar.
6. Beszédgyógyítástan. Összeállította Gácsér József.
Az említett felterjesztésben megjegyzi az igazgatóság, hogy a
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phonetikai ismeretek közlésére a Balassa József-féle „Phonetika 
elemei“ czímíi könyv, a nyelvtani tudnivalókra pedig segédeszközül 
a Király Pál-féle „Rendszeres nyelvtan“ és az //m z  Gábor-féle 
„Nyelvtan1' használtaik, mely segédkönyvek mellett még külön 
jegyzeteket is készítenek a hallgatók. A dadogás gyógyítására vonat
kozó ismeretek előadásánál megfelelő módosítással Roboz Józsefnek 
„A dadogás gyógyítása" czímü könyve használtaik. A vakok élet-, 
lélek- és neveléstanát, valamint oktatásuk módszertanát Herodek 
Károly előadó az idő rövidsége miatt még nem állíthatta egybe, 
de a jövő évben az erre vonatkozó jegyzetek is elkészülnek, addig 
pedig a Herodek-féle „Közérdekű tudnivalók a vakokról" czímü 
füzet szolgál tankönyvül.

Gyógypaeda- A minister 1902. febr. 17.-én 11660. sz. alatt elrendelte, 
g°zítő vizs-6" hogy: Tanári á,lásra ezentúl csak az tarthat számot, a ki a gyógy- 

gáiat. paedagogiai tanítóképző-tanfolyam összes tárgyaira képesítést sze
rez. Ezenfelül köteles az illető a tanítóképző-tanfolyam előadói részére 
az 1898. évi 29340. számú elvi elhatározásában megállapított 
képesítést megszerezni. Az utóbbi képesítőre a tanerők csupán 
az áll. költségvetésben rendszeresített új tanári állások számának 
arányában bocsájtatnak. A vizsgálatra bocsájtandókat illetőleg a 
szolgálati idő, a minősítési táblázat, irodalmi működés, és az ügy 
fejlesztése érdekében szerzett egyéb érdemek alapján, a szaktanács 
tesz javaslatot.

A minister u. a. évi 29206. és 22950. számú rendeletéi értel
mében hatályon kívül helyezvén az előadó-tanári képesítésre vonat
kozó útasítását, az előbbi rendeletnek csupán a gyógypaedagogiai 
kiegészítő vizsgálatra vonatkozó része maradt érvényben. Ebben 
az értelemben már többen tettek vizsgálatot. (L. „5. Szakvizsgála
tok C.“)

4. Siketnémák hitoktatóinak képesítése.

E tárgyban az 1901. évi 694. számú ministeri rendelet intéz
kedik, melynek szövegéből a következő sorokat közöljük, mint a 
melyek teljes tájékoztatást nyújtanak ez ügyben :

„A gyógypaedagogiai szaktanács m. é. decz. hó 27.-én tartott 
üléséből 7. sz. a. kelt felterjesztésére a siketnémák hitoktatásának 
rendezése tárgyában a következő útasításokat adom: Minthogy a 
siketnémák eredményes hitoktatásához nem csupán hittani, de álta
lános paedagogiai és a siketnémák különleges oktatási módszeré
nek ismerete feltétlenül szükséges; ennélfogva a siketnémák iskolái-
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bán és intézeteiben hitoktatási minőségben is első sorban oly 
egyének alkalmazandók, kik siketnémák oktatására képesítve vannak.

A mennyiben egyházi egyén mutat fel ily képesítést, melyet 
működése helyén az illető iskola igazgatójának útmutatása mellett 
önképzés útján is megszerezhet, — feltétlenül ily egyházi férfiú ré
szesítendő első sorban hitoktatói megbízatásban. Tartozik azonban 
az illető tényleges alkalmaztatását megelőzőleg az intézet, vagy is
kola vezetőjéből és legidősebb tanárából, vagy tanítójából álló bizott
ság, valamint az általam e czélra kiküldendő biztos előtt, siket- 
némák oktatására való képességéről, illetve phonetikai, a siketnémák 
nevel és tani és módszertani ismereteiről, valamint gyakorlati tanítás
beli ügyességéről tanúságot tenni. Ezen bizottság jelen rendeltemre 
való hivatkozással részére bizonyítványt állít ki, melynek alapján 
az illető hitoktató képesítettnek nyilvánittatik siketnémák iskoláiban 
vagy intézeteiben való hitoktatói működésre.“

A siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálat tételeit, vala
mint a vizsgázottak részére kiállítandó bizonyítvány szövegét 
1901. évi júl. 24.-én 49987. számú rendelettel hagyta jóvá a 
minister.

Ebben az értelemben az intézetnél működő hitoktatók közül 
már többen tettek szakvizsgálatot. (L. „5. Szakvizsgálatok. D.“) 5 6

5. Szakvizsgálatok.

A) Síketnémák oktatására képesítő szakvizsgálatot tettek : 
a) az Í879. évi Í9383. sz. rendelettel kiadott szabályzat értelmében:

1880. okt. 4.-én.
1. Bogányi Gyula, 6 éven át tanárjelölt, 2 . Ulrich Géza, 

2 éven át díjtalan gyakornok, 2 éven át pedig tanárjelölt.

1883. jún. 27.-én.
3. Együd Lajos, 4. Scherer István, másodéves tanárjelöltek.

1885. nov. 14.-én.
5. Berencz Mihály, az újfuttaki síketnéma-tanfolyam vezetője.

1886. jún. 28.-án.
6. Rosenberg (Roboz) József, a siketnémák aradi iskolájának 

vezetője.
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1888. febr. 4.-én.
7. Berinza János, 8. Kaán János, másodéves tanárjelöltek.

1890. jún. 16.-án.

9. Kiinda Kálmán, 10. Nécsey János, 11. Balázs Józsa, 12. Go- 
gola Margit, másodéves gyakornokok, 13. Frimm Antal, budapesti 
magán siketnéma-iskola tulajdonos.

1891. jún. 13.-án.

14. Éliás Jakab, a siketnémák temesvári iskolájának tanítója.

1892. jún. 22.-én.

15. Paull István, váczi fegyintézet tanító, 16. Borbély Sándor, 
másodéves gyakornok.

1893. jún. 24.-én.
17. Moussong Pál, másodéves gyakornok.

1893. decz. 21.-én.

18. Lustig Emma, az izr. siketnémák budapesti orsz. intézeté
nek tanítónője.

1894. jún. 20.-án.

19. Gácsér J'ózsef, a siketnémák kolozsvári intézetének másod
éves gyakornoka, 20. Klis Lajos, a siketnémák temesvári intézeté
nek tanítója, 21. Nagy Péter, a siketnémák kolozsvári intézetének 
másodéves gyakornoka, 22. Spuler (Zádor) András, a budapesti 
paedagogiummal kapcsolatos siketnéma gyakorló-iskola másodéves 
gyakornoka, 23. Stanczel János, a siketnémák temesvári intézetének 
gyakornoka.

b) Az 1395 , évi 40295. számú mínisteri rendelettel kiadott 
szabályzat értelmében:

1895. jún. 15.-én.

24. Hertilla Szilárd, a siketnémák temesvári intézetének másod
éves gyakornoka, 25. Németh László, harmadéves gyakornok.
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1896. jún. 13.-án.

26. Mlinkó István, 27. Herodek Károly, 28. Szotfrid József, 
másodéves gyakornokok, 29. Váradi Zsigmond, a budapesti izr. 
hitközségi elemi iskola óraadó tanítója, 30. Wentzel József, temes
vári közs. tanító.

1896. okt. 13.-án.

31. Medved József, 32. Susnic József, a zágrábi siketnéma- 
intézet tanítói.

1897. május 29.-én.

33. Bihari Károly, 34. Válek János, tanfolyam-hallgatók, 
35. Ország Ferencz, a hülyék budapesti intézetének tanítója.

1898. jún. 11.-én

36. Hercsuth Kálmán, másodéves tanfolyam-hallgató, 37. Klug 
Péter, temesvári közs. tanító.

1899. jún. 24.-én.

38. Palatínus Károly, 39. Höbler Rezső, 40. Völker József, 
másodéves tanfolyam-hallgatók.

1900. jún. 28.-án.
41. Schnellbach Ferencz, másodéves tanfolyam-hallgató.

1901. jún. 25.-én.

42. Deschenszky Ferencz, 43. Kábán József, 44. Kegler Ferenez, 
45. Markovics Árpád, 46. Szabados Ödön, 47. Szabady Géza, 
másodéves tanfolyam-hallgatók.

B) Gyógypaedagogiaí oktatásra képesítő szakvizsgálatot tettek az 
1902. évi 28474. sz. rendelettel kiadott szabályzat értelmében:

1902. jún. 27.-én.

48. Kleits János, 49. Horváth Pál, 50. Kondra Mihály, 51. Ehling 
Jakab, másodéves tanfolyam-hallgatók. 52. Medgyessy János, a 
siketnémák budapesti áll. iskolájának tanítója, rendkívüli tanfolyam
hallgató.
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C) Az 1902. évi 11660 .  s z .  ministeri rendelet értelmében a gyógy- 
paedagogiaí kiegészítő vizsgálatot letették:

1902. jún. 27.-én.
53. Caprariu György, 54. Ellenbach Mátyás, a képezhető 

hülyék és gyengeelméjüek budapesti m. kir. intézetének tanítói, 
55. Klug Péter, a siketnémák szegedi intézetének vezetője.

1902. szept. 9.-én.
56. Markovics Árpád, 57. Palatínus Károly. 58. Stantzel János, 

59. Zádor Endre, 60. Völker József, 61. Wentzel József.

1902. szept. 11.-én.
62. Bihari Károly, 63. Hercsuth Kálmán, 64. Kegler Ferencz,

ü) Az 1901. évi 694., illetve a 49987. sz ministeri rendelet értel
mében hitoktatói szakképesítő vizsgálatot tettek:

Váczon, 1901. jún, 25.-én.

65. Som mer Gyula, váczi ág. h. ev. lelkész, intézeti hitoktató.

Váczon, 1902. jún. 27.-én.
66. Kontúr László, róm. kath. lelkész.

Temesváron, 1902. jún. 21.-én.
67. Eckstein Mór, aradi izr., 68. Görlich Flóris, temesvári 

r. kath., 69. Lövinger Miksa, temesvári izr., 70. Uray Sándor, aradi 
ref. hitoktatók.

6. Előadók.

A tanítóképző-tanfolyam egyes tantárgyainak előadói időköz
ben következőleg változtak:

Phonetika: Krenedits Ferencz 1889—1891. — Egyiid Lajos 
1891 — 1899. — Borbély Sándor 1899 óta.

Siketnémák élet-, lélek- és neveléstana: Vida Vilmos 1889— 
1892. — Pivár Ignácz 1892—1895. — Roboz József 1895—1897.
— Klis Lajos 1897. óta.

Siketnémák oktatásának módszertana: Taritzky Ferencz 1889— 
1895. — Borbély Sándor 1895—1897. — Roboz József 1897—1899.
— Borbély Sándor 1899. óta.
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Siketnéma-oktatás történelme és irodalma:*) Scherer István 
1889—1892. — Berinza János 1892—1897. — Moussong Pál 
1897—1898. — Roboz József 1898—1899. — Klis Lajos 1899. óta.

Boncztan: Dr. Csáky Tivadar 1895. óta.
Tüzetes magyar nyelvtan: Borbély Sándor 1900. óta.
Dadogok és egyéb beszédhibákban szenvedők oktatásának 

tanmódja: Gácsér József 1900. óta.**)
Vakok élet-, lélek- és neveléstana, valamint oktatásuk mód

szertana: Pivár Ignácz 1900—1902. — Herodek Károly 1902. óta.
Képezhető hülyék és gyengeelméjüek, továbbá a gyengetehetsé- 

güek élet-, lélek- és neveléstana, valamint e fogyatékosok oktatásá
nak módszertana: Berinza János 1900. óta.
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*) 1900. óta e tárgy így egészittetett ki: „tekintettel a képezhető hülyék és gyengeelmé- 
jiiek, valamint a gyengetehetségüek és vakok oktatásának és irodalmának történeti fejlődésére.

**) Az 1901. szept. 26-án kelt, G7163. sz. min. rendelet értelmében köteleztetett G., hogy 
tananyagát a dadogok és egyéb beszédhibákban szenvedők áll. tanfolyamának tananyagához alkal
mazza, mert csak ez esetben jogosittatnak a gyógypaedagogiai képesítő oklevelek dadogok és 
egyéb beszédhibákban szenvedők gyógyító tanfolyamainak tartására.



Hazai siketnéma-oktatásiigyünk 
általánosítása.

1. Az  általánosítást c z é l z ó  javaslatok és intézkedések 
Í802-tol 18 9 8 - ig ,

Számos adat igazolja, hogy szakembereink az első hazai siket- 
nema-mtézet létesítése óta egészen napjainkig mindenkor elenged
hetetlen kötelességüknek tartották arra törekedni, hogy a társadalom 
es az illetékes hatóságok figyelme a magyar siketnémák elhagyatott 
ügyere tereitessék, s számukra elegendő intézet állíttassák fel

Noha e tekintetben kézzelfogható eredményeket úgyszólván 
csak az alkotmányos korszak visszaállítása utáni időkben találunk 

a midőn a magyar közoktatási kormány czélszerü intézkedései 
es hathatós támogatása mellett kezdtek a siketnéma-iskolák és 
intézetek szaporodni -  mindamellett történeti szempontból nem 
érdektelen legalább főbb vonásokban megismerni a régebbi idők

Az intézetnek '  ^  i,,etve. 32 á,ta,á“  történeti fejlődését.
Pestre helye- a  p az 1̂ azSatosag 28. sz. alatt folyamodványt intézett
zése javasol- n  6 SĜ C ,ez’ melyben kéri az intézetnek Váczról Budára, vagy 

tátik. ^ esíiy törté nő áthelyezését, mert szerinte: „Pest és Buda központi 
helyek leven, ott sok idegen megfordul, tudomást vesz az intézet 
letezeserol 6' ha ezektől segítséget várni nem is lehet, de hírét viszik 
az intézetnek, a mi buzditólag h a t\  Ugyanez a kérelem 1807-ben 
megújíttatott.

Schwarczer h  ,• (MÍdÖ" Scl,warczer Antal <826. szept. 10.-én a hely
féle Lehr- ° ;tana,cshoz lnte2e,, felterjesztésében bemutatta „Lehrmethode“ 

methode az czlmu muvenek kéziratai és azt kinyomatásra ajánlotta, javaslatát 
általánosítás azzaI mdokolta, hogy „ez a mii esetleg új intézet felállítására ösz- 
szoigáiatá- tönöz, a mi nagy haszon

ban- .. . A, ..Lelmnethode" 1828. aug. 31.-én a siketnémák oktatás
ügyének altalánositása és legalább az előképzettség megszerzése 
czejabol a kerületi igazgatóknak ajánltatik.



A múlt század 30-as éveiben Ausztriában Czech Ferencz Czech mun- 
Hermann, a bécsi cs. kir. intézet hitoktatója fejtett ki nagy tévé- tájának 
kenységet a siketnémák oktatásának általánosítása terén. Nézete az or
volt, hogy a papokat és tanítókat a központi intézetekben tartandó 
nyári tanfolyamokon meg kell ismertetni a siketnéma-oktatás mód
szerével. Az így kiképzettek vezetése mellett minden nagyobb kerü
letben úgynevezett pótló iskolák (eszternatusok) állítandók a kör
nyékbeli siketnémák számára. A kik pedig ily módon siketnémák 
oktatásával foglalkoznak, azok állami jutalmat nyerjenek. Hogy az 
általánosítás ezen módja még inkább elterjedjen, a követendő mód
szert leírta e czímen: „ Versinnlichte Denk- und Sprachlehre mit 
Anwendung auf die Religions- und Sittenlehre und auf das Leben.
Wien, 1836“. Czech e gazdagon illustrált 3 kötetes munkáját Európa 
valamennyi államának megkiildötte. így került a jelzett mü 1840-ben 
a magy tud. akadémiához is azzal az ajánlattal, hogy a képek réz
táblái ingyen átengedtetnek, ha az magyarra lefordíttatnék. Az aka
démia e müvet az ajánlattal együtt kiadta véleményezésre Nagy 
Lipótnak, a váczi intézet akkori igazgatójának és felhívta őt, hogy 
különösen arra nézve nyilatkozzék, vájjon e mű lefordítása és 
kiadása inegkönnyítené-e a siketnéma-oktatás terjesztését? Nagy 
Lipót az internatusi nevelés híve lévén, a siketnéma-oktatásnak a 
Czeh-féle tervezet szerinti általánosítását nem helyeselte s e helyett 
rendes intézetek létesítését ajánlotta, melyeknek tanerői a váczi inté
zetben képeztetnének ki. így elmaradt a Czech-féle módszertan 
lefordítása.

Abban az időben a váczi intézettől függetlenül 5 kisebb 5 új iskola, 
magán-iskola keletkezett a siketnémák számára és pedig Liptószent- 
miklóson, Fehértemplomban, Pozsonyban, Erzsébetvárosban és Buda
pesten. (Lásd bővebben „Szórványos siketném a-oktatási kísér
letek" czím alatt!)

A cs. udvari tanulmányi bizottságnak az általánosítás érdé- A helytartó
kében az ausztriai tartományok fővárosaihoz intézett 1842. évi tanács rende-
jún. hó 14.-én kelt, 3771/1041. számú rendeletét a helytartó-tanács lete az általá-

nositás tár*-1846-ban közölte a váczi intézet igazgatóságával. E rendelet német áj)a|i‘ 
eredeti után fordítva a következőleg szól:

„Ö felsége folyó évi június hó ll.-iki legfelsőbb elhatározásával meg
engedni kegyeskedett, hogy az Alsó-Ausztriát illető intézkedések a többi tar
tományokban is alkalmaztassanak.

Ennek folytán a következő legfelsőbb rendelkezések pontos megtartása 
kívántatik.

1. Mint a síketnémák bécsi intézetében gyakorlatban van, úgy a siket-

45



némák összes többi intézeteiben is tartassanak előadások a siketnémák okta
tásáról, mely előadásokon minden theologusnak és tanítójelöltnek szabadságá
ban álland részt venni oly czélból, hogy magát siketnéma-tanítóvá kiképez
hesse. Az intézet igazgatója és katechetája köteles minden jelentkező egyénnek 
teljes buzgósággal kellő felvilágosítást nyújtani.

2. 1 ekintettel azon helyeken levő theologiai tanintézetekre, hol siket
némák számára intézetek nincsenek, felszólítandók az ordinariatusok, hogy oly 
papi tanitókat, kik előzetesen, valamely jól szervezett siketnéma intézetnél a 
siketnémák oktatásának tudományát elméletileg és gyakorlatilag megszerezték, 
bízzanak meg azzal, hogy ezek illő remuneratióért, az önkénytesen jelentkező 
theologusoknak és tanítójelölteknek előadásokat tartsanak.

3. Miután a siketnémák oktatására irányuló ezen előadásoknál a hall
gatók gyakorlati kiképzésére szükséges leend siketnéma iskolákat is felállítani: 
azért a magánjótékonyság igénybevételével kell az ilynemű kis iskolák léte
sítéséről gondoskodni; a kivitel módja a tartományi főváros részéről alapos 
megfontolás tárgyává teendő.

4. A papság felkérendő, hogy nyilatkozzék az iránt, Vájjon közülök egyik, 
vagy másik nem találna-e utat, módot arra, hogy a siketnémák részére kis 
iskolák alapíttassanak és tartassanak fenn.

5. A vidéki egyházkerületek papsága és a falusi tanítók rendeletileg fel- 
hivandók, hogy a képezhető, de intézetbe, vagy szakiskolába fel nem vett 
siketnémák szellemi kiképzését tehetségük szerint maguk végezzék. E végből 
az iskolakerületi felügyelők útasíttatnak, hogy látogatási jelentéseikben pontos 
adatokat szolgáltassanak a kerületeikben levő siketnémák számáról, képezhe
tőségéről és azok tényleges kiképzéséről, melyekből a további szükséges intéz
kedések, dicséretek, jutalmak foganatosítására, stb.-re tájékozódás legyen 
nyerhető.

6. Azon tanítók részére, kik különös gondot és fáradtságot fordítanak a 
siketnéma gyermekek oktatására és magukat szorgalmuk és ügyességük által 
kitüntetik, a körülményekhez képest elismerés nyújtandó, vagy jutalom aján
landó fel az iskolaalapból."

Az intézet akkori igazgatója Kollonits Antal a Czech-féle 
javaslatok alapján készült ezen rendeletet alkalmid használta arra, 
hogy az intézetnek Pestre leendő áthelyezését újból kérelmezze, 
mert úgymond: „csak ott lehetne a kívánt előadásokat megtartani.* 
Ebbéli kérelmével azonban ő nem járt szerencsésebben, mint 
elődje.

Kollonitsnak a siketnéma-oktatásügy általánosítását czélzó 
ebbeli javaslatához az 1848-diki tanügyi kongresszus is hozzájárult, 
a mit az alábbi közlemény bizonyít:

Az 1848. tan- 1.A siketnéma gyermekek nevelésének is az lévén a czélja, hogy 
gressus0 Az e szerencsétlen növendékekből erkölcsös, értelmes és vallásos embere- 

intézet Pestre két képezzünk, gondoskodnunk kell: 1-ször arról, hogy a siket- 
gCyedszer \í~ némák szellemi erői felébresztessenek és minél inkább kiképeztesse- 
vasoltatik. nek; másodszor pedig arról, hogy még a legszegényebb sorsú siket-
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némák is elsajátíthassanak valamely olyan ügyességet, mesterséget, 
avagy művészetet, még pedig testi épségüknek és egészségüknek 
megóvása mellett, a mely biztosíthatja jövőjüket és képesítheti őket 
honpolgári kötelességeik teljesítésére. Eme nemzeti és emberbaráti 
feladatok megoldása érdekében szükséges :

a) Hogy az ide s tova félszázad óta szép sikerrel működő 
váczi siketnéma intézet iránt való érdeklődés minél szélesebb kör
ben felébresztessék és hogy ezen intézet működésével a néptanítók 
minél alaposabban megismerkedjenek.

b) Hogy a kisdedóvó- és tanítóképző intézetek növendékeiket a 
siketnéma-oktatás módszerének lényegébe beavassák, hogy így azok 
az életbe kilépve képesek legyenek a velük egy helységben lakozó 
siketnéma-gyermekek ébredező szellemét addig is észszerűen gon
dozni, mígnem őket valamely rendszeresen vezetett siketnéma nevelő- 
intézetbe el lehet helyezni.

