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A beszéd tízparancsolata.
Az "Organ" című nemet szaklap f. é. kilencedik számában

K. Finckh Schleswigi siketnéma-intézeti tanár fenti címen össze-
foglalja azokat a parancsolatokat, melyeket - szerinte - a siket-
néma növendéknek beszélés alkalmával szigoruan szemelőtt kell
tartania.

E parancsolatok mindegyike oly értékes, hogy mulasztás volna
velük tűzetesebben nem foglalkozni. Mielőtt ezt teszem, a követke-
zökben szabad és hű forditásukat közlörn :

Első parancsolat: Nyisd ki erősen szádat, hogya ookalisok
tisztán és erősen csengjenek,

Második parancsolat: Ejtsd valamennyi konsonansi, - de
különösen a f, sz és s-t - helyesen és tisztán.

Harmadik parancsolat: Ügyelj a hosszú és a rövid magán-
hangzókra.

Negyedik parancsolat: Ejtsd a végső szótagot mindig röviden,
azonban ne nyeld el az "e" -t a szó végén.

Ötödik parancsolat: Kösd össze a mowdatnak egyes szavait,
de renyhe hangokat ne toldj közbe.

Hatodik parancsolat: Ügyelj a helyes hangsúlyra.
Hetedik parancsolat: Ne beszélj sem kappanhangon, sem túl-

haul;osan, sem pedig az orrbol. Ne diinJlYö/;) a beszédnél.
Nyolcadik parancsolat: Ne csinálj .f'aragoti" képeket a beszé-

lésnél.
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Kilencedik parancsolat: A kinek 1/f,émihallása van, figyeljen,
miképen kell helyesen beszélni.

Tizedik parancsolat: Beszélj odahaza és az utcán is wlindig
csak helyesen.

A ki e parancsolatokat megszegi, vagy sehogy sem fog be-
szélni tudni, vagy csak érthetetlenül.

A ki azonban követi őket, az a hallókkal akadálytalanul köz-
lekedhetik.

Csillag alatt megjegyzi Finckh, hogy e parancsolatok egy táb-
lára írhatók és az iskolában kifüggeszthetöle.

Ha összehasonlít juk a fenti parancsolatokat növendékcink tény-
leges beszédjével (kiejtésével) akkor önkénytelenül eszünkbe kell
hogy jussanak rnindazon bűnök, melyeket növendékei nk - a mi
protektorátusunk alatt - beszédközben elkövetnek. Pedig e pa-
rancsolatok nem ismeretlenek előttünk. Tudom, közülünk mindenki
ismeri őket és mégis mintha sokan megfeledkeznénk egyik-másikról
és csak akkor jut eszünkbe, mikor már késő, mikor a hiba oly
mély gyökeret vert a gyermekben, hogy az belőle vagy nehezen
vagy egyáltalában többé ki nem irtható.

A mi munkánk nem könnyü munka. Minél tovább dolgozik
az ember, annál inkább meggyőződik arról a sok és sokszor leküzd-
hetetlennek látszó akadályról. a mely eredményes rnűködésünknek
útját állja. Szerencse, hogy az akadályok munkakedvünket nem
hogy fogyasztják, de sőt megacélozzák. Innen van, hogy aki ko-
moly készűltséggel, szakismerettel lép a pályára, nem veszti el lába
alól a talajt és rnunkaszeretete a működési évek számával emelke-
dik és akár hánynal szenvedélylyé fejlődik a siketnémák tanítása.
Munkánkat anyagiakkal megfizetni nem is lehet. A lelki gyönyör, a
melyet akkor érzünk, mikor növendékei nk csengő hangon, szép ki-
ejtéssel formailag teljesen beszélnek, azaz méltó jutalma testi gyötrel-
meinknek.

De ezt a gyönyörüséget csak nagy testi és szellemi megeről-
tetéssel vagyunk képesek elérni. Szorgalom, okosság, illetve tuda-
tosság és tervszerűség nélkül és viszont nem vezet bennünket célhoz.

Okosan tervszerűen pedig csak az dolgozhatik, ki munkakörére
tökéletesen elő van készítve. Es vajjon elő van-e erre készítve az,
a ki a tanárképzőt elvégezte? Habozás nélkül mondhatjuk, nem.
Hogy mi jogosít fel, ezt ily apodiktice állítani, azzal most nem aka-
rok foglalkozni. Meggyőződtem arról, hogy az artikulació tanításá-
hoz szükséges tudást csak beható tanulmányozás é~ hosszas gya-
korlat útján szerezheti meg az ember. Ebből az következnék, hogy
kezdő tanárt artikulatorikus osztály vezetésével megbízni nem sza-
bad. Szerintem nem is szabad. Tanúljon előbb a felsőbb osztályok-
ban és csak azután szálljon le fokozatosan az artikulatorikus osz-
tályba, ha megmutatta már, hogy biztosítékot nyújthat a reábízandó
feladatnak megoldására. Különben a sötétben fog tapogatódzni, ki-
sérletezni fog és e kísérletének felárdoz egy egész osztályt és tíz,
tizenkét exisztenciát tesz tönkre.
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De már nagyon is eltértem kitűzött célomtól. Térjünk tehát
vissza a tízparancsolat közül az elsőhöz ..

A mi ezt illeti, nem értek mindenben egyet Finckh kartárssal.
Tiszta és csengő hang kicsalására egyáltalában nem szükséges a
szájnak túlságos eltátása. Sőt ez az ellenkező hatást fogja eredmé-
nyezni, mivel a szájnak erős kinyitása következtében a nyelv eltér
indifferens fekvésétől, hátul egy csomóba húzódik össze és megaka-
dályozza a levegőnek szabad kiáramlását. A hang ezért tompa lesz.
Népiesen azt mondják: úgy beszél, mintha gombóc volna a szájá-
ban. Kicsiny szájnyílással - igaz, eleinte nem fogunk elég hangos
és intenziv hangot nyerni, ele ez legalább természetes lesz. A han-
gok kifejtése közben azután egyik-másik hangnál a gyermek önkén-
telenül eltalálja a természetes alaphangot. Ezt a hangot csipjük meg
és használjuk fel a vokális erősítésére, a mi a legtöbb esetben sike-
rül. A szájnak túlságos eltátása azonban ezenkívül esztetikai szem-
pontból sem helyeselhető, mert kihozza a gyermek arcát a formá-
jából és úgy néz ki, mintha bosszantani akarna bennünket arcának
fintorításával. Akárhány siketnémát láttam már, kiket soha azelőtt
nem ismertem és első tekintetre arcfintorításaikról már messziről fel-
ismertem fogyatékosságukat. Roppant kínos a szemiélőre a szájnak
eltátása; az ember rninden pillanatban attól retteg, hogy leesik a be-
szélőnek az álla. Ha nem ügyelünk a szájnak természetes állására,
illetve formálására, akkor a különféle magánhangzók képzésénél a
toldalékcső egyformán alakúl és ennek következtében a vokálisokat
egymástól megkülönböztető karakterisztikus hangszínezés is elmarad,
-a mi a beszédet érthetetlenné teszi. Pedig főkövetelménye a beszéd
érthetőségének, hogy a vokalisok tisztán ejtessenek. A beszéd vokáli-
sok nélkül ugyanaz volna, mint az emberi test csont nélkül. A csont-
váz adja meg az emberi testnek szép egyenes alakját; csontváz
nélkül alaktalan tömeggé torzulna. Igy van a beszédnél is. Ezt kü-
lönben bizonyítja a pöszebeszéd (hebegés) és a hadarás is. A he-
begőnek a beszéde a vokalizaciónak helyessége teszi elfoglalhatóvá,
megérthetővé, míg a hadaró beszéde azért érthetetlen, mivel a vo-
kálisokat elharapja.

