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Hazai hírek.

A siketnéma -intézeti tanárok cím- és nyugdíj

kérdése.

A s ik e tn é m a intézeti tanárok f . e . ju n , hó 7.-én terjedelmes
memorandumot nyujtottak át a v a l lá s - és k ö z o k ta tá s ü g y í m. kir.
miniszter úrnak, melyben 9 évtizeden keresztül élvezett jogaikba
való visszahelyezésüket kértéle E memorandumra a közelmult na-
pokban jött meg a válasz, amennyiben a miniszter úr a szaktanács
előadója útján a következő leiratot intéztette az összes siketnéma
intézetekhez :

292/1900 szt.

"A siketnémák honi intézeteiben alkalmazott tanítók és taná-
roknak a nyugdíj-ügy és szervezeti szabályzat revideálása tárgyá-
ban Ö-Excellentiájához közvetlenül benyujtott kérelmére vonatko-
zólag a miniszter úr 42653. sz. rendelete alapján szíves tudomás
és további közlés végett tisztelettel értesítem a Tek. lgazgatóságor,
hogy "a míg a jelenlegi nyugdíj törvény életben van, a kérelme-
zők kedvezőbb elbánás alá nem vonhatók."

Egyébként megjegyzi a miniszter úr, hogy a tanítói nyugdíj-
törvény közeli revisiójának kitüzött célja mindenesetre az lesz,
hogy amennyire az országos tanítói nyugdíj és gyám-alap vagyoni
helyzete csak megengedi, az 1891. évi XLIII. 1. cikk .hatáíya alá
tartozó tanítók jogai és kötelezettségei a; 1885. XI. cikk határoz-
mányaival összhangba hozassanak. "

Vácz, [900. nov. 7.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABorbély Sá ndor
sz akt. eléadó.

21



246 Gyógypaedagogiai Szemle .

. E. szaktanácsi leirat mély aggodalmat keltett kartársaink köré-
ben, mivel ezzel a legtöbben elintézettnek vélik a memorandumban
foglalt kérést. Első pillanatra úgy is tünik ez fel, de gondolkozva
csakhamar új remény éled bennünk és kegyelmes urunk atyai jó-
sága és gondoskodása eloszlatja a sötét felhőket és szebb jövőt he-
lyez .kilátásba,

Vagy nem egy szebb jövő reményével kecsegtet-e bennünket
aminisztér úrnak 28.880. sz. magas rendelete, melyben szolgálati
és fegyelmi szabályzat kidolgozására szólitja fel a hazai intézetek
tanári testületeit? Ha a cim- és nyugdíj kérdését a mernorandurnra
adott felelettel szándékozott volna kegyelmes miniszterünk végle-
gesen elintézni, akkor mért hívott volna fel bennünket csak rö-
vid idővel ezelőtt, hogy mi magunk vegyünk tényleges részt a
pragmatika végleges megalkotásában? Hisz mernorandumunkban
elmondtuk mindazt, a mit a most tervezett szabályzatban el aka-
tllllk 'érni' és ha elakart volna zárkózni a jogos és méltányos ké-
rések- teljesítése elől, biztosan tudjuk, nem ez alkotmányos formáját
választotta volna a ránk nézve fontos életkérdés elintézésére, hanem
egy velünk nem törődő és tőlünk távol álló teljesen idegen testületet
bízott volna meg a tervezett kidolgozásával.

Miniszterünk jóságába vetett erős reményünk, a szaktanácsi elnök,
ügyosztályunk vezetőjébe és az orsz. szaktanács tagjaiba helyezett
megdönthetetlen : bizalmunk nem fog megingan~ sohaJIHGFEDCBAJ míg oly al-
kotmányos úton fogják ügyünket intézni, mint a hogy a pragma-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ik a ; ügyét intézik. Reméljünk tovább! Ügyünk igazságos!
Hogy ő nagyméltóságának személyesen átnyujtott terjedelmes

és igaz ügyünket minden oldalról megvilágitó m e r n o r a n d u m o t az
utókor. számára megőrizzük és .hozzáférhetővé tegyük, eredeti szö-
vegezésében örökítjük meg azt lapunkban:
, " Nagyméltóságú Miníszter Úr!

Kegyelmes Urunk!
Fiúi bizalommal járulunk Excellentiád magas színe elé, abban

a tudatban, hogy ha nyiltan, őszintén elmondjuk bajainkat. Excel-
lentiád atyai jóindulatával meghallgat minket. Jelen kérelrnünk be-
nyújtását nemcsak a magunk- és c s a la d u n k r ó l való köteles gondos-
kodás teszi ránk nézve szükségessé és elodázhatatlanná, hanem
ama körülmény is, hogy fárasztó, testünket, lelkünket kirneritő mun-
kánkban ez idő szerint lépten-nyomon zavar bennünket hol e, hol
ama baj; és tudjuk, hogy e bajok megszüntethetők, gyökeresen
orvosolhatok és tudjuk, hogy e bajok megszüntetését, gyökeres
orvoslását Excellentiád jog- és igazságérzetétől, ügyünk iránt szám-
talanszor kimutatott és hálásan tapasztalt szeretetétől bízva remél-
hetjük .

. I902-ben ülí a siketnémák váci intézete és vele együtt a
honi siketnéma-oktatásügy 100 éves jubileumát. Száz év küzdelem-
teljes, nehéz rnunkájának betetőzésén és egyúttal az új évszázad
alapjának megvetésén munkálkodunk ma. Kettős feladatunknak mi
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teljes lelkünkből és minden erőnkből iparkodunk is megfelelni. Ön-
érzettel valljuk, hogy még a legszigorúbb kritika is, ha elfogulatlan,
kénytelen beismerni, hogy az utolsó évtized mutatta fel oktatás-
ügyünk terén a legnagyobb haladást. Rohamos léptekben törtünk
előre Sok tekintetben pótolnunk kellett 90 évnek mulasztásait. Hogy
a leülföldi intézetekkel versenyezhessünk, előbb utól kellett őket
érnünk. Es hálával említjük fel, hogya mit elértünk, csak úgy
érhettük el, hogy Excellentiád minden lépésünkben gyámolítottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m in k e t ,

Alázattal kérjük most Exccllentiádat, hogy a mint tenni ke-
gyes volt a múltban, ruéltóztassék magas kegyelmére méltatni esdő
szózatunkat.a jelenben is, a mi.lőn számtalan bajunk közül csak
a főbbeket bátorkodunk felemliteni, azokat, a mclyek ott rágódva
lelkünkön, előre törekvésünkben folyton gátolnak, nehéz verejték-
cseppekkel áztatott kenyerünket nem egyszer meg is keserítik.

A legmélyebb hódolattal kérjük Excellentiádat, méltöztassék
I . nyugdíjügyünkre vonatkozó 90 évig élvezett jogainkba ben-

nünket visszahelyezni ;
II szervezeti szabályzatainkat alább felsorolt okaink alapján

revideálni.
1 . Nyugdijsérelmünket, mely nyugdíj ügyünk revideálásának alá-

zatos kérésére inditott bennünket, röviden a következőkben fejez-
hetjük ki:

A siketnéma-intézeti tanárok közül azok, kik I802-től 1892-ig léptek
e pályára, 30 évi szolgálat után a középiskolai tanárokkal egyenlő
állami tisztviselői (később az 1885: XL tcikkel szabályozott) nyug-
díjat nyertek és nyernek; azok ellenben, a kik ez időpont után
neveztettek ki, már csak 40JIHGFEDCBAé v i szolgálat után nyerhetnek az
J 875 : XXXIL t.-c alapján számított tanítói nyugdíjat.

Az 1892 'óta Icinevezett tanárok az 1891: XLIII. t.-cikkre való
hivatkozással értesíttetnek a magas Miniszteriumtól, hogy nyugdíj-
ellátásukat a tanítói nyugdíj-alapból fogják nyerni.

Alulírott alázatos folyamodók nem ismerjük az 1891: XLIIL
t . cikknek elözrnényét, alapját képező aktákat, mindazonáltal ama
feltevésből kiindulva, hogy e törvény szerkesztői semmiesetre sem
akarták szándékosan a siketnéma-intézeli tanárok helyzetet rosszabbá
tenni és valószínűleg a törvény megalkotása után kelt helytelen
magyarázás folytán kellett helyzetünk javulása helyett annak ily
rosszabbra fordulását sajgó kebellel látnunk; ama feltevésből kiin-
dulva, hogy im itt egy egész oktatásügy tanári személyzete az
administratiónak esett áldozatául: bizalommal járulunk most Excel-
lentiádhoz, elpanaszolvan e minket ért .sérelmet, mely majdnem eg}'
évszázadig érvényben levő jogunktói foszt meg bennünket minden
igaz ok nélkül; apellálunk Excellentiád jog-, igazság és méltányos-
ság érzetére, atyai jóságátói várván a se~ítséget, kérjük Excellen-
tiádat, méltóztassék ügyünket legmagasabb figyelmére méltatni, meg-
vizsgál ni és végezetül mindnyájunkat megnyugtató bölcs intézke-
dést tenni.
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A J 1. Mindenek előtt legyen szabad idéznünk a szóban lévő
1891 : XLlIL t.-C. 1. §-át: "Az 1875: XXXll. t.-c. 1. és 2. §-ában
elősorolt nyugdíjra jogosítottak közé felvétetnek még a tanítóképez-
dék mellett fennálló gyakorló iskoláknál, az emberbaráti intézetek-
nél, az alsótoku kereskedelmi- és iparos iskoláknál, valamint min-
den, tanfolyarnuknál fogva a népoktatási tanintézetek körébe tartozó
iskoláknal végleges minőségben alkalmazott tanítók és tanítónők :
ha a tanítói hívatal viselésére az 1883: XXX. t.-c. G1. és 62.
§-aiban meghatározott képesítéssel bírnak."

E §-ban két kifejezés van, a melynek alapján sokan a siket-
némák tanárait is a tanítói nyugdíj kötelékébe sorozhatoknak vélik.
Egyik kifejezés ez: "az emberbaráti tanintézeteknél ", - a másik:
"minden tanfolyamuknál fogva a népoktatási tanintézetek körébe
tartozó iskolákrtál végleges minőségben alkalmazott tanítók és tanító-
nők, ha - -" stb.

