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Jubileum unk évében.
A magyarországi első gyógypaedagogiai intézmény a siket- 

némák váci orsz. ki?~Tnf:Rzefé~~ez évben ünnepli fennállásának sza- 
zadik évförcTüI^át. Az intézetnek e tervezett örömünnepe nemes iz- 
galomba hozott mindnyájunkat, mert e százados ünnep nem csupán 
egy intézetnek máról-holnapra terjedő belügye, de egyszersmint a 
hazai gyógypaedagogiai intézményeknek erkölcsi életébe mélyen bele
vágó mozzanat, sőt hivatott, hogy az ország kulturális állapotának 
is egyik fokmérője legyen.

E nevezetes határkőnél egyrészt a múlandóság érzetétől, más
részt a haladás, a tovább fejlődés, a kötelességtől ösztönöztetve jól 
esik, illik, sőt kell egy pillantást vetnünk a múltra és jövőre, hadd 
lássuk: méltók vagyunk-e a múltra s lehet-e reménye a jövőnek ?

Ez alkalommal a múltnak egy nagy érdeme domborodik ki s 
legyen bár hiánya és hibája számos, mindenik megbocsájtható azért, 
hogy a jelennek szülőanyja, megteremtője volt és az új eszmét 
száz éven át számunkra, az utókorra fenntartotta.

Bár elismeréssel vagyunk ezért, de elragadtatással még nem. 
Mert egy oly intézmény, mely királyi pártfogoltatással megindulva 
már az első pillanattól a társadalom kötelező figyelmének központja, 
mint szokatlan és egyedüli intézmény pedig a bámulat és csodál
kozás tárgya volt: egy száz éven át több erkölcsi és anyagi erőt 
gyűjthetett volna, hogy sem azt maga egyszersmind föl is eméssze, 
maga fenntartására fel is használja. Mert minden, a természetben 
levő életnek, intézménynek csak akkor van létjogosultsága, ha ön
maga fenntartásán kívül egyszersmint új életet is bocsájt ki magából.
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Nem mondhatjuk azonban s nem is mondjuk, hogy e nemű 
hivatását az utolsó években nem teljesítette volna, sőt mintha a 
múltak mulasztásait pótolni kívánta volna, erkölcsi és anyagi erejé
nek felajánlásával igyekezett újabb intézmények létesítésén:-  ■*“ 

tft'Tceiői, vagy lassú fejlődés tünete .belső életében • is mutat
kozik.

Okát abban kereshetjük és táláljuk meg, hogy az ügynek kép
viselői ép úgy híjával voltak az önállóságnak, mint a hogy maga 
az intézmény eszméje is idegen országból származott s idegen min
tára nyert szervezetet.

Az intézet egyik megalapítója: Cházár András a bécsi intézet 
láttára buzdult neki az eszme felkarolásának, a váci intézet első 
tanárai a bécsi intézetben nyerték kiképeztetésüket, a későbbi taná
rok is minden lépésük megtétele előtt nyugat felé vetették tekinte
tüket, onnan várván minden újabb eszmét s ahhoz szabván minden 
meggyőződésüket. Ily módon — természetes —- nem lehettek elsők 
az eszmék terén s csak évtizedek után honosíthatták meg, a mi 
később is jónak elfogadhatónak bizonyúlt.

így, míg a külföldön rég belátták azt, hogy a siketnémát egy 
nyelvre is megtanítni elég feladat, nálunk 2 nyelvre is próbálták azt 
megtanítni; míg a francia és német iskola hívei a kétféle módszer 
elsősége felett vitatkoztak, mi szótlanul hallgattuk azok vitáit s csak a 
70-es években hoztuk be az ú. n. német módszert, a beszédtanítást. 
Az önállótla.nság e korszakából mint fénylő csillag egyedül Schvar- 
czer Antal világlik ki, ki eredeti feltogásával, önállój goridolkoylásávdl 
tiszteletet szerzett hazánknak esIntézetünknek a külföld előtt.

Mostani intézkedéseinknek megtaláljuk alapját, első kezdetleges 
formáját a letűnt száz év alkotásaiban.

így a beszédoktatás fontossága, a phonetikai ismeretek jelen
tősége Fékéé Károly'"által' nyert kifejezést; a Tanítóképzés "kezdet- 
leges formáját is mégtálaljuk nála/ a tornászat szükségessége az ő 
idejében hangsúlyoztatok: először; az elméleti képzés mellett a gya- 
trnrlaj-i képzés pedig kezdettől fogva meg volt.

Ezek tehát az új század örökségei, melyeket tovább fejlesz- 
teni az utó~dok hivatása. Örököltünk azonban egyebet is, melyet már
nem kívánnék leltárba vétetni.

Egyik a nagy közönségnek az ügy iránti tartalmatlan—érdek- 
lődése. Mert az ugyan nem érdeklődés, csak hiú kíváncsiság és 
múló csodálkozás, melylyel a közönség munkánkat megnézi és hol
nap már figyelmére sem méltatja. És ebben a múltnak „gyarlóságai
ból származó hibáit jóvá tenni alig-aiig tudjuk.

A közönség ugyanis az első siker láttára nem késik az el
ragadtatás hangján teljes elismeréssel adózni munkánkért, mert ő 
laikus észszel azon tudatban van, hogy ha a teljes némából szólót 
tudunk csinálni, akkor a kevés szólóból bizonyára ékes szóló is lehet.

És a kiben nincs elég erkölcsi bátorság, hogy ez indokolatlan 
hiedelmet kellő mederbe szorítsa, a kiben nincs elég önmegtagadás, 
hogy e méltatlan dicséretet visszautasítsa, az oly beválthatatlan kö-
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vetélésekre szabadítja fel a közönséget, a melyből önmagának is csak 
ideig óráig van hívságos haszna, utódja azonban keserű izzadsággal 
kénytelen törleszteni e kifizetetlen váltót. Vajha azt kaptuk volna 
örökségül a  letűnő századtól, hogy a siketnéma-oktatás nem bűvé
szet, hanem művészet.

Egy másik örökség, mely szintén nem sorozható positiv va
gyonunk közé: az idegennek ítélet nélküli magasztalása, hogy ne 
mondjam: majmolása. Mentői kevesebb volt egész életünkben az 
önálló gondolkodás, az önálló lábon járás. Ha bármely idegen kisded 
intézetnek kisded tanítója világgá eresztett valamely eszmét, az fel
tétlenül nagyobb figyelemnek örvendhetett részünkről, mint saját 
véreinktől saját eszménk. Senki se mondja azt nekem, hogy a 
tudás-hiányon múlik e z !

Önbizalmatlanság, kevés erkölcsi bátorság s féloldalu szerény
ség az oka. A múltban egyebet se csináltunk, mint mind a két ol
dalú megunásig jártuk a külföldi siketnéma iskolákat, udvaroltunk 
nekik s hazajőve még inkább elveszítettük önállóságunkat, mint eddig.

Ily módszerrel — legyünk egyszer már elég bátrak kimondani 
- nem alkotunk nem alkothatunk soha semmi nagyot, semmi tisz

teletreméltó számbavehetőt.
Ám jó, helyes, szükséges : nézzük meg, mit csinál a szomszéd 

s azon okulva sálát eszünk szerint, a magunk rendszere szerint 
próbáljunk újat alkotni. És ne azért tartsunk valamit jónak, mert 
N. N. mondja (ebben—nincsen semmi belső erő, meggyőződéssel járó 
bizonyíték), hanem azért, mert azt a közjó érdekében ezért meg 
ezért jónak kell tartanunk.

Egy harmadik hagyatékunk: az elődök viselte kötelezettségek 
és élvezett jogaik. Hogy az elődök összes kötelezettségeit átvettük, 
behunyt szemmel merem írni, s még csak bizonyítani sem próbálom. 
De élvezett jogaik már nem maradtak reánk. Szolgálati időnk fel
emeltetett 30-ról 40 évre, kezdőfizetésünk leszállíttatott, kötelező 
óraszámaink 12-ről lassankint 24-re emelkedtek, a királyi útasításba 
foglalt tanári címünk megtámadtatok:, az igazgatóknak királyi ki- 
neveztetése megszűnt és tiszteltetésünk mintha kevesebbé lett volna.