Hogy növendékéink túlságos nagy szájállással beszélnek, annak
nagyrészt mi magunk vagyunk az oka. Mi magunk is úgy beszé-
lünk abban a hiedelemben, hogy növendékeink különben a szájüre-
günkben végbemenő processzusokat nem látják meg.

Növendékeinket az életnek kell nevelnünk; ez ősrégi nevelési
axióma. És vajjon az ő kedvükért ki fogja száját kificamítani ? Te-
hát nem is fognak másnak a szájáról leolvasni. Es tény, nem is
tudnak másnak a szájáról, csak a tanárukéról leolvasni. Avagy
nem tapasztalta-e már mindegyikünk, hogy mikor idegen intéz egy
tanítványunkhoz kérdést, ez reánk tekint, tőlünk várva a kérdés
megismétlését. Ilykép ki merné ránk fogni. hogy az életnek neveljük
védenceinket ? A tanár minden ténykedésében, tehát a kiejtésében
is követésre méltó példája legyen növendékének. Tanácsos tehát,

19"



246 Gyógypaedagogiai Szemle.

hogy magát beszéd közben tükör előtt megfigyelje és esetleges fél-
szegségeit ily módon önmaga előtt felfedvén, ezekről leszokjék.

Finckh kartársnak első parancsolata szerintem ilyképen módo-
sítandó tehát. Beszélj mindig természetes szájállássaI. Ne tátsd el
szádat túlságosan, mivel nevetségessé leszesz mások előtt és be-
széded érthetetlenné lesz. A többivel közelebb szándékozom foglal-
kozni. Ennyit az első parancsolatróI. Üdvös volna, ha mások, kik
hosszu gyakorlatuk alatt többet és behatóbban foglalkoztak phone-
tikai kérdésekkel mint én, leszűrődött tapasztalataikkal megismertet-
nének benünket.

Váradi Zsigmo1td.

Problémák és gondolatok.
II. T ársadalmí helyzetünk és fízetésünk.

Még ·erről a tárgyról ez ideig kevés szó esett lapunkban. Pedig
hát egyőnk-másónk megszivlelhető okos véleménynyel van a dolog
felől, úgy, hogy nem ártana, ha elmúló szóbeszéd helyett valamivel
maradandóbb s a közre nézve értékesebb irásban adna kifejezést
gondolatainak. Az ideje már meglehetős régen elérkezett annak,
hogy gondoskedásunk tárgyai sorába hozzánk méltó szerénységgel
magunkat is felvegyük. En, mint fiatalon öreg tagja tisztes testüle-
tünknek, régóta nyugtalankodom magamban is, társaim előtt is, egy
és más, sem társadalmi helyzetünket, sem pedig fizetésbeli viszo-
nyainkat nem éppen a legjobb színben feltüntető anomalia miatt,
de a remények dolgában bizonyos mértékben optimista lévén, min-
den nyugtalankodásom mellett is, meglehetős bizakodással vártam
a jövendőt. Hát 'iszen nem mondom, hogy minden reményem tel-
jesületlen maradt, mégis, ha valakinek jót akarok kivánni, sorsom-
hoz hasonlót semmi esetre sem kivánnék neki.

Ne legyen nagyon feltűnő e panasszerű kijelentés! Mielőtt
valaki rossz néven venné tőlem, előbb iparkodjék megismerni azokat
az okokat, melyek bennem e kijelentés igazságát szülték s azután
ítélkezzék fölöttem s mindazok fölött, akik az őszinteség kenyerét
eszszük.

Pár éve, hogy behatóbban tanulmányozgatom száz esztendős
históriánkat. E tanulmányozás közben a sok szivet, lelket gyönyör-
ködtető történet mellett egy kegyetlen igazságot találtam keresetle-
nűl. Igy szól az igazság: a mi király adta jogaink; e tmdo-félbew
levő száz esztendő alatt folyton-folyvást fogytak, kötelességeink pedi/[
nőttön-nőttek. Egy kis fáradtsággal időrendben kimutathatnám, miként
apadt ak jogaink s párhuzamosan vele miként gyarapodtak köteles-
ségeink, de amint magam elégnek hiszem, akként talán olvasóim is
elégnek tartják, ha csak a két végletes állítom egymással szembe.

Száz évvel ezelőtt élő elődeink jogait és kötelességeit semmi
sem őrizte meg hűebben, mint ami biztosította és előírta: a váci



Gyógypaedagogiai Szemle. 247

intézet első szervezeti szabályzata. Én is ebből veszem adataimat.
Címe a szervezeti szabályzatnak a következő: "Legfelsőbb királyi
utasítás a váci kir. siketnéma intézet igazgatására. " Készítői nem
kisebb emberek voltak, mint Almásy Pál elnöklete alatt Mednyánszky
János br. Consiliarius, Podmanitzky József, Miiierpacher Dániel
püspök, Batthiany Vince gróf, Parady István, Almásy Antal, May
József és Stayer concipista. Együttvéve is, egyenkint is érdemesek
ez urak arra, hogy neveiket felemlítsük. Bennük 1. Ferenc király
valóban körültekintő gondoskodás ú férfiakra bízta az intézet miként
való vezetésének meghatározását. Miért viseli ez okmány "legfelsőbb
királyí utasítás" cimet ? Akkori szokásnak, vagy puszta véletlennek
tulajdonitsuk-é azon körülményt, hogy a király nevében adatott ki)
A helytartó tanács felügyelete alá akkor már több intézmény tarto-
zott, s ezeknek csak ritka némelyike kapott "legfelsőbb királyi uta-
sítást." A siketnémák első intézete a király akaratából és támoga-
tásával keletkezett. Elég szépnek, fontosnak és érdemesnek tartotta
a király, hogy elsőnek értse meg Ckázár Andrásnak buzdító szavát.
S amint keletkezését bőkezüséggel és nagy jóakarattal segítette elő,
azonképen arról is gondoskodott, hogy kírályi eredete örök időkre
meglássék rajta. Fájdalom, a száz esztendő az ősi jogokból sokat
elvitt, jubileumunkra az örök időkre biztosított "legmagasabb királyi
pártfogoltatás" kedvezményei, melyek egyéb intézmények között oly
magas tekintélyt biztosítottak a siketnémák intézete számára, csak
történelmünk arany korszakát tartalmazó lapjain fognak szerepelni.