Az "emberbaráti intézetek" elnevezés megvilágításánál tiszte-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lettel hivátkozunk arra, miszerint az országgyűlés elé évenként ter-
jeszteni szokott miniszteri jelentés már 1872 óta "emberbaráti (és
közművelődési) intézetek" főcím alatt sorolja fel a siketnémák. va-
kok intézeteit, szerétetházakat sth. És mégis az 1875 : XXXI!. t -c.
2. §·ának 3. pontja szerint a tanítói nyugdíjba csak az "árvaházuk
és szerétetházaknak a népiskolai tanítóságra is oklevéllel képesített
nevelői és igazgatói (nevelőnői s igazgatónői)" vehetők fel. A siket-
néma intézeti tanárok ellenben, a kik ez időben elemi képesítéssel
nem bírtak s a kik .mindnyájan állami tisztviselők voltak, termé-
szetszerűleg továbbra is az állami tisztviselőket megillető nyugdíjat
nyerték:

Később, a midőn a szakkörök arról győződtek meg, hogy a
siketnéma-oktatás, mint speciális tudomány, csakis az általános
paedagogia, az általános didactica alapjára építhető fel és nem mint
isolált, az általános paedagogiát figyelemre is alig méltató, titokza-
tos oktatási mód, - e felfogásnak megfelelőleg a hivatalos körök
is eleinte előnyben részesítették azon pályázókat, a kik elemi isko-
lai képesítéssel is bírtak, majd e kelléket elenredhetlen feltételül
állították fel,. úgy, hogy a siketnéma-oktatás terén mind nagyobb és
nagyobb százaléka lett a tanároknak olyan, a kik elemi képesítés-
sel is bírtale Es most, a mikor a siketnéma-oktatás a tanárok kép-
zését illetőleg a helyes útra lépett, úgy látszik, épen e helyes irány
szűlte ama - reánk nézve fölötte sérelmes - állapotot, hogy vagy
a 91-ild törvényt szerkesztők, vagy pedig e törvényt a gyakorlat-
.ban keresztülvivők egyszerűen nem méltatták figyelemre, hogy, a
midőn a siketnéma-oktatás szellemi niveauja szemmelláthatólag
emelkedik, ugyanakkor a tanárok anyagi ellátása, nyugdíj viszonya
a multakhoz képest sülyed. Már most akár a törvény megszerkesz-
tésében, akár annak gyakorlati •.keresztülvitelében idézte tett elő eme
sérelmünk, szerény véleményünk szerint az előidéző eljárása csakis
.avval me~thetŐ,. hogy ezzel a közoktatásügy administratióját vélte
egyszerűbbé, könnyebbé tehetni, olyképen 1. i., hogy a siketnéma-
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intézeti tanárokat, kik a szeretetházi tanítókkal már régótaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y is

egy főcim alatt szerepeltek, nyugdíj dolgában is velük egyenlő elbí-
rálásban kívánta részesíteni.

Hogy pedig e reánk nézve végzetes felfogás tísztán az admi-
nistratió egyszerűsbitését, könnyebbé tevését célozta, legjobban ki-
tűnile abból, hogy ámbár eszerint nyugdíjunkról az 1875 : XXXII.
t.-c. értelmében történik gondoskodás, mégis ügy az 1875.·iki, mint
az 1891. XLIII. t-c.-böl a siketnéma-oktatás terén csupán annyi
hajtatott végre, bogy a tanítói nyugdíj intézetbe való belépésre és
az ebből folyó aránytalanul nagyobb terhek viselésére köteleztetünk,
Sem a két törvény többi része nincs vonatkoztatva reánk, végre
nem hajtatott nálunk, sem pedig a végrehajtásuk tárgyában kiadott
miniszteri rendeletek nem intéztettek hozzánk. Igy:

1. Az 1877 : 5716. sz. miniszteri rendelet szerint az 1875. évi
XXXII. tc. főcélja, hogy azon tanítók és esetleg azok özvegyei és
árvái, kiknek nyugdíjazásáról, illetőleg más ellátásáról eddig vagy
épen nem, vagy nem eléggé volt gondoskodva, ezentúl biztosítva
legyenek.

Az 1877: 5,829. sz. min. rendeletből idézzük a következőket :
"Az 1875: XXXII. t. c. életbeléptetése ama rendezetlen viszonyok
megszüntetését is célba vette, mely szerint az egyházi hatóságok
és egyáltalán az iskolafentartók oly eszközökkel nem rendelkeznek,
melyekkel a tanítókat az általuk alkotott nyugdíjintézetbe kénysze-
rithetnek s így beállhatott azon eset, hogy szamos tanító nyugdíj-
intézetnek egyáltalában tagja sem lett."

A tanítói nyugdíj-törvény e kettős célja nem vonatkoztatható
reánk, minthogy a siketnéma-intézeti tanárok nyugdíjáról ekkor már
volt gondoskodás, még pedig a régi gyakorlat alapján a középiskolai
tanárokával egyenlő elbirálás szerint.

2. Az 1875. XXXII. 1.-c. 2 §. 1. pontja értelmében a nyugdíjra
jogosittoitaknak az 1868-iki népiskolai törvény 133. §-a értelmében
képesített okleveles tanítóknak kell lenniök. '

E szerint a siketnéma-intézethez kinevezett tanárok közül nem
lehetnek tagjai a tanítói nyugdíj intézetnek :JIHGFEDCBA

a ) Azok a tanárok, a kik a siketnémák oktatására képesitő
oklevéllel bírnak, elemi tanítói oklevéllel azonban nem;

b ) a rajztanárok. a kik rajztanári oklevéllel bírnak ugyan,
elemi iskolai tanítói oklevelük azonban nincs;

c ) a kézimunka-tanítónők közül azok, a kik munkatanitónői ok-
levél alapján neveztettek ki, elemi tanítónői képesítéssel azonban
nem birnak.

Ezen most elősoroltak azonban nem léphetvén be a tanítói
nyugdíjintézetbe, az a kényszerhelyzet áll be, hogy végellátásukról.
minthogy kinevezett és hivatali esküt tett- állami tisztviselők, az
1885. XI. t c. szerint kell gondoskodni. A mi ismét viszás álla-'
potot teremtene, mert ilyenformán az a helyzet állana be, hogy
ugyanegy concretuális statusba osztott tanerők közül az egyiknek
előnyösebb végellátásra lenne igénye, mint a másiknak és éppen az
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viselné a tanítói nyugdíjintézet sokkal nagyobb terheit kevesebb
előny re való kilátással, a ki a tanításban is a nemesebb és fáradtsá-
gosabb részt: a tulajdonképeni munkát végzi.

3. Az 1891: XLIII. t. c. értelmében: nA nyugdíj- és gyám-
alap jövedelmei közé felveendő az oly népoktatási tanintézetbe járó
tankötelesek után hozzájárulás címén évenként fizetendő 15 lu, a
mely tanintézetek tanítói az 1875: XXXII. t. c. 2. § a,JIHGFEDCBAí lle tv e ezen
tö rv é n y 1. §-a értelmében a nyugdíjra jogosítottak sorába felvétetrek".

Az 1892: 37,290. sz. v. k ministeri rendeletből való idézet
a következő : "A tanfelügyelők leülönösen figyelmeztessék az iskola-
fentartókat arra, hogy az 1891. XLIII. 1. cz. 10. §·a értelmében fize-
tendő 15-15 krnyi járulék beszedése az 1892/3. tanév kezdetével
múlhatatlanul folyamatba vétessék ".

És mindennek dacára a siketnéma intézetek növendékei mind
mai napig nem fizették e 15 krajcárokat, a minek fizetésére pedig,
ha tanáraik a néptanítói nyugdíj-intézetbe tartoznak, úgy az emlí-
tett §., mint az. 1880: 11,637. sz. v. Ic ministeri rendelet értelmé-
ben a népiskolai tanulókkal egyformán kötelezve lettek volna.

Hasonlóképen nem követeItetett a. siketnéma intézetektől az
iskolafentartók által a törvény értelmében a tanítói nyugdíjalapba
fizetendő 12 frtok befizetése sem.

4. 1893-ban 29,751. sz. a. v. min. szabályrendelet jelent meg
az országban létező összes tanítói állomásokkal egybekötött java-
dalmak megállapítása iránt. Ennek 11. pontja ígyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó l : "Jelen ren-
deletem hatálya alá vonandók nemcsak a népiskolák. hanem a kisded-
óvók és általában úgy az 1868: XXXVllL t.-c. 1. és 2. §§., mint az
189 J : XLIII. t. c. 1. §-ában érintett tanintézetek tanítói és tanítónői ",
- A siketnéma-intézeti tanárokat ekkor sem írták, szárnitották ide.

5. Az 1891 : XLIII. t.·c. végrehajtása tárgyában kiadott v. k.
min. utasítás megemlíti, hogy az állami tanitóképczdék mellett fenn-
álló gyakorlo iskoláknal működö tanítók, a kik az ideig tisztidíjat
fizettek, a törvény értelmében ezután a tanítói nyugdíj-intézetbe
veendők fel. A siketnéma-intézeti tanárokról a szóban levő utasítás
semmiféle megjegyzést nem tartalmaz és mégis egyidejüleg a gya-
korlóiskolai tanítókkal egyenlő elbírálás alá estünk.

6. A szóban lé v ő 1891 : XLIII. t.·c. reánk nézve hátrányes
magyarázatát legjobban megdönti a s ik e tn é r n a - o k ta tá s mai állapota.
A törvény emlí tett két kilétele közül egyik sem. illik reánk.

a ) Excellentiád bölcsen megokolt jelentésében immár a múlt
évben is mint gyógypaedagogiai intézetekról tett rólunk jelentést az
országgyűlésnek.

Ügyeinket is ennek megfelelőleg külön ügyosztály, a gyógy-
paeclagogiai ügyosztály végzi.

b ) A mi pedig a második kisételt (minden tanfolyamuknál fogva a
népoktatási tanintézetek körébc tartozó iskoláknal végleges minőségben
alkalmazott tanítók és tanítónők stb.) illeti, szintén nem vonatkozlat-
ható reánk, mert mi szakiskola s nem népoktatási intézet vagyunk.

Tanügyi dolgainkat Excellentiád bölcs rendelkezése értelmében
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a gyógypaedagogiai szaktanács bírálja felül, s így it népoktatási
intézetek szervezetében felállított közoktatásügyi tanács hatásköre
reánk nem terjed ki.

Excellentiád az ellenőrzést is a gyógypaedagogiai szaktanács
által végeztetvén, kivül állunk és állottunk is mindíg - népokta-
tási intézetekben hatáskörrel bíró tanfelügyelők ügyköre is.

Excellentiád 1899. -ben kiadott rendelete értelmében külön jegy-
zék lévén készítendő a gyógypaedagogiai intézetekben való haszná-
latra elfogadott tanszerekről és tanszereink megbírálása és elfoga-
dásra való ajánlása is a gyógypaedagogiai szaktanács feladatát ké-
pezvén: az összes népoktatási intézetekkel kapcsolatosan szervezett
országos tanszermuzeumtól függetlenül e tekintetben is különálló
szakintézménynyel bírunk.JIHGFEDCBA

B ) Méltányossági okainkat tiszteletteljes alázattal a követke-
zökben adjuk elő.

1. Egészen a hetvenes évek eléjéig a jelbeszéd s az úgyne-
vezett vegyes módszer volt tanításunk főeszköze, a mi tudvalevőleg
összehasonlíthatlanul könnyebb oktatási mód, mint a jelenlegi tiszta
beszéd tanítás.