Ez azonban ne légyerf~senki fülében panasz, minthogy az én 
ajkamon sem az. Az új év s az új század nem erőtlen panaszra, 
de tudatos munkasorozat megállapítására alkalom. A mi volt, volt, 
s a mi lett, lett, azaz időben történni szokott mozgások szükség
szerű fejleménye. Semmi a nap alatt — mondta egy okos és bölcs 
— ok nélkül s haszon nélkül nem történik. Mindennek úgy kellett 
történnie, hogy a mozgás, a mi egyenlő az élettel s a fejlődéssel, 
biztosítva legyen. így nekünk, is meg kell alkotnunk az új század 
munkasorozatát és azt végrehajtani. ~ -

~TSg3uk~pőnt: a megalkotott tanterv alapján a tanítás eredmé- 
MjygLÍQkozni, hogy ne csak a nagy közönség lehessen~velünk meg
elégedve, de magunk is elmondhassuk, hogy a tudomány és oda
adás segélyével megadtuk mindazt, mit csak nyújthatánk. E célból 
első kívánni való a tanárképzésnek végleges szervezete. A múlt szá-

l*
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j zad utolsó évében szerveztünk ugyanoly tanítóképzőt, milyen tud- 
! tómmal egy államban sincs, úgy, hogy ma szomszédaink is hoz- 
! zánk jönnek tanulni, holott 100 évvel ezelőtt mi voltunk kényte

lenek a szomszédokhoz tekintélyért menni. Mindazáltal itt megállani 
( annyi volna, mint visszafelé menni. A tanítóképző kipróbált embe- 
1 reket kíván, a kik ne legyenek kitéve elhelyezéseknek, viszont pe

dig ne szenvedjenek rövidséget azon címen, hogy nem egy-egy vi
déki iskolának igazgatói. Másik biztosítéka a jó és jobb tanered
ménynek az alkalmas ifjú embereknek e pályára özönlése. E 
pálya pedig nehezebb megküzdésével és újabb tanulni valóival csak 
úgy gyakorol vonzó ingert az életexistentiát keresőnek, ha e kívá
nalmaknak ellenébe a jelenleginél jobb kezdőfizetést is biztosit szá
mára. E tekintetben reménykedni és bízni nem szűnünk meg, mert 
noha sok akadály tolul e kívánságunk elé, mindazáltal látjuk, ta
pasztaljuk illetékes helyről a jó indulatot, mely régen érzett bajaink
nak egyikét hivatva lesz orvosolni. Egy harmadik biztosíték a jó 
taneredménynek, a tankönyvek. Elmúlt egy száz év s nyomatott 
tankönyvünk alig volt 2 —3; ma, mely alkalmas lenne: egy sincs. 
Ez irányban is megtétettek az első lépések; most tehát csak raj
tunk a sor, hogy megmutassuk: hogyan tudjuk az ügyet legjob
ban szolgálni.

Második pontja az új század munkasorozatának növendékeink 
tehetség és nem szerinti elkülönítése. Lehet ez eszme jó, vagy nem 
jó, mert még nem hallottunk elég eszmét, nem is tisztázódhattak 
eddig. Csak annyit tudok, hogy ez eszméről eddig beszélni szük
ségtelen s hiába való volt. Ne járjon báli ruhán annak az esze, a 
kinek foltos, vagy épen lyukas a csizmája. Alig van 11 intézetünk, a 
melyet úgy kellett szerveznünk, a hogy csak épen lehetett. Majd ha 
lesz 20—30 intézményünk ráérhetünk arra is, hogy külön legyenek-e 
fiúk a lányoktól, a jobb tehetségüek a gyengéktől, s a némileg 
hallók a föld siketektől vagy nem. E kérdés tehát az új száz évet 
illeti, s ezt eldöntenünk mi leszünk hivatva.

Harmadik pontja munkasorozatunknak a növendékeink elmé
leti oktatása mellett azoknak gyakorlati kiképzése. Már eddig is sokra 
vállalkoztunk, hogy t. i. pótoljuk a családi iskolát (megtanítjuk a 
némát beszélni), pótoljuk a népiskolát (megtanítjuk a beszélő siketet 
a közhasznú ismeretekre) s még ezen felül arra is vállalkoztunk, 
hogy valamely mesterség, ipar előiskolájába is bevezetjük őt. Meg
lehet, hogy a siketnémák sorsa iránti mély érdeklődés bírt rá, hogy 
e hármas feladatra vállalkozzunk, holott tudnunk kellene, hogy nem 
lehet egyszerre két úrnak szolgálni. E kérdés eldöntése legalább is 
van oly fontos, mint az, hogy állóírást, vagy dültet tanúljon-e a 
gyermek.

Negyedik öröksége az új századnak a siketnémák országos 
tankötelezettségének kivívása. Nem új az eszme, de egyszersmint 
nem is oly könnyű, hogy azt máról-holnapra meglehetne oldani. 
Senki sem lehet oly kicsiny, hogy a jó ügynek szolgálatot ne tehetne 
és senkisem oly erős, hogy mások támogatását fel ne használhatná;
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azért egy új intézmény létrehozatalánál való közreműködés már 
egyszersmint a tankötelezettség kimondhatásának a megkönnyítése 
is. A múlt század megadta az eszmét, a jelen századnak általánossá 
kell azt tenni.

Ötödik hagyatéka a ^múlt századnak az. hogy a mit egyesek 
szántszándékkal, — habár megengedem, nem rossz akarattal — 
elrontottak, a. mit spkan tétlen állva kárunkra megtörténni engedtek, 
azt tartalmas munkávárj“ kellő önérzettel, de ugyanakkor illő sze
rénységgel megigazítsuk. Nem mindjárt van igaza annak, a ki a 
mellére üt s még nincs bebizonyítva az az érdem, melyet magunk
ról mi magunk állítunk. Mert hogy világosan szóljak, két szélsőség 
van nálunk: egyik az indokolatlan szerénység, mely kevésbbé érvé
nyesült eddig; a másik az indokolt szerénytelenség, mely sokszor 
leszedte már a tejfelt a többi elől. Hála Istennek megindult és folya
matban van az üdvös átalakulás, csak meg ne akadjon.

Végül még egy hagyatéka az új századnak, egyenesen a váci 
intézet részére. Ez intézet a legrégibb, a leggazdagabb, a legszer
vezettebb, bel- és külföld eltitt legismertebb, legnépesebb stb. Mint 
ilyenTegyedüli, mely az államtól tartatik fenn, mely tehát a fenti 
okokból méltán kell, hogy az állam kiszemeltje legyen, melyet 
ország világnak bemutathat az állam. Kijelentés nélkül is olyannak 
kell lenni ez intézetnek, mely a hazai többi iskoláknak összes jó 
tulajdonságait (szervezet) magában foglalja. Hogy ez így legyen, 
történtek is lépések s vannak intézkedések folyamatban is. A külső 
szervezet csak az átutazónak imponálhat, de a ki közelről ismeri 
többet vár tőle. Megvárhatja, s méltán, hogy ennek tartalma is min
taszerű legyen. Mintaszerűvé azonban csak válogatott emberekkel 
tehetni. Ezért természetesnek kell tartanom azt, hogy a ki e minta
intézet nyújtotta erkölcsi hasznokat élvezni akarja, az viszont szol
gáltassa annak ellenértékét is, hogy eg}mni és nemzetgazdászati 
szempontból senki és semmi ne károsodjék: mindenki találja meg 
munkájának illő értékét.

Egyéb, itt fel nem sorolt dolgunkban is átgondoltság vezesse, 
kitartás végezze s a szeretet érzése hassa át munkánkat.

B orbély Sándor.

A  beszéd tízparancsolata.
A „Gyógypaedagogiai Szemle“ múlt havi számában foglalkoztam 

Finckhi schleswigi kartárs fenti címen közölt cikkének első paran
csolatával. Ezúttal a többivel szándékozom röviden foglalkozni.