De talán még sem!
Minister urunktól nem egyszer halljuk, hogyaközoktatásügy

egyes intézményeit történetükhöz híven a jogfolytonosság szem előtt
tartásával kivánja tovább fejleszteni. A mi oktatás ügyünk ez idő
szerint külsőleg fejlődik, terjeszkedik hatalmas arányokban. Majd ha
az intenzívebb belső fejlesztésre kerül a sor, talán sikerül felvenni
a régen elejtett fonalat, hogy a jogfolytonosság elve igazán meg-
legyen a fejlődésben.

Térjünk vissza azonban a "legfelsőbb utasításhoz!" Mindjárt
az elején felsorolja az intézet tiszti személyzetét. Igazgató, számadó
gazda, rom. kath. hitoktató, első és második tanár és segéd-tanár
az intézet tisztjei. Az igazgató 800, az első tanár 450, a hitoktató
és számadó gazda, valamint a második tanár 400, a segéd-tanár
pedig 200 frt fizetést kapott. Ezenkívül az igazgatónak és számadó
gazdának szabad lakás, kertrész és szabad tűzifa használata járt.
Az első és második tanárnak szintén szabad lakás, a segéd-tanár-
nak pedig ezenkívül még fűtés és élelmezés is biztosíttatott.

Nagy fizetés volt ez a kevés pénz akkor!
Van egy része az utasitásnak, mely az élelmi szereknek és

egyébb beszerzendő holmiknak árát megszabja. Ebben a részben
olvasom: A legnagyobb figyelem fordítandó különben arra, hogy
egy növendék napi élelmezése, ez intézetben legfennebb 8 krajcár-
nál többe ne kerüljön." Ugyane rész a tűzifa ölének árát, bizonyo-
san beszállítással együtt 5 forintban szabja meg s kiköti, hogy egy
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ölnek felvágatásáért 20 krajcárnál többet nem szabad fizetni. Hogy
mennyibe kerül most egy növendéknek napi élelmezése, azt hatá-
rozottan nem tudom, de azt különösen télvíz idején nem egyszer
tapasztalom, hogy egy öl fáért, amely körülbelül csak fele lehet
annak, amit száz évnek előtte egy ölnek neveztek, én most 14 frtot
vagyok kénytelen fizetni, mely, mire hazaszállitják 14 frt 80 kraj-
cáromba, esetleg a favágás ázsiójának állapota szerint 18 frtomba
áll s mégis csak fele annyi fám van, mint lett volna száz eszten-
dővel ezelőtt 1 frt 20 krajcárért.

Tovább is folytathatnám az összehasonlítást, de azt hiszem
ebből is megérthető, hogy mit jelentett az intézet alapításakor 450
forint fizetés.

E mellett az igazgató a kírály Ő Felségétől nyerte kinevezé-
sét s az intézet életének megszabott rendjében minden valamire való
változtatás csak a király engedelmével volt eszközölhető. Nem azért
említem én ezt, mintha a legcsekélyebb mértékben is kicsinyIeném
ama körülményt, hogy ma a miniszter gyakorolja mindezen, kez-
detben a királynak fenntartott jogokat; örülök én mindannyiszor,
valahányszor a miniszter kegyességéből egy-egy dekrétum érkezik
számomra, de kétségtelennek tartom, hogy a váci intézet igazgatója
számára a királyi kinevezésnek a jogfolytonosság alapján való visz-
szaállítása nagy mértékben hozzájáruina a hazai siketnéma oktatás-
ügy s azok művelői társadalmi tekintélyének emeléséhez.

Már most ha az elmondottakkal szemben a jelen állapotokat
tekintjük, bizony csak igaznak bizonyul, hogy a száz évvel ezelőtt
élt, nyomorral küzdő, sokféle háboruskodástól agyonsanyargatott
Magyarország hivatalos és nem hivatalos része sokkal többre be-
csülte azoknak munkálkodását, akik ügyefogyottaikból embert ne-
veltek, mint a mai, modern eszmékért lelkesedő társadalom, amely
szivét ajkán viseli, könnyen hevül, de hevülete nem tartós, mivel-
hogy semminek mélyére, fenekére tekinteni nem kiván. Más volt az
a magyar társadalom, meJy egy lelkes tagjának szives szavára ol-
tárt emelt az emberszeretet számára, rakott rá áldozatot bőven s a
templom papjait nemcsak páratlan tisztelettel környezé, de gondos-
kodott is róla hogy panaszszó ne kéljen ajkukon.

Mi az oka, hogy lassankint fogyott a tisztelet s vele együtt
a dédelgető gondoskodás is? . . Hiszen amit az emberszeretet ak-
kori papjai igértek, azt ők és utódaik nemcsak beváltották, de an-
nál sokkal többet tettek. De az eredményt nagy felületességgel nézők
szemében az, ami száz évvel ezelőtt "művészet", "isteni munka"
volt, ma egyszerű mesterségnek látszik, olyan mesterségnek, mely
gyár módjára gépek segítségé vel gyorsan teremti produktumait, s
kibocsájtja a piacra: ítéljétek meg emberek, jó-e, vagy rossz s
ahhoz szabjátok árát!

Nem úgy emberek! Jertek el abba a rnűhelybe, melyben a
siketnémából ember formálódik s lássátok, hogy mikor ajakbilincsei-
nek závárát felnyitom, vajúdás a munkám, fájdalmas fáradalom s
mikor sötét értelmében szövétneket gyujtok rendet csinálok a nagy
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rendetlenségben, teremtek semmiből semmivel érzést, gondolatot,
akkor hasonlatos munkám a teremtőéhez, ki mindenhatóságával a
világot alkotá. Ha ezt látjátok s észre veszitek, nem támad irigység
a ti lelketekben, hogy az édes anya helyett enyém az első szó hal-
lásának édes gyönyörűsége, s én érzek örömöt a teremtő helyett,
mikor tanítványom lelki világa életre ébred. .

Nekem és nekünk életelvünk, lelki táplálékunk, vallásunk,
melylyel naponkint a legszebb imádságban dicsérjük az Urat: az
emberszeretet. Arra és azért születtünk, hogy felebarátainkat nehéz
bánatukban megvigasztaljuk, levegyük terhüket roskadó vállukról s
mi hordjuk azt irgalomból.