Ehhez járúlt még az is, hogy az akkori tanárok heti óráinak
száma 14-16 volt; továbbá, hogy l879·ig az alkalmazásnak nem
volt alapfeltétele a szakképzettség, hanem kinek-kinek lelkiismere-
tére bízatott, hogy saját szorgalmából és ügyszeretetéből kifolyólag
oly mértékben sajátítsa el a siketnéma-oktatáshoz szükséges elmé-
leti és gyakorlati ismereteket, a mily rnértékben annak szükségét
érzi. Es mégis az illetékes kormányhatóság érdemeseknek találta
őket arra, hogy 30 évi szolgálat után jól megérdemelt nyugalomba
vonúlhassanak. .

Ma a tiszta német módszer szerint tanítjuk a siketriérnáinkat
beszélni. Nincs az egész közoktatásügynek olyan ága, a mely a
mienknek hasonmása lehetne Oly sok nehézséget leküzdeni sehol
sem kell, annyi fáradtságra, türelemre, odaadásra és szorgalom ra
sehol sincs szükség, mint a mi pályánkon. Kötelező heti óráink
száma most 24, szemben a régi 14 -16 heti órával Hogy előke-
szülhesünk pályánkra, 2 évi tanfolyamot kell hallgatnunk és e tan-
folyamon csak az alapismeretek elsajátítására n y í l ik alkalom, mert
a siketnérna-oktatás különleges volta feltétlenül megkívánja, hogya
siketnémák tanára szakadatlanul megfeszített szorgalommal képezze
magát. ,

2. Mint minden pályán, úgy a siketnéma-oktatás terén is
mind fokozottabb igényeket támasztanak tanításunk iránt. Ezzel
mi mind fokozottabb és fokozottabb tevékenységre, tanulmányozásra
vagyunk utalva. Hogy e túlfeszített munka testi és lelki erőnket is
jobban igénybe veszi és hamarább tönkre teszi, az a dolog termé-
szetéből folyik.

Kegyelmes Urunk!
Az alázattal előadottakban bizalommal feltártuk Excellentiád

előtt a mi nyugdíj sérelmünket, most ismételve kérjük Excellentiá-
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dat, méltóztassék felsorolt indokainkat magas figyelmére méltatni és
ezek alapján akár kormányrendelettel, akár törvényhozási uton ak-
képen intézkedni, hogy valamennyiünk végellátásáról ezentúl ne az
1875: XXXII, hanem továbra is az 1885: XIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . c. alapján történ-
jék gondoskodás; azon keveseket pedig, kik 1892. óta a tanítói
nyugdíj intézet kötelékébe besoroztattak, méltóztassék innen kivenni
és a 28042/1899. sz. magas miniszteri rendeletben foglalt viszo-
nosság figyelembe vételévei szintén az 1885: Xl, 1. c.-ben körülirt
állami tisztviselői nyugdíjintézménybe átteni.

II. A második, a mire Excellentiád magas figyelmét felhívni
bátorkodunk, az a körülrnény, hogy évszázados történetünk tanu-
bizonysága szerint a legutóbb - 1896-ban - kiadott szervezeti sza-
bályzat teljesen a rnultak figyelembe vétele nélkül szerkesztetett
meg. Több pontjában a multhoz képest hanyatlást mutat, bennün-
ket száz évig már érvényben levő I I em egy jogunktól, kedvezmé-
nyünktől foszt meg. Nem kivánjuk e szabályzat megszületésének
körülményeit részletesen festeni Excellentiád előtt, csupán azt bá-
torkodunk felemlíteni, hogy azt a siketnémák váci orsz. intézetének
tanártestülete annak idején nem tárgyalta érdernlegesen, mert igaz-
ság az, hogy egyszeri felolvasás által valamit tudomásul venni le-
het, e ténykedés azonban tárgyalásnak a legjobb akarattal sem
mondható.

S most, a mikor tudomásunk szerint a hazai siketnéma-inté-
zetek szervezeti szabályzatai a váci é alapján dolgoztatnak ki; a
m ik o f a váci szabályzatban kifejezett, visszaesést feltüntető helyzet
vétetik alapul a honi siketnéma-intézetek alapitásánál; a mikor az
immár 5 év óta érvényben levő szervezeti szabályzatnak hátrányait
napról-napra kényteleníttetünk idők. multával csak fokozódik: nem
habozhatunk tovább, hogy vajjon megtegyük-e, a mit előbb-utóbb
úgyis meg kell tennünk, felderítsük-e Excellentiád előtt a mi hely-
zetünk szembeszökő bb viszásságait.

Engedje meg Excellentiád, hogyelőterjeszteni valóirikat a kö-
vetkezökben olyképen adhassuk elő, hogy a szóban levő szervezeti
szabályzat által teremtett jelen helyzettel szembeállítsuk a m ú lta t ,

A szervezeti szabályzatnak a tanulmányi dolgokra vonatkozó
része most az ö s s z e s intézetekkel közös, végleges megoldást fog
nyerni a munkában levő egységes tanterv kiadása által.

Hálára kötelezett Excellentiád bennünket ama bölcs szándéka
által is, hogy belátván az alapképzés mostani elégtelenségét, a
tanárképzést magasabb színvonalra kivánja emelni. Ebben is Excel-
lentiád atyai gondoskodásának ujabb és reánk nézve felette örven-
detes jelét látjuk.

Mindkét körülmény megoldását a legközelebbi jövőtől várjuk.
Ez alkalommal tehát csupán azokra a dolgokra kell kiterjeszked-
nünk, amelynek megoldása ezeken kivül legégetőbb kérdés reánk
nézve. A mi személyi dolgainkat tartalmazó pontokat értjük.
. . "A siketnémák váci m. kir: orsz nevelő és tanitókepző inté-

zete" szervezeti szabályzatának 41. §-a szerint a tantestület "áll
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egy igazgatóból. rendes tanítókból (A régibb szabályzatokból ki-
folyólag ez idő szerint még 4 intézeti tanító tanári címet viselhet
és egy segédtanító segédtanári címet) segédtanitókból, tanítógyakor-
nokokból és tanitónőkből." .

,,'\ tanítóképző tanfolyamon előadással megbízott rendes ta-
nítók tanári címet viselnek."

"A hitoktatókZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk iv é te lé v e l a tanitók egy próbaév kifogástalan
kitöltése után állandóan alkalmaztatnak, ha siketnémák oktatására
képesitő oklevéllel bírnak."

Ezzel szemben lássuk a multat:JIHGFEDCBA

a ) Az "Instructio Pro Directione Regii Surdo-Mutorum Insti-
tuti Vaciensis Altissime praescripta" a következőket tartalmazza :

1. §.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.D e Sta tu P er sona li et Sa la r ia li. " el & e. Bini Saecu-
lares Professores, quorum primus Anni 450 f. alter 400 f. Salaris
uterque gratuito hospitio pro Se, non vere pro Uxoribus, . vel Pro-
libus, et focalibus Lignis prouisus, quorum Structio Segnetur
Sub c. .

F. Adjunctus Professoruru habebit Annue 200 f. gratuitum
hospitium et intradomalern Vicium, denique liberam Lignationem,
obligationis, Vero ejusdern fu tu r u r u Professores Supplere et Artem
graphidis Alumnis Surdolvlutis Tradere. " .

(Ez "Instructió"t Ferenc k i r á ly képviseletében és nevében AI-
mássy Antal királyi biztos irta alá és pecsételte meg 1802. augusz-
tus l4.·én.)

Asiketnémák anyaintézetében tehát, mely a "Legmagasabb
Királyi P á r t fo g o lta tá s s a l van megajándékozva" , annak megalapítása-
kor "Ő Felsége legmagasa bb elhatározásából és meghagyásából"
professor e (tanári) állások szerveztettek.

b ) A n a g y r n . vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszterium-
nak 1868. évi 14,529. sz. rendeletéből idézzük a következö részt:
"Ő császári és apostoli kir, Felsége folyó évi augusztus 23.-án kelt
legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóz-
tatott, hogy a váci siketnéma- intézetnél alkalmazott igazgatótanár
fizetése egyezer osztr. ért. forintban, a rendes tanároké egyenként
évi nyolcszáz oszt. ért. forintban, a segéd- egyszersmind rajztanáré
pedig 450 frtban állapíttassék meg, továbbá, hogy az 'igazgató ta-
nárnak igazgatósági pótlékcimén s a nyugdíjba be nem számítha-
tólag évi négyszáz forintnyi pótlék utalványoztassék; az első és
második rendes tanár szárnadói és gondneki pótlékai 'érintetlenül
hagyatván" (A rendelet további része a rendes tanároknak 200 frt.,
a segédtanároknak 100 frt tizedéves pótlékot rendszeresit)

c ) A tanárok nyugdíja, végellátása is a régi joggyakorlat alap-
ján az 1885. XI. t. c. keretében a középiskolai tanárok nyugdíjá-
val egyöntetűen számíttatott és biráltatott el.

el) A címkérdéssel véljük felemlitendőnek továbbá azon kö-
rülményt is, hogy míg az 1879. 19,383. sz. min. rendelettel kiadott
tanképesítési szabályzat .La ná r jelöllekcl" említ, addig az 1895
40~95. sz. kiad ott szervezeti szabályzatban mindenütt "tanitójelöI-
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tekről tétetik említés. Tehát az utóbb kiad ott szabályzat nem lát-
szik figyelembe venni az előtte már 16 évig érvényben és gyakor-
latban volt szabályzatot,JIHGFEDCBA

e ) Ugyancsak e tárgyú alázatos kéresünk támogatására le-
gyen szabad előadnunk, hogy CÍmünkben való visszafejlődésünk
egyik okát amaz irányzatban is látjuk, hogy a siketnéma-oktatás
terén általában a német birodalmi siketnéma-intézetek álIíttatván fel
követendő mintaképül, nemcsak a régibb és tágabbkörü tapasztala-
ton felépült tanitás és neveléstani elvek fogadtattak el, hanem ez
elveket képviselő, tekintélyes szakférfiak cime is. A ..Taubstumrnen
Lehrer" mintájára született meg a magyar "siketnéma-intézeti ta-
nitó" cim.

És mi alulírott alázatos folyamodók bármily nagyra becsüljük
is a "tanitó" cimet, annak a "tanár" CÍm helyett való végleges be-
hozatalát és használatát csakis akkor fogadhatnók nyugodt öntu-
dattal, a visszaesés, a megalázás rnellékgondolatától teljesen men-
ten, ha hazánkban is, mint aNémet birodatornban - a hol a
Taubstummen-Lehrer CÍm és fizetés dolgában egyfokon áll a "Gym-
nasial-Lehrer" -rel - a tanári CÍm helyett általában a tanitói fogad-
tatnék el s a külörnbség a müködési körnek a tanitói cim előtt
ném et mintára való kiirásával lenne kitüntetve, Vagyis ilyenformán
az egyes oktatási ágak tanerőit : nép-, polgári-iskolai-, siketnéma-
intézeti-, gymnasiumi-, egyetemi stb. tanítóknak hívnák. Azonban
úgy hazai viszonyainkra, mint a siketnéma-oktatás múltjára való
tekintettel legyen szabad a most csak részben meglevő tanári CÍm-
nek az 1802-1890-ig volt általános érvényességében való vissza-
állitásáért alázattal esedeznünk.