„Ejtsd valamennyi konsonást — de különösen a f  sz és s-t 
— helyesen és tisztán.“

E parancsolatnak a magyar nyelv sajátossága következtében 
kettős jelentősége van. A német u. i. nem tesz tényleges különb
séget tenua és média közt. Folyton prédikálja ugyan a kettő közötti
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lényeges különbséget, de azért a p—b, t—d és k—g, sz—z között 
kiejtésbeli különbséget nem tesz. A magyar nyelvben ellenben nem
csak e hangok két szélsőségére, hanem egy harmadik nüanszra — 
a szókapcsolás okozta hang-hasonulás által keletkező mintegy új 
hangárnyalat helyességére is kell ügyelnünk.

A német nyelvnek e kiejtési szabálya a magyar nyelv sajátos
sága tekintetéből í g y  módosul tehát: Ejtsd a tTTT sz és 5" hangokat 
helyesen és.-tisztán,- de ~ikrcelT~külonösen a v, z. zs és a többi 
zöngés hangok tiszte ejtésére. E szabály fontosságát külön kell 
hangsúlyoznunk, mert igen gyakran meggyőződtem arról, hogy 
növendékeink nem igen lesznek különbségei a két hangnem között. 
Ennek okát pedig a következőkben tatáljuk.

A~zohge nélküli és zöngés hangok közti különbség feltűnő 
ugyan és a növendékek sem több sem kevesebb fáradsággal tanulják 
meg őket, mint a többi hangot. Azonban az ilynemű hangok helyes 
és helytelen ejtése közt annyi a fokozat, hogy csak a legnagyobb 
figyelemmel lehet az egész kifogástalan hangot a kevésbbé tisztától 
megkülönböztetni. Ha már most a növendék izomérzése nem támasz- 
kodhatik biztos, a hangot jellemző-ismertető jelre, mivel az nincs 
teljesen tisztán kifejtve, akkor nap-nap ut4n_egy^gy„nüanszot elejt 
a hangból. Fülünk — közelfekvő ökokból — megszokja növendé
künk kiejtését, nem ügyelünk a visszaesésre és egyszerre arra ébre
dünk, hogy a hangot nem ejti helyesen, végre pedig elejti teljesen.

Egy másjk-ok e z : Ha a kérdéses hangok kifejtése az első 
kísérletek után nem sikerül, akkor hajlandók vagyunk azokat oly 
kriminális hangoknak deklarálni, a melyek ejtésére a siketnéma 
képtelen. Hogy sokan így ítélik meg a dolgot, kitűnik abból, hogy 
tiszta b, d, g, z, zs, cs, gy hangokat csak ritkán találunk a siket
néma intézetekben. A magánhangzók közül az é, ö, ü-ről ne is 
szóljunk. A r-t se említsük. Pedig ép beszédszervekkel megáldott 
siketnémánál lehetetlenség nem létezik. Kifejthető minden hang. 
Magam is azt hittem eleinte, hogy némely hanggal nem fogok meg
birkózhatni, de a gyakorlatban arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
minden hang kifejthető, csakhogy sok hang kifejtése hónapok sőt évek 
munkája. Elemet elem mellé kell sorozni, míg megkapjuk a kívánt helyes 
hangot. Itt kell megemlékeznem arról az általánosán ismert panaszról is, 
hogy növendékeink az alsó fokon érthetőbben beszélítek^inintmfelsőn, 
holott a psychologia Örök törvényei alapján ép megfordítva kellene,"Hogy 
legyen. Hisz a beszéd technikájának az intellektus fejlődésével lépést 
kellene tartania. Csakhogy nem tarthat lépést, mivel a beszédtanítás 
alsó fokán nem ügyelünk a hang tökéletes isztaságára és az izom
érzés felébresztésére és ébrentartására. Ennek folytán addig, míg a 
gyermek a beszélés technikájával küzd és kénytelen lassan beszélni, 
még valahogy Kepes' kiejtését~élTén8rizni és beszéde_éríhet&; mikor 
azonban a technikai nehézségeken túl van ThaiFei'gyorsabban kezd 
beszélni, akkor a JaM 5.1bjIeskslB ang(^ kiesnek, vagy legalább is 
helytelenül képeztetnek. Miután figyelmük csaírfögyatékosan volt a 
hangok jellemző izommozgásaira felhíva és nem képesek beszéd



Gyógypaedagogiai Szemle. 7

jüket ennek segítségével ellenőrizni, tehát nem képesek a tévedése
ket észre venni és azokat a maguk jószántából kijavítani. Bátran 
állíthatjuk tehát, hogy a kiejtés visszaesésének oka a felső fokon 
az,, izomérzés hiányos fejlesztésében keresendő. Ha a beszédtanítás 
alsó fokán következetesen rászorítjuk a növendéket a hangok 
tiszta ejtésére, akkor izomérzése annyira fejlődik, hogy ő maga veszi 
észre tévedéseit .és. ki is javítja. Ezt tapasztalatból tudom.

A harmadik parancsolat ellen: „Ügyelj a hosszú és rövid, 
magánhangzókra“ köztudomás szerint sokat vétünk. Sőt mondhat
nék, hogy oly ritka, az e parancsolat ellen nem vétő siketnéma, , 
mint a fehér holló. És ez az oka annak, hogy növendékeink kiejtése 
oly monoton, hogy..a laikus fáiét sérti. Az a kifogás, hogy a siket
némának nincs ritmus érzéke, már rég meg lett cáfolva., Annak, a 
kinél nem fejlesztettük, természetes, hogy nem is lehet ritmus érzéke. 
De a kinél az alaphangok kifejtésénél súlyt helyeztünk a magán
hangzók hosszú és rövid ejtésére, a mi a beszédszervek és az izom
érzés ügyesítése szempontjából el sem maradhat, annál e tekin
tetben nem fogunk nehézségekre akadni. Váradi Zsigm ond.

A  gyógypaedagogía propagálása.
Azok a kevesen, kik, mint szerény magam, figyelemmel ki

sérjük a különböző gyógypaedagogiai intézeteket, örömmel tapasz
taljuk az élénk tevékenységet, melyet e téren a minisztériumi ügy
osztály vezetője, Nárai Szabó Sándor dr. osztálytanácsos úr kezdemé
nyezni tudott. Az eredmény, melyet lelkes munkatársak segítségéve.l 
felmutat, igen ggép^AküEévre njahh in.tézetek-n^ókiaiujQieg^aZ'Or- 
szág külömböző részeiben, fényes paloták épülnek vagy már meg
lévő intézetek kibővülnek. E meglepő haladás, melylyel lépést tart 
az intézetek belső életének, szervezetének, tanterveinek stb. kiépítése, 
a tanerők kiképzése fényesen bizonvitia. hogy Wlassics Gyula dr. 
miniszter a megfelelő embert”megtalálta ezen nehéz ügyosztály ve
zetésére, aki úgyszólván semmiből valamit tudott teremteni. Jó mon
dása van erre az angolnak: The right mán in the right piacé.