2. Óhajtandó, hogy az oly városokban, a melyekben kisded- 
óvó, avagy tanítóképző intézetek léteznek s esetleg létesülni fognak, 
siketnéma-iskolák is szereztessenek, hogy így a kisdedóvó- és tanító
képző-intézetek növendékei magukat a siketnémák oktatásmódjában 
gyakorlatilag is kiképezhessék.

3. A siketnéma-oktatás mintaiskolájául a váczi siketnéma- 
intézet szolgáljon, a melyben arról is kell gondoskodni, hogy azok 
a tanítók, akik egészen a siketnéma-ügy szolgálatába kívánnak 
lépni, a lehető legtökéletesebb szakszerű kiképeztetésben részesül
hessenek.

4. A siketnéma-ügy érdekében kívánatos, hogy a siketnéma- 
intézet Váczról—Budapestre helyeztessék á t; mert itt könnyebb szer
rel lehet arról gondoskodni, hogy az intézet növendékei a nekik 
megfelelő iparágakban és művészetekben kiképeztessenek. Ezenkívül 
az áthelyezés mellett szól először az, hogy a fővárosban az egye
tem orvos-tanári kara is könnyebben megadhatja az egyes nehezebb 
esetekben a szükséges felvilágosításokat és útmutatásokat az inté
zeti oktatóknak, nevelőknek; másodszor pedig az, hogy van már is 
a fővárosban a papnevelő intézeten kivűl tanító- es kisdedóvó-képzö- 
intézet is és így ott sokkal több oly, a nevelésre es tanításra hivatott 
egyén ismerkedhetnének meg könnyű szerrel a siketnéma nevelés-iigy 
lényegével, mint Váczott.

5. Miután e hazában 8000 siketnémánál is több található, 
szükséges, hogy az Országgyűlés törvényhozás utján rendezze a 
siketnémák nevelésügyét.
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Ezt a javaslatot a vakok nevelésére vonatkozóval együtt 1848 
június 23-án tárgyalta és fogadta el a kongresszus. Beterjesztették 
pedig Hoványi János és Kolonics Antal, mint a jótékonysági inté
zetek ügyében fáradozó albizottság tagjai.

Ezen javaslatok azonban az akkori politikai viszonyok miatt 
eredménynyel nem jártak. Nemcsak hogy új intézetek nem létesültek, 
de sőt a váczi intézet kivételével a fentebb említett 5 magániskola 
is megszűnt.

1853. évi decz. 6.-án kelt, 136. számú felterjesztésében az 
igazgatóság ismét megkísérelte az intézetnek Pestre való áthelye
zését javasolni. Erre a helytartó-tanács 1854. márcz. 2.-án kelt, 
23303. számú leiratában azt felelte, hogy a mennyiben az intézet 
reorganisatiója csak rövid idővel azelőtt ejtetett meg,*) mely alka
lommal a fenti kérdés is tárgya Itatott, a javaslat jelenleg nem 
teljesíthető.

Előadások a Ez időtől kezdve az általánosításra irányúit törekvések termé-
siketnémák- szetszerüleg többnyire összeesnek a szaktanerőképzésre vonatkozó
roi a pesti intézkedésekkel, 

kenezdeben i
és papnevel- 1859-ben Venus Sándor, a bécsi cs. kir. siketnéma-intézet

dében. igazgatója rendeltetett Pestre a tanítóképző-intézethez, hogy ott a 
tanító-jelölteknek előadásokat tartson a siketnémák oktatásáról. 
Hasonló czélzattal tartottak előadásokat az 1867—68. tanév folya
mán Gaál Miklós intézeti hitoktató a pesti központi papneveldé
ben, Fekete Károly tanár pedig a pesti kath. tanítóképezdében. 
(L. Tanerőképzésünk ez. alatt!)

Javaslat a Zsigmondovits Mihály igazgató 1872. évi 224. számú felter-
NS h e n d ö  J'esztésében részletes javaslatot mutatott be a siketnéma-oktatás tár- 

fiók-iskola &yában- Ebben azt ajánlja, hogy addig is, míg az ország több 
tárgyában. részén rendes intézetek volnának felállíthatok, egyelőre kisérletképen 

a nagyváradi tanítóképezdével kapcsolatban fiók-iskola létesítendő 
10 siketnéma növendékkel. Ebben az iskolában a képezdei növen
dékek megismerkedhetnének a sajátszerü tanmóddal s annak idején, 
mint állomást nyert tanítók a népiskolában előkészítő-oktatást nyújt
hatnának a községükben siketnémáknak. Az oktatás egyöntetűsége 
czéljából tovább azt javasolja, hogy a fiók-iskola a váczi intézet 
felügyelete alá helyeztessék s innen küldessék ki a tanerő, a ki a 
siketnémák oktatása mellett a módszerből előadásokat tartana a 
képezdei növendékeknek. Végül a létesítendő fiók-iskola részletes

*) Kovács Pál 1851-ben megbizatott az intézet reorganisálásával, miről részletes jelentést 
terjesztett a helytartó-tanács elé.
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költségvetését mutatja be, melyszerint annak felszerelése 200 írtba, évi 
fenntartása pedig a növendékek eltartási díját, a tanerő fizetését és 
az iskolai helyiség bérösszegét is beleszámítva 2800 írtba kerülne.

E felterjesztésnek foganatja csak 1887-ben kezdett lenni, a 
mikor e tárgyban a közoktatásügyi kormány véleményes javaslat- 
tételre szólította fel a tanító- és tanítónő-képezdék igazgató-taná
csait és intézetünk igazgatóságát is.

Fekete Károly akkori igazgatónak erre vonatkozó javaslata 
így hangzik: „Tekintve a siketnémák oktatásának nehézségeit, az 
erre vonatkozó tanmód csak több évi tanulmányozás s gyakorlat 
által sajátítható el alaposan. Ez okból rövid határidejű póttanfolya
mok nem czélravezetők. Sikeresen csak úgy nyerhet elterjedést a 
siketnémák oktatása, ha a váczi intézet egyúttal képezde gyanánt 
is haszáltatnék, hol jó eredménynyel képezdéket végzett fiatal em
berek két évig elméletileg s gyakorlatilag tanúlmányózván a tan
módot, közülök a legkitűnőbbek az országban, annak bizonyos 
körökre osztandó részeiben már létező s közponiok gyanánt kijelö
lendő néhány tanitó-képezdékben, külön tanszék felállítása által út
mutatásokat adhatnának a képezdei tanulóknak arra nézve: mikép 
taníttassanak a siketnémák a népiskolákban. Ehhez megkivántatnék 
még az is, hogy környékbeli siketnémákat is oktassanak, miáltal 
kezdetét vehetné egyúttal a siketnémák iskoláinak az intézeteknél 
czélszerübb és sokkal olcsóbb felállítása úgy, mint ez most általában 
Németországban történik. Ezáltal legsikeresebben eléretnék azon 
czél is, hogy a siketnémák oktatása a népiskolákra is kiterjesztessék. 
Nagy előrehaladást tanúsítana az, ha ily rendszer által — két év 
elteltével — egyelőre legalább Kolozsvárott, Kassán, Sopronban, 
Pécsett s Aradon, vagy Temesváron a tanítóképezdében előadások 
tartatnának. így hazánk bizonyos zónákra arányosan felosztva, külön 
területeken központokkal bírna, hol a siketnémák oktatása gyöke
reket verne, honnan az illető környékre elágaznék s évről-évre 
nagyobb tért foglalna".

A minister azonban a váczi intézet igazgatóságának javasla
tától eltekintve a képezdei igazgató-tanácsok abbeli véleményét 
fogadta el, hogy egyelőre kisérletképen egy-két tanító-képezdei tanár 
küldendő néhány hétre Váczra a módszernek elsajátítása czéljából 
oly útasítással, hogy az illetők azután állomáshelyeiken a képezdei 
növendékeknek e tárgyból előadásokat tartsanak.

Ily alapon egyelőre a pozsonyi állami tanítónő-képezdében és 
a nagykőrösi ref. tanító-képezdében történtek kísérletek. Az előbbiből

4
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Könyökiné, Latzkovits lila tanítónő, az utóbbiból pedig Losonczy 
László tanár küldetvén Váczra a siketnémák oktatásához szükséges 
tudnivalók elsajátíthatása czéljáből.

Minthogy oktatásügyünk ilyetén módon való népszerűsítése 
nem járt a remélt sikerrel, más képezdében nem is történt hasonló 
kísérletezés.

VétkezéseG . ^  az ^adottakból láthatjuk, a 70-es években az álta
lánosításra irányult törekvések nem mutatnak fel kellő eredménye
ket. Ez időben csak egy új intézet keletkezett, t. i. az izr. siket- 
íwmak budapesti intézete. Csakhogy az említett intézet létesítésé
ben a fent ismertetett mozgalmaknak legfeljebb annyi részük 
lehetett, hogy ezen intézet alapítójának, Fochs Antalnak figyelmét 
általában a siketnémák oktatásügyére terelték.

Kézzel fogható eredményeket csak a 80-as években talá
lunk, Ekkor keletkeztek ugyanis a temesvári, aradi, kaposvári és 
kolozsvári siketnéma-intézetek; továbbá az újjuttaki és budapesti 
magániskolák.

Ezeket az eredményeket főképen az 1879. évi 19383. szánni 
ministeri rendelettel kibocsátott „Ideiglenes utasításinak és Fekete 
Károly igazgató buzgólkodásának, különösen pedig a kormány 
újabb intézkedéseinek tulajdoníthatjuk.

roiy javaslata , F e k e tf  Kar<)1y igazgató a siketnémák oktatásának általánosí- 
az á lta lá n o s !-taSa , argyaban az int^zet 1881 82. évi értesítőjében figyelemre
tást illetőleg. mé,to indokolással hosszabb tervezetet tett közzé, melyből kivona

tosan ezeket közöljük:
1. Ne nagyszabású intézetek, vagy iskolák állítassanak fel. 

'legén dó, ha kezdetben egyelőre 8—10 növendék foglal bennük 
helyet.

2. Egy tanító választandó s díjazandó, ki tanképesítő ok
levéllel ellátva, a siketnémák kir. intézetében Váczon két évi tan
folyam alatt, a siketnémák oktatásának tanmódját s módszerét elmé
letileg, valamint gyakorlatilag is tanulmányozván: ezekből sikeresen 
szabályszerű vizsgál letenni, s ennek alapján oklevéllel ellátva 
midőn az illető intézetben, vagy iskolában alkalmazást nyer fel
adatának kellően megfelelni képes legyen.

3. Szükséges egy helyiség tanteremmel s lakással a tanár 
reszere, ha iskola állíttatnék fel bejáró tanulók használatára- ha 
pedig bennlakó növendékek részére szereztetnék egy intézet ez 
egy háló- s egy étkezési szobával lenne kibővítendő.

Mindez nem kerül felette nagy költségbe!
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Ahol csak iskola van : ott a tanulók egyes családoknál helyez
tetnek el, épen úgy, mint az ötérzékü gyermekek.

Ahol intézet állíttatik fel bennlakó növendékekkel: ott ezek 
vagy mérsékelt évi fizetésért, vagy ingyen alapítványi helyre vétet
nek fel.

A szükséges költségek fedezése e czélra alakítandó egyletek 
utján: adakozások, évi járulékok, jóczélú előadások s ünnepélyek 
rendezése, alapítványok, hagyományok s több efféle jövedelmi 
források által eszközöltethetnének. A kezdeményezést egyházi, vagy 
világi főurak, törvényhatósági főnökök, tanfelügyelők, városok pol
gármesterei, pénzintézetek, vagy más jövedelmező vállalatok elnökei, 
részvényesei; társulatok, vagyonos egyének stb. vehetnék kezeikbe.
Szerinte intézetek volnának létesítendők egyelőre legalább Erdély
ben s az ország négy kerületében a legkiválóbb központot képező 
nevezetesebb városokban, különösen ott, hol képezdék vannak, hol 
egyes szorgalmasabb tanulók, kik hivatást s hajlamot éreznek 
magukban a siketnémák oktatása iránt, a megkivántató tanmódot 
csak szabad óráikban, de nem mint kötelezett tantárgyai, tanul
mányozzák s ha népiskolákban alkalmazást nyernek, az esetleg 
tartózkodásuk helyén található siketnémákat képezhetnék, vagy 
legalább az intézetbeni felvételre előkészíthetnék; de már mint 
képezdei tanulók is, amennyiben netalán tehetik, ügyszeretettől 
serkentve szabad óráikban — megfelelő díjazás, vagy ellátás 
fejében — segítkezhetnének is az intézetben, vagy iskolában a 
családias nevelésben.

Fekete Károly 1869. aug. 28.-án még mint tanár felvetette Az intézet 
volt a váczi intézet decentralisalásának kérdését s azóta mint igaz- decentralisa- 
gató is sokat foglalkozott e terv kivitelével, mert az volt a meg- t,ója iavaso1'  
győződése, hogy ez úton sikerül legkönnyebben új intézeteket léte
síteni. Legutóbb 1881-ben is javaslatot nyújtott be e tárgyban a 
kormányhoz, melyre hosszabb czáfolat kíséretében azt a választ 
nyerte, hogy érvei erőltetettek, s hogy nem gondolkozott komolyan 
a tárgy felett. Erre Fekete újabb részletesen indokolt felterjesztés
ben védelmezte meg álláspontját s végül így nyilatkozik:

„Hazánk mostani pénzviszonyai közt az intézet decentralisatióját 
csak azért pendítettem meg, mert költségkíméléssel s legcsekélyebb 
pénzáldozat nélkül leghamarabb véltem kivihetőnek azt, hogy ná
lunk egyelőre legalább 4 intézet legrövidebb idő alatt felállittat- 
hassék.

Egyébiránt a decentralisált váczi intézet pár év lefolyása alatt
4*
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úgy is elérné ismét a növendékek mostani létszámát, mert évről- 
évre szaporodik azon szülők száma, kik örömest fizetik siketnéma 
gyermekeikért a táp-, vagy tandíjat; de ezek be nem fogadhatók, 
mert felvételüket meg nem engedi az egyes osztályokban tanítható 
növendékek korlátolt száma".

„A siket- Nagyban hozzájárult a siketnéma-oktatásügy népszerűsítéséhez
némák okta- az a körülmény, hogy Fekete Károly igazgató a magyarországi nép- 
tása a nép- tanítók II. egyetemes gyűléséről kiadott értesítőben megjelent érte- 
iskolában" kezését átdolgozta, mely „A siketnémák oktatása a népiskolában“ 

kin atása czím alatt áll. költségen kinyomattatván a néptanítók között ingyen 
terjesztetett. (Megjelent a váczi intézet 1884—85. tanévi értesítő
jében is). E mű ugyanis útmutatást nyújt arra nézve, hogy a nép
tanítók az épérzéküek tanításával kapcsolatban s azon kívül magán
úton mit tehetnek a siketnémák nevelése és oktatása érdekében ? 

A „Kalauz" 1887. aug. 1.-én indúlt meg Scherer Istvánnak, a váczi siket-
cz. szaklap az néma-intézet tanárának szerkesztésében a „Kalauz a siketnémák 
általánosítás 0pfa f^sa £s  nevelése terén“ czímü havi folyóirat. Ez volt az első 
SZ°banatá" magyar nyelvű szaklapunk, mely jelentékeny tényezőnek bizonyult 

siketnéma-oktatásügyiink fejlesztését és népszerűsítését illetőleg. A 
minister 1890. évi okt. 8.-án kelt 43078. sz. a. elrendelte, hogy e 
szaklap az összes hazai tanító- és tanítónőképezdéknek ingyen kül
dessék meg. Ezzel a fontos intézkedéssel eléretett az a czél, hogy 
összes néptanítóink figyelme oktatásügyünkre tereltetvén, a siket
némák oktatásának szükségessége a tanítók közvetítésével a társa
dalom minden rétegében terjedni kezdett.

Figyelemre méltók azok a tervezetek és javaslatok, a melyek 
a siketnéma-oktatásügy általánosítása érdekében néptanítóink tollából 
a „Kalauzában megjelentek.

A Scherer- 1889. évi április havában Scherer István és Berinza János
Berinza-féle siketnéma-intézeti tanárok „Felhívás11-1 intéztek Magyarország püspö- 

felhívás. keihez, törvényhatóságaihoz, szab. kir. városaihoz és jótékony ember
barátaihoz siketnéma-iskolák létesítése érdekében. E felhívás szerint: 

„Minden érseki, illetve püspöki székvárosban felállítható siket- 
néma-iskola a következő módon:

Az egyházmegyei tanítók közül kijelöltetik egy fiatal ember, 
a ki már nehány év óta a népiskolánál eredménynyel működött 
és az illető segélylyel felküldetik a váczi kir. intézetbe.

Egy évi időre terjedne kiképeztetésének tartama, mely idő 
alatt a püspöki egyházmegyében összeírattatnának a tanköteles 
siketnémák.
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A rendes iskolaév kezdetén a siketnéma-iskola is megnyílnék, 
még pedig olyanformán, hogy a siketnéma gyermekek tanulni bejár
nának (externatus), mint a hallók.

A tanító díjazása lenne: 1000—1200 frt évi fizetés és sza
bad lakás.

Az iskola felszerelési költségei kitennének átlag 100 frtot.
A gyermekek ingyen részesülnének tanításban s ingyen kapnák 

a csekély tanszereket, melyekre szükségük van. Ez az évi felszerelési 
költségből kikerül".

Kihagyva a kihagyandókat tovább így szól a felhívás:
„De nemcsak főpapjaink, hanem a megyék s testületek is 

sokat tehetnének védenczeink érdekében. Állíthatnak fel ők is isko
lákat egyes helyeken.

Egy megyei siketnéma iskolának felállítási módja pl. a követ
kező lenne:

1. Bizottság küldetik’ki, mely a siketnémák számát összeírva 
javaslatot terjeszszen elő, hogy a megyének mely pontján volna 
felállítandó az iskola, hogy lehetőleg hozzáférhető legyen.

2. A megye népességéhez s vagyonához képest megállapítja: 
hány °/0 megyei adó vetendő ki, hogy az iskola fenntartási költ
ségei fedezve legyenek.

3. A szorgalmas és vállalkozó néptanítók közül kijelöl egyet, 
a ki a módszer elsajátítása végett egy évre államsegéllyel (lakás 
és ellátás) a váczi intézetbe küldetnék, s kit egy év után — a szak- 
vizsgálatot sikeresen kiállva — az iskola vezetésével bízna meg.

Idővel aztán — mint fentebb is említénk — ha az iskola 
intézetté nőné ki magát, a már fennálló iskolában is el lehetne 
sajátítani e szakmára hivatott ügybuzgó tanítóknak a gyakorlati s 
szorgalmuk után az elmeléti ismereteket is úgy, hogy annak idején 
az intézetben sikeresen működhetnének".

A következő évben 1900-ban jelent meg Schaffer Károly igaz
gató tollából „A siketnémák temesvár-városi iskolájának története 
tekintettel a siketnémák ügyére Magyarországon" czímű könyv, 
melyben Sch. „5. A siketnémák oktatásának általánosítása és ennek 
keresztülviteli módozatai“ czím alatt hosszabb és részletesen indo
kolt tervezetet nyújt a siketnéma-iskolák mikénti felállítására vonat
kozólag. Kísérlet a

1891-ben kísérlet tétetett a pozsonyi intézet életre keltése pozsonyi is
iránt. A minister ugyanis 1891. okt. 10.-én kelt, 19917. sz. a. ren- jl^se^ár- 
deletében így ír igazgatóságunknak: „Értésemre esvén, hogy Po- gyában.
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zsony városánál a siketnéma-oktatás czéljaira tekintélyes összeg áll 
rendelkezésre, felhívom az igazgatóságot, tegye tanácskozás tár
gyává azon kérdést, mikép volna a siketnéma-oktatás ügye ennek
alapján — az állam lehetőleg csekély megterheltetése mellett _
Pozsonyban felkarolható . . . s egyáltalán tudja meg, mennyi a ren
delkezésre álló összeg, mi annak a rendeltetése s mily czélja van 
vele a városnak?"

Vida Vilmos, a váczi intézet akkori ideiglenes igazgatója a 
megindított tárgyalás eredményéről ezeket jelentette: A pozsonyi 
siketnéma-alap, mely a pozsonyi polgárok adományaiból keletke
zett, 1900. decz. végén 21703 frt 84 krt tett ki. Az alap czélja 
tekintetében a város képviselő-testületében két párt igyekszik saját 
eszméjét megvalósítani; ezek egyike tisztán pozsonyvárosi siket
néma—iskolát akar, míg a másik, kisebb rész a megyével egye
sülten intézetet óhajt létesíteni. Az alap kamataiból a város tör
vényhatósági bizottsága évenként 1—2 pozsonyi s. n. gyermeket 
taníttat a bécsi intézetben. A város th. bizottsága hajlandó bizo
nyos feltételek mellett az alapot egy iskola felállításának czéljaira 
átengedni, ha az állami segély biztosíttatk. Ezek előrebocsátása 
után javaslatát a következőkben foglalja össze Vida:

„Méltóztassék Pozsony sz. k. város törvényhatóságának köz
gyűlését fölhívni, hogy a város kezelése alatt levő, 21703 frt 84 kr. 
alapot egy siketnéma-iskola létesítése czéljából bocsássa rendelke
zésre a következő módozatok mellett:

1. A pozsonyi áll. tanítóképző-intézettel kapcsolatosan egy 
iskola rendeztetik be.

2. A pozsonyi illetőségű siketnéma gyermekek, mint bejáró, 
esetleg félkosztos növendékek az iskolában ingyenes oktatásban 
részesülnek.