Hát a mi terhünket ki viseli? Bizony csak magunk.
Hát minket bánatunkban ki vigasztal meg, ki jutalmaz a ne-

héz rnunkáért ? Bizony, csak a boldog öntudat .
De térjünk csak vissza reális légkörbe!
Ami jelenleg divatban levő címeinket illeti, azt hiszem, az

számra nézve fölülmúl minden várakozást. Pláne, ha valaki úgy jár
mint én. En ugyanis pályám kezdetekor tanár-gyakorneki címet vol-
tam szerenesés élvezhetni. Mikor szakvizsgálatomat sikeresen letet-
tem, közvetlen fölöttes hatóságom kinevezett segéd tanárnak. Alig
örültem négy-ot hónapig ennek a titulusnak, arról értesültem hiva-
talosan, hogy kinevezésem nem nyert jóváhagyást. Ettől kezdve
úgy két esztendeig legtöbbször tanítónak címeztek a hivatalos iratok.
Majd előléptetésként ideiglenes minőségben alkalmazott segéd-tanító
lettem. Egy évre rá megkaptam a valóságos segéd-tanítói címet,
melyet megfolyamodván, feljogosíttattam a tanítói cím használatára.
Ezzel aztán megvoltam, bár nem a legnagyobb békességben ügy
négy esztendeig, rnikor végre Istennek s embereknek hála, megkap-
tam a tanári címet. Elképzelhető, mily zavarban voltak az én isme-
rőseim ez idő alatt, ha megszólításomra került a sor. Mert hát jó
barátaim mindig voltak, akik megsugták ísmerőseimnek a legújabb
címemet. Annyiféleképen szólítottak bizalmasan és hivatalosan, hogy
végre magam sem tudtam mi vagyok tulajdonképen. Persze a leg-
ujabb nemzedék már nem járhat így. Ma már több a következe-
tesség a címek adományozásában. Legelőször tanfolyam-hallgató
mindenki, azután állami tanító lesz. A szakvizsga után megkapja a
statusbeli tanitói címet, mire megkopaszodik tanár, azután, ha jól
megy dolga, igazgató tanár, esetleg igazgató is lehet.

A fizetés pedig alkalmazkodik a címhez. 240 frton és teljes
ellátáson kezdődvén, 400, 500, 800, 1100, 1400 frton keresztül el-
érheti az .•.1800 frtot, pótlékokkal a legszerencsésebb esetben a 2300
frtot is. Egy jó oldala van ennek a hosszú létrának. Aki rajta ha-
lad fölfelé, azt igen sok kellemes öröm éri, - hiba azonban hogy
csak részletekben. Ha rendes körülmények között jut valaki a leg-
alsó fokról a legmagasabb fokra, 13 dekrétumot kap, rnelyek mind-
egyike száz, utolsó ketteje pedig kétszáz frtos örömöt rejt magában.

Hej, nem jól van ez így! A múlt század elején, mikor nem
30-40 millió fölösleggel, hanem aggodalmakat keltő deficitekkel
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záródott az államháztartás mérlege, mikor a körülmények úgy pa-
rancsolták, hogy a váci kir. siketnéma-intézet évenkinti javadalma-
zását három különböző alap, t. i. a tanúlmányi, a világi szerzetes
rendek és a vallás-alap fedezze: nem így volt, máskép volt és job-
ban volt. Akkor nem állt elő az az égbekiáltó anomália, hogy a
legtöbb fizetésü embernek e téren majdnem hatszor akkora a fize-
tése, mint a legkevesebb fizetésünek. A segédtanárból tanárrá elő-
lépett, nem búsult, hogy új állásában miként fog megélni, ellenben
most nem egyszer látom szomorú arcát annak, a ki a tanfolyam-
hallgatói gondtalan megélhetést biztosító állásból állami tanítóvá
rukkol elő. Mert hiába 240 frt és 400 frt között csak 160 frt a
különbség s ebből kell legalább egy esztendeig élelmezésről, fűtés-
ről, világításról, rnosásról és gyógykezelésről gondoskodnia, mert
mindezt 160 frt fejében kapta az előző évben. Nem is jogos, bogy
a mi állami tanitókká kinevezett másodéves tanfolyam-hallgatóínk

'csak 400 frt fizetést kapnak, mert a Minister úr minden járási szék-
helyre kinevezett állami tanítónak 500 frt fizetést ad. A mi iskoláink
közül pedig az, amelyik legkisebb városban van is, a dolog termé-
szete szerint még mindig :járási székhelyen van.

Az a közhiedelern járja közöttünk, hogy e sanyarú helyzetün-
ket, mely még a tíz évvel ezelőtt uralkodó állapotokhoz képest is
valóságos visszaesés, elődeink nemtörődömsége okozta. Nem kuta-
tom most, hogy igaza van-e a közhiedelernnek, majd eldönti azt a
történelem. En csak a jelennek panaszra késztő viszásságait s ha
szabad e kifejezéssel élnem, jogtalanságait látom, mely mindnyájunk
nyugtalankodásának okozója lett.

Mert én nem vagyok ám a szemek kinyitója, hanem csak a
közvélemény kifejezője. Amit én mondok, azt nemcsak mindenki
tudja közöttünk, de mindnyájan érezzük is.

Nem mondom, hogy mindenki .művészi tökéletességel tölti be
feladatát e téren, de állítom, hogy a leggyengébb is rászolgál arra
a jutalomra, amit a legerősebb kap.

Előttem fekszik Pipetz Gusztáv gráci kollegámnak imént ki-
adott kalendáriuma, Szinte irígykedéssel nézem a szomszéd kolléga-
sógorok magas fizetéseit. Különösen a bécsi csász. és kir. intézet
ötlik szemembe, mert ennek mintájára szerkesztették száz esztendő-
nek előtte a mi intézetünket. Általában jóval magasabb a fizetésük,
mint a rnienk. Azt rnondják, akik ott jártak, hogy az osztrák és
német kollegák fizetés és rang dolgában a középiskolai tanárokkal
egy színvonaIon állnak, amit különben boldog emlékű Trefort mi-
nisterünk meglehetős régen szintén már elismert. Azt nem tudnám
hamarosan megmondani, hogy ezeknek a bécsi kollegáknak a váci
intézet keletezésekor mennyi volt a fizetésük, de arra van történelmi
adatom, hogy a váci intézetnek Bécsbe, tanulni küldött első pro-
fessorai több fizetést kaptak, mint annak az intézetnek akkori igaz-
gatója May József. Ezt írja ugyanjs az időben Bécsből Décsy Sá-
muel a "Magyar Kurir" alapítója és szerkesztője Ckáeá« Andrásnak.

Azóta azonban alaposan megváltoztak az idők. Kötelességek
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teljesítése dolgában mindenkor együtt kiván tunk és kényszerültünk
haladni a németekkel, de le is pipáltuk már őket, mert amint látom,
a bécsi csász. és kir. intézetben csak egy ember tart hetenkint 24
órát, mi azonban mindnyájan heti 24 óra tartására vagyunk köte-
lezve s annyit is tartunk semellett nem vetünk ügyet arra, hogy
elődeink számára heti 16 tanítási óra mellett gondtalanabb megél-
hetés volt biztosítva.

Nem emberül gondolkozott az, a ki azt követelte a tanítótól,
hogy midőn iskolája küszöbét átlépi, felejtse el az élet terheit, a
nehéz gondokat, melyektől feje fő és éljen csupán hivatásának.
Isten az ilyen ember, nem ember! Még az álmot is zavarja a gond,
hát a munkát hogyne zavarná! A normális ember küzd eszményért,
de ha a sors reákényszeríti, fáradságának gyümölcsét is keresi, mert
akiket Isten és természet reábíztak, azokról gondoskodni tartozik.