Ezen_ nagyszámú intézetek képezik a legjobb propagandát, 
éppúgy mint egy orvosnak a sikeresen orvosolt betegek. Ha egy 
faluból csak egy gyermek kerül egy siketnéma intézetbe vagy isko
lába, úgy annak létezéséről, annak sikerdús működéséről az egész 
falu vesz tudomást. A baj csak az, hogy még nincsen elég intézet, 
hogy a hiányokban szerivédőüTyermekeknéKüTm nem is nagyobb 
része, de legalább is fele felvehető'legyen. Ha egyszer annyi gyógy
paedagogiai intézetünk lesz, hogy azokba a különböző hiányokban 
szenvedő gyermekeknek fele része elhelyezhető lenne, akkor a másik 
fele is mindinkább sürgetni fogja a felvételt és akkor ellehetne érni 
a célt, mely minden szakember előtt lebeg; a szervi hiányokban 
szenvedők kötelező oktatása, amint azt Svéd-, Norvég- és Dánor
szágok máris elrendelhették.
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A nehézség a kellő számú intézetek felállításában rejlik. És itt 
a hiba nem a minisztériumot terheli, hanem egyenesen_jmdQliiik_az 
ország vidéki központjait, a városökafazon óriási indolencia miatt, 
melylyel a minisztérium minden törekvését megnehezítik. Nekik sok, 
hogy a dologi kiadásokat kell fedezniük, mig s minisztérium magára 
vállalja a személyi kiadásokat. Nem bírnak kellő belátással, hogy 
gondoskodjanak azon szegény gyermekeikről, kikkel a sors mostohán 
bánt el. Nem gondolnak arra, hogy egy város csak akkor lehet és 
maradhat kulturcentrum, ha mindennemű iskolával van ellátva. Ezen 
sajnálatos nemtörődömség a vezető elemnek, a müveit osztályok- 
nak teljes tájékozatlanságában találja részben magyarázatát. Élénk 
emlékezetünkben van' az a hary melyet egyik7 legelterjedtebb újsá
gunk „buták iskolája“ címen a gyengetehetségüek oktatása ellen 
intézett. Nem felejtettük el, hogy egyik hires gyermekorvosunk mint 
iskolaszéki elnök, szintén ekkép nyilatkozott. És csak a paedagogiai 
társaságban tartott felovasásom példányainak kiosztása által sikerült 
Verédy Károly tanfelügyelő urnák ellenkező véleményezésre szert 
tenni. Ha már a fővárosi emberek ilyen tájékozatlanok, ne várjunk 
sokkal többet a vidékiektől, hanem lássunk azoknak kellő felvilágo- 
sitásához. tájékoztatásához.

Ez irányban is igen szép vállalatba fogott Szabó tanácsos ur. 
Meginditotta^a-gvÁgypaedagógiáTkönyvtárt, amelynek füzeteit min- 
denfelé terjesztgeti. Reméljük, hogy ha egyszer a különböző^ fajú inté
zetek, végigismertefvé lettek, rákerül a sor a részletkérdésekre, 
egyes intézkedésekre melyeket szakemberek kidolgoztak. Hiába! 
Nálunk a k u ltnra felülről, a miniszteriumbólindüL ki, nem mint a 
nagy Németországban, hol a városok egészséges versengése egy
mással a kultúra terén a legszebb gyümölcsöket termeszti. Szak
emberek felolvasásai, értekezései, újságcikkei stb. mind a cél érde
kében küzdenek és ennélfogva igen szívesen veendők. Igen  ̂nagy 
volt az örömöm, midőn mélt. Hőgyes Endre egyetemi tanár úr egy 
idő előtt felszólított, hogy a Orvosi Hetilapnak írjak a gyengetehet
ségüek oktatásáról. Módomban volt az orvosokat felvilágosítani. 
Kezdeményezésemre az Egészség, mely több ezer példányban meg
jelenik, szintén sűrűén foglalkozik a gyógypaedagogiai intézetekkel: 
időnként hozott könyvismeretekkel, rövid közleményekkel felkölti, 
ébren tartja olvásói figyelmét.

A beszédfogyatkozásokra nézve a propaganda egy újabb ne
mével találkozunk néhány év óta. Szabó tanácsos ur azon helyes 
elvből kiindulva, hogy a fogyatékos beszédüek sikeres kezelésére 
nem képes egymagában sem az orvos, sem a  paedagogus, hanem 
csak ketten együtt, az iskolaorvosok tantervének megállapításakor 
abban egy kurzust vétetett fel a beszédfogyatkozásokból, melyet Sarbó 
magántanár vezetett igen szép sikerrel. Mindenki azt hitte, hogy 
idővel ez a kurzus kinövi magát az összes gyógypaedagogiai inté
zetek és módszerek ismertetésére. Ki legyen tájékozódva, ha nem 
az iskolaorvos ? Milyen jó volna, ha az iskolaorvosok kiki saját 
körében ezen kérdésekkel foglalkozna, az adatokat egybe gyüjtené,
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felolvasásokban, cikkekben stb. a tervet, a közvéleményt előkészí
tené, mint keresztelő Szent János Jézus működését. Úgy látszik 
azonban, hogy ezen törekvés hajótörést fog szenvedni, mert most, 
hogy az iskolaorvosok tantervét revizió alá vette az orvosi egyetem, 
az a mindenféle külön kurzusok eltörlése mellett határozott. Felter
jesztése egyébként most a minisztériumnál van és részünkről biz
tosak vagyunk, hogy Szabó tanácsos nem egy könnyen fog engedni 
és kívánni fogja, hogy a gyógypaedagogia mégis előadassék, ha 
nem is önállóan. Általában minden orvosnak és paedagogusnak tájé
kozva kellene lenni a gyógypaedagogiában. De míg nehéz a dolog 
keresztülvitele az orvosi kiképzésben, sokkal könnyebb lenne a ta
nítók- és tanárokéban. A paedagogia tanára igen könnyen szentel
hetne néhány órát a gyógypaedagogiára, a nagy tudomány egy 
kisebb, de érdekes ágára és a hallgatók a foglalkozást ezen kér
déssel igen örömest vennék. Bizonnyára nem egy kedvet fog kapni, 
hogy ezen tárgygyal bővebben foglalkozzon. A propaganda ezen 
állandó, folytonos módja szintén hasznosnak fogna bizonyulni ezen 
jó ügynek, mint a mily jó hasznot hoz a felügyelő bizottságok szer
vezése vizsgákra való meghívás stb. Az újévet — a múltak alapján 
— jó reménnyel kezdhetjük meg.

Juha A d o lf  dr.,
a közoktatási tanács tagja.

A  ném et és a m agyar síketném a-oktatásügy 
statisztikai összehasonlítása.*)

1901. augusztus havi állapot.
R adom ski adataiból összeállította : B ih ari K ároly.

I. Az intézetek keletkezése,
Német Magyar

intézet
1778-ban keletkezett ___ ___ ... ... 1
1781— 1790. „ ... ________  2
1791 — 1800. „   —
1801—1810. „ _____________  1 1
1811 — 1820. „   3
1821— 1830. „ ... ... _____ 17
1831 — 1840. „     23
1841— 1850. „ _______  ... 10
1851- 1860. „   8
1861 — 1870. „   3
1871— 1880. „   15 1
1881 — 1890. „   6 3
1891 — 1900. „   1 3

90 8

l) V. ö. Magyar Gyógypaedagogia 1898. évf. 212. 1.
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II. Az oktatás tart:
6 évig 11 német, 5 magyar intézetben

6—7 „ 14 „ „ „
7 „ 11 „ —
8 „ 54 ___3_

90 8
III. Az iskolai év kezdődik

Április hónapban 47 német, — magyar intézetben. 
Május „ 9 „ — „ „
Junius „ 5 „ — „ „
Augusztus „ 6 „ — „
Szeptember „ 18 „ 8 „ „
Október „ 5 „ „

90 8
IV. Az intézetek jellege: Német Magyv

Tartományi ... ... — — — — — — 33 —
Egyesületi — — .... — ... ... — — 1 —
Állami .... —  ......  — --- — — — — 22 2
Járási, megyei ... ... ... ... — .... — ... 6 1
Királyi ... ... ... — ... — — — — — 2 —
Városi ... ... — — — — — — --- — 4 4
Alapítványi ... ... — — ... — ... — — 2 1
Magán ... ... ... -.. .... — — — — — 20 —

90 8
V. Mily korban vétetnek fel a növendékek?