3. A pozsonymegyei illetőségű szegénysorsú siketnéma gyer
mekek élelmezési segély czímén 60—80 frt ösztöndíjat nyerhetnek.

4. A nem pozsonymegyei illetőségű siketnémák elhelyezéséről 
a szülők tartoznak gondoskodni".

Ezután kimutatja Vida az így létesítendő iskola költségvetését, 
mely az alap évi 1085 frt kamatjából és évi 1415 frt áll. segélyből 
volna fedezhető. — Ez iskola máig sem létesült.

Pivár Ignácz 1893-ban Pivár Ignácz, a váczi intézet akkori igazgatója az álta-
javaslata. Iánosítás tárgyában memorandumot dolgozott ki, melyben azt ajánlotta, 

hogy legolcsóbban úgy oldható meg a siketnémák oktatásának orszá- 
gosítása, ha kis iskolákat létesítene az állam, melyekben a tanítást
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csekély díjazásért a Szent Ferencz-rend szerzetesei és a Szent 
Vinczéről nevezett apáczák végeznék.

1896-ban Roboz József Fekete Károly nyomdokain haladva Az intézeti

az intézet decentrálisalását ajánlotta. osztáuSTw
A minister a beadványban felhozott érveket teljesen méltá- ^telepítése' 

nyolta ugyan, de szerinte, minthogy úgy a tanerők fizetésére, mint iránti javaslat, 
a növendékek segélyezésére előirányzott költségvetési tételek mind
addig, amíg azok a váczi orsz. intézet czímén szerepelnek, más 
iskola czéljaira fel nem használhatók: a tervezett kitelepítés meg
valósítása csakis valamely törvényhatósággal történt végleges meg
állapodás és állami költségvetés megfelelő megváltoztatásának a 
törvényhozás által történt végleges elfogadása után eszközölhető.
Ennélfogva az áttelepítésnek az 1896—97. tanévre tervezett meg
valósítása iránt ez idő szerint nem intézkedhetett. Felhívta azon
ban az igazgatót, hogy a siketnémák számarányának az ország 
különböző vidékei szerint való mérlegelése alapján olyan városok
ban, a melyekben ily iskola létesítése szükségesnek és megvaló
síthatónak látszik, az érdekelt városok által elvállalandó hozzájá
rulás mérvéről kimerítő tájékozódást szerezzen s az eredményről a 
tárgyalások hivatalból való megindíthatása és a költségvetésben 
cszközlendő módosítások, valamint az iskola felállítása érdekében 
szükséges intézkedések foganatosíthatása czéljából tegyen annak 
idején kimerítő jelentést.

Roboz e megbízás alapján írásbeli tárgyalásba bocsátkozott Kísérletek
Pozsony, Kassa és Dcbreczen városok polgármestereivel és fő- Pozsonyban,
ispánjaival avégből, hogy az illető városokban siketnéma-iskolák Kassan cs

. Debreczcn-
allittassanak. ben feiáiií-

Pozsonyból az a válasz érkezett, hogy amennyiben a kor- tandó sjkct. 
mány hajlandó lenne ott internatusos intézetet létesíteni, az eset- néma-iskolák 
ben a város törvényhatósága az akkor 24504 frtot kitevő siket- ügyében, 
néma-alapnak kamatait e czélra átengedi oly feltétel alatt, hogy a 
pozsonyvárosi szegénysorsú siketnémák az intézetben ingyenes 
oktatást és teljes ellátást is nyerjenek.

Kassa város főispánja azt felelte, hogy a város a siketnéma- 
intézet felállítását kész felkarolni és azt anyagi támogatásban is 
részesíteni, de az állam által kívánt hozzájárulást túlzottnak tartja 
s egyéb terhek miatt ily hozzájárulást kilátásba nem helyezhet.
Egyébként is a Kassán levő siketnémák száma oly jelentéktelen, 
hogy a város ezekkel szemben emberbaráti hivatásának másutt való 
neveltetés által kisebb áldozatkészséggel is eleget tehet. Minthogy
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pedig a tervezett kerületi iskolába a szomszéd törvényhatóságok 
siketnémái is felvételt nyernek, ezeknek közreműködése és áldozat- 
készsége is igénybe veendő.

Debreczen átirata szerint a város törvényhatósági bizottsága 
óhajtja egy áll. siketnéma-intézetnek a városban leendő felállítását 
s e czélra a városnak rendelkezésére álló telkei közöl egyet — 
mely későbbi tárgyalás folyamán lesz kijelölendő — felajánl. Épület 
emelését, annak felszerelését, az intézet évi fenntartási költségeinek 
viselését azonban a közgyűlés — egyéb nagyfontosságú helyi in
tézmények közel jövőben leendő s nagy költséget igénylő létesít- 
hetésére tekintettel — el nem vállalhatja.

Ezekről az igazgató 1897. márcz. 25.-én kelt, 99. számú fel- 
terjesztésében jelentést tett a ministernek s egyúttal felhatalmazást 
kért, hogy a nevezett városokba átázhasson s ott a helyszínén sze
mélyesen végezhesse a tárgyalásokat. Ez a minister hozzájárulá- 
val meg is történt, de eredménytelenül.

Szaklapok. 1898-ban indúlt meg Roboz szerkesztésében a „Magyar 
Gyógypaedagogia“, mely u. a. év végével megszűnvén, hogy 
oktatásügyünk szaklap nélkül ne maradjon, Németh László és 
Váradi Zsigmond 1899. jan. 1.-én „Gyógypaedagogiai Szemle“ 
czím alatt havonként megjelenő szakközlönyt indított meg, mely 
lap ma is fennáll s egyéb haszna mellett jó szolgálatokat tesz 
gyógypaedagogiai oktatásügyünk népszerűsítése és általánosítása 
terén is.

Néhány szó a Dr. Nárai Szabó Sándor min. osztálytanácsos a „Magyar
0° £ s S -  ° y ógypaedag°gia“ első számában „Néhány szó a fogyatékosok 

ről. oktatásügyéről czímű dolgozatában körülményes indokolás kapcsán 
kifejti, hogy a fogyatékosok oktatása terén a közel jövőben csak 
a következő tényezők segélyével érhető el nagyobb eredmény:

1. „Ha a fogyatékosok száma megfelelő prophilaktikus intéz
kedések segélyével apasztatnék.

2. Ha a siketnémák, vakok, hülyék és gyengeelméjüek szüleit 
(gyámjait) törvény kötelezné arra, hogy vagyonuk (az adókulcs) 
arányában bizonyos évi neveltetési összeget tartozzanak áldozni 
fogyatékos gyermeküknek valamely intézetben való elhelyezhetésére. 
(Az árvák és teljesen vagyontalanok oktatásának költségei társa
dalmi úton volnának előteremtendők.)

3. Ha az egyes törvényhatóságok, melyeknek területén a statisz
tika adatai szerint a legtöbb fogyatékos érzékű gyermek találtatik, 
feladatukká tennék e szerencsétlenek sorsáról való gondoskodást

56



és számukra iskolák felállítását, s az ezek fenntartásához való arány- 
lagos hozzájárulást elvileg kimondanák.

4. Ha a szomszédos törvényhatóságok kölcsönösen megálla
pítanák s kijelölnék az iskola felállítására legalkalmasabb központot.

5. Ha a törvényhatóságok, városok, községek vagyonuk ará
nyában az iskolák fenntartására és a gyermekek ellátási költségeire 
évi költségvetéseikben bizonyos összeget előirányoznának.

6. Ha a közjótékonysági és pénzintézetek is bizonyos évi
járulékkal segítenék elő az ügy megoldását.

7. Ha az állam — mint eddig is — fizetné a tanerőket s 
ezenfelül a jótékonyczélú állami sorsjáték tiszta jövedelméből, vala
mint a kezelése alatt álló s külön rendeltetéssel nem bíró alapok
ból szintén juttatna bizonyos összeget e czélra.

8. Ha a clérus, mely az irgalmasság cselekedeteinek gyakor
lásában jó példával elől jár, egy régebbi királyi rendelet értelmé
ben is nagyobb hagyományokat juttatna a fogyatékosok oktatásá
nak czéljaira és alapítványok által is elősegítené az ügyet".

1899. szept. 15.-én a Budapesten tartott II. nemzetközi gyér- A siketnéma- 
mekvédő-kongressus emberbaráti szakosztályában Borbély Sándor íy“ ” * k 
igazgató „A siketnéma-gyermekek védelme" czímen hosszabb érte
kezést olvasott fel (megjelent nyomtatásban a „Gyógypaedagogiai 
Szemle" I. évf. 10. számában), melyből kifolyólag a következő 
határozati javaslatokat terjesztette a kongresszus elé:

1. „A siketnéma gyermekek védelme első sorban a tanultság- 
ban és munkaképességben van, — azért mondassák ki védelmükre 
az általános tankötelezettség. — Addig is, míg számukra kellő 
számú szakiskola nincs, oly országokban, mint pl. Magyarország, 
hol a kisdedóvódai és népiskolai törvény őket az általános tanítás
ból nem zárja ki, e törvény hatálya alatt az épérzékíiek kisded-
óvodáiba és népiskoláiba járjanak.

2. A siketnémák tanítása nem csupán állami, de társadalmi, 
egyéni és helyi érdek is lévén, ott, hol kellő számú szakiskola 
nincs, állam és társadalom együttes közreműködésével állíttassanak 
fel számukra iskolák. — Magyarországon alapúi véve a közokta
tásügyi kormány azon kijelentését, hogy a felállítandó iskolák 
részére a tanerőket meg fogja adni, az iskolák felállítását pedig 
megkönnyíti azzal, hogy a kevésbbé költséges externatust elébe 
helyezi a drágább internatusnak s bármelyiket engedélyezi 6 év
folyammal is: indíttassék meg társadalmi mozgalom arra, hogy 
10 év leforgása alatt átlag minden 2 megye teremtse meg egy
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siketnéma-iskola felállításához az egyszersmindenkorra szóló anyagi 
alapot.

3. A siketnéma, még viszonylagos kitaníttatása után sincs 
azon a fokon, hogy a jót magának a jónak erkölcsi értékéért 
követni s a rosszat önmagáért elvetni képes legyen: azért a hit- 
es erkölcsbeli oktatás eredménye legyen a siketnéma-gyermek leg
kitartóbb önvédelmi pajzsa.

A hitoktatók nemcsak a hit ágazatait ismerjék, hanem egy- 
szersmint azon adatokat és módokat is, melyeken a siketnéma 
leikéhez és szívéhez eredményesen hozzáférhetnek, azaz: legyenek 
szakképzett siketnéma-tanítók.

4. A családi nevelődés, még esetleges feleségeivel és hiányai
val sem oly rossz, hogy azt az idegen ház, vagy internatus feltét
lenül jobban helyettesíthetné; azért: az externatus jobb az inter- 
natusnál, annál jobb a családi nevelés. Csak a legritkább esetek
ben engedhető meg, hogy a szülői házból kiragadtassék a gyer
mek, t. i. ha annak egészségi állapota feltétlenül s erkölcsi élete 
valójában veszélyeztetve lenne. Az árva gyermek is közköltségen 
inkább rokonnál, vagy más kipróbált családnál helyezendő el első 
sorban. Az internatus csak végső menedék legyen.

5. A siketnéma szülőktől származó gyermekek a teljes árvák
kal egy tekintet alá essenek.

6. Az ember legbiztosabb önvédelmi szere a munka lévén, a 
sikétnéma —- ki az életben úgy is csak keze munkájára van utalva

már az iskolában is legyen gyakorlati munkával elfoglalva.
7. A felnőtt siketnémák érdekeinek megvédésére s hatóságok

kal szemben való képviseltetésére értelmezőként minden esetben 
szakférfiak alkalmazandók.

8. A születés után betegség folytán beállott siketség szakértő 
orvosoktól állapíttassék meg; a siketség mérve felől a szülők halo
gatás nélkül kellőleg világosíttassanak fel, s az illető siketnéma a 
szükséghez képest útasíttassék szakiskolába.

9. Az orvos minden tanév elején vizsgálja meg az iskolának 
összes, de különösen új növedékeit s a szükséghez képest teendő 
intézkedések foganatosíttassanak.

10. A részleges hallással bírók s legalább 6 éves korban meg- 
siketiiltek és még beszélni tudók külön csoportban taníttassanak.

11. Az öröklött és szerzett siketség okának lehető teljes fel
tüntetésére egy tudományosan megírt, de népszerű munka kibocsá
tása kívánatos".
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2. A gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsának működése 
és sikerei a siketnéma-oktatásügy általánosítása terén.

A hazai gyógypaedagogiai intézetekben a szakszerű ellenőr
zést 1895-ig a minister rendszerint a váczi intézet igazgatói által 
gyakorolta. Ez időben ideiglenes szakfelügyelőre bízatott e teendő.

Az 1898. évi júl. 30.-án kelt, 52270. számú rendelettel a 
minister életbeléptette a gyógypaedagogiai intézetek országos szak- 
tanácsát

Ez időtől kezdve egész sorozatát találjuk az oly ministeri 
rendeleteknek és intézkedéseknek, a melyek többnyire a szaktanács 
javaslatai alapján születtek meg és a siketnéma-oktatásügy általá
nosításának megkönnyítését czélozták. Ezek közül helyszűke miatt 
csak a fontosabbakat közöljük, a melyek t. i. a fejlemények meg
értésére elegendők. ............

így 1899. évi 32868. sz. a. a következő min. rendelet ada- A képzési idő
tott ki: „Tekintve az oktatásra szorulók nagy számát s ezzel redukálása, 
szemben l  rendelkezésre álló intézmények alig számbavehető voltát; 
figyelembe véve továbbá a siketnémáknak az oktatásra való egyenlő 
jogosultságát; végül mérlegelve a 8 évi oktatás eredményeit és az ezen 
idő elteltével életpályát kereső ifjaknak aránylag magas életkorát, 
a míg egyrészről a tanidőnek 6 évben való megállapításával ered
mény tekintetében ez idő szerint koczkázatról alig lehet szó; addig 
másrészt a rövidebb tcinidö, az oktatás általánosítása szempontjából 
föltétien előnyökkel kecsegtet. — A fentelőadottak alapján tehát 
a következő rendelkezésre éreztem magamat indíttatva: 1 isztán 
szakszempontból fenntartva a 8 évi képzés kívánatos, sőt szüksé
ges voltát: a siketnémák számára újonnan felállítandó iskolák tan
idejét egyelőre általában 6 évben állápitom meg. E tekintetben 
kivételes kedvezmények megadását indokolt esetekben magamnak 
tartom fenn. Kivételt képeznek olyan, a siketnémák oktatásával 
foglalkozó intézmények, melyekben az iskolafenntartok óhaja a tan
időnek 8 évben való megállapítását illetőleg határozott kifejezést 
nyer, és ha az illető intézmény emellett egyébként is megvalósítja 
a rendeltetéséhez kötött czélját, hogy a reá utalt összes siketnémák 
tanításáról ily szervezet mellett is képes gondoskodni. A mely 
fennálló, de teljesen ki nem fejlesztett intézetek és iskolák tanideje 
már 8 évben volt megállapítva: azoknak 6-, vagy 8 évre való kifejlesz
tését az iskolafenntartók elhatározására bízom, illetve attól teszem 
függővé, hajlandó-e a fenntartó az iskolát 8 évfolyamra kifejleszteni,
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s ily szervezet mellett képes-e megvalósítani a reá utalt környékbeli 
siketnémák oktatását? — A váltakozó osztályokkal működő iskolák 
tanideje azonban csak az esetben szállítható le, ha a 6 osztály 
teljes kifejlesztése vétetik foganatba. -  Új iskolák azonban 6 válta
kozó osztálylyal is felállíthatok. — Azon reménynek adok kifejezést, 
hogy jelen intézkedésem a törvényhatóságok és vármegyék közön
ségére, siketnémák részére újabb iskolák létesítése szempontjából 
buzdító hatással leendő

tervezefsikét- • ^  szaktanács 1900-ban javaslatot terjesztett fel a ministerhez
néma-iskolák siketnéniák és vakok intézeteinek létesítése tárgyában, egyszersmint 
létesítése tár- pedig „Felhívást és tervezetek‘ mutatott be azzal a kéréssel, hogy 

gyában. annak sokszorosítása és terjesztése megengedtessék.
A minister ehhez 1900. ápr. 14.-én kelt, 22930. sz. rendeletével 

hozzájárulván, megengedte azt is, hogy a szaktanács előadója oly he
lyekre, hol az esetleges szóbeli tárgyaláseredménynyel kecsegtet,elutaz
hassák és az illető hatóságokkal szóbeli tárgyalásokba bocsátkozzék.

Tájékozásul megjegyezte a minister, hogy első sorban oly 
helyeken lesznek ily új intézmények létesítendők, a hol azok tény
leges szükséget képeznek, s oly vidékeken, melyek ilynemű intéze
tektől távolabb esnek, s hogy egyebütt a tárgyalások csak a fent- 
említett helyeken történt eredménytelen kísérletek után indítandók.

Ez alapon a szaktanács több törvényhatósággal közelebbi tár
gyalásokba bocsátkozván, hosszabb-rövidebb ideig tartó kölcsönös 
felvilágosítások után végre a közoktatásügyi kormánynyal is meg
egyezésre jutottak egyes törvényhatóságok. így jöttek létre 1900-ban 
a siketnémák és vakok kecskeméti, 1901-ben a siketnémák és vakok 
szegedi, továbbá a siketnémák és vakok jolsvai és a siketnémák 
egri intézetei.

dagogifnan- . . Nagyban elősegítette az iskoláknak ily gyors szaporodását a 
erőket az mm'ster 1898- évi költségvetésének indokolásában foglalt abbeli 

állam fizeti, kijelentése, hogy a tön>ényhatóságok által létesítendő ily intézmé
nyek tanerőinek fizetését a törvényhozás által rendelkezésére bocsá
tandó födözet keretében tárczája terhére elvállalja. Ez a kijelentés 
az 1901. évi 87418. számú min. rendelettel némi megszorítást szen
vedett. Az említett rendeletnek erre vonatkozó része ugyanis így 
hangzik: „ . . . jövőre a gyógypaedagogiai intézeteknél és iskolák
nál csak oly mérvben helyezem a tanerők díjazását kilátásba, amely 
mérvben az iskolafenntartók a kellő számú növendékek ellátására 
szükséges költségekről való gondoskodást előzetesen biztosítani 
képesek
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Jelenleg eredménynyel kecsegtető tárgyalások folynak az ille
tékes hatóságokkal oly czélból, hogy újabb intézetek állíttassanak 
fel a következő városokban: Debreczen, Mármaros, Sáiospatak,
Sopron, Beszterczebánya, Körmöczbánya, Liptószentmiklós, Szolnok,
Pozsony és Székesfehérvár. Kö.érdekü

A szaktanács 1900. évi márcz. 14.-én tartott gyűlésében a ”udnivalók„
gyógypaedagogiai oktatásügy népszerűsítése czéljából azon határozati kjadása< 
javaslatot hozta, hogy a hazai gyógypaedagogiai oktatásügy fejlesz
tésére irányult jelenlegi törekvések támogatása és a közönség éidek- 
lődésének felkeltése szempontjából egy-egy tájékoztató és tanács
adó füzet bocsátandó ki abból a közelebbi czélból, hogy a szülök 
papok és néptanítók addig is kellő útbaigazítást nyerjenek a siket
némák, vakok, hülyék és beszédhibákban szenvedők mikénti fog
lalkoztatásáról és a velük való helyes bánásmódról, mig az illető 
környéken megfelelő szakiskola, vagy tanfolyam létesül, melybe az 
ily fogyatkozásban szenvedők felvehetők lesznek. A minister e javas
latot elfogadván, megiratta a jelzett ismeretterjesztő füzeteket, a 
melyek a „Gyógypaedagogia ikönyvtár“ 1—4. számai alatt több ezer 
példányban adattak ki és a következő czímeket viselik:

1. sz. Közérdekű tudnivalók a siketnémákról. Irta Khs Lajos.
2. sz. Népszerű útmutatás a beszédhibák felismeréséi e és el

hárítására. írta dr. Sarbó Artúr.
3. sz. Közérdekű tudnivalók a vakokról. Irta Herodek Karoly.
4. sz. Közérdekű tudnivalók a hülyékről. írta Skultéthy Lajos.
E füzetekből a minister a szaktanács javaslata alapjan 1901. tanfo,yamok 

évi 40144. számú rendeletével megfelelő számú példányokat bocsa- |étesítése> 
tott a kir. tanfelügyelőségek és egyházi főhatóságok rendelkezésére 
azzal a felhívással, hogy a hatáskörük alá tartozó néptanítókat siket- 
néma-tanfolyamok felállítására buzdítsák.

E rendelet eredményének tudható be, hogy az 1901 — 1902. tanév 
folyamán 2 ilyen tanfolyam létesült és pedig: egy Székesfehérvárott 
Verger Tamás vezetése mellett 10 növendékkel, egy pedig Ung- 
várott Boros Mór vezetése mellett szintén 10 növendékkel.