J ) Az előző pont kapcsán bátorkodunk felemlíteni, hogy a
franciaországi siketnéma-intézetek tan erői is valamennyien "profes-
seur" CÍmmel bírnak.

g ) A siketnéma-oktatásügy fejlesztésének, kiépitésének, új in-
tézetek és iskol-k állításának nagy munkájában is - hazai víszo-
nyainkat tekintetbe véve - sokszor kell meddő dolgot végeznünk,
csak azért, mert a midőn propagandát akarunk csinálni az
ügynek, többször sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a közönség
kevesebb bizalommal viseltetik a "tanító," mint a "tanár" iránt.

h ) Legyen szabad csak röviden utalnunk ama ferde helyzetre,
amelybe - a címkérdés mai állapotában (a mikor hivatalosan ta-
nárok és tanítók vannak) - a fiatalabb tanerők' a növendékekkel
valamint azok szüleivel szemben jutnak. Ezek a százados gyakor-
lat alapján - egyik szűlő a másiktól, eltanulva - tanárnak hívják
gyermekük tanárát, majd a hivatalos kiadványokból (értesítőkből
stb.) arról győződnek meg, hogy gyermekük sorsa nem tanárra,
mint ők hitték, hanem csak tanítóra van bízva.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i j Legyen szabad végűl K cellen iád kegyes figyelmét a mi
társadalmi viszás helyzetünkre is felhivnunk, a melyben a címnek
e visszafejlődésével kerültünk. A közönség 90 év alatt széltében
megszokta, hogy tanári címmel szólítson bennünket, és most az
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újabb időben olvasva hivatalos kiadványainkat, azt kell látnia, hogy
ő még csak n,em is tanítókat, hanem segédtanítókat is illetett ta-
nári Címmel. Es - elvétve bár, de tényleg megtörtént és megtör-
ténik, hogy - a társadalomnak egyik-másik tagja, tűntetőleg, a
sértés szándékával nevez bennünket tanítóknak, és mi, kik nem
kisebb munkát végzünk, mint a jelenlegi és a volt "tanárok," véd-
telenül állunk. Ez és ehhez hasonló jelenetek csakis a vidéki váro-
sok különleges társadalmi viszonyaiban lelik magyarázatukat ; ámde
éppen ez oknál és ritkaságuknál fogva nyernek fontosságot és, a
melynél fogva semmi esetre sem alkalmasak arra, hogy pályánk
iránti szeretetünket növeljék, állásunk becsét, ön-becsérzetünket
emeljék, hanem - sajnos - a legtöbb esetben elkedvetlenedést
szülnek és göröngyösebbé teszik amúgy is felette rögös életpá-
lyánkat.

Ezen elsorolt okok alapján alázattal kérjük Excellentiádat,
méltóztassék kegyesen elrendelni, hogyasiketnémák váci intézeté-
nek s ennek kapcsán az összes siketnéma-intézeteknek szervezeti
szabályzatai úgy revidiáltassanak, dolgoztassanak át, hogy azok a
hazai siketnéma-oktatás 90 éves történelmének, gyakorlatának és
szervezetének természetes folyományai legyenek, a tanítói cím he-
lyett a 90 évig hivatalos gyakorlatban volt és a társadalom által
általában ma is elfogadott tanári cím állittassek vissza oly formán,
hogy e cím ne a mostani hivatalos gyakorlatnak megfelelően a IX.
fizetési osztályba való kinevezés által legyen elnyerhető, hanem a
a szakvizsgálat letétele', a képesítetteknek szaktanári oklevél
adassék.JIHGFEDCBA r 1V~"lXy

Kegyelmes Urunk!
Mielőtt hódolatteljes felírtatunkat befejeznők. legyen szabad

ExcelJentiád nagynevű elődjének, Trefort Ágostonnak, 1880-ban az
országgyűlés elé terjesztett jelentéséből idéznünk a következőket :

"Oly végből, hogyasiketnémák intézetének tanári testülete
emberbaráti nehéz feladatát buzgón teljesíthesse, méltányos, hogy
az erkölcsi elismerésen kivül életfenntartási gondoktól szabadulva,
anyagi tekintetben oly helyzetbe juttassék, mely lehetségessé teszi,
hogy a tanárok minden idejüket kizárólag a siketnémák nevelésére
és oktatására szentelvén, ne kényteleníttessenek más, kevésbbé ter-
hes feladattal járó s melJette jobban díjazott tanári állomások el-
nyerése után vágyódni, s azt, a mi az intézetben el nem érhető,
intézeten kivül koresni.

Eltekintve a siketnémák külföldi intézeteinél rendszeresített
magas fizetésektőI, s csak arra figyelve, hogya bécsi hasonló in-
tézetnél a tanárok fizetései az állami középtanodáknál alkalmazott
tanárokélval egyenlősíttettek és jelenleg is magasabbak, mint azon
illetmények, melyek a váci siketnéma intézet tanári kara részére
az 1880. évi költségvetésben előirányoztattak.

Ehhez járul, miszerint tapasztalat igazolta tény az, hogy na-
gyon csekély azon ifjak száma, kik a siketnémák vagy vakok fá-
rasztó, sokoldalu előkészültséget s türelmet igénylő oktatásával fog-
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lalkozni hajlandók, s azért e különleges szaktanításra felette nehéz
ifjabb tanerőket nyerni.

Ily alkalmas és buzgó újoncoknak szerzése céljából szüksé-
gesnek mutatkozott jobban díjazott segédtanári és tanársegédi állo-
másokat rendszeresíteni, az előbbiek és utóbbiak közötti c1íjazására
a fizetéseket kűlönböző mérvben megállapítani, és nekik a fokoza-
tos előléptetés által az eddiginél kedvezőbb jövőt kilátásba helyezni.

A fiatalabb tanerők ilykép az intézethez anyagi előnyök által
is kötve lévén, annak részére alkalmas tanerők a jövőben is bizto-
síttatni fognak.

Az emlí tett fizetésemelések az intézet eddigi költségeinek ke-
retén belül lévén eszközölhetők, ezen intézkedés annál inkább aján-
latos, minthogy a tanári kart üdvös tevékenységének fokozására
buzdítandja. "

Ezen most idézett nagybecsü szavak, melyekhez hasonlókat
már nem egyszer Excellentiádtól is szerencsések voltunk hallhatni,
bátoritottak bennünket eddig és nyujtanak reményt a jövőre nézve
is, hogy t. i. testet és lelket emésztő munkánk méltánylást, hódo-
latteljes feliratunk meghallga1tatást fog találni Excellentiádnál is.

Magunkat és ügyünket Excellentiád magas kegyeibe ajánlva
maradtunk

Nagyméltóságodnak
Kegyelmes Urunknak

Vác, Budapest, Temesvár, Kolozsvár, Kaposvár, Arad
1900. március hó.

legalázatosabb szolgái:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Borbély Sá ndor , P er tik Gyula , Klis La jos, Nécsey JMlOS, Mous-
S01tlgP á l, Gá csér J ózsef, Her tilla Szilá r d, Ba r á ti: La jos, Bogá nyi
Gyula , Mlinkó Istvá n, Herodek Ká roly, Biha r i Ká roly, Zá dor
Endr e, Vá lek J á nos, Szoifr id J ózsef, Schnellba ckJIHGFEDCBAF e re n c , Egyiid
La jos, Németh Lá szló, Vá r a di Zsigmond, Her csuik Ká lmá n, Klug
P éter , Sekiiffer Ká roly, Völker J ózsef, Hobler Rezső, Sla nzel
J á 110s, Klinda Ká lmá n, P a la tinus Ká roly, Eliá s J a ka b, Wen/zet
J ózsef, Ta r itzky F e re n c , Ulr ik Géza , Na gy P éter , P a ull Istvá n.GFEDCBA

A m é d i á k k i f e j t é s e .

(Folytatás.)

Mindenek előtt oly médiát kell választanunk tanítási anyagúl,
mely legalkalmasabb a légmennyiség gyarapodásának érzékeltetésére.
Ez a média: b . Ha a hangotZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y ejtjük ki, hogy szánk térfogatát
a zöngés légáram megindítása után két orczánk felfúvásával tágit-
juk, akkor a gyermek okvetlenül észreveszi a légmennyiség gyara-
podását. Ha most a gyermek két kezét orczánkra téve, a zöngét
érzékeltetjük, akkor az elfojtott zöngének e módon való képzését a
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gyermek is hamar megtanúlja. A kinél nem sikerülne, annak eleinte
be kell fognunk az orrát.

Ezt a gyakorlatot azonban csak addig szabad folytatni, míg
mindnyájan jól utánozzák az elfojtott zöngét. Mihelyt annyira va-
gyunk, a természetellenes szájállásból természetest kell csinálnunk.
E célból egyszerűenleszorítjuk a kezünkkel a gyermek orczáját s
nem engedjük, hogy azt felfújhassa.

Es ebben rejlik a fogás legjelentékenyebb része. A gyermek
ugyanis megszekta már, hogy a zöngéslégáramnak aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á jű r tágí-
tásával biztosítson helyet. E célból most is fel akarja fújni két or-
czáját, de mivel ezeket leszorítva tartjuk s emiatt elül nem tágit-
hatja a szájűrt, önkénytelenűl hátul tágítja azt, a lágyrészek leszo-
rításával. Ezt a gyakorlatot ép oly önkénytelenül végzi a gyermek,
mint a milyen önkénytelenűllkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk-t mond t helyett, ha a nyelv hegyét
leszorít juk. S a mint a gyermek idővel a k-t a nyelv hegyének a
leszorítása nélkül is megtanúlja öntudatosan kiejteni, ép úgy tanúlja
meg kellő gyakorlat után az elfojtott zöngének az orcák leszorí-
tása nélkül való öntudatos természetes képzését is.

Az elfojtott zöngét a zárlat szétpattantása nélkül egymásután
többször is képezhetjuk egy lélekzetvételre s pedig olyformán, hogy
mikor a szájűr már tele van megsűrített zöngével megszüntetjük a
légáramot s a szájba szorított levegőt ismét visszaszívjuk. Ez által
ismét helyet biztosítottunk a szájban újabb zöngés légmennyiség
számára. A zöngés légáramot tehát ujból megindítjuk s ezt addig
ismételjük, míg a gyermek kibirja Jellemző e gyakorlatra, hogy
előtte nem szabad nagyon mély lélekzetet vennünk, mert ha a tüdő
teljesen tele van levegővel, akkor tulságosan nagy fokra emelkedik
a szájba áramló levegőnek a nyomása s a szájban felállított zárlat
alig képes a nyomásnak eIIentállani; másrészt pedig az elfojtott
zöngenek képzése után alig vagyunk képesek a levegőt ismét
visszaszívni, mert a levegővel tele tüdő oly nyomás alatt van, hogy
tartalmán is mielőbb túl akar adni.