5 éves korban 1 intézetben
6 77 77 4 77 r-

6 — 7 77 77 4 77
C3

6 — 8 n 77 4 77 O
6 — 9 
6— 10 v  ■

77

77

4
2

77

77

c nCD>
6 — 11 77 77 1 77

-0D
6— 12 „ 77 2 77

o
7 77 77 25 77 1

7— 8 77 77 6 77
tb-

7— 9 1) 77 5 77 í j
7— 10
7— 11

77

77

77

77

5
5 77

cCD

7— 12 77 77 12 77 ’c
7— 14

8
77

77

77

77

3
3

77

G
8— 10 77 77 1 77 G
8— 11 77 77 2 n 'GS
8 -  12 77 77 1 77

90
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VI. A növendékek száma ;
németeknél

6 5 4 2
nálunk

3 9 2 * )

Fiú : 3 5 8 3 2 4 0
Leány : 2 9 5 9 1 5 2

Internátusbán : 3090 1 6 4
Externatnsban : 2 7 9 5 2 2 8
Bejáró (Schulgánger) : 6 5 7 —

VII. Az intézetek száma:
németeknél nálunk

90 8
Internatus: 37 1
Externatus: 41 4
Vegyes: 12 3

Intézetenkint növendék-átlagszám 7266 56
Legnagyobb növendékszám ... ... 279 (Ratibor) 163 (Vác)
Legkisebb „ ... ... 9 (Rostock) 20 (Kecskemét)

VIII. A tanerők számat ...
Egy tanerőre ju t átla$ növendék:

736 41
. 8-8 9-5

IX. Az osztályok száma t ...
Egy osztályra ju t átlag növendék

671 36
9'5 10-8

X. A német kartázsak fizetése.
(Koronákra átszámítva.)

A) Rendes osztályvezetők:
Korona A tanárok száma Korona A tanárok száma
7200 2 3960 20
6840 —  1 3840 39
6480 5 3720 14
6120 o—  O 3600 45
6000 — 2 3480 13
5760 18 3360 31
5520 5 3240 9
5400 9 3120 38
5280 — 5 3000 10
5040 — 8 58 2880 —- 40 259
4920 —  2 2760 — 13
4800 9 2640 23
4680 17 2520 10
4560 18 2400 19
4440 1 2280 4
4320 30 2160 — 20 89
4200 26 536
4080 27 130

*) Ebben és a következő számításaimban a siketnémák budapesti izr. inté
zetének adatait sajnálattal nélkülöznöm kellett, minthogy azok a Pipetz-féle naptár
ból is hiányzanak és más úton sem voltak beszerezhetők. B. K.
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B )  Osztályvezető, szakvizsgálatot nem tett gyakornokok:
C) Tanítónők, (Szakvizsgálatot tett 15.)

Korona A tanerők száma
2400 — 1 Korona A tanítónők száma

2040 2 2880 — 3
1920 — 4 2640 2

1800 7 2400 — 2 7
1680 — 9 23 2040 — 2
1560 — 4 1920 6
1440 10 1800 — 5
1320 7 1680 — 2 15
1200 — 9 1560 — 5
1080 — 8 38 1440 — 5
960— 540 kor. 1320 3
fizetés teljies el- 1200 4
látással 7 1080 — 2 19

68 kevesebb fize-
tés teljes ellá-
tással ... -- 36*)

77
XI. A rendes osztályvezetők fizetésének összemérése :

A magyar fizetési osztályok szerint:
V I . fizetési osztályon felül (7200

koronáig) és németeknél nálunk németeknél nálunk

V I . fizetési osztályban6000—5000 k. 58 — 10-8%
V II . 4899—4000 „ 130 — 24'3'Yo —
V III . 3600—2800 „ 259 6 48-3% 10-2°/0
IX . 2600—2200 „ 89 15 16-6% 25-4%
X . 2000—1600 „ — 20 — 33-9S,°/o
X I . 1400— 1000 „ — 18 - 30-5°/0

536 59**) 100’0°/o ÍOO'O0/
Egy rendes osztályvezető évi fizetése átlag: 

a németeknél ... ... ... — — — 3753 korona
nálunk .... ... ... ... ... — .... — 1963 „

XII. Az osztályvezető, szakvizsgálatot nem tett gyakornokok (nálunk 
II. éves tanfolyamhallgatók) fizetésének összemérése.

A magyar fizetési osztályok szerint:
németeknél nálunk

X. fizetési osztályban ... ... ... —
X I . „ „ ----------  -
960—540 k. fizetés teljes ellátással 
800 k. fizetés ellátás nélkül ___ ...

23 — 
38 — 

7 — 
—  6
68 6

*) 21 tanítónő nem kap fizetést, csupán teljes ellátást. Ezek szerzetesnők. 
**) E számban az összes gyógypaedagogusok benne vannak.

\
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XIII. A tanítónők fizetésének összemérése.

A magyar fizetési osztályok szerint:

IX. „ osztályban 2600—2200 k.
X. „ „ 2000— 1600 „
XI. „ „ 1400— 1000 „
Kevesebb fizetés teljes ellátással ...

GS németeknél nálunk
7 —

15 —
11) 6
36*) —
77 6

Adatok a síketnémák vád orsz. intézetének 
százados múltjához.

Közli: Borbély Sándor.
(Folytatás és vége.)

XII. „Zsadányi és törökszentmiklósi AlmássyAntal kír. biztos beszéde,
melyet a süketnémák ez intézetének ünnepélyes felavatása alkalmával tartott Vácon, 
1802. aug. 15-én, az intézet épületének nagytermében, számos hallgató jelenlétében.

Szeretném elhagyni az erről való beszédet tisztelt Uraim! de 
nem hagyom el most; nem fogják ezt a haladást szivöknek nagy 
gyönyörűsége nélkül s lelkűknek felüdülése nélkül nézni. S nem 
kételkedem, hogy önök teljesen meg vannak győződve, hogy mind
azokat a dolgokat, melyeket mi a hallás érzékével, még pédig is
métlés és megszokás utján teljes mértékben megszoktunk tanulni, 
hogy azokat a dolgokat a siketnémák csak a logikának és gramma
tikának elemző eljárás módjával sajátíthatják el. Nos lehet-e azon 
csudálkozni aztán, hogy ha az ilyen siketnéma az ő jelképes' tanul
mányával épen olyan jó grammatikus lesz, mint az épérzékü. El
lenben igen sokan, a kik az érzékek teljes tehetségével meg van
nak áldva, alig ismerik a honi nyelv szabályait, az pedig még 
eszükbe sem jut, hogy gondolkodásuk törvényeit megismerjék, mint 
azok a dús-gazdagok, a kik örökölt javaikat nem becsülik meg, 
mig ellenben azok, kik saját szorgalmokkal szerzik meg magoknak 
az élet szükségleteket, azokat a fizetés gyanánt mégis becsülik, s 
feltudják használni.

Ilyen módon a siketnémák emez üdvös intézetének valódi 
hasznos volta ki lévén mutatva, ne engedjék önök magokat tévútra 
vezettetni azoktól, a kik minden jó ügynek elég éretlenül gáncsolói 
szoktak lenni, s mondják ki nyíltan, a kik ennek az intézetnek is 
ellenzői. Jó lesz még azt is megemlíteni, hogy ugyaneme siketné
mák nevelésének a célját azért támadják olyan mardosólag, mert 
eleve elhitették magokkal, hogy a siketnémába belecsepegtetett gon-

') A 36 közül 21 szerzetesnő.
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dolkodási mód által az ilyenek még szerencsétlenebbekké lesznek, 
mert önismeretre jutva kénytelenek átlátni saját fogyatékosságukat, 
s másokat náloknál sokkal magasabb rendüeknek kell elismerniük: 
és hogy ők is, a soha nem ismert, de a kinyilatkoztatott kér. val
lás dogmája utján ismeretessé levő örök büntetéstől állandóan re- 
megnek Sőt ezen a téren olyan vad érzékiden embereket is kellett 
hallanom, a kik azt állították: a legtöbb siketnéma, mint a háziállat 
hasznára van ugyan az emberi társadalomnak, de azért a siketnemak 
lelki tehetségeiben! kell kiművelni. De a ki az emberi nemnek 
méltóságát és előkelőségét nem szereti bemocskolva látni, s az okos
ság isteni ajándékát megtudja becsülni: bizonyosan úgy itél, hogy 
a magasztos ügy előbb emlitett becsmérlőin sajnál koznunk kell. A 
vallásos ember pedig ha nincs megvesztegetve kizárólagos dogmati
kus álláspontja által, kénytelen lesz elismerni, hogy az örök bünte
tésektől való félelmet a siketnémák leikébe is bele lehet ültetni, epen 
úgy mint másokba, a gonosz cselekedetek meggátlása végett, mert 
a büntetéseknek ily módon való közlése semmiképen sem választ
ható el az Üdvözítőnk utján kinyilatkoztatott vallástól és kell is 
közölni a siketnémák gonosz cselekedeteinek a meggátlására, a mint 
közönségesen történni is szokott. Különben azt kérdem, tisztelt hall
gatóim ! micsoda nagyobb kincset lehetne azoknak a Szerencseden 
ifjaknak adni, mint a mennyei boldogságnak ama nagymértékben 
örvendetes reményét, a mely őket még eme nyomorult földi e et 
tartama alatt olyan kellemesen simogatja!