Az 1901. évi 88107. sz. ministeri rendelettel az ily tanfolya
mok számára a következő szabályzat lépett életbe.

1 Addig is, míg a siketnémák és vakok oktatására elegendő 
számú szakiskola és szakképzett tanerő állana rendelkezésre a siket
némák és vakok oktatására, átmeneti intézkedésként, tanfolyamok 
rendeztetnek, melyeknek az a czélja, hogy az elhagyatott siket 
némák és vakok valamelyes tanításban s így nevelésben és gondo-
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zásban részesüljenek; az ország törvényhatóságainak figyelme pedig 
részint e csoportosítások, részint az elérhető eredmény láttára irántuk 
felköltessék, az állam és társadalom együttes közreműködésével 
számukra megfelelő szakiskolák létesíttesenek. Az ily tanfolyamok 
czíme: Siketnémák (vakok)............ i tanfolyama.

2. Az ily tanfolyamok létesítése azon nép- és polgári iskolai 
tanítók, papok feladata, kik elsőrendű tanítói kötelezettségükből 
fennmaradó idővel még rendelkeznek; továbbá erre magukban erőt 
és hajlamot éreznek. Megkivántatik még, hogy a siketnémák és vakok 
oktatásához szükséges tudnivalókat, nemkülönben e fogyatékosok 
oktatásának tantervét ismerjék és a tanfolyamok megkezdése előtt 
legalább egy hétig valamelyik szakbeli intézetben hospitáltak légyen.

3. Minden ily tanfolyam legalább 4 növendék részére szer- 
veztetik és 10 hónapig tart, szeptember 1-től június végéig, napon
ként legalább 1 — 1 órai tanítással. A több órán át való foglalko
zás és más időleges tanfolyamok külön elbírálás alá esnek.

4. Ily tanfolyamokra felvehetők oly 7—20 éves mindkét nem
beli siketnémák (vakok), kik ezen testi fogyatkozáson kívül más 
testi fogyatkozásban nem szenvednek. (Hülyék, elmebetegek, epilep- 
tusok stb. nem vehetők fel.)

5. Kivánatos és ajánlható, hogy a megfelelő korban levő 
növendékek az iskolai tanításon kívüli időben valamely iparos
mesterhez adassanak munkára.

6. Egy-egy tanfolyam növendékeinek száma 4-nél kevesebb 
nem lehet s a 12-őt nem haladhatja meg. Egy-egy tanító, ha ele
gendő idővel rendelkezik, mindkét fogyatkozásbeliek részére szer
vezhet tanfolyamot.

7. Egy-egy tanfolyamért 10 hónapon át tartott napi egy 
óráért, 4—6 növendék után évi 200 kor., 7-en felüli növendék 
után évi 300 kor. jutalomdíj helyeztetik kilátásba; 4-nél kevesebb 
növendék tanítása után járó jutalomdíj nagysága esetről-esetre 
állapíttatik meg. A heti órák emelkedő számához képest a díjazás 
is emelkedik. Egy tanévnél kevesebb idei foglalkozásért jutalom 
csak abban az esetben adatik, ha a tanfolyam vezetője az egész 
tanévet valamely akadály folytán nem használhatta ugyan teljesen 
ki, de a tananyagot kifogástalanul feldolgozta.

8. A mely tanító ily tanfolyamot óhajt tartani, az e szabály
zatra való hivatkozással jelentse be szándékát az engedély meg
adása iránti kérelem alakjában a gyógypaedagogiai orsz. szak
tanács előadója útján (Váez) a vallás- és közokt. ministernek; csa-
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tolja a kérvényhez a tanítandó gyermekekről szóló kimutatást, 
továbbá a községnek, vagy iskolahatóságnak azon írásbeli kijelen
tését, mely szerint e czélra a szükséges tanhelyiséget átengedik.

9. Az ily tanfolyamok administrativ és fegyelmi ügyekben 
azon hatóság alatt állanak, mely alá az illető tanfolyam vezetője 
máskülönben tartozik. Szakoktatás szempontjából az ellenőrzést a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister gyakorolja a gyógypae- 
dagogiai orsz. szaktanács által. E végből a tanfolyam vezetője a 
szükséges nyomtatvány-mintákat és utasításokat is ezután nyerendi 
és jelentéseit is így teszi meg a vallás- és közoktatásügyi minis- 
teriumhoz.

10. A mely tanfolyam-vezető 2 évi ily gyakorlat után szak- 
képesítő vizsgát óhajt tenni, engedélyért a vallás- és közoktatás- 
ügyi ministeriumhoz folyamodhatik. A vizsga sikeres kiállása esetén 
valamely gyógypaedagogiai intézetnél alkalmazást nyerhet.

11. A tanfolyam-vezetők jutalmazásán kívül az államkincstár 
más kiadást nem vállal. A dologi kiadások, valamint a növendékek 
ruházata, ellátása, taneszközei stb. a szülők, községek és a társada
lom tiszte leend. (1898: XXI.t.-cz. 8. §-a a—b pontja; 51000/1899.
B. M. szabályrendelet II. 14. 15. §-ai a törvény magyarázásáról, 
végrehajtásáról.)

12. A növendékektől szedett tandíj az illető iskolában szedett 
tandíjnál nagyobb nem lehet. Indokolt szegénység esetén a tandíj 
részben, vagy egészben az iskolafenntartó által el is engedhető.
A befolyó tandíjakról felelősség mellett számadás vezetendő. A tan
eszközdíj külön évi 6 koronában állapíttatik meg. Ezen dijakból, 
valamint a tandíjakból a szegénysorsú növendékek taneszközei 
beszerezhetők. A megmaradt összeg az iskola igazgatója által a 
tanfolyam vagyonaként gyümölcsözőleg kezelendő.

Még egy fontos ministeri intézkedésről kell megemlékeznünk, Felolvasások 
mint a melynek végrehajtásától a siketnéma-oktatás általánosításá- es előadások
nak gyors fellendülését lehet reménylenünk. némákról.

A minister ugyanis 1901. évi 87414. szám alatt a szaktanács
hoz intézett rendeletében kívánatosnak jelezvén azt, hogy a siket
némákról különböző városokban ismeretterjesztő előadások tartas
sanak, felhívta a szaktanácsot, hogy ily irányban tegyen megfelelő 
lépéseket s az eredményről annak idején terjeszszen fel jelentést.
A szaktanács e megbízatás értelmében u. a. évi 431. sz. alatt buz
dító átiratot intézett az összes hazai siketnéma-intézetek tantestüle
teihez és az eredmény nem is maradt el.
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Ez ideig ugyanis ismeretterjesztő felolvasásokat, szabad elő
adásokat és gyakorlati tanításokat tartottak a siketnémákról és a 
siketnémákkal: Taritzky Ferencz és Nagy Péter a kolozsmegyei 
tanítótestület 1901. évi okt. 24.-diki gyűlésén; Wentzel József 1902. 
febr. 16.-án Szabadkán; Gácsér József és Markovics Árpád 1902. 
febr. 16.-án Mármaros-Szigeten, 19.-én pedig Debreczenben; Váradi 
Zsigmond 1902. márcz. 1.-én Budapesten a szabad lyceumban és 
a kelenföldi kaszinóban; Klis Lajos és Gácsér József 1902. máj. 
8.-án Sopronban, 10.-én pedig Székesfehérvárott; Hercsuth Kálmán 
és Váradi Zsigmond 1902. jún. 17.-én Beszterczebányán, 18.-án 
Körmöczbányán,, 19.-én Turócz-Szt.-Mártonban; Klug Péter 1901. 
nov. 4.-én Budapesten a kath. kongressuson és 1902. évi április 
hóban Szegeden a felsőbb tanintézetekben.
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Szórványos siketnéma-oktatási kísérletek, 
megszűnt iskolák és tanfolyamok.

1. Német János tanító működése.

Egyetlen adatunk van arra nézve, hogy már a 18. században 
akadt hazánkban olyan ember, a ki siketnéma-oktatással kísérlete
zett. A „Merkúr von Ungarn“ czímü lap 1786. évfolyamának 5. füze
tében a 49. lapon olvasható rövid feljegyzésből ugyanis kitűnik, 
hogy Német János pestmegyei jánoshidi tanító egy siketnéma leányt 
tanított az írás segélyével. Nevezettnek módszerét és felmutatott 
eredményeit azonban közelebbről nem ismerjük.

2. N. F. I. Okorághí Ref. Káplán kísérlete.

Erre vonatkozólag a következő közlemény nyújt felvilágo
sítást :

„A Siket-némákról, kik azért nem tanulhattak meg beszélni, 
mivel füldobjok (tympanum auris) alkalmatlan a’ rezgésre vagy 
hangrostálásra. *)

A’ lélek’ szüntelen tartó munkásságának, mint égi szárma
zásúnak tsalhatatlan tanúja az álom. A’ lélek minémüségét, eleven, 
vagy bádjadozó érzeményit, előterjesztik, nem tsak fizikai, hanem 
psikhologiai tekintetben is, a tapasztalható következések. A’ mely 
ember, valamely érző tehetségére nézve tsonka, vetélkedve eről
ködnek a’ többek, az ennél fogva kárt vallott, munkálkodni szerető 
léleknek, segedelmet nyújtani, p. o. sok vakok, az illetés segítsé
gével, megmondják a’ dolgoknak színét, (de nem vakon születtek) 
s minémüségét. Az írni megtanított Siketnémák, lelkek’ szüleményit 
a gondolatokat értésünkre adják, — nem tsak, hanem a szók’

*) Hasznos Mulatságok. 1830. Második félesztendő. 363. lap.
5



kimondására is megtaníttathatnak; de ezen tekintetben, majd tsupán 
tsak a torok segítségével élvén, értelmesen nem szólhatnak.

Gyönyörűséggel eltelve, közlöttem ezelőtt néhány esztendőkkel, 
némely sorokat egy szirtes tájékkal, melly híven vissza adta nékem 
azokat, ’s eszembe jutott a Siket-némák szerentsétlen sorsa, kik a 
nagy üggyel-bajjal megtanult szavaknak kedves hangzatot adni tehe
tetlenek. — Nékem ugyan soha sem lehetett szerentsém a’ Siket
némák Intézetét látni; de bizonyos dátumból tudom, hogy tisztán 
beszélni nem képesek.

Alkalmatosságom esvén egykor, egy Siket-néma gyermekkel, 
’s annak szülőivel öszve jőni, midőn szemlélném annak ügyességét, 
arra a’ gondolatra vetemedtem, hogy a nevezett gyermekkel szülői 
helybenhagyása után, egy ollyan próbát tégyek, mellynélfogva a’ 
gyermek, a’ száj’ mozdúlatiból, megérthetvén a’ vele közlendő dol
gokat, értelmesen felelhessen; és ne az állati hanghoz hasonló, 
torok hangból áljon inkább ijesztő, s sajnálkozásra biró hangejtése, 
hanem emberi és valóságos tiszta, kedves hangzatú lehessen. Éjjeli 
nappali ezen való tűnődéseimnek, tsak ugyan az a’ sikere lett, 
hogy kevés idő alatt, sok szavakat tisztán ki tudtam mondatni a’ 
próba alá vett gyermekkel. A’ mód, melly szerént bántam a’ gyer
mekkel, ez : kezébe adtam egy tükröt, másikat magam eleibe vévén, 
olyan helyhezetbe, hogy az, az én tükrömbe esett száj’ mozdu
latait tisztán láthassa. Ekkor felvettem először két, az után három 
tagú szókat, tulajdon nyelvemnek a’ kimondandó szó körül tejendő 
mozdulatit jól megjegyezvén, ha a’ gyermek nem tudott követni 
a’ hangejtésbe; a magam nyelvén mutattam meg, a’ kimondandó szó 
körül véghez viendő hajlásokat, — ’s így a gyermek, a’ kezébe 
lévő tükörbe nézve, ezt utánnam próbálgatván, én a’ lágy hangúakra 
kézzel tsendes, a keményekre nézve lábbal erős tactus által adván 
jelt — szerentsésen kimondta a’ felvett tárgyak neveit, és többé a’ 
kimondott szót el sem felejtette; hanem szám’ mozdulatit látván, 
értelmesen felelt p. o. hol a’ kalapod? a’ fejemen; — hol voltál? 
— oda haza ’sat.

Hogy pedig a szók kimondására ’s az ékes beszéllésre, annál 
alkalmatosabb lehessen a’ nyelv, ha le van ragadva, fel kell met
szetni, azután Electrica machina segíségével annak módja szerént 
elkészítet (conus ligneus) tsigaforma szert vévén, a’ gyermeknek 
nyelvét szükség electrizálni. Hogy ez a’ tsigaforma gömbölyeg ék 
egyformán készíttethetik-e akármelly fából, azt az ahoz értőkre 
bízom; hanem az én próbám után azt tapasztaltam, hogy a’ tisza
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fából készített tsiga legalkalmatosabb ezen tekintetben, mivel a’ 
más akármelly fából készült illyen szer által tett próbám a’ gyer
mekre nézve fájdalmasan esett, amaz pedig használt.

N. F. I. Okorághi Ref. Káplán 
A mint Schwarczer Antal, a váczi siketnéma-intézet akkori 

igazgatója tudomást szerzett a fenti közleményről azonnal felelt reá 
és hosszabb dolgozatban kimutatta az Okorághi tudósító tévedéseit, 
így többek között kimutatja, hogy a siketség okait nem csupán 
csak a füldob hibás voltában kell keresni. Hivatkozván „Lehr- 
methode zum Unterrichte dér Taubstummen für Lehrer" czímű 
már régebben kiadott munkájára, szószerint a következőket írja 
Schwarczer: „Annak a munkámnak 90. lapján a 4. sorban szük
ségesnek lenni mondottam a tükört; hogy a siketnéma szóllóesz- 
közeit a tanítóéval összehasonlíthassa és a nyelvnek s ajkoknak 
külön-külön minden szótagotskának kimondására (articulatio) meg- 
kívántatott állását, hajlását és mozdulatát maga-magán láthassa. 
Sokat segít ugyan a tanulásban; de annak tsudálatos eszközlését, 
sok esztendők olta minden törekedésem és nyomozásom mellett is 
még ekkorig nem tapasztaltam. Nem is tsoda: mert a kimondás 
érthetőségének, vagy érthetetlenségének okát nem olly annyira a 
szólló eszközökbe^, mint inkább a halló érzékben kell keresni".

Kimutatja továbbá Schwarczer, hogy mily nehéz, sokoldalú 
és fáradtságos munka árán vagyunk képesek az egyes hangok 
kiejtésére megtanítani a siketnémát s hogy a munka igazi nehéz
ségei csak akkor következnek, a mikor a fogalmakat magyarázzuk 
s a nyelvtan ismeretére tanítjuk a siketnémát.

„Ezekből kitetszik" mondja tovább Schwarczer „a munkának 
nehézsége, melly megkivántatik, hogy a puszta elméjű siketnémá
nak, ki a szót ugyancsak kimondani tudja, de nem érti, rendben 
minden szó, a mint a szókönyvben az a betűtől fogva a z betűig 
egymásután következik, annak mindenféle grammatikai változása, 
szerkesztése, a származtatások, sőtt még az elvont képzeletek is 
megmagyaráztassanak; hogy a Tanító a siketnémát gondolkodni 
tanítsa, ez gondolatjait rendbe hozza. Tetézi a nehézséget, ha 
meggondoljuk, hogy mindezeket, a Tanító tsak a kézijelek által 
megmagyarázni kényteleníttetik. Ezen a ponton, tudniillik a kimon
dás tanítása után a Tanító tanítványaival együtt a logikai és psi- 
hologiai mesterséges oktatásnak messze terjedő határára jut, melly 
tsakugyan az említett Tudósítónak tüköréből ki nem fénylik".

„Az előrebotsájtottakbul magából meg lehet esmérni; az em-
5*
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lített Tudósító tanításának és tanátsának mivoltát. Ha tanítványa a 
tükörbe tekintvén, a szavakat olly értelmesen kimondani tanulta; 
tehát az a kérdés: vallyon hallotta-e a Tükörből a hangot is, és 
annak a könnyű és értelmes kimondásra szükséges mérséklését? 
továbbá kilátszottak-e abból a kimondott szók által értetődött tár
gyak, képzeletek, megfogások, egyszóval az egész nyelvtudomány; 
mivel a mint állítja, tanítványa mindjárt képes volt kérdéseire 
helyesen felelni ? ha igaz, hogy annyi tehetséggel bírt: tehát vagy 
nem volt siketnéma, hanem csak nehezen halló és szólló, vagy 
pedig az a képtelenség jön ki belőle, hogy már azelőtt értette a 
nyelvet, minekelőtte megtanulta volna11.

Kimutatja végül Schw., hogy a nyelvnek felmetszését és 
elektrizálását, ezt a veszedelmes mészárlást és szerencsétlen taná- 
tsot méltán lehet kárhoztatni."

3. Líptószentmíklósi síketnéma-intézet.

Ez az intézet 1835-ben létesült és 1848-ig állott fenn. Ala
pítója és vezetője Mauksch Móricz volt, a ki Liptószentmiklóson 
született 1806-ban. Miután nevezett szülővárosának normál-iskoláit 
kijárta, a mathematika, zene és idegen nyelvek tanulása végett 
Prágába költözött. Tanulmányainak befejezése után visszajött szülő
városába s pár évig gazdálkodással foglalkozott. Később anyagilag 
tönkremenvén, Eperjesen vállalt tanítói állást. Néhány év alatt ele
gendő gyakorlatot szerezvén a tanítás terén, szülővárosában magán
iskolát nyitott, hol a serdiiltebb ifjúságot a magasabb mathematikai 
tudományokban gyakorolta. Ezen iskolába jártak M. sógorának ép
érzékű gyermekei is, a kiket 8 éves siketnéma öcscsiik naponként 
elkísért az iskolába. M. ezt a szerencsétlen gyermeket naponként 
maga előtt látván, elhatározta, hogy megkísérli, vájjon nem tanít
hatná-e meg öt mesterséges úton a beszédre? Rövid gondolkozás 
után hozzáfogott ebbeli fáradtságos munkájához. Módszerét, melyet 
kizárólag a hangbeszéd tanítására alapított, az ő saját találmányá
nak lehet mondani; a mennyiben egykori feljegyzések szerint M. 
annakelőtte siketnémák oktatására szolgáló intézetet nem látott és 
szakkönyvet sem olvasott, sőt ilyen létezéséről sem tudott. Csak 
évek múltán szerezte meg Groser és Amman műveit s tökéletesí
tette ezek alapján módszerét.

Első siketnéma-tanítványát egy év alatt megtanította a hangok 
kimondására és a szájról való olvasásra, valamint az írás- és olvasás 
ismeretére. E meglepő eredmény arra indította M. sógorát, hogy
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18 éves leányát, aki addig a pozsonyi siketnéma-intézetben volt 
elhelyezve szintén a M. kezére bízza. Miután 1835-ben M.-nak már 
3 siketnéma tanítványa volt, magán-iskoláját feloszlatta és siket- 
néma-intézetet nyitott, mely évről-évre nagyobb látogatottságnak 
örvendett. M. az első nyilvános vizsgálatot 1840-ben tartotta a 
megyeházi gyülésteremben. Ugyanakkor a megyei hatóság felbuz
dulván a tapasztalt rendkívüli tanítási eredményektől, M.-ot dísz
oklevéllel tüntette ki.

Ettől az időtől kezdve M. minden évben tartott hasonló vizs
gálatot. Az egyik ilyen vizsgálaton Szentiványi Adolf megyei fő
jegyzőt annyira elragadta a lelkesedés heve, hogy M. javára lemon
dott félévi fizetéséről.

M. hírneve a 40-es évek elején már oly nagy volt, hogy 
külföldről is kapott tanítványokat, a kiknek részére kis internátust 
rendezettbe. 1842-ben bemutatta tanítványait a magyar orvosok és 
természettudósok beszterczebányai gyűlésén s ott is a legnagyobb 
elismerésben részesült.

Intézetének felszerelése teljesen kimerítvén anyagi erejét, hogy 
a gondoktól szabaduljon egy ízben állásért folyamodott a váczi 
intézethez, de sikertelenül.

Mint siketnéma-tanító 16 évig működvén, 1848-ban 40 éves 
korában meghalt. Sírkövére a zsoltárból vett következő idézet van 
vésve: „A kicsinyek szájából alapítottad meg hírnevedet11.

Egykori feljegyzések szerint M. a siketnéma-oktatás körül 
szerzett tapasztalatait összegyűjtvén, terjedelmes kéziratot hagyott 
hátra, melyben módszere volt megírva. E kéziratot Sámuel nevű 
fia, ki neki a tanításban segédkezett volt, nyomtatás alá rendezte; 
de abbeli tervének kivitelében, hogy azt kinyomassa anyagi esz
közök hiányában akadályozva lévén, később a kézirat elkallódott.

Utóbb nevezett Mauksch Sámuel atyja halála után átvette 
ugyan a liptószentmiklósi intézet vezetését, de pártolás hiányában 
már 1849-ben beszüntette azt.

4. Siketnéma-oktatás Fehértemplomban.

„Fehértemplom város tanügy története. írta Berecz Gyula" 
czímü könyv 109. lapján a következő feljegyzés olvasható:

...„1836  elején a siketnémák tanítása is az iskolák feladata 
lett. Felszólíttattak a működő tanítók, hogy ha hajlandóságot érez
nek a siketnémák tanítási módszerének elsajátítására, jelentkezzenek 
és ez esetben a Bécsben megtartandó tanfolyamra fognak küldetni.
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A városi tanácsnak pedig feladatává tétetett, hogy a város területén 
található 7—18 éves siketnémákat írja össze.