A midőn az elfojtott zöngét ily módon már eléggé gyakorol-
tuk, összekapcsoljuk a zöngét a zárlat felpattantásával, vagyis tulaj-
donképeni médiát fejlesztünk. Legjobb, ha a médiát valamely voca-
lissal kötjük össze s úgy gyakoroljuk. Igy könnyebb is a gyakor-
lat s tisztább médiát kapunk. Tehát ba bá stb. szótagokat ejtetünk.
Csak ezen gyakorlat után tanácsos a b-t, mint különálló. hangot ki-
ejteni.

Ha a gyermekek a b-t jól tudják kiejteni, akkor a többi média
fejlesztése igen kevés nehézséggel jár.

A b után a el-t veszszük elő, mert a b után ennek a zárlata
a legszembeötlőbb. Itt az eljárás a következő : Miután előbb a t
hangot gyakoroltuk, arra figyelmeztetjük a gyermekeket, hogy
ugyanazon zárlat megtartásával fejleszszék az elfojtott zöngét.

Mivel e hang képzésenél a nyelv úgyszólván az egész szájürt
betölti, az elíejtott zöngenek sokkal kisebb térfogat jut, mint a
b-nél. A térfogat kisebb volta azonban nem igen nehezíti meg az

---- ----- ----
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elfojtott zönge fejlesztését. Általában azt mondhatni, hogy az a
gyermek, a ki a bot jól ejti, 1-2 kisérlet után aJIHGFEDCBAd zöngéjét is jól
képezi Ezen hang elfojtott zöngéjét tehát nem kell sokáig gyako-
rolnunk. Sietteti az eredményt, ha alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd zöngéjét a b zöngéjével fel-
váltva fejlesztjük s gya'coroljuk Az elfojtott zöngenek a zárlat tel-
pattantásával való gyakorlatánál ép úgy járunk el, mint ab-nél;
vagyis elóbb szótagok ban gyakoroljuk a d-t (da, dá), csak azután
különállóan.

A d után a g-t taníthatjuk. Sokan azt tartják c hangról, hogy
a legnehezebben tanítható média. Elhiszem, hogy ha a médiák ta-
nítását e hanggal kezdenők meg, akkor igen nagy nehézségekkel
találkoznánk, sőt valószinűleg célt sem érnénk. Ha azonban e han-
got a médiák sorában harmadiknak tanitjuk, akkor határozottan
merem állítani, hogy sokkal könnyebben s rövidebb idő alatt ta-
nítjuk meg, mint az elsőt, a bot. Ha nem igy volna, akkor a b ta-
nítasában keresendő a hiba.

Mivel e hang zárlata a lágy inynál, tehát igen hátúl van,
azért elfojtott zöngejének még kevesebb térfogat jut, mint a d zön-
géjének. Mielőtt a gelfojtott zöngéjét gyakorolnók, előkészitésül a
ll- t mondat juk ki Azután arra intjük a gyermekeket, hogya II zár-
latának megtartásával elfojtott zöngét képezzenek.

Mivel az elfojtott zöngének képzésevel már rég tisztában van-
nak, felesleges azt a g-nél önállóan fejleszteni. Sokkal könnyebb a
gyermekekre nézve, ha az elfojtott- zönge helyett mindjárt g-t fej-
lesztünk, összekapcsolvan azt valamely vocalissal (ga, gá).

Ha ez az eljárás valamelyik gyermeknél nem vezetne célra,
akkor az illető nél ne a k- ból, hanem a d-ből induljunk ki. Mon-
dassuk ki nehányszor a d a szótagot, azután szorítsuk le a nyelv
hegyét, s a gyermek önkénytelenűl ga szótagot fog rnondani. Ezt
addig foly tat juk, míg a ga szótagot a nyelv hegyének leszorítása
nélkül is ki tudja mondani Ha a g-t szótagban mindnyájan jól ej-
tik ki, akkor mint különálló hangot is gyakoroljuk.

Legutolsónak marad a gy, melynek tanítását a tyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é s z í t i elő.
Ennek az elfojtott zöngéjét sem kell önállóan gyakorulnunk. Itt is
szótagból indulunk ki. Ha a b , d , g hangok tanítása helyes volt,
akkor a gy is biztositva van. E hangtanírásához tehát nem szük-
séges külön utasítás. Legfeljebb azt jegyzem meg, hogy csak úgy
várhatunk jó gy-t, ha a ty is jó.

Eddig a szó elején álló médiák képzését tárgyaltam. Most
néhány szóval meg kell emlékeznern a szó végén állókról is. Van-
nak, a kik azt állitják, hogy a média a szó végén teljesen elveszti
zöngéjét. Ez nem áll. A magyarban a médiák csak a szó belsejé-
ben, más zöngenélküli hangok hatása alatt veszíthetik el teljesen a
zöngét (pl. adtam = attarn, zsebkendő = zsepkendő, betegség = be-
tekség, egyszer = etyszer stb.) a szóvégén azonban - feltéve, hogy
az utánuk következő, ugyanazon phonetilcai mondatba tartozó szó
nem zönge nélküli hanggal kezdődik -- mindig zö~ések.Annyi
tény, hogy aszó végén a média elfojtott zöngéje kevésbbé jut ér-
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vényre, mint a szó elején, a hang, azonban még sem válik egé-
szen zönge nélkülivé. Asiketnémák figyelmét tehát erre a körül
ményre különösen fel kell hívnunk, annyival is inkább, rnert a
siketnémák egy része arnúgy is hajlandó a szó végén álló conso-
nausokhoz mellékhangot (határozatlan vocalist) kapcsoIni s csak
tápot nyújtanánk e hajlamnak. ha a szó végén álló médiakat ép
ügy akarnók kiejtetni, mint a szó elején állókat. Ha a médiával
végződő szó után vocalissal, vagy zöngés consonanssal kezdődő
szó áll, akkor a média ép ügy képeztetik, mintha a szó elején
állna.GFEDCBAH a azonban azt a szót nem mint valamely mondatZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lk o tó -

részét, hanem magányosan ejtjük ki, akkor a médiát ügy kell ké-
pezni, hogy a zárlat felpattantásakor a zönge megszünjék, A ld ezt
figyelmen kivűl hagyja, az azt éri el, hogy növendékeilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlá b, a d,
fog, egy szavak helyett lá ba , a da , foga , egya szavakat fognak
mondani. Zá dor Endr e.

E g y p á r s z ó a g y ó g y p a e d a g o g i a i t a n i n t é z e t e k

p r a g m a t i k á j á h o z .

A vallás- és közoktatásügyi miniszter f. é. április hó 5.-én
23880. sz. a. kelt magas rendeletével a szaktanács felterjesztésére
felszólította a gyógypaedagogiai tanintézetek tanárait, hogy a régóta
nélkülözött szolgálati és fegyelmi szabályzatot dolgozza ki és azt a
magas közoktatási korrnányhoz terjeszsze fel.

Ime ismét egy ú ja b b fontos tény, melynek helyes megoldás
okvetlenül gyökeresen átalakítja intézményünket és azt oly magasra
emeli, melyet már régóta óhajtottunk volna látni. E pragmatika a
nem rég kiadott tantervnek ügy szólva kiegészítő részét képezi. A
tanterv tananyagot adott kezünkbe, melynek helyes feldolgozásától
várjuk ügyünknek a kor követelményeinek megfelelő haladását. A
pragmatika az ügy szolgálatában álló tanerők jogai val és köteles-
ségeivel foglalkozik. A szabályzat első tekintetre arra enged követ-
keztetni, hogy itt az ügyről kevés szó esik; pedig ha rnélyebben
tekintünk a magas korrnány e bölcs intézkedésébe azt látjuk, hogy
itt, az ügyet közelről érdeklő pontról is van szó. E fontos pont:
a sza kképesilés tnegseer zésének módoza ta i. Valjon nem oly pont-e
ez, melylyel bővebben foglalkoznunk nem csak érdemes, de köte-
lességünk is!? Biztos vagyok abban, hogy ennek fo n to s s á g á t senki
sem fogja kétségbe vonni, ha meggondoljuk, hogyatanárképzés
helyes megoldása sok hiányt fog pótolni. Tapasztaljuk, tudjuk azt,
hogy valamely intézet szellemi fejlődése mindig attól függ, hogy a
szellemi rész képviselői - a tanerők - mily előkészűltséggel lép-
nek pályájukra és mennyire képesek magukat tovább' képezni, hogy
a megkivánt eredményt elérhesséle

A szabályzat kidolgozása elég alkalmat nyújt nekünk arra,
hogy e kérdéssel behatóan foglalkozzunk Sokat, nagyon sokat
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lehetne erről beszélni. E helyen azonban csak egyetlen egy körül-
ményre kivánorn a t. kollegák figyelmét felhívni. Rövid leszele AlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
némel nyelvnek a mi ügyünkben való szerepéről akarok szóiani.
Hogy e nyelv tudása mily fontos, azzal tisztában vagyunk. De hogy
fontosságot tulajdonítanak neki nálunk is, bizonyítja az a "lds pá-
lyázati hirdetmény, mely a múlt isk. év szünidejében a tan folyam-
hallgatói állások betöltése végett iratott ki. "Elsöbbségben részesül
az, ki a német vagy fr a ncia nyelvben jártas" mondja a hirdet-
mény.

A nérnet nyelv tudását a múltban is megkívánta a magas
korrnány. Es méItán. Mert hiszen tanításunkban anémet methodika
irányát követjük. Nemcsak mi, hanem az egész művelt világ, mint
olyant, mely ez idő szerint legjobbnak, legtökéletesebbnek bizo-
nyúlt. Ismereteinket a német irodalomból merítjük, - mert sajnos,
magyar irodalmunk vajmi csekély. Mikor a magas kormány azt
kivánja, hogy ismereteinket gyarapítsuk, Némelor szá gba küld bennün-
ket. S oda zarándokol valamennyi művelt nemzet kiküldött je. Ott
tartják a nagyobb kongresszusokat is, melyeken ügyünk előbbre
vitelének módozatait keresile

Már most mily mértékben kivánatos a német nyelvet bírnunk? !
Ha nem is tökélelese11, de jól okvetlenül. A németországi intézetek
tanúlmányozása alkalmival hogy boldoguljunk, ha a német nyelv
ismeretével, mint legelengedhetetlenebb kellékkel nem rendelkezünk! ?
S vajjon nincs-e szükségünk arra, hogy kiküldetésünkkor anémet
kellegak tanítását minden tekintetben jól megértsük? Nem fontos-e
ez, hogy a német kollegákkal közelről érintkezésbe lépve, tőlük fel-
világositásokat, illetve magyarázatokat kérjünk? Hiszen ez tanúl-
mányezásunk tulajdonképeni célja és e nélkül hiába várjuk fárado-
zásunk gyümölcsét. Sőt tovább megyek és azt kérdem, vajjon nemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i l német szaklapokból tudjuk-e meg, hogy ügyünk miféle ú j vívmá-
nynyal gyarapodott. Es hogy e vívmány a legtöbb esetben német, azt
tán felesleges is rnondanom. Vajjon a tanfolyam előadó tanárai nem
anémet művekből szerzik-e ismereteiket? Kivánatos, hogy ügyünket
a kellő színvonalra emeljük.