Ugyan kicsoda fog már kérem ingadozni abban a hitben, 
hogy ez a megbecsülhetlen intézet úgy aránylagosan a léleknek, 
mint az emberiségnek a művelődés tekintetében eme szegény pol
gártársainkra nézve a lehető legüdvösebb, hazánkra nézve pedig 
valóban leghasznosabb adomány. Hisz nem lehet azt a sok hasznot 
előszámlálni, a mely ebből úgy az emberiségre, mint a polgári tár
sadalomra háramiani fog. ,

Azokat a halhatatlan férfiakat tehát, a kik a természetnek 
eme szerencsétlen süketnémák érzékeire vetett vasbékóit megkiser- 
lették feloldozni, sőt diadalmas sikerrel le is szakgatták onnan: ez 
ünnepélyes alkalommal nem illik hallgatással mellőzné Vallis, Am- 
man, Bonnet, Pcrrier és Vanin, már e század^ előtt izzadtak a 
süketnémák nevelésének előbb leirt nagy munkájában, a mit soha 
sem szabad elfelejteni. Ezt a pólyában fekvő művészetet a szi\ 
gyöngédségéről, s kiváló szelleméről nyilvánosan mindenütt ismert 
Epééi apát, kiben tényleg megdicsőül az emberiség, s utanna 
Rochus Ambrosius Siccard, a süketnémák párizsi intézetében mind
járt rendszeres tudománynyá emelték: a végső simítást pedig meg
tették s ebben a tekintetben csaknem semmi kívánni valót sem 
hagytak hátra Heinicke, Etske K. s a szelídségéről és alapos tudo
mányáról ismeretes bécsi süketnéma intézeti igazgató, May József, 
a ki" ezen váci intézet tanítóinak kiképzése által drága hazánk előtt 
csakugyan kitűnő érdemet szerzett.

Hazánknak e művelt férfiúiba tehát az ország mindenesetre

f
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reményét és bizalmát helyezheti, kik Isten segítségével bizonyosan 
fel is fogják mutatni a süketnéma nevelésnek tőlük elvárt eredmé
nyét. Legyenek tehát rajta uraim, segítsenek buzgósággal úgy az 
emberiségen, a miként egyúttal legyenek díszére a magyar tudomá
nyos világnak ! Foglalkozzanak ugyanis az elméleti tudományokkal, 
adjá rá magokat mind jobban-jobban, mert semmit sem kezdhetnek 
el illetőleg és okosan az emberek a jól felszerelt és kiművelt észnek 
segítsége és munkája nélkül s ha még hozzájárul a gyakorlat, a 
szorgalom s az alapos kísérlet, akkor az ügy egyúttal bizonyosan 
nagyobb tökéletességet és emelkedést fog nyerni.

Hátra van még, hogy szóljak önökhöz, e magyar királyi in
tézet nevelő tanáraihoz, hogy t. i. csepegtessék, véssék jól tanítvá
nyainak gyönge szivökbe, hogy mit tett érettük a királynak s test
vérének, annak a fenséges kir. főherczegnek, József nádornak és 
a helytartó tanácsnak valóban atyai gondoskodása, még az ország 
lakóinak kegyes adakozása, hogy fenséges királyunkat gyermeksé
gük óta — mintegy nyilvános atyjoknak ismervén meg, mikor meg
térnek családi tüzhelyükhez, a háziak gyöngéd ölelése közt, érez
zék és vallják azt, a mit itt tapasztaltak áldva szülőiket, hogy éle
tet adnak nekik, de áldva a királyt és a többi jóltevőt, akik ezt a 
sanyarú életet enyhítik számokra.

O h! tehát valóban apostoli királyunk és császárunk vagy, 
hogy az emberi nem reményét oltalmad alá vetted: mert hiszen 
nincsen egy halhatatlan nagy fejedelemnél szebb fajtája az áldozat
nak, minthogy a sújtott emberiség érdekében az utódokra gondol. 
Nem engedi tehát lehanyatlani a magyar dicsőséget, mely osztály
részül jutott neki, kihez mindenképen méltó az örökélet. Éljen I. 
Ferencz császár, legkegyelmesebb (vagy felséges) királyunk! Éljen 
az ország nádora, fenséges József főlterczeg! a magas magyar 
helytartótanács, ez intézetnek összes jóltevőivel!

H azai hírek.
B. u. é k. Az új esztendő küszöbén megállunk egy pillanatra, 

hogy számot vessünk magunkkal. Visszapillantunk a múltba, hogy 
reményt meríthessünk a jövőre. Lapunk immár 37-edszer lép olva
sóink itélőszéke elé, ezzel a 37. számmal IV. évfolyamát érve meg. 
Három esztendő nem sok idő egy ember életében, de nagy idő oly 
lap történetében, mely — mint a mienk is — csak kicsiny körben 
kénytelen mozogni. Nagy dolgokat nem alkothattunk, de kivettük 
részünket a most forrongó kialakulás serény munkájából. Program- 
műnk, melyet lapunk indításakor adtunk, folyton szemünk előtt 
lebegett és ha nem válthattuk is be annak minden pontját, úgy az 
nem a mi jóakaratunkon, hanem a viszonyok mostohaságán múlt. 
A mi sikert a múltban arattunk, azt kicsiny, de lelkes táborunk 
lelkesedése segítette elő. Felső hatóságunk jóakarata és kartársaink
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lelkeá támogatása kisérte lapunkat eddigi pályáján. Midőn ma az 
év fordulóján hálás köszönetünket tolmácsoljuk mindazoknak, kik 
bennünket anyagi és erkölcsi támogatásban részesítettek, az Eg 
áldását kérjük fejlődésnek indult ügyünkre és annak minden önzetlen 
munkására. B. u. é. k.