Tanítóink dicséretére legyen megemlítve, valamennyien jelent
keztek a tanfolyamra, az összeírás is megtörtént, de csak kettőt 
lehetett találni és valószínű, hogy ez volt az oka annak, hogy 
tanítóink közül egyik sem küldetett a bécsi tanfolyamra. A két 
siketnéma azonban Waszner tanítótól mégis nyert tanítást, még 
pedig oly eredménynyel, hogy azoknak egyike, Simonovits később 
mint egyik helybeli építész munka-felügyelője sikerrel működhetett. 
A siketnémák tanításánál a Zech-féle szemléltetési képek és kézi
könyv használtatott.*)

Stitz**) főtanító nem elégedett meg avval, hogy a síketnémák 
tanítási módszerét csak a már működő tanítók hallgassák. Ö azt 
óhajtotta kimondatni, hogy már a tanítóképző tanfolyamokon adassék 
elő a nevezett módszer, hogy így azután a tanítói pályára lépő 
ifjú a siketnémák tanításában is jártas legyen. Stitznek ezen gya
korlati javaslata felterjesztetett a hadparancsnoksághoz, azonban 
sorsáról mit sem lehetett megtudni. .

5. A po/sonyi, erzsébetvárosi és budapesti magániskolák.

A múlt század 30-as és 40-es éveiben keletkezett ugyan 
néhány magánjellegű siketnéma-iskola hazánkban, de egyik sem 
volt hosszú életű, a mit főleg annak lehet tulajdonítani, hogy azok 
vezetői, illetve tanítói nem készültek erre a pályára s kellő szak
ismeretek híján nem tudtak oly eredményeket felmutatni, a melyek 
iskoláik fenntartását és fejlesztését indokolttá tették volna. Ilyenek 
voltak a következők:

A pozsonyi iskola, a melynek tanítója állítólag a bécsi intézet 
nyugalmazott felügyelője volt.

Az erzsébetvárosi iskola, mely 1831- 1846-ig létezett és egy 
Bacsilla nevű szabadságolt huszár vezetése alatt állott, a ki vala
mikor szolga volt a párisi siketnéma-intézetben.

Budapesten Köszeghy Bálint orvos tanított magánúton néhány 
siketnémát, a kik közül egyet József nádornak is bemutatott.

*) „Versinnlichte Dcnk- und Spraclilehre mit Anwendung auf die Religions- und Sitten- 
lehre und auf das Leben. Wien 183G“. Magában e könyvben találhatók a szükséges szemléltető 
képek is.

**) Fehértemplomi főtanitó.
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6. Siketnéma-oktatás Nagyváradon.

A múlt század 50-es éveiben Salamon Ferencz nagynevű 
történetírónk Nagyváradon való nevelősködése idején siketnéma- 
tanítással is foglalkozott. Erről Eötvös Károly „Útazás a Balaton 
körül" czímü munkájában megemlékezik, de tévesen azt írja, hogy 
a siketnémák hangos beszédre való tanítása magyar eredetű.

Eötvös említett feljegyzését érdekességénél fogva a követke
zőkben szószerint közöljük:

„A siketnémát ötven év előtt is tanították már arra, hogy a 
gondolatot lehessen vele közölni s hogy ő is közölhesse mással. 
A kézfej öt ujjának változata képezte a huszonöt-harmincz betűt. 
A betűkből szavak s a szavakból beszéd és társalgás lett. De arra, 
hogy a siketnéma hangos beszédre legyen képes, még nem gon
doltak. Lehetetlennek tartották.

Salamon Ferencz tűnődött: miért volna ez lehetetlen ? Gégéje, 
hangizma, nyelve, szája, ajkai a siketnémának is olyanok, mint a 
beszélőnek. Tüdeje is rendesen fújtat. Csak ki kell a módját a 
beszédnek találni.

Ö kitalálta.
A szegény fiú elé tartott egy botot. Úgy tartotta eléje, mintha 

mondta volna neki: ide nézz fiam, ez bot.
Akkor ujjával saját ajkára mutatott s kimondta a szót: „bot“.
Mikor az ember e szót kiejti: két ajkát erősen összeszorítja 

s aztán a levegő kirobbantása közben nagy hirtelen kinyitja, de 
úgy, hogy a két ajk közepén támadjon a nyílás, melyen a levegő 
kirohan.

Az élesen figyelő gyermek nézte az ajkak mozdulatát. S meg- 
kísérlette utánozni. Tiz, húsz kísérlet után eltalálta. S mikor eltalálta : 
Salamon elismeréssel helyeselte s a fiú vállát megveregette, fejét 
megsímogatta.

A „bot" után jött a „fa", azután a „mama", azután a „macska", 
„kutya", „szem", „ágy", „nyelv" s így tovább. Az első hónapban 
14 szónak kiejtésére tanította meg.

Összesen ötszáz szóra törekedett megtanítani. Sikerült. A 
szavak a legközelebbi környezetre vonatkozó közhasználatú szavak 
voltak. Minek is több ? Miiller Miksa szerint a hegyi angol paraszt
nak, a ki falújából sohase lép ki, háromszáz szava van. Egy sze
gény siketnémának untig elég ennyi is.

A fiúból betűszedő lett s talán ma is él. De az egész Jakab
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családban, de az egész Nagyváradon senki se tudja, minő híres 
és nagy ember lett abból a szegény bujdosóból, a ki azokat a 
zsidó gyerekeket oly nagy szeretettel tanította.

De másutt se tudják Salamon Ferencz találmányát.
Ma már száz intézet van a világon, a hol a siketnémákat 

így tanítják. De a tanítás története Salamon nevét nem ismeri".

7. Síketnéma-tanfolyam a verseczi tanitóképezdében.

Scháffer Károly a siketnémák temesvári intézetének igazgatója 
közli, hogy 1863—1868-ig a verseczi tanítóképezde tanára, Glausz J. 
a tanítójelölteknek előadásokat tartott a siketnémák oktatásának 
tanmódjából és a siketnémák gyakorlati tanításából; sőt a vizsgázott 
jelölteknek siketnémák oktatására képesítő bizonyítványokat is adott.

Glausz J. miután néhány évig a siketnémák bécsi cs. kir. 
intézetében gyakornokoskodott, 1861-ben népiskolai tanító lett 
Rékáson (Temesm.) Egy év múlva Temesvárod nyert alkalmazást. 
Innen Bonnaz Sándor csanádegyházmegyei püspök őt a verseczi 
tanítóképezdéhez helyezte át, a hol 1868-ig működött s mint fent 
mondva van, siketnémák oktatásával is foglalkozott.

1868-ban a verseczi képezde a szegedivel egyesíttetvén, 
Glausz J. a szegedi képezdéhez került, de hogy ott folytatta-e a 
siketnémák tanítását, arról nincsenek adataink.

8. A szegedi kath. tanítóképezdével kapcsolatos síketnéma-
tanfolyam.

Szabó Mihály, a szegedi tanítóképezde igazgatója 1885-től a 
90-es évek elejéig állandóan foglalkozott 1—2 siketnéma-gyermek 
tanításával. A vallás- és közoktatásügyi minister a közoktatás álla
potáról szóló tizenötödik jelentésében (1885—86.) így ír : „Újabban 
Szabó Mihály szegedi képezdei igazgató-tanár kezdte meg a siket
némák oktatását, kinek ezen ügy körüli buzgósága és sikeres 
működése teljes elismerésemmel találkozott".

Fekete Károly váczi siketnéma-intézeti igazgató 649—1888. 
számú felterjesztése szerint Szabó Mihály az 1887—88. tanévben 
4 siketnéma-gyermeket részesített tanításban. A tanítás czélja nem 
annyira a hangbeszéd elsajátítása volt, habár az sem lett szem 
elől tévesztve, hanem leginkább az, hogy a gyermekek munka
kedvet nyerjenek az iparágakban való kiképeztetésre s hogy a 
tanítóképző-intézet növendékeinek már az intézetben sziveikbe cse
pegtesse a szerencsétlen négyérzéktiek iránti részvétet, megkedvel-
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tetvén velük a humánus törekvést, hogy alkalmilag a siketnémák 
oktatását minél szélesebb körben fejleszteni segítsék. A siketnéma- 
gyermekek rendes képezdei tanórákon kívül a képezdei ifjúság jelen
létében nyertek oktatást.

Ezeken kívül még egy leány-növendék részesült Szegeden 
oktatásban, még pedig az apáczák vezetése alatt álló leánynevelo- 
intézetben.

9. Síketnéma-tanfolyam a pozsonyi áll. tanítónő- és a nagykőrösi 
ref. tanitóképezdében.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1877. évi nov. 
27.-én kelt, 30624. sz. rendeletében felhívta az áll. tanító- és 
tanítónőképezdék igazgató-tanácsait, hogy adjanak véleményt arról, 
mi módon lehetne a képezdei növendékeket a siketnémák tanítási 
módjába bevezetni? Minthogy a beérkezett vélemények legtöbbje 
szerint ezt a kérdést úgy kívánták megoldani, hogy a képezdékből 
egy-egy tanár Váczon sajátítsa el a szükséges tudnivalókat s azokból 
a képezdei növendékeknek előadásokat tartson: a pozsonyi taní- 
tónőképezde tanítónője, Könyökiné, Laczkovits Ida a. minister ren
deletére 1878. nov. és decz. havában Váczon tanulmányozván a 
siketnémák oktatásának módszerét, állomáshelyén attól az időtől 
kezdve a 90-es évek elejéig rendes előadásokat tartott a tanítónő
képző intézet II. és III. éves, illetve később a III. és IV. éves hall
gatóinak, miért évi 200 frt tiszteletdíjat nyert. Hogy a siketnémak 
gyakorlati tanítását is bemutathassa hallgatóinak, e végből a po
zsonyi siketnémák közül évenként 3—4 gyermeket tanított. (Lásd 
bővebben „Tanerőképzésünk. Első időszak. Szórványos tanerő
képzés" czím alatt!)

Ugyancsak a fenti czélból küldetett Losonczy László, a nagy
kőrösi ref. tanítóképezde tanára is Váczra hospitálás végett. Neve
zett 1878. okt. és nov. havában mintegy 6 heti hospitálás alatt 
elsajátította a siketnémák oktatására szükséges tudnivalókat és ez 
időtől kezdve körülbelül másfélévtizeden keresztül rendszeres elő
adásokat tartott e tárgyról a képezdei növendékeknek. (Lásd bő
vebben „Tanerőképzésünk. Első időszak. Szórványos tanerőképzés" 
czím alatt!)

10. Ujfuttakí síketnéma-tanfolyam.

Ez a tanfolyam 1884-ben létesült Berencz Mihály közs. isk. 
tanító kezdeményezése és vezetése, valamint Bende apát, volt
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újvidéki plébános erkölcsi és anyagi támogatása mellett. Berencz 
mindjárt működése kezdetén komoly tanulmánya tárgyává tette a 
siketnéma-oktatás módszertanát és a váczi intézet igazgatójának 
útmutatásai nyomán készült a szakvizsgálatra. Az 1885. évi aug. 
29.-én kelt, 32865. számú ministeri rendelet értelmében megen
gedtetett, hogy a Bende Imre apátplébános és orsz. gyűl. képviselő 
által kikiildendő Berencz M. a tanítási módszer megfigyelése czél- 
jából nehány hónapig lakást és élelmezést nyerjen a váczi inté
zetben. B. ezt az alkalmat felhasználva 1885. nov. 13.-án és 14.-én 
az 1879-diki ideiglenes útasítás alapján letette a siketnémák okta
tására képesítő szakvizsgálatot, még pedig jeles eredménynyel.

B. az 1886—87. tanévtől kezdve évenként 3—4 siketnémát 
részesített oktatásban. Az oktatást az újfuttaki községi iskolában 
az épérzékiiek rendes tanítása után tartott magánórák alatt végezte.

A közoktatás állapotáról szóló tizenkilenczedik ministeri jelen
tés (1890.) szerint e tanfolyamnak az 1889—1890. tanévben 3 növen
déke volt. Jelzi továbbá a jelentés, hogy B. 1890. aug. hóban 
Újvidékre el tanítónak választatván meg, Újfuttakról elköltözött és 
siketnéma-magániskoláját Újvidéken szándékozik folytatni.

Az 1891. évi ministeri jelentésben már nincs említés téve B. 
működéséről s így valószínű, hogy nevezett új állomáshelyén 
nem foglalkozott siketnéma-oktatással.

B. a „Kalauz1' czímü szaklap II. évfolyamában „Még egy 
szó a siketnémák oktatásügyének általánosítása érdekében" czím 
alatt hosszabb czikket tett közzé, melyben a tanítóképezdék mellett 
felállítandó önálló siketnéma gyakorló-iskolák létesítésének fontos
ságát hangsúlyozza és kijelenti, hogy a népiskolákkal kapcsolatban 
nem lehet a siketnémák eredményes oktatását megoldani, mert egy
szerre 2 úrnak szolgálni képtelenség.

11. Grünfeld Izsák budapesti magániskolája.

Griinfeld I. az izr. siketnémák budapesti orsz. intézetének 
létesítésétől fogva tanítója 1887. szept. havában megvált ettől az 
intézettől és ugyanakkor Budapesten 5 siketnéma növendékkel kis 
iskolát nyitott. Növendékeinek száma az 1889—1890. tanévben 
érte el a maximumot. Akkor ugyanis 8 növendéke volt az isko
lának, de ettől kezdve folyton apadt a növendékek száma úgy, 
hogy Gr. az 1891—92. tanév végével részvét hiányában kénytelen 
volt magániskoláját beszüntetni.
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12. Frímm Antal budapesti magániskolája.

Ez az iskola 1885. év őszén létesült és az 1896—97. tanév
végéig állott fenn. _. ,

Az iskola tulajdonosa az első értesítőt az 1888-89. tanévről
adta ki. Ekkor már 15 volt a növendékek száma, a kik 3 osz
tályba és egy előkészítőbe voltak sorozva. Abban az időben meg 
nem tartott Frimm nyári szünidőt s így a növendékek egész éven 
át iskolába jártak. A tanítást mindvégig az iskola tulajdonosa vé
gezte nejének közreműködésével.

Fr. 1891-ben folyamodott a nyilvánossági jog megadasaert. 
Ekkor a kormány részéről Krenedics Ferencz bízatott meg azzal, 
hogy a helyszínén meggyőződést szerezve, tegyen velemenyes jelen
tést arról, vájjon az iskola fel van-e szerelve minden szükségessel
és a nyilv. jog megadható-e, vagy sem?

Krenedics véleménye alapján a minister az 1891 92. tan
évtől kezdve egy-egy évre ideiglenesen megadta az iskolának a
nyilv. jogot. . .

Hooy az iskola feladatának jobban megfelelhessen, a minister
az 1891-92. tanévtől kezdve a Rökk-Szilárd-féle alapítványból évi 
200 frt állami segélyt engedélyezett az iskola javára.

A növendékek száma az 1895-96. tanévben érte el a maxi
mumot. Ekkor 20 növendéke volt az iskolának, de ettől kezdve 
mind kevesebb lett a látogatottsága úgy, hogy az 1896-97. tanév 
folyamán be kellett szüntetni az iskolát.

13. Siketnémák oktatása Zalamegyében.

Fekete Károly váczi igazgató 707—1885. számú felterjesztése 
szerint 1885-ben a zalamegyei tanítók közül hárman foglalkoztak 
siketnéma-tanítással és pedig:

Búnfi Lajos csak igen csekély eredményt mutatott fel egy
siketnéma leány tanításával. #

Mendly Lajos már többre vitte, mint az előbbi, amennyiben 
pár hónapon keresztül egy felnőtt siketnémát tanított beszélni, a 
ki 2 hang kivételével egészen tisztán ki tudta ejteni a magyar nyelv
összes hangjait. , . ,

Sáringer Károly 2 siket gyermeket oly eredmenynyel oktatott,
hogy az illetők a személyek és tárgyak neveit, valamint azok 
tulajdonságait és cselekvéseit szabályosan le tudták írni s az előttük 
leírtakat megértették.
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14. Síketnéma-tanítás Kapuvárott, Székesfehérvárott és Újpesten.

Fekete Károly váczi igazgató 649/1888. számú felterjesztése 
szerint az 1887—88. tanévben Kapuvárott Schwarcz Náthán tanító, 
a ki egy időben Bécsben a Deutsch-féle intézetben tanulmányozta 
a siketnémák oktatásmódját egy ugyancsak ezen intézetben németül 
képzett s. n. leánygyermeket tanított magyarul.

Az említetteken kívül a 90-es években Klein Gábor székes- 
fehérvári és Feldmann Arnold újpesti izr. tanítók létesítettek tartóz
kodási helyükön kisebb magániskolákat a siketnémák számára, de 
ezen iskolák csak rövid életűek voltak s igen csekély eredményt 
tudtak felmutatni.
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A siketnémák váczi orsz. kir. intézetének új épülete.



Meglevő siketnéma-intézeteink és iskoláink 
keletkezésének és fejlődésének vázlatos

története.
1. Síketnémák vác z i  o r s z .  kír. intézete. (Lásd az előbbbi fejezeteket!)

2. I z r ,  síketnémák budapesti orsz. intézete.

Néhai Fochs Antal, a budapesti izr. hitközség tagja (meghalt 
1874. május 31.-én). 1874. évi márczius 18.-án kelt végrendeleté
ben úgy intézkedett, hogy vagyonának 6/6 részéből, 400,000 írtból 
a szegénysorsú izr. vallású siketnémák részére intézet állíttassák 
fel és abba évenként 2 másfelekezetü siketnéma is felvétessék.

E végrendelet intentióinak végrehajtásával Baumgarten Ignácz, 
Deutsch Sámuel, Neuwelt Ármin és Deutsch Sámuel bízattak meg.

És Fochs helyesen választotta a férfiakat, kikre ezen nagy
lelkű utolsó akaratának végrehajtását bízta. Ök ugyanis a reájuk 
bízott nagy fáradtsággal és még nagyobb felelőséggel egybekötött 
feladat megoldásában ritka odaadással és buzgalommal jártak el. 
Előbb is külföldi tanulmányúton jártak, s miután megszemlélték a 
jelesebb intézeteket, visszajövet az építéssel Freund Vilmos kiváló 
műépítészt bízták meg.

Az intézet alapköve 1876. év május havában tétetett le, s 
azután a munka oly serényen folyt, hogy a monumentális épület 
már 1877. november havában be volt fejezve.

A végrendelet végrehajtói még az építés befejezése előtt 
elhatározták, hogy a siketnémák tanításával kicsinyben kísérleteket 
tétetnek. E czélból Griinberger Lipótot, a még most is működő 
igazgatót 1876. év őszén megbízták hét, többnyire budapesti szü
letésű siketnéma tanításával, kiket egyelőre egy, a Városligethez 
közelfekvő nyári lakban helyeztek el. Ugyanazon év november havá-



bán még 22 növendéket vettek fel. E 29 növendéket 2 év múltán 
az időközben teljesen felszerelt és a végrendelkezes értelmében a 
pesti izr. hitközségnek nyilvánosan átadott intézetben helyezték . 
Ezen nyilvános ünnepély 1878. június 2. napjan folyt le

Azóta az intézet az 1901-1902. tanévig 27-szer vett fel u 
•• rpníiékeket A ielzett évig összesen 387 siketnema növendéke vol 

azTmézetnek, a k ik lz ü l 'e z  ideig 295 felnevelt és kiképzett em
bert bocsájtott el. A kiképzett növendékek többnyire visszatérté 
szülőhelyükre és hozzátartozóik felügyelete alatt elsajátítottak azt az 
ina ága melyet tehetségük és hajlamuk figyelembe vételeve) az 
intézeti ’ igazgatóság nekik ajánlott. Elárvult növendékeket vagy 
olyanokat8 kikről szülőik nem gondoskodhattak, az mtezet saja 

1 * in) „  izr. kézmií- és földmivelési egylet vedenczeit
képezte ki a kézmö-ipar különböző ágaiban. Az l90! ^ ' ^ 2\ ' a“ V 

P , . , f i fpiíío-vplpte és az izr. kézmu- és földmivelési
egyleTpártfogása mellett 5 kiképzett növendék volt különböző ipar-

"’fiT ^ na r ^ n y i t á s f , ,88 ,dg .  —
on és 50 között váltakozott, míg 1881 —loöb-ig 

50ésa 8(Tközött, azóta 1898-ig 80 és 100 között. 1898. óta százon 
telül és 1901. óta megint 100-on alul volt a növendékek szama. 

Az összes növendékek bennlakók.
A tantestület az 1901-1902. tanévben az igazgatón kívül 

5 tanítóból és 3 tanítónőből állott, kik a növendékeket ezek érett
ségi foka szerint 8 csoportban oktatták. Az intézet, tanterv szerint 
egy-egy növendékre nézve a képzési idő 6 évre terjed *  szük

ség szerint az elöljáróság egy hetediket is engedélyezhet.
g a tanterv mindazokat a tantárgyakat felöleli, melyek a 7 1

köz, levő siketnéma gyermekek felfogásának megléteinek es alkal
masak arra hogy őket az ipari pályára előkészítsek. 
ma Az oktatáfaz intézet alapítása óta kizárólag a hangb széd 
segélyével történik. Az intézet tannyelve a magyar de a fel.

SS"
borban sth. Néhány éven á, a bécsi „Allgememes ,sr. Landes-
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Siketnémák temesvár-városi intézete.



Taubstuminen-Institut“-ban volt alkalmazva. 1876-ban Budapestre 
jött és az izr. siketnémák orsz. intézetének igazgatója lett. Mint 
Hill Mór elveinek tántoríthatatlan híve a tiszta hangbeszédet hono
sította meg intézetében. 1888-ban a nyelvoktatás czéljából vezér- 
könyvet írt e czímen: „A siketnéma beszéd- és értelemgyakorlata. 
A budapesti izr. siketnémák orsz. intézete tan- és olvasó-könyve".