De ha a német nyelvet nem bírjuk, hogy legyünk képesek
német kollégáinkkal lépést tartani? Szerintem ez lehetetlenség! El
kell ismernünk, hogya magyar kollégák közül azok, kik anémet
nyelvet nem tudják, eddig is megtették kötelességüket, megismer-
tetvén a németül nem tudó kollegákkal a nénlet irodalmat, de
mennyivel nagyobb értékü ez, ha minden kolléga eredetiben olvas-
hatná a nérnet műveket és így egyik-másik találmányról. vívmány-
ról azonnal és közvetlenül szerezne tudomást! Mert hát fordításból
megtudni valamit, mégis csak kerülő út. Már pedig a direkt ú t a
legcélszerübb. Miért kivánják a középiskolákban a nemet nyelv
tanúlmányozását ? Azért, mert stükségét érzi le Bár mennyire sze-
ressük is szép nyelvünket és büszkélkedjünk találmányainkkal,
őszintén kell megvallanunk. hogy a német kultura magasabb fokon
áll, mint a mienk. Ezt tagadni nem lehet. Hogy azonban e kultu-
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rába betekinthessünk, ismernünk kell a nyelvet! Ez az egyedüli
eszköz az, mely anémet kulturát megismerteti velünk. _

Mindezekből kifolyólag azt a szerény propositiót bátorkodorn
a t. kollégáknak tenni, hogy a szabályzat kiclolgozásánál méltassuk
kellő figyelemre a német nyelvet.

-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Her lilla Szilá r d,GFEDCBA

A k i e j t é s r e v a l ó t a n í t á s .

Kernel'JIHGFEDCBAJ . "Die Artikulationsstufe" cimű cikksorozatának szabad fordítása, mely

a "Blatter fül' Taubstummenbildung" 1899. évi 14, 15, 16,17, 18, 19, 22,23. szá-
mában jelent meg.

(Folytatás.)

Gyakorlat, mint fennebb.
A ez.

E ha ngzónál ismét el kell tekintenünk a német nyel v enemű hang-
zóinak Kerner által adott leirásától, mert a magyar ez-nek a németben a
lz felel meg; de ez sem egészen, mert valamint a mi es betünkben, úgy
a magyar ez-ben sem szabad tulajdonkép a t-féle elemnek szerepelnie. A
mellett azonban, hogy a ez genetikai tekintetben szűkületi hangzó (jobban
mondva: hangtalan zaj) mint pillanatnyi hangzóban explosiv elem is van,
de a mely mégsem azonegy a t explosiával.

Tehát a sz képzés évei teljesen azonos szervállás mellett, a helyett,
hogy a folytonos (liquida) sz-et ejtenők. explosív jellegű pillanatnyi zajt
hozunk létre. Es pedig annál tökéletesebb lesz a ez képzése, ha a nyelv
hegyét kissé jobban felemeljük, mint a hogy az sz nél áll, úgy hogy a két
fogsoron belül azok közé helyezkedjék, de azokon túl ne nyúljék, mert
úgy a ez már elveszíti szükségszerű élességét.

Gyakorlat, mint fennebb.
As.
Minthogy a s betűt - lévén a német nyelvnek megfelelő sch-e -,

Kerner tüzetesen tárgyalja, reprodukálom az ő idevágó leírását.
A nyelv hegyét a nyelv gyökéíg kell lehúzni, a nyelv háta pedig

egyidejüJeg eltávolodik a metszőfogaktól s ezekkel együtt űrt képez. De
nem szabad hátsórészét a kemény ínytől igen távol tartani, mert akkor
elmarad a jellemző (Rauschen) suhogás. A hátsó nyelvszegély lazán a felső
zápfogakra támaszkodik rnindkét oldalon, míg a nyelvhát közepe folyosót
képez mint az sz-nél. Az ajkakat előre lehet kissé csúcsositani. Ez azonban
lényegtelen járulék s nem szabad azt erős izom összehúzódással eszközöl ni.
Az alsó állkapcsot csak igen kevéssé szabad eltávolítani mint e-nél.

A s szóhangot jellemzi akusztikai szempontból a teljes és gyöngéd
suhogás, kilehelt légáram a pedig ennek megfelelően meleg és lágy. A tol-
dalék csőben különfélekép megtö: t s kitóduló légárarr ot a vájt alakú te-
nyérre írányitjuk ekkép s ezen azt lágynak és melegnek fogjuk érezni.

A tiszta, idegen zörejtől ment s csak idővel és sok gyakorlás után
érhető el. Ugyanaz áll tehát róla, ami e tekintetben z-ről van mondva.
Némelyik növendék azonban azonnal jó s-et og produkálni. Az s-nek azt
a képzési módját, melynél a nyelv hegye a felsőmetző fogak nyújtványáig
emelkedik és ezekkel együtt képezi a szűkületet, bár egyszerűbb, mindazon
által nem ajánlja asiketnémák tanításánál, mert physiologiai szempontból
közel van a sz képzéséhez.



~62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyógypaedagogiai Szemle.

Gyakorlás : 1.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAs, Os, Us, Es, É5, -JIHGFEDCBAs « 50, 51t, 5e, s s .
2. M 5,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL V 5, Ny 5, B 5, D 5, G 5, Gy 5, P 5, T 5, J ( 5, Ty 5,

F 5, Sz 5, 2 5, ez 5.

3 . 5 tn , 5 1 '1 , 5 a y , 5 b , S el, 5 s . 5 g y , S p , 5 t, 5 k , 5 ty , 5 f,
S sz, 5 z, 5 ez.

Ismétléskép gyakorlandok a schérnán az eddig kifejtett mássalhang-
zók egyenkint es csoportonkint.

A zs 25.
E hangzónál, melynél a nyelvállás mitsern tér CI a snél szükséges

állásától, egyszerűerr a ha ngrés zárásábót ere.íő zöngére van még szükség,
hogy az létt:ejőjjön. És bár egészben véve nem alkalmazhatjuk reá a z

képzésénél Kerner által mondottakat, de azok kőzül az az egy okvetlenül
áll erre a hangzóra nézve is, hogy az erős légáram tágítani igyekszik a
hangrést s ugyanekkor hozzák létre a hangszalagok a szűkületet, hogy zön-
gét adhassanak. Tehát zs-nél is ellenlábasai egymásnak a záródó hangrés
és az ezen zárt szétnyitni törekvő légáram. Ép azért szintén tetemes erély t
s erőkifejtést kiván e hangzó képzése is a gyermektől. A tapintás érzékét
illető hatása pedig ép úgy mint snél, az általa okozott lágy és meleg fuva-
latban nyilvánul.

A cs.

Ez a ez- hez hasonló explosiv természetű pillanatnyi zaj, bár sok-
gyakorlás után, dc a 5 és ez alapján idővel szintúgy sikerül.

Az i J .

A második vokális- sor legvégső határát jelzi, melynél a toldalékcső
palackalakú belürege legrövidebb c s pedig ennek nyaka legszűkebb, öble
pedig legnagyobb; innét van, hogy az együttrezgő felhangok magasak.

Az a'só ajk a felsőhöz kőzeledik, dc nem annyira, hogy a fogak
érintkezzenek; a nyelv középső szélei pedig a felső zápfogakra helyezked-
nek, a nyelvhát egyszersmind csatornát alkot, rnelynek azonban Rem sza-
bad oly szüknek 1.nnie, hogy a hanghullámok kiörnlésekor rnellékzaj ali jon
elő. Az i ama hangzók közé tartozik, melyek azok megrögzitése után min-
den különös fáradság nélkül megtarthatók, a mennyiben a közrernűkődő
szerveknek biztos támpontjuk van és mert a legvégső határt át nem
léphetik.

Hiba: ha az i a j és z felé hajlik, ha a nyelv csatorriája szük lesz,
vagy ha nyelv hegyét magasra emeljük. Az e-hez akkor kőzeledik, ha a
gégefőt vagy az elűlső nyelvhátat nem emeljük kellőkép.

A külső észre vevés eszköze s módja a köveikező. Az i rezgése
valamennyi vokális között legerősebb és pedig az állon, az alsó metsző-
fogakon, valamint azok nyújtványán, továbbá a koponyán stb. A rezgést,
mint m-.n-ny nél, kemény fából készült pálcikával, vagy vonalzóval lehet
tovavezetni. Az egyik végét a gyermek szoritja alsó állához vagy alsó
metszőfogaihoz, a tanár pedig a másik végét. Kimondja ez utóbbi az i·t
s ezen az úton vezeti át a rezg-ist a gyermek szerveibe. Tegye kezét a
gyermek a pálcikára, hogy azon is érezze a rezgést, azután pedig próbálja a
gyermek magánosan mondani s érzékelje a rezgest a pálcikán.

Ajánlatos, mint már fennebb is említtetett, az egész sort (a, e, é, i)
lehetőleg együttesen elővenni, mert ú y a különbségek jobban elétűnnek s
elhatárolhatok egymástól. MinJazonáltal a tanmenetben közben előforduló
mássalhangzók kifejtésével kell e vokális-sor gyakorlás it félbeszakitaní.

Gyakorlás: 1. A-i, O -i, U -i, E -i, É -i.
2. J - a , J - o , i-: « I-e, J - é .
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3. !VI-i, !VI- i, Ny-i, E i, D i, G i, Gyi, P i, Ti, ki, Tyi, F i, sa .
Zi, Czi, Si, Zsi, C si.

4.~~~MM~~~ft~~~~~~~
J zs, J cs.

Az irásilag összekötött hangzópárokat ugyanegy megszakítatlan lég-
árammal kell kimondani.

Ha így egy-egy teljes egység áll elő, fejezze ki a tanár megelégedé-
sét, ha pedig tökéletlen egységet reprodukál a gyerrnc k, ne aggódjék a
miatt és ne kisérelje meg a tökéletes kapcsolatot erővel s erőltetés árán
létrehozni. Ezen a fokon elég, ha a kis siketnéma ez egyes hangzókat
könnyedén képes egymásután kiejteni, miért is itt még egyáltalán ne időz-
zünk sokáig a kapcsolatoknál.

Ezután gyakorolhatok az összes eddig kifejtett szóhangok a schernán.GFEDCBA

A z ö t ö d i k m á s s a l h a n g z ó c s o p o r t .

vJIHGFEDCBAV , i. J .

A v V (németben w W) .fből és m-ből áll elő. A szűkület olyké-
pen kezdődik, mint f-nél, vagyis a felső ajaknak a fdső· metszőfogakhoz
könnyedén való odaszoritásával. Azt is mondhatjuk v ről, hogy az csak az
.fnek zöngés modificatiója. Míg azonban a kilehelt légáram .fnél az ajak
közepére helyezett szűkületen át sikarnlik ki, a v-nél többé-kevésbbé az
alsó ajk egész szélességére terjed ki.