Befejezem cikkem et. Bár még sok mondani valóm volna,
mégis azt hiszem jobb lesz véget vetni s máskorra halasztani a
továbbiakat. Amiket elmondtam, legjobb tudásom, igaz meggyőző-
désem szerint azon hiszemben mondtam el, hogy használok velük.

Igaz Mester.

Özv. Kollonics Antalné,
szül, Schwartzer Antonia,

Az elmúlt nyáron, úgy július vége táján, igazgatómtól a Mi-
nister úr felhatalmazása folytán megbízást nyertem, hogy keressem
fel Győrben özv. Kollonics Antalné, szül. Schwartzer Antónia úr-
asszonyt s tőle a váci intézet re vonatkozó történelmi adatokat, va-
lamint a létesítendő múzeum számára ereklyéket kérjek.

A legnagyobb készséggel igértem eleget tenni e megbizásnak,
sőt nagy volt az örömöm ama gondolatra, hogy én, aki a jubileum
eszméjének megpendítése óta, annak minél sikeresebb megvalósítása
érdekében szerény munkásnak elszegődtem, ime most abban a ki-
tüntető szerencsében részesülhetek, hogy a nagynevű Schwarizer
családnak egyik Isten különös kegyelméből soká köztünk maradt
tagjával szemtől-szembe állhatok s beszélhetek vele a rég elmúlt
időknek kevésbbé ismert eseményeiről s ezzel gazdagabbá tehetem
hazánk siketnéma-oktatásügyének történetét.

Előre elkészültern e látogatásra. Kikerestem történetünknek
hiányos fejezeteit, hogy a beszélgetés révén azokat bővíthessem.

Megvallom őszintén, hogy látogatásomnak sikere iránt egy kis
kétkedés támadt bennem. Tudtam, hogy özv. Kollonics Antalné
már nagyon szép kort megért, idős mafrona, s féltem, hogy az át-
élt hosszú idők eseményeire nem fog emlékezni.

De mily nagy volt meglepetésem S> mily kellemes csalódásom,
midőn ágyban fekvő, önmagával tehetetlen öreg asszony helyett

I
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viruló egészségben levő, aranyos kedélyü dédmamát találtam, aki
íróasztala mellől kelt föl, mikor fogadni szives volt és akinek nincs
egyetlen ősz hajszála sem, amely korát elárulhatná.

Elmondtam jövetelem célját és ő nagy érdeklődéssei hallgatta
beszédemet. Különös öröme telt abban, hogy hírt hallott arról az
intézetről, melyben édes apja, férje és öcscse egymásután következő
nyolc évtizednél tovább vezérszerepet töltöttek be. Kérdezösködé-
seimre felelevenült lelkében a múlt, melynek dicsőségét emlegetvén,
arcára ült az örömnek látszata, majd a bánatnak emléke is előtola-
kodott s könnyezni láttam két öreg szemét.

Kilencven esztendőnek visszatért örömét és bánatát láttam és
éreztem résztvevőn ekkor.

Szinte kiméletlenség volt tőlem így próbára tenni az öregséget
benne, de ő jóságos szavával megnyugtatott, hogy nem árt egész-
ségéneke megindulás.

Mikor befejeztem kérdezősködéseimet, - melyeknek eredmé-
nyét alkalom adtán szintén közölni fogom, - búcsuzni készültem,
de csak a viszontlátásig búcsuztunk, mert erősen megigérte, hogy
jubileúmunkra ellátogat hozzánk. Hozza Isten! Schnoartzer Antal
leánya, Kollonics özvegye, Fekete Károly testvére, a váci intezetnek
mindenkor kedves és szivesen látott vendége lesz.

Minthogy pedig ennek a hónapnak 19. napján tölti be életének
90. esztendejét, legyen szabad nekem e helyütt mindnyájunk nevé-
ben üdvözölni őt. Amily szeretettel ápolta és művelte családja sok
éven át hazai siketnéma ·oktatásügyünket, mi most ugyanolyan sze-
retettel . kivánjuk neki öreg napjaira Istennek minden áldásait.

Szakirodalmi szernle.
(Folytatás.)

Az "OrganH ez évi 5 - 10. számai a következő tartalommal jelen-
tek meg:

Milyen a hangképző-oktatás a tiszta némel modszer szerini, Vat-
ter - Frankfuri.

a) A jel semmikép sem fér össze a tiszta német módszerrel. A jobb
iskolák a legnagyobb erélylyel s itt-ott sikerrel küzdenek ellene. Az elő-
készítő okatás fokán sem szabad megtűrni, itt is már beszélni és mindig be-
szélni kell a kis siketnémához (hol? milyen? mit tesz? hozd! gyere!)

b) Az írás a beszéd és leolvasás mellett háttérbe szorúl. A leolvasás
nerrícsak eszköz, hanem inkább cél. A gyermekek e fokon is biztosan ért-
senek ilyen kifejezéseket: Gyere ide! Nyisd ki az ajtót! Tedd be a köny-
vedet! Hol van a zsebkendőd ? stb. A leolvasás szempontjaból beszéljünk
értelmesen, sokat, de természetes szájállgssal. A gyermekek tanúíjanak kü-
lönbőző személyeknek s egymásnak ajkairól is leolvasni.

ej Vatter először néhány könnyebb consonanst, azután egy vocalist
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(á) fejleszt ki, majd e vocalist gyakorolja valamennyi consorianssal (r kivé-
telével), csak azután jönnek a többi vocalisok, melyeknek mindegyike a ta-
núit consonansokkal gyakorlandó. A tanár beszéljen mindig hango-san, fej-
leszsze az izomérzést, ne tűrje a természetellenes szájrángatásokat és nyelv-
öltögetést. A siketnémák beszéde sokszor érthetetlen, ennek oka a conso-
nansok fúltengésében, azoknak a vocalisokkal való rossz és természetellenes
kapcsolatában és a vecalisok elhanyagolásaban keresendő. Az egyes kap-
csolatok elégtelen gyakorlása folytán igen gyakran fellépnek az úgynevezett
korcshangok.

d) A vocalis igazi természetes szÍnezetét csakis a szeban - nem pe-
dig izoláltari vagy mesterkélt hangcsoportokban • - kapja. Itt, e fokon
adjunk oly szavakat, melyeket a gyermek környezetével való beszélgetésre
is már felhasználhat. De azért ne lépjük túl a határokat, minél kevesebb
legyen az anyag, de az aztán alaposan legyen feldolgozva.

Thomas Balliet-Springfield (É. Amerika.)
G. Haux : A szenilélhető (átérthető) tanítási nyelvezet lényege és

értéke. .
Haux ezen cikkében a rendelkezésre álló különféle szemléltető képek,

minták, utánzatok és természetbeli tárgyakhoz a tanítás megérthetésére még
egy igen fontos szcmléleti eszközt ajánl: a beszédet a beszéd benső szelle-
mének kifejtését. A földrajz, számtan stb., de külőnösen a vallástan tanítá-
sánál minduntalan találkozunk olyan kifejezésekkel, melyekkel bizony érde-
mes foglalkoznunk. Hatoljunk le a fogalom mélyére, hámozsuk ki a szó
gyökét, vezessük be növendékeinket aszóalkotás és vonatkoztatás szelle-
mébe s fáradságunkat bőségesen jutalmazza a tanúlők fejlődő érdeklődése
növekedő tanúlási kedve; kezdenek gondolkozni, fejlődik nyelvérzékük : a
kimondott szó nem hagyja többé hidegen őket, Ielüdülnek rajta.