3. Siketnémák temesvári intézete,

A délmagyarországi siketnémák oktatásügyéről tulajdonképen 
1863-tól kezdve lehet szó. Ekkor történt, hogy Schaffer Károly a 
siketnémák oktatására is képesített tanító a Temesvár-Józsefváros- 
ban üresedésben levő néptanítói állást elfoglalta s ez időtől kezdve 
szabad idejében sporadikusan foglalkozott siketnémák oktatásával 
is. A délmagyarországi siketnéma-oktatásügy szorosan hozzá fűző
dik Schaffer Károly nevéhez, kinek rövid életrajzát a következők
ben ismertetjük meg :

Schaffer szül. Új-Bessenyőn 1841-ben május 12.-én.
Végzett tanulmányai: a népiskolát Temesvárott 1856-ban, a 

reáliskolát Szegeden 1858-ban végezte; tanítói oklevelet nyert Pesten 
a kir. kath. tanítóképzőben 1860-ban s ugyanott hallgatta a Venus 
által tartott előadásokat, mely alapon siketnémák tanítására is ké- 
pesíttetett; 1862-ben a bécsi cs. és kir. műegyetemen az a r i t 
metikát és géptant hallgatta.

Alkalmazva volt: 1860. aug. 23.-ától 1861. okt. 26.-ig a mer- 
czifalvi népiskolában, 1861-től 1862. szept. 28.-ig a bécsi cs. és 
kir. siketnéma-intézetben; ettől kezdve a temesvári felekezeti- és 
községi iskolánál működött tanítói minőségben 1876. nov. 30.-ig, 
mely napon községi iskolai igazgató lett Temesvárott. Ezen utóbbi 
állását 1893. aug. 30.-ig viselte. Ekkor az önállósított siketnéma- 
intézet igazgatója lett.

Irodalmi és egyéb munkássága. Nyomtatásban megjelentek 
tőle a következő müvek: „Systhematisch geordneter Turnunter- 
richt" (1871). „Temesvár sz. kir. város helyrajza" (1882). „A siket
némák temesvári intézetének története" (1890). „Temesvár sz. kir. 
város közs. elemi iskoláinak története" (1896). „Emlékkönyv a 
siketnémák temesvári intézetéről" (1897). Szerkesztette a következő 
folyóiratokat: „Jugendblátter", „Délmagyarországi tanügyi lapok", 
„Südungarische Schulzeitung". Czélszerü taneszközt állított össze 
e czímen: „Számológép a törtek szemléltetésére", mely népiskolai 
használatra engedélyeztetett. Schaffer 1900. évi nov. 3.-án töltötte

0
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be tanügyi működésének 40. évfordulóját, mely alkalommal a siket
némák oktatása körül szerzett érdemeinek elismeréséül Ő-Felsége 
a koronás arany-érdemkereszttel tüntette ki.

Sch. 1885-ig foglalkozott csendben egy-egy siketnéma gyer
mek tanításával. A jelzett időben 3 növendéke volt. Marx Antal, 
temes-megyei tanfelügyelő véletlenül megtudta Scháffer e nemű 
munkálkodását; érdeklődni kezdett a dolog iránt s ez időtől kezdve 
sűrűn vett részt az oktatási órákon és Scháffernek azt tanácsolta, 
hogy mutassa be növendékeit a nyilvánosságnak. A sok biztatásra 
Scháffer 1885. ápr. 2.-án nagy közönség és a városi elöljáróság 
jelenlétében nyilvános vizsgálatot tartott növendékeivel. Ezen vizs
gálat amellett, hogy első volt a maga nemében a délvidéken, 
különösen azért bírt jelentőséggel, mert ez képezte kiinduló pont
ját annak a mozgalomnak, melynek végeredményekép ma virágzó 
nagy intézet áll Temesvárod a siketnémák számára.

Az említett vizsgálatról ugyanis Marx * tanfelügyelő kimerítő 
jelentést tett a városi és megyei közigazgatási bizottságnak. Erre 
dr. Telbisz Károly, kir. tanácsos, polgármester vette kezébe a siket
némák ügyét és felszólította Scháffert, hogy a város költségén 
részesítse az összes temesvári siketnémákat magánoktatásban. 
Scháffer elfogadta az ajánlatot és 1885. okt. 1.-én 12 növendékkel 
megnyitotta a siketnémák temesvári magán-iskoláját. E magán
iskola szervezetéből a következőket említjük fel: Scháffer ekkor 
népiskolai igazgató-tanító lévén, a siketnémák tanóráit d. u. 4 órá
tól este fél 8-ig tartotta. A tanítás nyelve a szülők kívánsága sze
rint magyar, vagy német volt 1893-ig, a mikortól kezdve ugyanis 
az intézet tanítási nyelve: kizárólag magyar. A tanév szept. 1.-től 
11 hónapig tartott oly formán, hogy július hónapban egész napon 
át oktatásban részesültek a siketnémák. Ez az állapot 1893. évi 
szeptemberig tartott, a mikor is az intézet önállósítása, illetve a nép
iskolától való különválása után a tanév 10 hónapra redukáltatott. 
E magán-iskola a városi iskolaszék felügyelete alatt állott.

Temesvár közönsége 1886. nov. 3.-án Bonnáz Sándor, Csa
nádi püspök 25 éves püspöki jubileuma alkalmával ezen magán
iskolát városi jelleggel ruházván fel, az iskola segélyezése czímén 
évi 500 frtot állított be állandó tételként a városi költségvetésbe. 
Ettől kezdve az intézmény a „Siketnémák Temesvár-városi isko
lája" czímet viselte 1893. szept.-ig. A képzési idő 8 évben állapít
tatott meg. Az iskola fenntartási költségei kezdetben a városi 
segélyből, tandíjakból és a gyűjtött adományokból fedeztettek,
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Minthogy a növendékek szaporodása szükségessé tette azt, hogy 
Scháffer igazgató segédtanerőkről is gondoskodjék, felhívta a veze
tése alatt álló népiskola tanítóit, hogy hospitáljanak a siketnéma- 
iskolában és felajánlotta szolgálatait, hogy elméleti és gyakorlati 
útmutatást nyújt azoknak, a kik kedvet éreznek e pálya iránt. E fel
hívásnak meg is lett a kívánt eredménye. Az 1885—86. tanévben 
Ottrubay Ádám, az 1886—87. tanévben Éliás Jakab, a következő 
évben pedig Klis Lajos községi iskolai tanítók léptek be gyakor
nokoknak a siketnéma-iskolába. Nevezettek egy-egy évi hospitálás 
után, mely idő alatt szorgalmasan tanulmányozták a siketnémák 
oktatásának szakirodalmát is : önálló osztály vezetéssel bízattak meg. 
Az 1888—89. tanévtől kezdve már külön kézimunka-tanítónő is 
alkalmaztatott az iskolánál. Időközben a kormány is érdeklődni 
kezdett a fejlődésnek indúlt iskola iránt s a vizsgálatokra több 
ízben küldött ki ministeri biztosokat. Ily minőségben szerepeltek 
1889-ben Fekete Károly, 1890-ben Krenedics Ferencz, 1892-ben 
Vida Vilmos a siketnémák váczi intézetének igazgatói. 1891-ben 
Csáky Albin gróf, akkori vallás- és közoktatásügyi minister is meg
látogatta az iskolát és több ízben volt ott Szalay Imre ministeri 
tanácsos, egy ízben pedig dr. Berzeviczy Albert államtitkár és
Szatmáry Károly ministeri tanácsos is.

Ezen látogatásoknak az volt az eredményük, hogy a varos 
törvényhatósági bizottsága mind nagyobb és nagyobb figyelmet for
dított az iskola fejlesztésére. 1892. szept. 27.-én 14760. sz. határoza
tával ugyanis az iskola önállósítását, illetve intézet felállítását, a 
szerv, szabályzat kidolgozását és megfelelő épület emelését mon
dotta ki és a kérdések tanulmányozására jelentéstétel kötelezettsége 
mellett bizottságot küldött ki. A bizottság feladatának emberségesen 
megfelelt. Az általa készített szerv, szabályzatot az akkori köz- 
oktatásügyi minister, Csáky Albin gróf 1893. évi 61880. sz. rende
lettel jóváhagyta s ennek alapján 1893. évi szeptember 1.-én meg
nyílt a „Siketnémák temesvári államilag segélyezett intézete"y mely
ben a képzési idő 8 év. A város előzetesen, 1893. évi márczius 
27.-én kelt 5367. sz. közgyűlési határozattal az évi segélyt 10 
írtra emelte fel s elhatározta, hogy a felállítandó intézeti épület 
telkét és építési költségeit részben sajátjából fedezi. Az intézet 
egyelőre a temesvár-józsefvárosi népiskola épületében helyeztetett 
el. A tanerők fizetését az áll. segélyből a város fedezte 1897. 
május haváig, a mikor is az összes tanerők áll. szolgálatba vétet
tek át. Az emelendő új intézeti épület ügyében a város és a kor-

6*

8.5



mány között megindult tárgyalások szerencsés megoldást nyertek 
olyformán, hogy az 54415—1895. sz. min. rendelet értelmében a 
város e czélra a váczi intézet pénzalapjából 30,000 frt kölcsönt 
vett fel 37 és félévi tőke- és kamattörlesztésre. A törlesztési ösz- 
szegből a kormány évenként 500 frtot fedez, a többit pedig a város 
törleszti. Ez alapon a temesvár-erzsébet-külvárosi Dózsa-utczában 
egy közel 3000 négyzetméternyi telken a paedagogiai és hygiéniai 
követelményeknek minden tekintetben megfelelő egyemeletes épület 
emeltetett, mely 1897. szept. 19.-én ünnepélyesen átadatott rendel
tetésének. 1901-ben a város újabb anyagi áldozatot hozott, a meny
ben 60,000 K költséggel 4 új tanteremmel kibővítette az intézeti 
épületet és az intézet telkén különálló internátusi épületet emelte
tett a vidéki gyermekek számára, kik eddig bérházban (asylum) 
laktak nem szerint elválasztva, 2 ápolónő felügyelete elatt.

Teljesség okáért meg kell még említenünk, hogy az állam 
az 1889—90. tanévtől kezdve 1893. szeptember haváig felváltva 
évenként 300—400, sőt 500 írttal segélyezte az iskolát. Ettől kezdve 
az állami segély is növekedett: így az 1893—94. tanévben 2500, 
1894—95-ben 3500, 1895—1896-ban 4100 frtot tett ki. 1894-ben 
az intézet felügyelő-bizottsága gyűjtések útján létesítendő segély
alap megteremtését határozta el, amely alap azóta évről-évre 
gyarapszik.

Az intézetnek ez ideig legnagyobb jótevője Bonnaz Sándor 
Csanádi püspök volt, ki 1889. aug. 9.-én halt meg. Nevezett 
1888. ápr. 5.-én kelt végrendeletében 20,000 frtot hagyományozott 
az intézetnek s azonkívül egy más tetemes összegnek (100,000 frt) 
30 éven belül felszaporodó kamatait is e czélra helyezte kilátásba.

Az említett végrendeletnek a siketnéma-intézetre vonatkozó 
pontjai a következők:

„IV. a) (ceteris exmissis.) Az ifjúságnak a katholikus vallás 
szellemében való művelését kívánatosnak és szükségesnek látván, 
ezennel elrendelem, hogy az egyház igazgatása és fennhatósága 
alatt állandó „katholikus tudományos egyetem“ állítandó fel, mely 
czélból a létesítendő alap számára hagyományozok 100,000 (száz
ezer) forintot készpénzben, illetőleg a „Temesvári első takarékpénz- 
tár“-i könyvecskében. Ezen alap pedig, addig mig a katholikus 
tudományos egyetem felállíttatik, a főtisztelendő Csanádi püspöki 
káptalan által kezelendő, a ki is azt gyümölcsöztesse s annak 
kamatait levonván, a kezelési költségeket évenkint csatolja a tőké
hez. Hogy ha pedig ezen rendelkezésem, hogy katholikus tudomá-
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nyos egyetem felállíttassék, felette nagy akadályokba ütköznék, 
avagy igen hosszú idő lefolyása alatt annak keresztülvitele nem 
volna lehetséges, úgy elrendelem, hogy az szándékomnak megfe- 
lelőleg fordíttassék nyilvános jótékonyczélú intézmények előmozdí- 
tásárü és pedig i

a) Ha elhalálozásom utáni harmincz év leforgása alatt ezen 
katholikus tudományos egyetem felállíttatik, úgy ezen hagyatékomat 
gyümölcseivel együtt teljesen ezen intézetnek czéljaira rendelem 
fordíttatni.

b) Ha azonban a kitűzött határidőn belül ezen katholikus 
tudományos egyetem nem létesíttetnék, úgy elrendelem, hogy 
ezen hagyatéki 100,000 frtnyi tőkeösszeg, katholikus nevelő-inté
zetek, avagy bármiféle más, azonban magyar kath. püspökök által 
alapított intézetek javára engedtessék át; azonban a harmincz cvi 
felszaporodott kamatok egy felállítandó siketnéma-intczet megala
pítására fordítandók. Ezen a szerencsétlen siketnémák javára annak 
idejében felállítandó intézetnek a Csanádi egyházmegye kerületén 
belül kell létesíttetnie; a felállítás módozatait az annak idejében 
uralkodó Csanádi püspök a főtisztelendő Csanádi püspöki kápta
lannal, illetőleg azon város törvényhatóságával, melynek kebelében 
ezen intézet felállíttatik, egyetértőleg állapítsa meg“.

„IV. 2. A siketnémák oktatásának előmozdítására hagyok
20,000 frtot, azaz húszezer frtot. Ezen összeg a fötisztelendő Csa
nádi káptalan által kezeltessék és a kezelési illetékek levonása után 
fennmaradandó kamatok fele évenkint a Temesvárott jelenleg létező, 
magánjellegű iskolába járó, oktatásra képes szűkölködő siketnémák 
segélyezésére, a másik fele pedig a töke növelésére fordíttassék 
mindaddig, míg ezen iskola nyilvánossági jelleggel véglegesen 
szerveztetik; mely esetben ezen alapnak összes kamatja segélykép 
ezen iskola szükségleteire lesz fordítandó. Ha azonban 1 emesvái ott 
öt év alatt a siketnémák részére nyilvános jellegű iskola nem állít
tatnék : ezen alapítvány egyesíttessék azon alappal, mely fentebb a
IV. a) pont alatt alapított tőkének kamatjaiból keletkezik és esetleg 
siketnémák intézetének felállítására lesz fordítandó .

A temesvári intézetben a növendékek száma az 1901—1902. 
tanévben 6 elemi- és 1 iparostanoncz osztályba sorozva 58 volt.

4. Síketnémák aradi iskolája.

Ezen iskola 1885. okt. 1.-én nyílt meg. Keletkezésének törté
netéből a következőket jegyezhetjük fel: Roboz József, aradi nép-
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iskolai tanító üres óráiban már az 1884—85. tanévben foglalkozott 
8 aradi siketnéma gyermek tanításával. Nevezett 1885. ápr. elején 
néhány napon át hospitált a siketnémák váczi és az izr. siket- 
némák budapesti intézeteiben, a hol többek között tájékozást nyert 
az iránt, hogy a siketnémák oktatásánál mily taneszközökre van 
szüksége és hogy ő maga mily könyvekből szerezheti meg a szük
séges elméleti ismereteket? R.-nak — ezen tanulmányújából haza
érve — első dolga volt kérelmet intézni Varjassy Árpád akkori 
aradvármegyei kir. tanfelügyelőhöz az iránt, hogy legyen segít
ségére egy, a siketnémák oktatására szolgáló iskola létesítésének 
munkájában és eszközölje ki a közoktatásügyi kormánynál, hogy 
a létesítendő iskola áll. költségen felszereltessék a szükséges tan
eszközökkel. Varjassy melegen pártolta az eszmét és a szükséges 
taneszközöket a kormánytól megszerezte. Az iskola létesítésének 
munkájában az említett tanfelügyelőnek támogatói voltak Máday 
Mátyás leányiskolái igazgató és Árkay Kálmán ügyvéd. Ök gon
doskodtak arról, hogy a helyi lapokban felhívják a közönség figyel
mét a siketnéma-oktatásiigyre; és hogy az érdeklődés ébren tar
tassák: 184 drb gyűjtőívet bocsátottak szét és személyesen házról- 
házra járva gyűjtötték az adományokat a létesítendő iskola javára. 
Mindjárt kezdetben felügyelő-bizottságot alakítottak, melynek hatás
köre ugyanaz volt a siketnéma-iskolára vonatkozólag, mint az 
iskolaszéké a népiskolát tekintve. Kidolgozták a szervezeti szabály
zatot, mely szerint a siketnémák képzési idejét 8 évben állapították 
meg s a feldolgozandó tananyag terjedelmét a váczi intézet tan
terve alapján határozták meg. A felügyelő-bizottság Salacz Gyula 
aradi polgármester közvetítésével kieszközölte a várostól, hogy az 
iskola czéljaira helyiséget és fűtést szavazzon meg. A kibocsátott 
felhívásnak is eredménye volt, mert már az első tanévben 1680 frt 
gyűlt össze. Az iskola ily alapon okt. 1.-én megnyílt s annak veze
tésével Roboz József bízatott meg, évi fizetése 800 írtban állapít
tatván meg, mely az 1886—87. tanévben már 1000 írtra emeltetett 
fel. Már az első tanévtől kezdve bejáró kézimunkatanítónő is alkal
maztatott az iskolában, a ki a fiúkat is foglalkoztatta, még pedig 
szőnyegkészítéssel. Tervbe vétetett, hogy a fiúk a képzés 5. évében 
szabad idejökben különböző iparosoknál helyeztessenek el mester
ségek elsajátítása czéljából. Az iskola tannyelve elejétől fogva a 
magyar volt. A növendékek száma az első tanévben 13, a máso
dikban 14, a 3.-ban 13 volt. Ez a szám a legújabb ideig nem igen 
szaporodott.
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Az 5 éven át közjótékonyságból fenntartott ezen iskolát Arad 
város közönsége 1890. febr. 12.-én kelt, 2527. sz. közgyűlési hatá
rozatával egyelőre átvette és közs. intézetté avatta. Ugyanakkor 
Roboz is mint siketnéma-iskolai igazgató addigi javadalmazása 
mellett a város szolgálatába lépett.

Ez időtől kezdve a kormány is évről-évre segélyezte az iskolát. 
A város bejáró rajztanítót és tornatanítót is alkalmazott az isko
lánál. Ez időben kísérlet tétetett az iránt is, hogy a nagyobb fiú- 
növendékek iparosokhoz járjanak ki a délutáni órákban, de mint
hogy a kísérlet nem járt a kívánt eredménynyel, elhatározta a fel
ügyelő-bizottság, hogy az ipari képzés teljesen az iskolai oktatás 
befejezése utáni időre halasztassék.

Mint a fentiekből kitetszik, az iskola — bár kis keretben — 
teljesen szakszerűen volt szervezve és így fennállása és fejlődése 
biztosítva volt.

1894—95. tanévtől kezdve az iskolát Éliás Jakab vezeti, a ki 
1891-ben megszerezte a siketnémák oktatására képesítő oklevelet 
és a ki az 1886—87. tanévtől kezdve az 1894—95. tanévig a 
siketnémák temesvári iskolájában volt alkalmazva.

1897-ben új földszintes épület emeltetett az iskola czéljaira 
2 tanteremmel és igazgatói lakással. Ez épület 1901-ben kibő
víttetett, illetve pótépítkezéssel egy emeletessé tétetett. A felügyelő
bizottság ugyanis — élén Salacz Gyula polgármesterrel — látva 
az iskola gyors fejlődését elhatározta, hogy az iskolát teljes, illetve 
8 osztályúvá fogja fejleszteni.

A felügyelő-bizottság javaslatára a város közönsége 1901. évi 
márcz. hóban tartott ülésből kifolyólag megtette az intézkedéseket 
arra nézve, hogy az immár szűknek bizonyúlt 4 éves épületre 
emelet állíttassék. Ez az 1901. év nyarán tényleg meg is történt. 
Az emeleten nyert 4 tanteremmel, 1 rajzteremmel és tanári szobával 
együtt az iskola most hat tanteremmel, 1 rajzteremmel, 1 igazgatói 
irodával, 1 tanári szobával, 1 munkateremmel, 1 igazgatói lakással,
1 szolgai lakással és megfelelő mellékhelyiségekkel bír, melyek a 
modern paedagogiaí, egészségügyi és építészeti követelményeknek 
teljesen megfelelnek. Megjegyzendő, hogy a vízvezeték, csatornázás 
és légszeszvilágitás is be van vezetve az épületbe. Két egyelőre még 
használaton kívül álló tanterem kivételével, a többi helyiségek 
czélszerű bútorzattal is be vannak rendezve.

Arad város közönsége a legutóbbi rövid 4 év alatt mintegy
40,000 K-át áldozott erre az iskolára, mely tulajdonképen csak
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csekély mértékben szolgálja a város érdekeit, a mennyiben a jelen
legi négy osztály növendékei közül csak mintegy negyedrész aradi 
illetőségű, a többi ellenben vidéki.

Hogy az iskola az utóbbi években oly gyors fejlődésnek 
indult, az főleg Salacz Gyula polgármester, mint felügyelő-bizott
sági elnök fáradhatatlan buzgóságának köszönhető és a jelenlegi 
igazgató érdeméül tudható be.

Az 1901— 1902. tanévben ez intézetben a növendékek száma 
I., II., III., IV. és VI. osztályba sorozottan 36 volt.