A gyógypaedagogíaí intézetek otsz. szaktanácsa december hó 
folyamán 2 gyűlést tartott és pedig 23.-án és 30.-án. Tájékoztatá
sul közöljük e gyűlések tárgysorozatából a következőket: Decem
ber 23-án. Előadói bejelentések: A v. és k. minister jóváhagyta a szak
tanács október 30,-diki jegyzőkönyvének tartalmát. Ministeri bizto
sok küldettek ki a gyógypaedagogiai intézetek taneredményének 
megvizsgálására. Boros Mór tanító engedélyt nyer, hogy a siket
némák számára Ungvárott tanfolyamot nyithasson. Veress Lajos 
elédi tanító azon fáradozik, hogy a siketnémák számára tanfolyamot 
szervezzen. Együd Lajos igazgató-tanár 1902. április havában kül
földi tanulmány-útra megy. A v. és k. minister a siketnémák oktatá
sára szolgáló tanterv revisiójának határidejét 1902. október haváig, 
a tan- és vezérkönyvek pályázati határidejét pedig 1903. augusztus 
végéig hosszabbította meg. Tárgyalás áléi vétettek az előadónak a 
következő ügyekre vonatkozó javaslatai: Az elvi jelentőségű minis
teri rendeletek és általános érvényű szabályzatok kinyomatása. A 
siketnémák kolozsvári intézete felügyelő-bizottságának 1901. évi no
vember 6.-diki jegyzőkönyve. A vakok kolozsvári intézete felügyelő
bizottságának 1901. november 6.-diki jegyzőkönyve. A siketnémák 
egri intézetének állapotáról szóló jelentés. A siketnémák budapesti 
intézete 1901. november 15.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák buda
pesti intézete 1901. november 20.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák 
és vakok jolsvai intézete felügyelő-bizottságának 1901. november 
14.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák temesvári intézete felügyelő
bizottságának 1901. november 9.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák és 
vakok szegedi intézete felügyelő-bizottságának 1901. évi december 
1 .-diki jegyzőkönyve. A siketnémák és vakok szegedi intézete fel
ügyelő-bizottságának felterjesztése aziránt, hogy az adományozók
nak köszönet szavaztassák. A siketnémák és vakok szegedi intézete 
felügyelő-bizottságának felterjesztése az intézetnél alkalmazott orvos 
megerősitése tárgyában. Isméi etterjesztő felolvasások tartása a siket- 
néma-intézetek székhelyein. Valcz Jenő és Kálmán József aranyos- 
maróti tanítók tevékenysége a dadogok és egyéb beszédhibákban 
szenvedők oktatása körül. A siketnémák és vakok szegedi intézeté- 
zete felügyelő-bizottságának szervezeti szabályzata. A síketnék és 
vakok jolsvai intézete segélyző-bizottságának szervezeti szabályzata 
és az intézet órarendje. Javaslat a tantestületi-, felügyelő-bizottsági 
és igazgató-tanácsi jegyzőkönyvek és a külön felterjesztések vi
szonyba hozatala tárgyában. Indítvány az évközi szünetek idejének 
pontos meghatározása tárgyában. — December 30-án. Előadói be
jelentések. Jutalomdíj a szaktanácsi jegyzőkönyvek vezetéséért. Szak
beli folyóiratok megrendelése a szaktanács számára. Pótjavadalom 
a szaktanács szükségleteinek fedezésére. Az 1902. évi szaktanácsi
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előadó megbízatása. Tárgyalás alá vétettek az előadónak a követ
kező ügyekre vonatkozó javaslatai: A siketnémák temesvári intézete 
hitoktatóinak szakképesítő vizsgálata. A siketnémák temesvári inté
zetével kapcsolatos iparos-tanonc-tanfolyam. A siketnémák temesvári 
intézete tantestületének 1901. december 2,-iki jegyzőkönyve. A siket
némák temesvári intézete 2 növendékének pótvizsgálata. A siket
némák aradi iskolája tantestületének 1901. november 30.-iki jegyző
könyve. A siketnémák kolozsvári intézete tantestületének 1901. 
november 28.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák kolozsvári intézete 
tantestületének 1901. november 29.-iki jegyzőkönyve. A siketnémák 
budapesti intézete tantestületének 1901. december 29.-iki jegyző
könyve. A siketnémák váci intézete tantestületének 1901. november 
28,-iki jegyzőkönyve. A siketnémák és vakok kecskeméti intézete 
felügyelő-bizottságának jegyzőkönyve. A képezhető hülyék és gyenge- 
tehetségüek budapesti intézetének új címe. A vakok budapesti in
tézete tantestületének 1901. december 2.-iki jegyz-őkönyve. A ké
pezhető hülyék és gyengeelméjüek budapesti intézete tantestületének 
1901. december 18.-iki jegyzőkönyve. Indítvány a szaktanácsi ad- 
ministratió egyszerűsítése tárgyában kiadott ministeri rendelet kiT 
egészitésére vonatkozólag. Felolvastatott az előadónak a szaktanács 
1901- évi működéséről szóló jelentése. Az előadónak és a jegyző
könyv vezetőjének köszönet szavaztatott.

Karácsonyfa-ünnepélyek. A siketnémák váci és a hülyék budapesti in
tézetében nagy fénynyel ünnepelték a karácsonyfa-ünnepélyt. A szokásos cere
móniákon kívül pompásan sikerült pásztorjátékot mutattak be a növendékek.

Kérelem. Bár 4 hónapja már, hogy Szegeden megnyilt a 
siketnémák intézete és a jövő évben megnyílik a vakok foglalkoz
tatója is, mégis egyik-másik gyógypaedagogiai intézet most is küld 
városunkba gyűjtő-íveket és bárcákat. E tény a közönségben 
ügyünk iránt nagy visszatetszést szül; ennélfogva felkérem a 
gyógypaedagogiai intézetek vezetőit, hogy városunkba és Csongrád 
megyébe ne küldjenek gyűjtő-íveket és bárcákat, aminthogy» én 
sem küldök azon megyébe és városba — Budapestet kivéve - 
ahol gyógypaed. intézet van. — Klúg Péter, a siketnémák és vakok 
szegedi intézetének vezetője.

Újévi tisztelgés. A siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanár
testülete újév napján teljes számban megjelent Borbély Sándor 
igazgató előtt, hogy őt üdvözölje. A testület vezetője és szónoka 
Gácsér József volt, ki a szeretetben és tiszteletben álló igazgatót a 
következő beszéddel üdvözölte:

„Kedves Direktor Uram!
Ha az idő kereke egyet fordul, reánk virrad az uj esztendő

nek napja. Ünnepi érzés, ünnepi hangulat támad ilyenkor az em
berben. Az én valómat is ünnepi hangulat hatja át e napon. És 
midőn itt állok, hogy ősi szokás szerint tanári testületünk nevében 
Önt, kedves Direktor uram üdvözöljem: lelkemben a gondolatoknak, 
szivemben az érzelmeknek nagy sokasága áll elő, mind kifejezésre 
várva. Ha tisztemet mégsem tudnám betölteni úgy, amint szeretném;

L
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legyen mentségem ama körülmény, hogy én, bár egész életemet 
arra szántam, hogy embertársaimat megtanítsam beszélni: magamat 
arra nem tudom megtanítani.

Boldog új esztendőt . . . . ! e szent könyvbe illő igével kö
szönti az új esztendőnek virradatán egymást a rokon, jó barát és 
kedves ismerős; — ez igének őszintén átérzett, mély jelentőségével 
köszöntőm én is Önt e tisztes testület nevében.

Mikor két évnek előtte ugyané tisztségben itt szerepeltem, ak
kor a jóreménység hangján szóltam Önhöz, annak a jóreménységnek 
hangján, melyet ön ébresztett bennünk rövid idejű itt működésével.

Azóta reményeink közül sok teljesedésbe ment, vágyaink közül 
nem egy megvalósult. S miként a jó gazda, ha az esztendő végén 
számba veszi vagyonát, örül, ha apadt tartozása s gyarapodott va
gyona : akként mi is örülhetünk igaz örömmel, mert oktatásügyünk 
követelte régi tartozásainkból e két év folyamán sokat letörlesztettünk, 
tudásban és szeretetben pedig meggazdagodtunk.

Siketnéma oktatásügyünk nagy korszakát éljük most. Boldog 
korszaknak vagyunk boldog munkásai. És ha örömünknek okát, 
szerzőjét keresnénk, keresetlenül is Önben találjuk meg azoknak 
egyikét, akik meggazdagodásunknak, adósságaink letörleszthetésének 
mikéntjét nemcsak megjelölték, de a kivitel munkálataiban az orosz
lánrészt végezték is.

Sok és nagy okunk van nekünk arra, hogy Önt, kedves 
Direktor uram szivünk szerint tiszteljük és becsüljük. Ön embersé
ges emberi mivoltában emberül Ítéli meg az embert: tanítja a tu
datlant, gyámolítja a gyámra szorulót, a gyarlónak gyarlóságait 
okossággal kevesbbíti, még az erősnek is tud segíteni s mindezen 
munkálkodásait erősen jellemzi, hogy rajta és benne van a szeretnek 
édes zamata.

De* nem akarom én Önben próbára tenni a szerénységet; e 
szép erényei felemlítésével nem dicsérni volt szándékom, hanem 
inkább meggyőződésem erejével reámutatni azokra a tényezőkre, 
melyek e- mostani korszakunkat megteremtették.

Okunk^ van^ örülni s örömünkben önérzettel megemlékezni a 
dicsőségről, melyet nem egyszer az Ön^Vezérlete alatt szereztünk. 
De a miiy balgaság és kishitűség lett volna' tőlünk, ha néhány évvel 
ezelőtt .kétségbe esünk a jövő fölött, éppen olyan balgaság volna 
tőlünk most az elbizakodás. Sokat dolgoztunk és a munkának ered
ménye van. De szabad-e és lehet-e nekünk nyugodalmunk addig, 
mig csak egyetlenegy édesanya lesz széles e hazában, aki siket
néma gyermekének sorsán hiáha kesereg ?!