V-nél az alsó ajk élénk rezgésnek indul, mit a könnyedén oda-
helyezett újhegygyel eléggé érczhetünk. A kifejtése egyszerű, de mégis sok
gyakorlást és - is , ismétlést igényel. Vétesse fel a tanár '1 gyermekekkel a
kellő szervállást, mondja ki a tanár a v-t, ezután éreztesse gégeföjén s alsó
ajkán s ezzel kapcsolatosan mondassa ki. Vagy pedig, hogy a V akusz-
tikai összetételét a gyermek tudatába vigye, előbb az m-et s .fet egymás-
után s azután mondassa a V-to

A rezgést a koponyán is lehet érzékeltetní.
Gyakorlás: 1. V a , V 0, V u, V e, V i.

2. !VI 1 1 , N v, E v, D 1 1 , G v, Gy v, P 1 1 , T 1 1 , K v, Ty v, f 1 1 ,

sz U, Z V, ez v, S V, zs U, cs v.

Itt is lehetőleg megszakitatlan légárammal ejtendők ki a hangzópá-
rok. De nem kell az összekötést engedetlen feltéte1nek tekinteni; itt is
mint az előbbi esetekben, csak kisérletképen gyakorlandó az s ne tartoz-
tassuk magunkat ezzel fel hosszasan.

A mássalhangzók és magánhangzók gyakorlása a sehemán.
Aj J .

Kernel' szerin t: ép úgy korrespondál j a ch-val, mint 1 1 az f el, vagy
z az sz szel. Ha ugyanis ch- hoz zönge csatlakozik, előáll a 'j. De elő áll
2 2 akkor is, ha az z-ből indulva ki, anyelvhegyét Iesülyesztjük. A zönge
által okozott rezgést uzyanazon helyeken s ugyanazon módon lehet érzé-
keltetni, mint z-nél. A kitóduló légáram azonban sokkal gyöngébb. Vagy:
képeztessük - vokálisszerű kapocs nélkül a gégefőben - az átmenetet
i-ről a -, 0 - , 1 1 - , e-r e, vagyis a j-t kezdettől fogva azonnal vokálissal kap-
csolatban mondassuk, miáltal a nyelv hegyének sülyedése önmagától fog
bekövetkezni. Ez a j kifejtésének egyszerübb módja.

Gyakorlás: J a , J o, J u, J e, J é.
A kifejtett hangzók gyakorlása a schornán.
A német ei vokális diphtongus Kerner szerint való tárgyalását; mely

a magyarban egyszerü önhangzókapcsolat, elhagyom. •
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A 6 - i k m á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

It H , l L, ly Ly, r R.
Ajánlatos a h-t. és r -et már jóval előbb is, de csak alkalmilag gya·

korolgatni. Csak e tanmenetben nem léphetnek fel előbb, mert mint az
előző leírások rnutatják, az eddig tárgyalt mássalhangzó csoportokba nem
lehet ezeket genetice sem physiologiai sem akusztikai szempontból beosztani.

Ta r iizky F er encz.

H a z a i h í r e k .

La punk jelet: számá t [ cliuuel megloldolluk.

E számnia l la punk II. éufolyamá na k utolsó számá t bocsá jt-

jul: kozr e. F olör ekoésünk mindig a z volt, hogy oloa soink igél1yeit

a lehclőség szer ini kiclégitsük és ezér t költséget nem kiJ il1élve a leg-

több esetben fél il'csmellékletelJIHGFEDCBAa d lu nk, a m i csekély bevéleleinkkel

szemben na gyba n nÖ l'clte amúgy is J la gyr l1ér 'vü lsia dá sa inka i. Mi-"".

dőn most a ZOJ l kér elemmel for dulunk t. ol-oa soinlzhoz, hogy a jö- .

vőben is tisztelje/ul? meg biza lintckiza l es támoga tá suka t ezutá n

sem vonjá k 11zeg tőtiil1k, tisücictlet hér jiü: egyszer smind a zoka t, leik

még há tr a lékba n ua nna k előfizetési dija ikka t, hogy a zoka l tninél

előbb beküldeni sziueskedjenek.NMLKJIHGFEDCBA

A gyógypaedagogia i tanintézetek orsz. szaktanácsa december
hó J -én gyűlést tartott, melyen az előadó a kövctkezőket jelentette
be: Schiiffer I\: ,ir oly a siketnémák temesvári tanintézetének igaz-
gatóját 40 éves szolgalati jubileu na alkalmával nov. 3.-án a szak-
tanács leiratban üdvözölte; Ő-E:\cellentiája szabályozta a gyógy-
paedagogiai intézeteknél működő hitoktatók tiszteletdíjait ; a siket-
néma intézeti tanároknak a nyugdíj tárgyában benyújtott kérelme
illetékes helyen' kedvezőtlen elintézést nyert; az orsz. statisztikai
hivatal nak beküldettek a gyógypaedagogiai intézetekre vonatkozó
adatok; a Gyöngyösön létesítendöZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ik e tn é m a - in te z e t felállítására
vonatkozólag közelebbi lépések tétettek; a siketnémák budapesti
iskolájánál a ref. vallásu növendékek hitoktatása l!.gyiúi La jos igaz-
gatóra bízatott; Ő-Exeellentiája elrendelte, hogyasiketnémák váci
intézetében minden osztályfőnök hallási gyakorlatokat köteles tartani
saját osztályában; az egyesített gyógypaedagogiai tanár-képző inté-
zetbe Sornmcr Gyula ág. ev. lelkész es Medgyesi : J á nos asylum-
vezető rendkivüli hallgatokul vétettek fel. Végűl hosszasan foglal-
kozott a szaktanács a vakok budapesti orsz. intézetének szervezeti
szabályzatával s megállapította az azon eszközlendő szükséges mó-
dositasokat.

Schaffér K áro ly a siketnémálc temesvári intézetének igazgató
tanára, mint azt lapunk múlt havi számában jeleztük. Múlt hó 3.-án
ünnepelte a tan ügy terén való működésének 40. évfordulóját. Te-
lllesvár szab. kir, város az ünnepeltnek pályatársai és tanitványai
önmagukat tisztelték meg akkor, midőn az ünnepélynek oly szine-
zetet adtak, hogy az nemcsak tisztán városi, hanem megy ei sőt

•
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országos jelleget nyert. Ha mindnyájunktól szeretett és tisztelt kar-
társunk 40 évi hűséges és lelkes működése alatt nem lett volna
részese hatósága. s polgártársai elismerésének és az Isten áldásá-
nak, akkor munkás életének ez eg} etlen napja is bőven kárpótoI-
hatta volna 40 év szenvedéseiért. Az a meleg szeretet, mely volt
és jelenlegi kartársai. a törvényhatóság, tanítványai és a társadalom
mindcn rétege részéről feléje sugárzott, csak új bizonyságtétele volt
annak az elismerésnek, a mely élete egész pályáján kisérte és mely
erőt adott neki szép művének betetőzésére.

Az ünnepély következőleg folyt le: Már jóval a kitűzőtt
idő - 9 óra előtt - telt meg a városháza tanácstenne rninden
zúgában. Eljöttek a város törvényhatóságának tagjai dr.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATe/bisz

Ká roly kir. tanácsos, polgármester; a tanfelügyelőség tisztikara - Se-

bcszth a Ká roly ldl'. tan., tanfelügyelő, a "Délmagyarorsz. Tanitóegylet"
- melynek az ünnepelt dísztagja - Schenl: 'J a ka b, a temesvári
különféle iskolák tantestületei igazgatóik vezetése alatt. A hazai
siketnéma intézetek közül a vácit Klis La jos, H er lilla Scitá r d

és Szotfr id J ózsef: a budapestit Vá ra di Zsig111~o1td és Wenlzel

'J ózsef, a kecskernétit Németh Lá szlo és az aradit Sckncllba ck

F er enc képviseltéle A többi intézet irásban üdvözölte az ünneplő
kartársat. Pont kilenc órakor lépett az ünnepelt egy 3 tagú
küldöttség oldalán a terembe. Fal rengető tapsvihar és éljen
riada! fogadta. Most KramerJIHGFEDCBAF rig y e s , a józsefvárosi közs. iskola
igazgatója, magas szárnyalásu, gyönyörű ünnepi beszédet mondott
és átnyújtotta az ünnepeltnek a városi taritestületek és asiketnéma
intézet tanári karának ajándékát: egy ezüst ba bérkossorúi. Utána
Dr . Telbisz Ká roly kir. tanácsos, polgármester, a város, az iskola-
szék és a siketnéma-intézeti felügyelöbizottság nevében üdvözölte,
kiemelvén különösen Schafférnek a siketnémaintézet létesítése kö
rül szerzettt hervadhatlan érdemeit. Sebesztha kir. tanfelügyelő
Ternosvár legérdemesebb tanférfiát ünnepelte Schafférben. Utána
Schenk 'J a ka b a "Délmagyarországi Tanitóegylet" nevében mon-
dott gyönyörű szép beszédet. Megható volt, s könnyekre fakasz-
totta az ünnepeltet és az ünnep közönségét egyaránt e beszéd-
nek az a része, melyben Schenk mint magánember mondott hálás
köszönetet azért, hogy az ünnepelt öt emberré tette. Most Völker

J ózsef a temesvári siketnéma intézet tanári kara nevében üdvözölte
az ünnepeltet rnint az intézet főnökét Méltán állíthatjuk, hogy
Völker énél szebb, költőibb, gyönyörűbb beszéd nem hangzott el az
egész ünnepély alatt. A volt tanítványok nevében Bánomcs Sá ndor

városi aljegyzö üdvözölte a mestert. Klis La jos váci siketnéma-
intézeti h. igazgató a képviselt siketnéma-intézetek és a gyógypae-
dagogiai szaktanács nevében mondott szívből jövö meleg üd vözletet és
átnyujtotta a szaktanács és a váci intézet tanári testületének üdvözlő
feliratait. Végül az üdvözlő iratok: egész seregét - köztük a nem kép-
viselt gyógypaedagogiai intézetekélt - olvastak fel nagy tetszés és
éljenzés közt. Most az ünnepelt meghatottan mondott köszönetet
mindazoknak, kik őt egész élete pályáján jóságukkal és szeréte-
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tükkel elhalrnozták és kik őt ma - életének e legkedvesebb nap-
ján ünnepelték.