5. Siketnémák kaposvári intézete.

Ez intézet 1897. őszén nyílt meg. Az intézet alapját tulajdon
képen az a magán-iskola képezte, melyet Milankovits Mihály írnok 
Somogymegye és Kaposvár város támogatásával létesített 1885-ben. 
Nevezett 1869-től 1888-ig írnoki, 1888-tól 1893-ig telekkönyv
vezetői minőségben volt alkalmazva Kaposvárott. Az 1886—87. tan
évben M. már 8 siketnémát tanított az elemi iskolában. Naponta 
4 órát szentelt a siketnémák tanítására s e mellett felesége a női 
kézimunkát tanította naponként 2 órán át. M. 1888. év elején 
Tabra helyeztetett át, de a somogymegyei főispán és a közoktatás
ügyi kormány indokolt felterjesztése, illetve közbelépése alapján 
— nehogy az iskola fennállása veszélyeztessék — nemsokára ismét 
visszahelyeztetett Kaposvárra. Ekkor az iskola pénzalapja a gyűj
tésekből már 2961 frt 15 kr.-t tett ki. M. 1890-ben Váczon szak
vizsgára jelentkezett, de oklevelet nem sikerült szereznie. Az iskola 
évről-évre szépen fejlődött, úgy, hogy 1891-ben a növendékek 
száma már megközelítette a 30-at.

Az 1891—92. tanévben már 31 növendéke volt az iskolának, 
a kik 5 osztályba sorozva a szellemi oktatáson kívül még kosár
fonás, lombfiirészelés és női kézimunkákban képeztettek. A tanerők 
száma 6 volt, u. m. a vezető-tanító és 5 óraadó. Ekkor a Rökk- 
Szilárd-alapból 300 frt áll. segélyt kapott az iskola.

1892-ben névtelen feljelentés alapján vizsgálat indíttatott M. 
ellen. Időközben olyan szabálytalanságok fedeztettek fel, a melyek 
szükségessé tették az iskola ideiglenes beszüntetését. Ez 1895. 
május végén meg is történt és M. egyidejűleg eltiltatott a gyűj
tések eszközlésétől is. A főispán felterjesztésére a közoktatásügyi 
kormány 500 frtot engedélyezett az iskola újonnan alkalmazandó 
tanítója részére és egyszersmind kilátásba helyezte, hogy e czímen 
1896-tól kezdve 1000 frtot fog folyósítani.
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Az 1896—97. tanévben igazgató-tanács alakult Somogy-vár- 
megye vezető férfiaiból, mely czéliil tűzte ki, hogy a Kaposvárott 
létesítendő siketnéma-intézet szervezési munkálatait megkezdje. 
Tallián Gyula főispánnak, mint az ig.-tanács elnökének felhívására 
Kaposvár város tanácsa a felállítandó intézet számára 3 évre helyi
séget és az emelendő intézeti épület czéljaira 1000 négyzetöl telket 
ajánlott fel. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a maga 
részéről kirendelte a szervezés munkálataihoz Kiinda Kálmánt, a 
siketnémák váczi intézetének tanárát. Ekkor a szervezés munkálatai 
tovább folytak. A város által felajánlott és kitatarozott épület 1 helyi
sége tanteremmé rendeztetett be. A dunántúli törvényhatóságokhoz 
felhívás intéztetett, hogy a megyéjükben szegénysorsú siketnémák 
részére alapítványokat létesítsenek. 10 növendék felvételére pályázat 
hirdettetett stb. Ily előzmények után 1897. őszén megnyílt az inté
zet, melynek vezetője Kiinda Kálmán lett.

Az intézet szükségleteinek fedezésére a gyűjtést az igazgató- 
tanács beliigyministeri engedélylyel 1897. okt. 15.-én megkezdte. 
A Milankovics által gyűjtött összegből az intézet 3000 frtot vett át. 
A gyűjtött összeg, leszámítva belőle az igazgatói lakbért, a vár
megyék segélyét, Somogy-megye 6000 K. alapítványát, a községek 
hozzájárulását és az áll. segélyeket is 1901. év végén tisztán
39,000 K.-t tett ki.

Ebből az összegből az igazgató-tanács az emelendő új inté
zeti épületnek mintegy 74,000 K.-nát kitevő költségeihez 26,000 koro
nával járul hozzá. A még hiányzó összeget az igazgató-tanács a 
váczi intézet pénz-alapjából veszi kölcsön, melynek törlesztésére a 
kormány évenként megfelelő összeggel segélyezi az intézetet. Ez 
alapon a város által ajándékozott telken az áll. főgymnasium és a 
m. áll. vasutasok internátusa közelében 1902. év május havában 
kezdetét vette az építkezés és 3 hó alatt befejezést nyert. Az épület 
egyemeletes souterrainnal. Beosztása a következő: a souterrainban 
van 3 slőjdterem, fa-, szénkamra és szolgalakás; a földszinten van 
tornaterem, tanszertár, tanácsterem, igazgatói iroda és lakás; az 
emeleten vannak a tantermek, rajzterem, női kézimunka-terem stb. 
Az intézet elejétől fogva externátus volt s e jellegét az új épület
ben is megtartja. A folyó 1901—1902. tanévben 5 osztálya volt az 
intézetnek 4 tanerő vezetése mellett 43 növendékkel. Az 1902—1903. 
tanévre még egy új tanerőt kap az intézet.
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6. Síketnémák kolozsvári orsz. intézete.

1887. április 14.-én Kolozsvárt a városház tanács-termében 
Szvacsina Géza tanácsos kezdeményezésére értekezlet tartatott egy 
létesítendő siketnéma-intézet érdekében. Szvacsina ez ügyben indo
kolt előterjesztést tett és tudatta az értekezlettel, hogy Hegedűs 
Sándor országgyűlési képviselőtől azt az értesülést szerezte, hogy 
a közoktatásügyi kormány hajlandó tanerőt adni, ha a város a 
létesítendő intézet számára ideiglenes helyiségről és a felszerelésről 
gondoskodni fog. Az értekezlet egyhangúlag elfogadta az intézet 
létesítésének eszméjét és megbízta az előadó-tanácsost, hogy a 
szükséges adatokat szerezze be és az ügyet minden képen előkészít
vén, tegyen részletes javaslatot a tanácsnak. Az értekezlet határo
zatához rövid egymásutánban hozzájárultak a tanács, a szakbizott
ságok és a városi közgyűlés is. 1887. május 21.-től 1887. nov. 
20.-ig, tehát 6 hónapig folyt az adatgyűjtés az ország keleti részé
ben élő siketnémákról. A beszerzett adatokat Szvacsina statistikailag 
feldolgozta és közzétette a kolozsvári lapokban. A jelzett kimutatás 
meggyőzte a közvéleményt és a hatóságot a siketnéma-intézet fel
állításának szükséges és sürgős voltáról. így az eszme napról-napra 
népszerűbbé lett Kolozsvárott. 1887. szeptember 22.-én Ö-Felsége 
/. Ferencz József király meglátogatván a várost, tudomást vett a 
fentjelzett mozgalomról s mint első alapító 300 frtot adományozott 
az eszme megvalósítására. A város kapott az alkalmon és az 
Ö-Felsége tiszteletére rendezett népünnep jövedelmét, 1522 frt, 
50 kr.-t szintén a létesítendő intézet javára ajánlotta fel.

Szvacsina az adatgyűjtési előmunkálatokkal teljesen elkészülvén, 
1887. nov. 20.-án részletes javaslatot terjesztett a városi tanácshoz, 
melynek alapján a város közönsége felterjesztést intézett a köz- 
oktatásügyi ministerhez, aki 1888. márczius 18.-án meleghangú 
leiratban válaszolt és tudatta a várossal, hogy az ajánlatot elfogadja 
és a létesítendő intézethez OIgyál János, váczi tanárt rendeli ki 
szolgálattételre.

Olgyai János 1888. május 31.-én érkezett Kolozsvárra és a 
siketnéma-intézet szervezési munkáját Szvacsina előadóval meg
kezdette. A végrehajtó felügyelő-bizottság is megalakúit időközben 
és 1888. jún. 11.-én megtartotta első gyűlését, melyen a többek 
között az országos gyűjtés megkezdése és az intézetnek 1888. 
szept. 1.-én való megnyitása határoztatok el. Az oktatás 1888. szept. 
3.-án 8 siketnéma-gyermekkel csakugyan kezdetét is vette egy a 
Külmonostor-útcza 16. szám alatt kibérelt házban. Olgyai már
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5 és v2 hónapig tartó tanítás után, 1889. február 17.-én nyilvános 
vizsgálatot tartott az iskola helyiségében, melyről a következő fel
jegyzést olvashatjuk az intézet értesítőjében: „Nem lehet azt az 
érdeklődést leírni, a mely Kolozsvár nemesszívű közönségében az 
általa teremtett siketnéma-iskola első vizsgája iránt nyilvánult. Az 
iskola minden helyisége, még Olgyai magánlakásának szobái is, 
sőt a vizsgateremhez vezető nyílt folyosó ablakai előtti tér is el 
volt foglalva annyira, hogy a téli idő daczára az ablakokat is ki 
kellett tárni, hogy a kiinnlevők is hallhassanak valamit a vizsgából".

A város fokozatosan minden évben emelte az intézet részére 
megszavazott segélyét, sőt 1893. óta, midőn az intézet háza fel
épült, 1600 frt évi állandó segélyt biztosított az intézetnek, mely 
később évi 2000 írtra emelkedett. Az orsz. gyűjtés is szép ered
ménynyel folyt s az áll. segély is évről-évre emeltetett. A minister 
felterjesztésére Ö-Felsége megengedte 1889. jan. 27.-én kelt leg
felsőbb elhatározásával, hogy az erdélyi siketnéma-alap fölös jöve
delmeiből 2 alapítványi hely rendszeresíttessék az intézetnél s ezen
felül a váczi intézetnél levő 2 másik erdélyi alapítvány is áttétessék 
Kolozsvárra. Ilyenformán az intézet fennállása és fejlődése kellően 
biztosíttatott. A gyűjtés 1889. év végéig 11413 írttal növelte az inté
zet vagyonát. Az első évben csak bejáró növendékei voltak az inté
zetnek, de már a következő évben vidékiek is vétettek fel, a kik 
Olgyai vezető-tanárnál laktak az intézeti épület felavatásáig.

Az előadó 1890. ápr. 14.-én megvásárolta az intézeti épület szá
mára alkalmas 8062 méternyi telket 6250 írtért. 1891. nov. 28.-án kelt, 
52058. sz. min. rendelettel Olgyai igazgató czímmel ruháztatott fel. 
Időközben a tanerők, valamint a növendékek száma is folyton sza
porodott. 1891. év végéig a kiadások levonásával 20971 frt 51 krra 
növekedett az intézet vagyona. A míg az intézet a kormány támo
gatása mellett tanügyi tekintetben fokozatosan fejlődött, egyeseknek 
és a nagyközönségnek jótékonyságából vagyonilag folyton gyara
podott; a felügyelő-bizottság gondoskodott arról, hogy az alap
szabályok az internátusra berendezendő s már építés alatt álló 
intézetre való tekintettel megfelelőleg módosíttassanak. Az új alap- 
szabályzat az 1893. évi április 7.-én kelt, 9089. sz. m. rendelettel 
megerősíttetett.

A felügyelő-bizottság 1891. május. 19.-én arra kérte a minis- 
teriumot, hogy egy korszerű intézeti épület emelésére 25,000 frtnyi 
kölcsönt engedélyezzen, mely kérelem kedvezőleg intéztetett el. Ez 
alapon az építés 1892. júl. 12.-én kezdetét vette és egy év alatt
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az épület készen állt úgy, hogy 1893. szept. havában már az új 
épületben kezdődött meg a tanítás. Az emeletes épület teljes be
rendezéssel együtt 70078 írt 43 krba került, mely összeg a fent 
jelzett áll. kölcsönből és a gyűjtésekből fedeztetett. Az új épület 
1893. okt. 29.-én nagy ünnepélyességgel avattatott fel.

1894-ben Olgyai János igazgató saját kérelmére Váczra helyez
tetett át és helyébe a kormány Váczról Taritzky Ferencz tanárt 
nevezte ki igazgatóvá.

1894. őszén az ipari képzés is meghonosíttatott az intézetben, 
mely czélból a nagyobb fiúk számára szabó- és czipész-mühely 
rendeztetett be.

A kolozsvári intézetet több ízben érte kitüntetés. így 1895. 
szept. 22.-én meglátogatta Ö-Felsége /. Ferencz József király; nov. 
4.-én pedig Wlassics Gyula kultuszminister és Zsilinszky Mihály 
államtitkár, stb.

Az intézetnek az 1901 1902. tanévben 40 növendéke volt,
a kik közül 36 bennlakó és 4 bejáró volt.

7. Siketnémák budapesti áll. iskolája.

Ezen iskola keletkezésének történetét 1889-re lehet visszavinni. 
Rémi Róbert székesfővárosi tanácsos ugyanis a főváros azon évi 
febr. közgyűlésén a székesfővárosi elhagyatott siketnémák érdekében 
felemelvén szavát, indítványozta, hogy azok számára a főváros 
valamelyik iskolájánál egy tantermet rendezzen be, vagy ha ez 
nem kivihető, az esetben gondoskodjék, hogy a fővárosi siketné
mák megfelelő alapítványok létesítésével már az 1889—90. tan
évtől kezdve valamelyik s. n. intézetben oktatásban részesüljenek. 
A tanács azon véleményben volt, hogy a főváros külön iskola fel
állítására nem kötelezhető; a közgyűlés azonban kimondotta, hogy 
az 1889—90. iskolai év elején az összes fővárosi tanköteles korú 
siketnémák tanításáról gondoskodás történjék. Ugyanekkor történt, 
hogy Deutsch Sámuel a budapesti izr. hitközség elnöke és Krene- 
dics Ferencz váczi s. n. int. igazgató egy-egy javaslatot terjesz
tettek be arra nézve, hogy miként történjék gondoskodás a fővárosi 
elhagyatott siketnémákról. Az előbbi azt ajánlotta, hogy a buda
pesti izr. s. n. intézetben helyeztessenek el évi 250—250 frt költ
séggel, az utóbbi ellenben külön iskola felállítását javasolta. A 
közjótékonysági bizottság 1889. jún. 17.-én tartott gyűlésében a 
fentemlített közgyűlési határozatra támaszkodva tárgyalás alá vette 
a Deutsch- és Krenedits-féle javaslatokat s a többség határozaté-
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val szemben az előbbiét ajánlotta elfogadásra. A tanács csak feltéte
lesen járult hozzá e javaslathoz és kérdést intézett a kormányhoz 
az iránt, hogy vájjon a váczi intézetben ugyanazon költség mellett 
nem lehetne-e több siketnémát elhelyezni, mint a mennyit az izr. 
intézet befogadhatott volna? A kormány Krenedits véleményének 
meghallgatása után kedvező feleletet adott a tanácsnak. így történt 
aztán, hogy a székesfőváros az 1890. évi tavaszi közgyűlésén 
12 budapesti illetőségű siketnéma növendék részére évi 2400 frtot 
szavazott meg oly czélból, hogy azok a váczi intézetnél 8 éven át 
képeztessenek. Krenedits azonban nem hagyott fel azzal az esz
méjével, hogy Budapesten az izr. intézeten kívül még egy iskola 
létesíttessék a s. n. számára és mindenképen törekedett ennek 
megvalósítására. Mindenek előtt a tanerők szaporításáról kellett 
gondoskodni, azért illetékes helyen javasolta, hogy a Paedagogium- 
beli tanítójelölteket alkalmas módon a siketnémák tanítására is ki 
kell képezni. Ennek folyamányakép 1900. nov. 10.-én meg is nyílt 
a budai Paedagogiumban a „Siketnémák oktatására képesítő (elmé
leti) tanfolyam11, melynek vezetője Scherer István váczi s. n. int. 
tanár lett. Egy év múlva belátták az illetékes körök, hogy az egy
oldalú elméleti képzéssel a tanfolyamnak nincs czélja és azért a 
tanfolyam mellé egy siketnéma gyakorló-iskola állíttatott fel. E 
gyakorló-iskola, mely a siketnémák mostani budapesti áll. isko
lájának az alapja, az állam és a székesfőváros közös hozzá
járulásával internatusi jelleggel 1891. decz. 1.-én tényleg meg is 
kezdette működését e czím alatt: „A siketnémák oktatására képe
sítő tanfolyam gyakorló-iskolája''. Az iskola dologi ügyeinek veze
tésére egyszersmint külön alapszabályzattal felügyető-bizottság is 
küldetett ki és megállapíttatott az iskola és tanfolyam szervezeti 
szabályzata is, mely nyomtatásban az iskola 1897—98. tanévi 
értesítőjében olvasható.

Miután az 1895—96. tanévben a váczi intézetnél újjászer- 
veztetett a tanítóképzés, a budai hasonló tanfolyam feleslegessé 
vált s így már egy évvel előbb beszüntettetett.

Ezzel azonban a gyakorló-iskola nem szűnt meg, hanem mint 
önálló siketnéma-iskola tovább fejlődött. Az iskola 1896. őszén a 
pesti oldalra helyeztetett át. A fővárosi siketnémák segélyezésére 
alakult „Szeretet“ egyesület 1902-ben megszüntette az internatusi 
jellegű asylumot s az ott levő növendékekeket magánházakban 
helyezte el. Tehát az iskola jelenleg tiszta externatus. Az iskola 
fenntartásához 1897-ig a főváros évi 4000-, az említett évtől kezdve
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pedig évi 5200 írttal járul hozzá; a többi kiadásokról az állami 
költségvetésben történik gondoskodás.

Az iskola vezetésében ez ideig két ízben történt személyvál
tozás. A közoktatásügyi ministerium ugyanis 1897. jan. 26.-án az 
iskola eddigi vezetőjét Scherer Istvánt és Borbély Sándort, a siket
némák váczi intézetének tanárát kölcsönösen áthelyezte. Ez időtől 
kezdve az 1898—1899. tanév végéig Borbély igazgatta az iskolát; 
az 1899—1900. tanévtől pedig Egyiid Lajos, a váczi intézet tanára
vette át az igazgatói teendőket.

Az iskola az 1901—1902. tanév végéig bérházban volt el
helyezve, de a következő tanévben már saját új otthonába költözik. Az 
állam és a székes-főváros között az építkezés ügyében történt tárgya
lások eredménye ugyanis az lett, hogy a főváros a Vili. kerületben 
a Mosonyi- és Festetich-útczák sarkán lévő 255 négyszögölnyi ház 
telket az államnak átengedte, melyen az intézet palotaszerü új épü
lete az 1901 — 1902. tanév folyamán teljesen elkészült. Ez épület
ben a siketnémák oktatására szolgáló 8 tantermen, az igazgatói 
lakáson és a szükséges többi helyiségeken kívül még az állami 
kisegítő-iskola és a dadogok és egyéb beszédhibákban szenvedők 
állami tanfolyama bír helyiséggel. Az 1901-1902. tanévben 6 osz
tálya és 67 növendéke volt az iskolának.

8. Síketnémák és vakok áll. segélyezett kecskeméti intézete.

A gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa 1900. év elején 
a siketnémák és vakok oktatásának általánosítása érdekében fel
hívást és tervezetet dolgozott ki, melyben a tanköteles korú siket
némák és vakok számbeli adatainak feltüntetése mellett megjelölte 
azokat a módozatokat, a melyek szerint megfelelő iskolák és inté
zetek a legkönnyebben és legczélszeriibben volnának felállíthatok. 
E felhívás megküldetett az összes hazai, városi és megyei törvény- 
hatóságoknak, egyházi főhatóságoknak és hírlapoknak. E tervezet 
alapján Kada Elek kecskeméti polgármester javaslatot dolgozott ki 
egy Kecskeméten felállítandó intézet érdekében. A tanács a polgár- 
mester javaslatát elfogadván, azt a városi közgyűléshez terjesztette 
be. Kecskemét város törvényhatósági bizottsága 1900. jul. 7.-én 
tartott közgyűlésen vette tárgyalás alá a tanács 13965. sz. javas
latát és ahhoz hozzájárulván, kimondotta, hogy hajlandó a siket
némák és vakok számára intézetet állítani, illetve annak helyisé
géről és fenntartásáról gondoskodni, ha az állam a kecskeméti és 
környékbeli 6—15 éves siketnémák tanításáról és ugyancsak a
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kecskeméti és környékbeli vakok ipari foglalkoztatásáról a szüksé
ges számú tanerők fizetésének elvállalása által gondoskodik. Egy
úttal kimondotta a közgyűlés azt is, hogy az intézet egyelőre exter- 
natusi jelleggel már 1900—1901. tanévben megnyitja és az intézet 
fejlesztését 6 osztályig tervezi, de a fejlesztéshez szükséges segít
séget, valamint a jelzett tanévre 2 tanerő kirendelését az államtól 
kéri. Kecskemét város törvényhatóságának jelzett tartalmú felter
jesztését a vallás- és közoktatásügyi in. kir. minister 1900. aug. 
3.-án kelt, 54119. sz. rendeletében elfogadta és a létesítendő inté
zethez Németh Lászlót, a siketnémák budapesti intézetének tanárát 
rendelte ki, megbízván őt egyszersmind a kettős czélú intézmény 
szervezésével és a tanítási teendők végzésével is. Kijelentette egy
úttal a minister, hogy a vakok iskolája részére iparos-mester ki
rendelése iránt a tanév elején, akkor fog intézkedni, ha az iskola 
szervezésének előkészítése befejeztetvén, eziránt hozzá jelentés 
tétetik. Kijelentette továbbá, hogy az iskola és a növendékek dologi 
szükségleteinek megszerzése társadalmi feladatnak tekintendő; az 
ez irányú mozgalom megindítása és fenntartása czéljából tehát a 
már fennálló hasonló intézmények mintájára felügyelő-bizottság 
szervezendő.

Miután ilyen formán az intézet létesítését illetőleg az állam 
és a város között teljes megállapodás jött létre, az intézet 1900. 
szept. elsején Németh László vezetésével megnyílt.