Aztán meg nem szabad elfelfönühk, sőt inkább minduntalan 
eszünkben kell tartanunk, hogy e mai nappal köszöntött ránk ju
bileumi esztendőnknek első napja. Az én álmom ez esztendőt-hazai 
siketnéma-oktatásügyünk nagy mértékben való felvirágoztatójává 
predesztinálta. Most kell vállvetett munkával, egyesült erővel dol
goznunk, vigyázni egészséges közszellemünkre, hogy reményünkön
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fölül sikerüljön az az örömünnep, s így megérdemeljük azt, hogy 
ennek az esztendőnek munkásai lehetünk.

Hittel hiszem, hogy .amint nem estünk kétségbe a múltban, 
úgy nem bizakodunk el most. Bízván bízom és bízunk abban, hogy 
kedves Direktor uram bölcs vezetése mellett dicsővé teszszük azt 
a nagy ünnepet. Mi, mint közkatonák híven követjük Önt, a vezért, 
annyival is inkább, mert tudjuk, hogy már sok csatát megnyert.

Es ha majd sikerül az ünnep, ha tanúbizonyságát adjuk életre
valóságunknak, ha az ott jelenlevők szive tájékát megmelegíti az 
emberszeretet, ha távozván innét azt fogják mondhatni, hogy ebben 
a házban még az épületkövek is szeretetről beszélnek: akkor raj
tunk leszen Isten áldása ebben az uj esztendőben, akkor boldog 
esztendőnk lesz ez a most kezdődő év, amint szivem szerint kívá
nom is, hogy kedves Direktor uramnak is és kedves kollégáimnak 
is az legyen“.

Borbély igazgató úr e szép beszédre méltó választ adott. Kü
lönösen kiemelte, hogy önfeláldozó munkásságra van szükség a vég
ből, hogy tekintélyünk és társadalmi színvonalunk emelkedjék és 
ezáltal oktatásügyünk s anyagi helyzetünkre vonatkozó régi vágyaink 
beteljesedjenek.

Halálozás. Lévay Henrik báró, a siketnémák nagylelkű jól- 
tevője múlt évi december hó 12.-én áldásos életének 72. évében, 
Budapesten meghalt. Halála általános és mély részvétet keltett. A 
megboldogult 10,000 frtos (20,000 kor.) alapítványt tett, melynek 
kamatai évente más-más oly siketnémának ítéltetnek oda, ki önálló 
ipart űz. E nemescélú alapítványával ércnél állandóbb szobrot emelt 
emlékének minden siketnéma szivében. — A váci intézet tanári 
kara átiratban fejezte ki az elhúnyt családjának mély részvétét.

A siketnémák szegedi intézete szeptember elején nyílt meg 
13 növendékkel. Ezek közül Engi Sándor, Fajka Ilona, Kasza Etel, 
Kéri Imre*), Montlits Teréz, Mravináncz Ilona és Vass Viricze sze
gedi, Apró Ferenczné csantavéri, Földesdy Mária új-futtaki, Molnár. 
Imre hódmezővásárhelyi, Pető Jolán derekegyházi Tapolácz Milán 
szőregi, Tóth Ferencz pedig algyői illetőségű. 5 gyermek szülőinél 
lakik, 3-nak eltartásáról pedig szülői ¡gondoskodnak, 1 növendék 
ellátási díjának felét a szülők fizetik, másik felét pedig a Szegedi 
Jótékonysági Egyesület, 1 növendékért szülője havi 6 koronát fizet 
s ellátási díjának többi része a „siketnémák segélyezésére“ • feliratú 
gyújtók jövedelméből fedeztetik, 1— 1 növendéknek eltartásáról gróf 
Károlyi Lászlóné és gróf Chotek Rezsőné gondoskodnak és végül 
pedig 1 növendék eltartási díját a „Szeretet-Egyesület“ fizeti.

Dr. Darányi Ignácz és gróf Csáky Károly, mint a siket- 
némákat gyámolító egyesület védnökei. A kecskeméti siketnémákat 
gyámolító egyesület alakuló közgyűlése az egyesület védnökeiül 
dr. Parányi ‘̂ Ignác földmivelésügyi minisztert és gró f Csáky Károly 
váci püspököt vá las^ tta  meg. A megválasztottakat dr. Szeles Jó-

*) Meghalt nov. 11-én.
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zsef és dr. Nagy Mihály országgyűlési képviselők vezetése alatt 
küldöttség kérte fel a tisztség elfogadására. G róf Csáky Károly 
váci püspök a tisztséget még a küldöttségnek adott válaszában 
készséggel elfogadta dr. Darányi Ignác pedig aki határozott vá
laszt nem adott a küldöttségnek, azon alkalomból, hogy az egye
sület alapszabályai neki megküldettek a következő levelet intézte 
az egyesület elnökségéhez: „Tekintetes Elnökség! A „Siketnémákat 
gyámolító egyesület“ folyó évi április hó 14-én tartott közgyűlésé
nek ama megtisztelő határozatáról, mely szerint engem az egyesü
let védnökévé választani méltóztattak, őszinte köszönettel értesültem 
s tisztelettel tudatom, hogy a felajánlott tisztséget örömmel elfo
gadom. Egyúttal kérem, méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy 
mindenkor kiváló örömömre fog szolgálni, ha emberbaráti munkás
ságukat támogatni alkalmam lesz. Egyúttal van szerencsém tudatni, 
hogy az egyesületbe alapító tagul belépek. Midőn őszinte köszöne- 
temnek ismételten kifejezést adok, kérem, fogadja a tekintetes el
nökség tiszteletem őszinte nyilvánítását.“ Darányi.

Miniszteri elismerés. Dr. Wlassics Gyula in. kir. vaílás- és 
közoktatásügyi miniszter 73485/1901. számú magas rendeletével a 
„Siketnémák és vakok államilag segélyezett kecskeméti intézete“ 
felügyelő-bizottsága elnökének, a bizottság tagjainak és az intézet 
igazgatójának, már az első évben elért kitűnő eredményért — leg
teljesebb elismerését fejezte ki.

Választmányi gyűlés. A siketnéma-intézeli tanárok országos 
egyesületének választmánya dec. 29.-én tartotta első gyűlését Vácon. 
A választmány gazdag munka-programmal kezdette meg működé
sét. E programm mindenik pontja nagyfontosságu és döntő befo
lyású leend a hazai siketnéma-oktatásügy egészséges fejlődésére 
nézve. A választmányi gyűlésről részletesebb tudósítást jövő szá
munkban hozunk. Egyelőre csak azt adjuk hirül, hogy a jövő 
gyűlést a farsang három utolsó napjának valamelyikén Kecskemé
ten tartják.

•Prsehínger Nándort, a vakok budapesti orsz. intézetének 
zenetanárát örvendetes kitüntetés érte. A filharmóniai társaság 
nagyobb szabású koncert darabját vette fel a műsorba és adatta 
elő, mely általános tetszést aratott. Szívből gratulálunk kartársunk
nak ez első sikeréhez, melyből a gyógyaaedagogiai oktatásügyre 
is hárul dicsőség.

Jótékony mulatság. A hülyék intézete tanári testületéből ala
kult segélyző bizottság e hó 18.-án a segélyző alap javára zárt
körű mulatságot rendez. Felhívjuk t. kartársainkat a nemescélú tö
rekvés támogatására.

/  Nyugtázás.
A múlt hó folyamán a következő előfizetési díjakat vettem: Éliás Jakab 

Arad 8 kor. Nécsey János Jolsva 8 kor. Vucskics János Kolozsvár 8 kor. Herodek 
Károly Bpest 4 kor. Nagy Péter Kolozsvár 4 kor. Hafitzel János Temesvár 4 kor. 
Hobler Rezső Kolozsvár 8 kor. Temesvári intézet 8 korona. Fritz Ármin.

Fritz Ármin könyvnyomdája Budapest, József-körút 9.