Mekkora az örömük, ha egy-egy közmondás vagy humoros, élces ki-
fejezés válik előttük érthetővé. Ez felbátoritja őket további kutatásokra s
mind jobban és jobban birtokába jutnak a nyelvnek, a nyelv szellemének
megszeretik e nyelvet és általa a hazát.

Held: "A teruszerű szeniléltető oktatás a vádlottak padján" cím
alatt védelmébe fogadja Walter s vele a tervsz. sz. okt. híveit s azok eljá-
rását Schneider támadásai ellen (1. "Gyógyp. Sz." f. é. 148 old.); kirnu-
tatja, hogy mint mindenben, úgy a siketnémák oktatásában is bizonyos fo-
kozatosságot és tervszerűséget nem szabad szem elől téveszteni. Concedálja
azonban azt, hogy ki .kell terjeszkedni mindarra, a mi a gyermeket kőzvet-
lenül érdekli; belátja, hogy Walter olvasókönyvébert nem egy hely vagy
kifejezés van, a mit ő maga is helytelennek tart, az azonban nem akadá-
lyozza a gondolkozni szerető tanárt abban, hogy e hibákat corrigálva a
meggyőződése szerinti helyesebb módot válassza. Az olvasmányok különben
a szabad beszélgetések végeredményét foglalják csak magukban. V égre arra
a meggyőződésre jut, hogy ámbár a kétféle irány követői teoretiee távol
állnak egymástól, a gyakorlatban csaknem egyek s jelszava: teroszerit és
szabad szeniléleti- és nyelvoktatás.

Finckh-Schlesnng beszámoiván Levit müködésének 40 éves jubileu-
máról az u. n. C osztályok tanárát egy puszta sziget szegény, kevés örö-
mct látó lakójához hasonlítja. Már magában véve: siketnérnat tanítani nem
könnyű feladat; le kell ereszkedni a gyermek lelkületéhez, kitartó türelem-
mel neki hangot, beszédet, nyelvet és tudást adni, de e közben mégis itt-
ott meg-megnyilatkozik a jókedv, a sikerfölötti öröm, a nehéz munka c
füszerezője. Ellenben a gyengetehetségli siketnémák (C osztályok) tanárának
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sorsa mily egyhangu, örömtelen, a legeslegfáradságosabb és legháládatla-
nabb, mert a felületes szernlélő (s ilyen a legtöbb) szeret összehasonlitáso-
kat tenni s a C osztályok vezetője számára csak szánakozó mcsolya van.
Annál dicsőbb, ha valaki mégis beletudja élni magát az ily nehéz hivatásba
s lelkes munkálkodásával bebizonyítja, hogy épp itt kellenek mcsterek. És
ilyen mester az említett jubiláns, a ki értette, hogyan kell a lelki szegények-
ből is embereket faragni.

6. Ugyancsak Finckk a következő számban szeretettel emlékezik meg
a Christiániai siketnéma-iskola alapítojáról és első vezetőjéről : Rosing-né
asszonyról, annak végtelen önzetlenségéről és áldozatkészségéről, rendszere-
tetéről, kitünő vezetői és nevelői talentumáról. Iskolájában a tanitási idő
8-1, óráig, azaz egy huzamban folyik. Gyakran rendeznek sétákat, kirán-
dulásokat. Mily örömmel s ujjongva csatolják fel a tanulők "ski"-jaikat
(hócipő) s indulnak halmokon fel le s gyakorolják, erősítik aszott, friss
levegőt szomjazó tüdejüket stb.

Az iskolát l899-ben a Christiánia-fjord mellett fekvő Holrnestrand-ba
helyezték át. Ez áthelyezésnek főoka - a socialis előnyök mellett - az
volt: hogy a gyermekek ne ismerjék meg a nagyváros erkölcsrontó életét,
és ne növeljék a főváros ban élő felnőtt siketnémák számát.

7. Egy kővetkező czikkben felsorolja Finckl: a Fredericiai (Dánia)
intézet szervezetének előnyeit és hárányait,

Előnyei:
1. A gyermekeknek tehetség szerinti elkülönítése.
2. A tornaórák nagy száma heti (6-3 óra.).
3. Az a különös gond, hogy a gyermekeket a csoszogó járástol

leszoktatják.
4. Játékórák a kcsinyeknek (Az első évben' heti 6 óra. \.
5. Nyáron mindennapi fürdés és úszás.
6. A nBezold-Edelmann "-féle hallási gyakorlatok.
7. Az ajakról való leolvasás nem taníttatik külön órákban (ellentét-

ben a többi északi intézetekkel).
8. A munkára nevelés (A fiuk a kertben, a leányok a háztartás

körül dolgoznak.).
9. A rendszeres kézügyesítő oktatás.

10. A kiképzett növendékeknek alkalmas mestereknél történő el-
helyezése.

1 t. A továbbképző tanfolyam.
12. A későbbi korban rnegsiketültekről való gondoskodás.

Hátrányai:
1. A nem valódi siketnémák nem osztatnak szét tehetségük szerint.
2. A tehetség szerinti szétosztás túlkorán történik (Az 1. év végén.).
3. Az intézetben nagyon sok a nőtanitó (L3 férfi mellett 8 nő.),
4. Kevés gondot fordítanak a számtan-tanításra.
5. A leányok nem tanulnak rajzolni.

Wenteel józsef.
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A gyógypaedagogiai intézetek 1902. évi állami
költségvetésének elöíránvzata.
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A tankönyv-pályázat határidejének meg-
hosszabbítása.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az 1900. évben
52712. sz. alatt kibocsátott rendeletével pályázatot hirdetett a siket-
néma-iskolák számára megírandó többrendbeli tan, illetve vezér-
könyvre. Benyújtasi határidőül az 1902. év április l.-jét határozza
meg a rendelet. A pályázati hirdetés szerint a tanterv-birálo bizott-
ság 1901.-ben a karácsonyi szünidőben összeül, hogya szerzett ta-
pasztalatok alapján a tanterven szükséges változásokat megtegye.