Már az első tanévben annyi növendék jelentkezett felvételre, 
hogy egy második tanár kinevezése is szükségessé vált és e czél- 
ból 1900. nov. 1.-én a siketnémák temesvári intézetétől V'ölker 
József rendeltetett az intézethez kisegítőül. Időközben a felügyelő
bizottság „siketnémák gyámolító-egyesülete“ létesítéséről is gondos
kodott, mely a gyűjtéseket eszközli. A vakok mesterségre való okta
tása 1901. jan. 15.-én kezdődött el Székelyt Sándor kosárfonó
mester vezetése mellett. Az intézetnek az 1901—1902. tanévben 
3 siketnéma osztálya van és 31 növendéke. A vakok ipari foglal
koztatójába 11 vak egyén vétetett fel. Az 1902—1903. tanévben az 
intézeti tanerők száma 4-re emelkedett.

9. Síketnémák és vakok áll. segélyezett szegedi intézete.

Hogy ki vetette fel először egy Szegeden létesítendő intézet 
eszméjét, az nem állapítható meg egészen bizonyosan.

Valószínű, hogy Glausz J. képezdei tanár, a ki 1868-ban 
Verseczről Szegedre helyeztetett át s a ki Verseczen annak idején

v

99



több éven át foglalkozott siketnémák tanításával: új működése 
helyén is igyekezett megnyerni az intéző köröket a siketnéma- 
oktatásügynek. (Lásd bővebben az előbbi fejezetben!)

A múlt század 80-as éveinek elején Fekete Károly, a váczi 
intézet akkori igazgatójának javaslatára közoktatásügyi kormányunk 
nagyobb arányú mozgalmat indított meg a siketnémák oktatásának 
népszerűsítése és általánosítása érdekében. Bizonyára ennek tulaj
donítható, hogy 1882. táján Kovács Albert szegedi gyógyszerész, 
a ki mint iskolaszéki elnök Szeged város tanügyének fejlesztése 
körül nagy érdemeket szerzett: küldöttséget vezetett az akkori köz- 
oktatásügyi ministerhez azzal a kéréssel, hogy létesítsen a siket
némák számára Szegeden intézetet. Ez a kezdeményezés azonban 
nem járt eredménynyel.

A szegedi kath. tanítóképezde igazgatója Szabó Mihály 1885-től 
a 90-es évek közepéig foglalkozott 1 — 1 siketnéma tanításával, 
hogy megismertesse a képezdei növendékeket ez oktatási ággal, de 
nagyobb eredményeket nem tudott felmutatni. (Lásd bővebben az 
előbbi fejezetben!)

1886. táján Lévay Ferencz, csongrádmegyei tanfelügyelő kez
dett foglalkozni, egy Szegeden létesítendő siketnéma-intézet esz
méjével s ebben a tárgyban érintkezésbe is lépett a váczi intézet 
akkori igazgatójával Fekete Károlylyal, a ki meg is adta neki a 
szükséges felvilágosításokat, sőt kijelentette, hogy szükség esetén 
Váczról „egy kiváló tanár rendelkezésre áll“. Az eredmény azonban 
ezúttal is elmaradt.

1889. szept. 29.-én Roboz József, az aradi siketnéma-iskola 
akkori igazgatója a „Csongrádmegyei Tanító-egyesület" Szegeden 
tartott gyűlésen előadás kíséretében bemutatta 6, ötödosztályos 
növendékét. Az előadás és gyakorlati tanítás olyan hatással volt a 
jelenlevő nagyszámú hallgatóságra, hogy azonnal gyűjtést indít
tatott egy Szegeden létesítendő siketnéma-intézet javára; az 
időközben is folytatott gyűjtés 1900-ig 15000 koronát ered
ményezett. Másnap, szeptember 30.-án a város törvényhatósági 
bizottsági közgyűlésen dr. Polgár Sándor indítványára a következő 
határozat hozatott: „Azon sajnos jelenséget sem hagyván figyelmen 
kívül, hogy a tanköteles siketnéma gyermekek száma Szegeden 
23-at tesz ki, kik túlnyomóan a legszegényebb néposztályhoz tar
toznak, a mennyiben a város közönsége részéről iskoláztatás és 
istápolyban nem részesíttetnek, nemcsak a legszomorúbb sorsnak 
néznek eléje, hanem később úgyis a város terhére fognak lenni:
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a törvényhatósági bizottság készséggel járul hozzá a szerencsét
lenek támogatásához és ehhez képest már most 1000 frtnak elő
irányzását határozza el oly czélból, hogy a mennyiben Szegeden a 
siketnémák oktatása és kiképeztetése tekintetében bármi úton-módon 
intézkedés fog tétetni, ahhoz a város közönsége a saját részéről 
említett összeg erejéig hozzájárulhasson“.

A mint az előadottakból kitűnik, az 1889-ben indított érne 
mozgalom tekinthető az első komoly lépésnek, mely hamarosan 
eredménynyel járt volna, ha a lelkesedés tüze a szegedi intéző 
körökben oly hamar ki nem alszik vala. A vallás- és közoktatás- 
ügyi ministernek a közoktatás állapotáról szóló és az országgyűlés 
elé terjesztett tizenkilenczedik jelentésében (1900.) erre vonatkozólag 
ez olvasható: „Némileg elszomorítólag hat Szeged. Ott is volna 
már esetleg egy kis iskola, ha az intézők a megkezdett úton tovább 
haladtak volna. A ki Á-t mondott, attól a B-t is várják. A lelke
sedés tüze ott hamar lelohadt".

A 90-es évek közepe táján többen tettek kísérletet az iránt, hogy 
a szegedi siketnéma-intézet létesüljön. így Scherer István, a budai 
paedagogiummal kapcsolatos siketnéina-gyakorlóiskola akkori veze
tője és Wentzel József temesvári községi iskolai tanító rövid idő
közökben javaslatot nyújtottak be a városhoz e tárgyban és több 
ízben személyesen is megjelentek a helyszínén, hogy az intézőkörö
ket eszméiknek megnyerjék, de kísérleteik eredménytelenek maradtak.

Azok a tárgyalások, a melyek végre a kívánt eredménynyel 
jártak Klug Péternek, a budapesti áll. siketnéma-iskola akkori taní
tójának 1900. febr. 5-én Tóth Gyula törvh. biz. tag útján dr. László 
Gyula h. polgármesterhez és febr. 25.-én dr. Lázár György orsz. 
gyűl. képviselő útján Szeged város tanácsához intézett memorandu
mával vették kezdetüket. Miután sikerűit az ügynek megnyerni a helyi 
sajtót és a város befolyásosabb egyéneit, többek között dr. Lázár 
Gyula orsz. gyűl. képviselőt, dr. Lázár György helyettes polgár- 
mestert, dr. Tóth Pál főjegyzőt, dr. Sziverry László és Tóth Gyula 
törvh. bizotts. tagokat, valamint dr. Tergina Gyula tanfelügyelőt, 
a kik mindnyájan buzgón fáradoztak az intézet létesítésén: Klug 
a megindított mozgalomról jelentést tett a szaktanácsnak.

A szaktanács 1900. június hó folyamán megküldötte a városi 
elöljáróságnak a minister 22930. számú rendeletével a gyógypaed. 
intézetek létesítése czéljából kiadott felhívást és tervezetet, hogy 
az a további hivatalos eljárás kiindúló-pontját képezhesse.

A város rövid időközökben 2 ízben is küldött bizottságot a
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vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz ez ügyben, mely bizottság 
dr. Nárai Szabó Sándor ministeri osztálytanácsossal — a ki az 
intézet létesíthetését elejétől fogva rendkívüli jóindulattal segítette 
elő — megegyezésre jutván, ez alapon a város közgyűlése 1901. 
évi jan. hó 17.-diki üléséből kifolyólag felírt a vallás-és közokta
tásügyi ministerhez, kérvén, hogy létesítsen Szegeden intézetet a 
siketnémák és vakok részére, felajánlván a maga részéről:

1. 4 évre ideiglenes helyiséget;
2. az emelendő intézeti épület részére ingyen telket;
3. egyszersmindenkorra 16,000 koronát;
4. évi 1000 korona segélyt, ha viszont az állam gondoskodik 

a tanerőkről, épületről és annak felszereléséről.
A kormány elfogadván a város eme ajánlatát, 1901. ápr. 5.-én 

leküldötte dr. Nárai Szabó Sándor min. osztálytanácsost és Borbély 
Sándor szaktanácsi előadót, hogy a felajánlott telkeket tekintsék 
meg. Legczélszerübbnek találtatván a Bécsi-körűt 36., 38. és 40. 
számú egyesített telek, azt a város 1901. ápr. 20.-iki közgyűlésén 
át is engedte az intézet czéljaira.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1901. jún. 18.-án 
értesítette a várost, hogy az intézet létesítését engedélyezi a város 
ajánlata szerint abban az értelemben, hogy az intézet fűtéséről, 
világításáról, tisztántartásáról s egyéb dologi kiadásáról a város 
tartozik gondoskodni; a növendékek eltartási költségei a város 
hozzájárulásából és társadalmi úton lesznek fedezendők. Egyben 
kiküldte a minister az intézet szervezésére és vezetésére Klug 
Pétert.

1901. júl. 25.-én megalakult a felügyelő-bizottság, mely az 
ügyeket annyira előkészítette, hogy 1901. szept. 1.-én egy osz
tállyal és 13 növendékkel meg lehetett nyitni az intézetet. Az 
1902—1903. tanévben 2 osztályban már 26 növendéke lesz az 
intézetnek, mely fokozatosan 8 osztályúvá fejlesztetik. 1903-ban a 
vakokat gyámolító orsz. egyesület támogatásával megnyílik a vakok 
foglalkoztatója is, melyben a növendékek kosárfonást, székfonást 
és kefekötést fognak tanulni és elméleti képzésben is fognak 
részesülni.

Az intézet jelenleg egy, a város tulajdonát képező iskola- 
épületben van elhelyezve, de már 1903-ra felépül az intézet állandó 
otthona, a mely 2 teljesen elkülönített épületből fog állani; egyik 
a siketnémák, másik a vakok részére szolgálván helyiségül.
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10. Síketnémák és vakok jolsvai intézete.

Jolsva város képviselő testületé 1900. szeptember havában 
bizottságot küldött ki azzal a megbízatással, hogy a szaktanácsnak 
már többször említett „Felhívás és tervezet" czímű tájékoztató és 
buzdító iratát tanulmányozván, arról véleményes jelentést terjesz- 
szen elő. Egyúttal pedig kijelentette a közgyűlés, hogy hajlandó 
gyógypaedagogiai czélra egy 12000 K értékű épületet ingyen át
engedni.

A szaktanács tudomást szerezvén erről, jelentést tett a köz
oktatási kormánynak, hogy Jolsván eredménynyel kecsegtető moz
galom indúlt meg oly czélból, hogy ott a hazai siketnéma-okta- 
tásiigy 100. évfordulóján Cházár András emlékére siketnéma-intézet 
állíttassák fel.

A szaktanács felterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi mi- 
nister 1900. évi nov. 26.-án kelt, 79880. számú rendeletében a 
következőleg intézkedett: „ . . . a szaktanács tájékoztatása végett 
megjegyzem, hogy a Jolsván létesítendő új intézet eszméjét a ma
gam részéről helyesnek és Cházár András emléke iránti kegyeletből 
is megvalósíthatónak tartom. A Jolsva város által felajánlott épü
letben annak arányaihoz mérten esetleg kettős czéllal létesíthető 
intézmény ügyében lépjen az előadó Groó Vilmos tanfelügyelővel, 
mint az ottani viszonyok alapos ismerőjével érintkezésbe s a hely
színi tárgyalásokat az ő közbenjárásával kezdje meg. Megjegyzem, 
hogy a társadalmi actió már most megindítandó lenne, hogy a 
növendékek ellátására szükséges anyagi eszközök az iskola fejlő
dését annak idején ne akadályozzák . . . "

E rendelet vétele után Borbély Sándor, szaktanácsi előadó 
Basilidesz Gusztáv jolsvai polgármesterrel, Groó Vilmos kir. tan- 
felügyelővel, Hámos László gömörmegyei főispánnal, Kubinyi Géza 
országgyűlési képviselővel és Balthazúr János jolsvai ág. h. ev. 
lelkészszel folytatott levélváltás és közös megegyezés alapján 1901. 
márcz. 4.-én megszemlélte a Jolsván felajánlott épületet és ugyan
akkor az intézet létesítésének módozatait illetőleg részletesen tájé
koztatta a képviselő-testület által kiküldött bizottságot.

Az említett bizottság ez alapon kimerítő javaslatot dolgozott 
ki, melyet a város 1901. márczius 16.-iki rendkívüli közgyűlésén 
vett tárgyalás alá és elhatározta, hogy Cházár András emlékére 
Jolsván intézetet létesít a siketnémák és vakok számára. E czélra 
felajánlotta a város kellő közepén fekvő, volt honvédlaktanya tel-
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két a rajta levő épülettel együtt és vállalkozott arra, hogy az épü
letet fokozatosan átalakítja a siketnéma-oktatás czéljaira, vala
mint hogy hajlandó a vakok foglalkoztatására szükséges helyiségről 
és a kosárfonáshoz szükséges fűzfavesszők termeléséről gondos
kodni. Kijelentette továbbá a közgyűlés, hogy az intézet helyi
ségeinek fűtését, világítását és tisztogatását saját költségén fogja 
eszközöltetni. A dologi kiadásokra az első hat évre évenként 1500, 
azontúl pedig évi 1000 K. segélyt szavazott meg és elhatározta, 
hogy az igazgatói lakbér ellenében az intézeti épületben megfelelő 
igazgatói lakásról is fog gondoskodni. Végül kimondatott, hogy a 
szegénysorsú tanulók segélyezésére a város és Gömör-Kis-Hont 
vármegye előkelő férfiaiból társadalmi bizottság fog szerveztétni.

Ez ajánlatok alapján kérelem intéztetett a közoktatásügyi 
kormányhoz, hogy a Jolsván létesítendő externatusos intézet szer
vezésére egy szakképzett egyént küldjön ki s az intézet megnyitá
sát 1901. szeptemberre engedélyezze.

A minister a szaktanács javaslatára 1901. évi jún. 24.-én 
kelt, 33841. sz. rendelettel az intézet szervezésére és vezetésére 
Nécsey Jánost, a siketnémák váczi intézetének tanárát küldötte ki, 
a ki az intézet szervező-bizottságával 3 és fél hó alatt kidolgozta 
az intézeti épület átalakítási tervezetét, megalakította a felügyelő
bizottságot, megkezdette az adománygyűjtést, kihirdette a felvételi 
pályázatot, felszerelte a szükséges tanhelyiséget stb. stb., szóval 
annyira előkészítette az ügyeket, hogy az intézetet 1901. okt. 15.-én 
10 siketnéma növendékkel meg lehetett nyitni.

Azóta kidolgoztatott a felügyelő-bizottság szervezeti- és a 
segélyző-bizottság ügyviteli szabályzata is. Az 1902— 1903. tan
évben újra 10 siketnéma növendéket vesz fel az intézet s ezek 
tanítására új tanerőt nyer az államtól. A közel jövőben tervbe van 
véve a vakok foglalkoztató-műhelyének létesítése is.

A fentjelzett nehány adatból kitűnik, hogy az intézet fejlődése 
eléggé biztosítva van.

11. Siketnémák egri intézete.

Keletkezésének történetét a következő adatok világítják meg:
Skozza Dezső, hevesmegyei kir. tanfelügyelő 1900. január 

20.-án 151. sz. alatt a gyógypaedagogiai intézetek orsz. szakta
nácsa előadójához intézett hivatalos iratában abbeli nézetének adott 
kifejezést, hogy Gyöngyösön, az immár 31 tanítóval bíró áll. elemi
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iskola kapcsán úgy a dadogok és hebegők, valamint a siketnémák 
oktatása is keresztülvihető lenne, amennyiben e czélra volna tanhelyi
ség; tanítandó gyermek is elegendő jelentkeznék, csak szakemberre 
volna szükség. Egyben tájékoztatást kért a további teendőkre nézve.

Borbély Sándor szaktanácsi előadó részletes felvilágosítások 
kapcsán megküldötte a kir. tanfelügyelőnek a szaktanács által 
kiadott „Felhívás és tervezet siketnémák és vakok iskoláinak léte
sítésére" czímű iratot.

Az ez ügyben megindított hosszas levélváltás után 1901. jan. 
19.-én többek között így ír a tanfelügyelő: „ . . . szíves tájékoz
tatása alapján személyesen mentem át Gyöngyösre s megbeszéltem 
a dolgot a város uraival, de nem nyertem ott biztatást oly módon, 
amint arra szükségem volna . . . Egyelőre tehát el kellett ejtenem 
a gyöngyösi programmot s átjöttem Egerbe, mint a hol az intézet 
létesítése talán indokoltabb is. Itt pedig hosszas előzetes tárgyalás 
után tüzetes és terjedelmes memorandumot intéztem a megye tör
vényhatóságához, kérvén, hogy adja át az intézet száljaira a beteg
ápolási alapot (10— 12 ezer korona) és a szegénysorsú siketnémák 
részére biztosítson ellátást az árvaszéki tartalékalapból. Ezt a javas
latot jól fogadták a megyei körökben s hiszem, hogy a közgyű
lésen keresztül is megy s így az intézetnek azonnal tekintélyes 
alaptőkéje lévén, azon megfelelő épület szerezhető . . . írtam a 
városnak is, hogy adjon az intézetnek évenként 1000 korona sub- 
ventiót . . .  Én tehát ennyit végeztem, hogy azonban annak meg
felelő sikere legyen, mindenesetre jónak vélném a személyes lejö- 
vetelt (t. i. az előadó részéről) stb".

Egy hóval később így ír a tanfelügyelő: „F. hó 6.-án 37. sz. 
alatti levelére csak annyit kívánok jelezni, hogy az Egerben léte
sítendő siketnéma-iskola ügye itt jó irányban halad a megoldás 
felé. A vármegye és a város egyaránt melegen fogadták az eszmét 
s így van remény, hogy a mit kértem, meg is adják . . . "

A szaktanácsi előadó 1901. márczius hó folyamán megjelenvén 
Egerben, személyesen ösztönözte a megyei és városi köröket az 
intézet létesítésére.

A megyei közgyűlés 1901. inárcz. 19.-diki gyűlésén tárgyalta 
a tanfelügyelő memorandumát és kimondotta, hogy Egerben áll. 
ségélyzett hevesvármegyei siketnéma-intézetet létesít s ezen hatá
rozat keresztülvitelét egy, dr. Kállay Zoltán főispán elnöklete alatt 
kiküldött bizottságra ruházza át. A költségek fedezéséről követ
kezőképen történt gondoskodás: 1. A betegápolási alap 4010 K
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49 fill. tőkéje végleszámolás után a siketnéma-intézet czéljaira 
fordítandó. 2. Az egri főkáptalannak a váczi siketnéma-intézetnél 
levő alapítványa a hevesvármegyei intézet czéljaira megszerzendő.
3. Az egri érsek által a kolerajárványban elhunytak árvái részére 
létesített segélyalapnak a megyei pénztárban kezelt és jelenleg 
2338 K 88 fillért kitevő pénzmaradványa a siketnémák segélye
zésére fordítandó. 4. A megyei, törzsvagyon-alap kamatjövedel
méből tizenöt évre évi 400 K. síiBventio biztosíttatik. 5. Az 1898. 
évi XXI. t.-cz. 8. §-a, valamint az 51000 —1898. sz. B. M. szabály- 
rendelet 1. §-a alapján Heves-vármegye minden községe a lélek- 
szám aránya szerint évi 5—50 K. hozzájárulásra köteleztetik, 
melynek ellenében azután a községek által eltartani kötelezett siket
némák díjtalanul lesznek a létesítendő intézetben — az alkotandó 
szabályok korlátái között — elhelyezve. 6. Megkerestetnek végül a 
szomszédos vármegyék, hogy siketnémáik neveltetése czéljából 
alapítványokat létesítsenek.

A beltigyminister a megye ezen határozatát jóváhagyta, csupán 
a községek hozzájárulására vonatkozó részt módosította olyképen, 
hogy a községek erre ne köteleztessenek, hanem csakis felhívás 
útján ösztönözendők valamelyes hozzájárulásra.

Eger város képviselő-testülete 1901. évi április 13.-án tartott 
gyűlésében tárgyalván a tanfelügyelő memorandumát, 1902-től kez- 
dődőleg hat évre évi 800 K. segélyt szavazott meg az intézet javára.

Ilyenformán az intézet létesítésének mi sem állván útjában, 
a közoktatásügyi kormány a szaktanács javaslatára 1901. évi 
42077. számú rendeletével Mlinkó Istvánt a váczi intézetből át
helyezvén, őt az egri intézet szervezésével és vezetésével megbízta.

A megyei törvényhatóság 1901. évi 219/IX. számú határoza
tával kiküldött bizottság 1901. aug. hó 14.-én tartott gyűlésében, 
melyben a közoktatásügyi kormány 50767/1901. számú rendelete 
értelmében Borbély Sándor szaktanácsi előadó és Mlinkó István is 
részt vettek; az intézet szervezetének részleteire nézve is megálla
podott s a részben internatusra, részben externatusra tervezett inté
zetnek egyelőre bérházban leendő elhelyezéséről, az alapszabályzat 
kidolgozásáról, a növendékek felvételéről, stb. gondoskodott.

Ez alapon az intézet 1901. okt. 15.-én megnyílt. Növendékei
nek száma az 1901-1902. tanévben 8 volt. A jövő, 1902—1903. 
tanévben új osztálylyal bővül és a tanerők száma egygyel fog 
szaporodni.
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