Délután 1 órakor a városi vigadó nagytermében díszlakoma volt
az ünnepelt tiszteletére, melyen - becslésünk szerint 200-nál többen --
köztük sok hölgy - vett részt. A 3. fogásnál felállott a polgár-
mester és gyönyörü felköszöntőt mondott a királyra

Utána a felköszöntők egész özöne következett, melyek közül
bennünket a polgármesternek a siketnéma-intézetek képviseletében
megjelentekre,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Lá szló-na k a város hazafias és nemes esz-
mékért lelkesedő polgáraira, Vőlker J ózsef-nek az ünnepelt nejére
és Vá ra di Zs~~mond-nak a hölgyekre mondott felköszöntői érde-
kelnek leginkább. Este a józsefvárosi polgári dalkör gyönyörű sze-
renadot adott szeretett disztagjának. Felségesen szép volt az ünne-
pély, méltó a városhoz és méltó az ünnepelthez. A fiatal lélekkel
ünneplő kedves kartársnak őszinte szívből kivánjuk, hogy működ-
jék még hosszú időn keresztűl oly lelkesedéssel és sikerrel mint
eddig.NMLKJIHGFEDCBA

Fon tos rendelet a h itoktatás ügyében . A vallás- és közokta-
tásügyi magy. kir. Miniszter úrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . évi 74,493. számu rendeletével
a hitoktatás tiszteletdíjait a következőképen rendezte: "Figye-
lemmel azon körülrnényre, hogy a gyógypaedagogiai intézetekben
az osztályok növendék-száma általában csekélyebb, de a vallások
különfélesége folytán egy-egy vallás-tanító növendékeinek száma
pedig éppen kevés. Figyelemmel továbbá arra, hogy az intézetek-
ben a szakképesítéssel nem biró egyének magasabb díjjazása annál
kevésbé indokolt, tuivel a középiskolai vidéki hitoktatók heti egy
órája is csak 50 leoronával díjaztatik, jövőre a vidéki gyógypaeda-
gogiai intézeteknél általában 50 koronában állapitom meg, a képe-
sítéssel nem biró külső tanítók hitoktatási díját egy óra után. Ezen
intézkedésern folytán az intézetek szervezeti szabályzatának ide
vonatkozó §-a,i megfelelőleg módosulnak. Ezen intézkedésern a jövő
tan évtől fogva mérvadó."GFEDCBA

S z e m é l y i b í r . HerodekJIHGFEDCBAK á ro ly kartársunk, a vakok orsz. intézetének h.

igazgatója, hazaérkezett 2 hónapig tartott tanulmányútjáról. Szerzett tapasztalatairól

lapunk hasábjain fog beszámolni a közel jövőben.

D erengés. Mint örömmel értesülünk, Hevestnegye tanfelügye-
lője, Seossa Dezső, azzal a kéréssel fordúlt a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterhez, hogy egy GyŐ11gyŐSŐ11 alapítandó siketnéma-
intézethez nyújtson a városnak segítséget. Egyben- a város polgár-
mesterét is megnyerte a nemes eszmének és egyesült erővel oly
stadiumba vitték a dolgot, hogya város a létesitendő intézet céljaira
egy üresen álló községi iskolát jelölt ki. - Ugyancsak tárgyalás folyik
a miniszterium és J o ls u a község között egy ott létesítendő siket-
néma intézet érdekében. A nyomasztó sötétség oszladozik, kezd deren-
geni. De mikor lesz már hajnal! ? . • .

B y e n q e te h e ts é q ü gyerm ekek fe lruházása. A pesti izraelita hit-
község előljárósága Glitek S. úr, a hitközség iroda-főnökének köz-
benjárására a gyengetehetségűek pesti iskolájának szegénysorsú
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növendékeit vallasfelekezeti különbség nélkül téli ruhával látta el
a hideg idő beálltával. Hála és elismerés illeti e nemes cseleke-
deteért az izr. hitközséget.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG litek főnök urat és Kelemen Igná c
kartársunkat. ki a reá bízott növendékek mcstoha sorsára irányí-
totta a hitközség AgyeJmét.NMLKJIHGFEDCBA

A vakokat gyám olító orsz. egyesü let ügyében a vaJIás és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter szívhez szóló leiratot intézett a szé-
késfőváros tanácsához. támogatást kérve az anyagi gondokkal kűzdő
nemes célt s z o lg á ló egyesület számára. A főváros jelenlegi anyagi
helyzerét tekintve, kétséges, vajjon eleget tehet-e teljes mértékben
a miniszter kérésének. De segíthetne az egyesületen, míg nagyobb
anyagi támogatást nem nyujthatna olykép is, hogy annak műhelyé-
ben javitt.itná meg a hivatalaiban elrongált nádszékeit és a kefe-
kötő-műhelyből szerezné be az összes kefe-, seprő- stb. s z ü k s é g -

leteit. I ly módon az amúgy is kevés munkával ellátott szegény
vakokori segítene a főváros és ezenkivűl jó árút is nyerne. Csak
mellesleg akarjuk megjegyezni, hogy a külföld azon nagy városai,
melyekben vakok intézete, vagy foglalkoztató telep van, többnyire
ott szerzik be szükségleteiket. Például csak Boroszlót akarjuk fel-
említeni, ahol a vakok intézete egész esztendőn át nem dolgoztat
máson, mint a város által s z ü k s é g e lt készítményeken. sőt nem is
képes az összes szükségleteket kielégíteni. Es nálunk garrnadaszám
hever a mühelyekben a finornabbnál finomabb kefe stb. készlet.

O rvosi v izsgálat. Znnllinger Hugó dr. főv. hírneves gége és orr-
specialista a vallás- és közoktatásügyi miniszterium megbízásából
vizsgálat alá vette a budapesti áll. siketnérna-iskola növendékeit. A
vizsgálat eredménye meglepő, a mennyiben pl. II I. osztályu nö-
vendék közü110-nél konstáltatott a denoid uegeta tio . Ez ijesztő arány
mutatja, mily fontos szerep jut a siketnémák intézetében a gége és
orr orvosnak, sőt azt m e r jü k állítani, hogy sokkal fontosabb a sze-
repe mint a fül- orvosnak. A vizsgálat befejeztével részletesebben
foglalkozunk e fontos kérdéssel.

A z ev. ref. é s az ágo hitv . evangelikus e g y h á z a k b a tartozó
siketném ák v a l lá s la n itá s á n k tanterve a napokban hagyja el a saj-
tót. Irta Egyiid La jos, a budapesti siketnérna-intézet igazgató-
tanára: Ára 50 fillér. .Megrendelhető a szerzönél és szerkesztösé-
günknél.

G yújtó a siketném ák segélyezésére . Több napilap azt az alap-
talan hírt közölte, hogy a "Siketnémák segélyezése" felírattai ellá-
tott g y ú jto k forgalomba hozása körül csalás törtenik ; ezzel szem-
ben hivatkozunk a vallás- és közoktatásügvi m. kir. miniszternek
erre vonatkozó rendeletére, a mely minden visszaélést kizár. - Pálfi
Lipót és Veje gyár·tulajdonosok a több oldalról felmerűlt panaszra
kijelentették, hogy úgy a gyújtók minőségére, mint külső kiállítá-
sára a legnagyobb gondot fogják ezentúl f rdítani. Az új dobozok igen
csinosak és tartósak lesznek s a "siketnémá k" szó feltűnő nagy
betűkkel lesz nyomtatva. Ezenkívül kis dobozokat is gyártanak már:
Egyúttal megemlítjük, hogy Deutsch Má rk, a g y ú jto k budapesti fő-
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elárúsitója kötelezte magát, hogy évenként legkevesebb 5000 nagy
csomag gyújtót fog átvenni. Ez a siketnémáknak legkevesebb évi
240 koronát jövedelmez BudapestrőlNMLKJIHGFEDCBA

S iketném a gyárim unkások. Az "Első Szegedi Gyújtógyár" tulaj-
donosai (Pálfi L. és Veje) elhatározták, hogy gyárukat kibővitik és
új munkások ul csupán felnőtt siketnémákat fognak alkalmazni.
Valóban nemes dolgot rnűvel a szegedi gyújtógyár, hogy e szeren-
csétlenek ügyét oly szépen felkarolta.

A z ep ilep tikus gyerm ekek isko láztatása. A fő- és székváros
közoktatási bizottsága egy legutóbb tartott ülésében azt határozta,
hogylkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z epileptikus gyermekek. a z iskolá ból kizá r a ssa na k és aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

lők tartoznak gyermekeiket otthon taníttatni. Ez nagyon bölcs és
méltányos intézkedés volna, ha a bizottság egyszersmind kimon-
dotta volna azt is, hogy mi történjék azon szegény szülők epilep-
tikus gyermekeivel, kik nem képesek a magántanítás terheit ma-
gukra venni. A külföld nagyvárosai is eltiltják az epileptikusokat
az elemi iskola látogatásától, de maguk gondoskodnak miként való
tanitásukról és ápolásukról. A hülyék intézetei mellett külön pavil-
Ionokban helyezik el őket és ápolva, gyógyítva tanítják őket. Vajjon
Magyarország fővárosa nem elég gazdag-e ahhoz, hogy nyomorék-
jain segíthessen?

V ilágh írű m unka m agyar nyelven . Brehnc Alfr édnek, az állat-
világ ritka tehetségű megfigyelőjének és kiváló zoológiai írónak
"Tierleben " cimű tíz kötetes munkája legközelebb magyar nyelvü
kiadást ér. A v i lá g h í r ű mű, mely gyors egymásutánban angol, fran-
cia és olasz átdolgozás ban látott napvilágot, a Légrády testvérek
kiadásában, az eredetivel azonos terjedelemben s ugyanolyan díszes
kiállításban fog megjelenni. A kiadó cég a műnek átültetésére egyik
legjobb szakerönket, Méhely La jos tanárt és akadérnikust nyerte
meg s a házai olvasó közönség bizonyára örömmel vesz tudomást
a nagy nemzeti vállalkozásról.

S étahangverseny. A "Szeretet" testi és szellemi fogyatkozás-
ban szenvedőket gyámolító országos egyesület nov. 23.-án sikerült
sétahangversenyt rendezett a Royal dísztermében. A zenét Bachó
karmester vezetése alatt a honvédzenekar szolgáltatta. A hangver-
senyen nagy és díszes közönség jelent meg, melynek soraiban ott
láttuk a többek között Rakovszky Istvánt, dr. Neumann Ármint,
Pichler Győzöt, Zipernovszky Károlyt, dr Szabó Sándor miniszteri
osztály tanácsost, Zípernovszky Károlynét, özv. Herich Károlynét,
Hernády Mórnét, Tenezer Pált, Klimes Gyula áll. szárnvevőszéki
titkárt s még. számos előkelő hölgyet és urat. A rendezés kisérlet-
képen történt s anyagilag nem épen sikerült úgy, mint az e jóté-
kony egyesület érdekében k iv á n a to s lett volna. Mint értesülünk, az
egyesület ezúttal szerzelt tapasztalatai alapján legközelebb folytatja
a hasonló irányú hangversenyel rendezését s remélhetni, hogy a
tervezett változtatások az egyesületré nagyobb anyagi sikerrel is
fognak járni.

Nyomatott Fritz Arrnin könyvnyomdájában;:iü<lape!j1?;j~eÍ;fI,'1rrut 9.
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