A karácsonyi szünidő immár nemsokára itt lesz és legalább
tudtommal nem foglalkoznak még a jelzett tárgyalások megkezdése-
vel. De sőt nem is kezdhetik meg addig, míg az egyes tanár-testü-
letek módszeres értekezleteikerr a tantárgyak mindegyikében elérhető
volt eredményről be nem számolnak. Szerintem csak a praxisban
álló tanárok véleménye lehet irányadója a tanterv revideáló bizott-
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ság végleges ítéletének. Még csak igen kevés időnk volt arra, hogy
a tanterv életrevalóságáról ítéletet alkothassunk magunknak, sőt
szerzett meggyőződésem alapján határozottan állíthatom, hogy sokan
a tanterv intencióit sokféle képen magyarázzák és ennek folytán
sokféle képen dolgoznak is az egységes tanterv alapján. Ez már ma-
gában véve is azt mutatja, hogy a tanterv intenciói félremagyaráz-
tatnak, mivel egységes tantervnek csak az lehet közvetlen célja,
hogy a tanítás egységes legyen az egész vonalon. Níncs itt tehát
még ideje annak, hogya tanterv alapján szerzett tapasztalatok le-
szűrődéséről beszélhessünk és ezért a revideáló bizottság összeűle-
sének határidejével együtt, a tankönyv pályázati határideje sem érke-
zett még el. A gyakorlat tűzén átment tantervvel hosszabb időre
egységessé óhajt juk tenni a tanítási eljárást. Ennek alapján jó tan-
és vezérkönyeket akarunk teremteni. Jót pedig csak hosszabb meg-
fontolással és hosszabb időn át gyűjtött tapasztalatok figyelembe
vétel éveI alkothatunk. Azt hiszem ennek folytán, hogy általános
óhajtást fejezek ki akkor, midőn az illetékes fórumhoz azt a
tiszteletteljes kérést intézem, hogy a revideáló bizottság űlését az
1902. évi húsvéti vagy pünkösdi szünidöre tegye és a pályázati
határidőt pedig 1902. december 31.-ig hosszabbítsa meg."

V.-tól.

Hazai hírek.
Lapunk jelen számát fél ívvel megtoldottuk.
Technikai akadályok miail lapuni: 3 nappal később jelenik meg.
Tisztelettel kérjük lapunk előfizetőit, hogy tuitralekaikat e ltó

végéig kiegyenlíteni seioeskedjenek,
A gyógypaedagogiai intézetek orsz, szaktanács ának múkö-

dése, Legutóbbi ilyetén referátumunk óta 2 gyűlést tartott a szak-
tanács, a melyeknek lefolyásáról a következőket közölhetjük : F.
évi október hó 30-án. A vakok budapesti intézete f. évi október
3-iki jegyzőkönyve kapcsán kimondatott, hogya vakok számára
készitendő olvasókönyvre immár égetően szükség lévén, annak meg-
irásával Herodek Károly bizandó meg és a részletes tanterv is mi-
előbb elkészítendő. Jóváhagyó tudomásvételre ajánltatott a siket-
némák kaposvári intézete tantestületének f'. évi okt. 9-ild, továbbá
a siketnémák kolozsvári intézete tantestületének szept. 28-iki jegy-
zőkönyve. A siketnémák temesvári intézete tantestületének f. évi
okt. ő-diki jegyzőkönyve kapcsán felhivatik a nevezett intézet igaz-
gatósága, hogyasiketnéma iparos-tanoncok oktatásáról tegyen
közelebbi jelentést. Tárgyaltatott a képezhető hűlyék budapesti in-
tézete tantestületének f. évi okt. 7-diki jegyzőkönyve, továbbá a
siketnémák aradi iskolája igazgatójának és felügyelő-bizottságának
az iskola fejlesztésére írányult intézkedéseiről szóló jelentése. Vucs-
kics János, a vakok kolozsvári intézetének vezetője véglegesitésre

• E cikk már ki volt nyomva. mikor a szaktanács mcgállapodásáról sz.erez-
tunk értesítést.
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ajánltatott. A siketnémák kolozsvári intézete tantestületének f. évi
október lO-diki jegyzőkönyvében foglaltak - a leányok 2 torna-
órája tárgyában, illetve az annak dijazását illetőleg hozott határo-
zat kivételével - jóváhagyásra ajánltattak. Tárgyaltatván a siket-
némák váci intézete slöjd-oktatóinak a kézügyességi oktatás kiegé-
szitése és fejlesztése tárgyában f. évi szept. 10-én tartott gyűléséről
felvett jegyzőkönyve és Bartók Lajosnak hasonló tárgyu tanulmány-
úti jelentése: kimondatott, hogy az iratok kiadandók az egyes in-
tézetek tantestületeinek azzal a felhivással, hogya kérdéses javas-
latokat módszeres értekezleteiken megvitassák s véleményükkel
nyujtsanak segédkezet a szaktanács nak a határozathozatalhoz. Bi-
hari Károly "Törtszemléltető " című taneszköze kiadatott vélemé-
nyezésre a biráló-bizottságok tagjainak. Mayer Viktor és Fabjano-
vics Milán zágrábi siketnéma-intézeti tanárok abbeli kérelmére vo-
natkozólag, hogy szakvizsgálatra bocsájtassanak, kimondatott, hogy
a kérelem csak az esetben teljesithető, ha a nevezettek a magyar
nyelvből kellő jártasságot szereznek és ezen a nyelven hajlandók a
vizsgálatot letenni.

Folyó évi november hó 27-én. Előadói bejelentések : A siket-
némák gyujtója jövedelméből 140 Korona engedélyeztetett a sze-
gedi intézet egyik növendéke számára. A szaktanács f. évi szept.
25. és okt. ő-diki jegyzőkönyvei jóváhagyattak. Mlinkó Istvánnak
200 K. segélyengedélyeztetett. A szaktanácsi ügykezelés egyszerű-
sitése tárgyában ő Exellentiája, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr intézkedett és elrendelte, hogya" Gyógypaedagogiai taninté-
zetek" elnevezés helyett jövőre e kifejezés használtassék : "Gyógy-
paedagogiai intézetek". Skultéthy Lajosnak a beszédhibákban szen-
vedők számára rendezett tanfolyamai tárgyában elnöki uton felter-
jesztés intéztetett a ministeriumhoz. Wentzel József sikerrel kecsegtető
mozgalmat indított meg egy, Torontál menyében létesítendő siket-
néma intézet érdekében. Az eddig szerzett tapasztalatokra támasz-
kodva kimondatott, hogy jövőre csak az oly gyógypaedagogia inté-
zet megnyitását, illetve tan erővel való ellátását fogja a szaktanács
javasolni, a melynél a szervezési munkálatok teljesen végrehajtattak
és a melyek ki tudják mutatni, hogy a felveendő növendékek se-
gélyezésére megfelelő és realis pénzalappal rendelkeznek. A siket-
némák kolozsvári intézetének ev. ref. vallásu hitoktatója a szak-
vizsgálat letételére jelentkezett. - Felhivattak az -intézetek igazga-
tóságai, hogy tájékoztassák a szaktanácsot az iránt, hogy a jövő
tanévben lesz-e szükségük tanerő szaporitásra? A beérkezett jelen-
'tésekböl kitűnik, hogy a jövő tanévben előreláthatólag mintegy 10
uj tanerőre lesz szükség. Tárgyaltattak és megfelelő észrevételekkel
jóváhagyásra ajánltattak a siketnémák aradi iskolája tantestületének
f. évi okt. 29-diki, - a siketnémák váci intézete tantestületének
f. évi okt. O-dilci, - a siketnémák kaposvári intézete tantestületé-
nek f. évi okt. 7-diki, - asiketnémák tencesuári intézete tantestüle-
tének f. évi nov. ő-diki, - a siketnémák kolozsuári intézete tan-
testületének f. évi okt. 30-diki - és asiketnémák kecskeméti inté-



Gyógypaedagogiai Szemle 261

zete tantestületének f. évi okt. 30-diki jegyzőkönyvét. Caprariu
György és Ellenbach Mátyás a gyógypaedagogiai szakképesítést

'óhajtván megszerezni, meghatároztatott, hogy mely tárgyakból kö-
telesek vizsgát tenni. Intézkedés történt az intézetek f. tanévi szak-
felügyelete, illetve az ellenőrzést gyakorló ministeri biztosok kikül-
dése tárgyában. Határozati javaslat hozatott aziránt, hogy a siket-
néma oktatás tantervének revisiója és a tankönyv-irás pályázati
határideje elnapoltassék. A szaktanács tagjainak szaporítása tárgyá-
ban határozati javaslat hozatott. Asiketnémák és vakok szegedi
intézete vezetőjének az órarend módosítására vonatkozó felterjesz-
tése jóváhagyásra ajánltatott. Megállapíttatott asiketnémák és va-
kok oktatása céljából keletkező tanfolyamok szervezeti-szabályzata.
Intézkedés történt, hogy Boldizsár Boldizsár péterii tanitónak egy
siketnéma gyermek oktatása körül kifejtett működése megvizsgál-
tassék s az eredményhez képest kellő méltánylásban részesűljön.
Végül a vakok budapesti intézete tantestületének f. évi nov. 8-diki
jegyzőkönyve tárgyaltatott. N

Királví kitüntetés. O Felsége a király Pertik Gyuláuak, a
siketnémák váci kir, orsz. intézetének tanárának, a gyógypaedagogia
terén szerzett érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet
adományozta. Az érdemrendet november hó 28.-án nyújtotta át dr.
Zádor János, Vác város polgármestere az ünnepeltnek szép beszéd
kíséretében. Az ünnepség a váci városháza tanácstermében nagy és
előkelő közönség, a siketnémák váci és budapesti iskolájának tanár-
testületei és a váci intézet nagyobb növendékei jelenlétében folyt
le. A kitüntetett tanár meghatva rnondott köszönetet. Erre Borbély
Sándor a váci intézet igazgatója és Váradi Zsigmond a budapesti
intézet tanártestületei nevében üdvözölték az ünnepeltet és Borbély
Sándor átnyujtotta neki az ország különböző intézetei ben .működő
kartársak emlékiratait, illetve üdvözletét. E kitüntetés utolsó és leg-
szebb levele annak a babérkoszorú nak, meíyet most két éve nyúj-
tottak Pertik Gyulának kartársai, megünnepelvén akkor tanári mű-
ködésének 30.-dik esztendejét. Örömmel üdvözöljük őt ez alkalomból
ez úton is és őszintén kivánjuk, hogy még soká gyönyörködhessék
a király elismeréséberi.

Hymen, Minlzo István, a siketnémák egri intézetének vezető
tanára f. é. október hó lO-én oltárhoz vezette Fodor Terike kis-
asszonyt, Fodor Imre pápai lovag leányát.

Felolvasás a siketnémákról. Mint előre jeleztük, Klúg Péter,
a siketnémák szegedi iskolájának vezető tanára a múlt hónapban
Budapesten tartott katholikus kongresszuson előkelő hallgatóság előtt
felolvasást tartott A kongresszus kartársunknak katholikus siket-
néma-intézet létesítését sürgető határozati javaslatát egyhangúlag
elfogadta.

nSiketnémákat gyámolító egyesület" létesű!t Kecskeméten, a
melynek alapszabályaiból a következőket idézzük: "Az egylet célja:
a "Siketnémák és vakok államilag segélyezett kecskeméti intézeté"-
ben első sorban Kecskemét és Pest-Pilis-Solt-Kiskún-vármegye, má-
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sod sorban _pedig az ország bármely terűletén élő szegénysorsú siket-
némák oktatásának és nevelésének lehetővé tétele; az ezen intézet-
ből kilépett növendékeknek valamely kenyérkereseti szakmába való
juttatása; megszorúlt, munkaképtelen vagy beteg siketnémáknak se-
gélyezése és gyámolítása ; a mennyiben pedig az egyesület pénzügyi
helyzete megengedi, az intézeti foglalkoztató műhelyben dolgozó vakok
támogatása is. Az egyesület tagja lehet minden nemesérzésü ember-
barát, férfi vagy nő, 3 évig kötelező egyszerű jelentkezés alapján.
A tagok: alapítók és rendesek. Az alapító tagok azok, a kik legalább
100 koronát fizetnek az egyesület pénztárába. A rendes tagok azok,
a kik tetszés szerinti összeggel, de legalább évi 1 korona tagsági
díj fizetéssel ilyenekül belépnek az egyesületbe.

Halálozás. Sajnos ismét gyászt kell jelentenünk. Krakker
Kálmánt a váci siketnéma-intézet közbecsülésben álló gondnokát ez
évben immár a második súlyos csapás érte. Alig pár hónapja kísérte
utolsó útjára 19 éves viruló, menyasszony-leányát, Csörkét és most
a gondviselés végzete másik leányától, Mariskátol, férjezett Bellovics
Ödönnétől - ki a váci intézetben nyert kiképzést - fosztotta meg
a mélyen sújtott apát. A köz érzelmeit tolmácsoljuk, midőn Krakker
Kálmánnak őszinte részvétünket fejezzük ki és kérjük a Gondviselést,
hogy tőle ezután minden csapást tartson távol.

Révai-Kalendarium. Erdekes füzet jelent meg e címen. Az
eleje naptár és jegyzőkönyv, azután cikkek következnek írókról és
irodalmi kérdésekről, végén gyakorlati tanácsot találni irodalmi és
könyvdolgokra nézve. A irodalmi részben az év fő irodalmi esemé-
nyeiről van szó, a Magyar remekírók most készűlő nagy kiadásá-
ról, br. Eötvös Józsefről, a kinek munkái most indúlnak meg vég-
leges, teljes kiadásba összegyűjtve. Szellemes, finom kis essay-k is
vannak a könyvben. Irók írnak írókról: Mikszáth Kálmán Jókairól,
Eötvös Károlyról Bródy Sándor. Molnár Géza finom stilművészettel
a lexikonok használatáról ír, Győry Ilona a Müoelt asszonyokról.
Szárnos más cikk is van a könyvben, Eötvös Károlytól, Vojnovich
Gézától, Meller Simon dr.-tól, Hevesi Sándortól, Roboz Andortói stb.
Az egész könyv tele van azonfelül az irodalomra vonatkozó aforiz-
mákkal Carlyle, Ruskin, Nietzsche, Gorkij, Schopenhauer, Goethe
stb. műveiből, s érdekes irodalmi adomákkal. A kötet végén a mo-
dern irodalom jegyzéke. Az érdekes kis kötet érdekessége az is,
hogy a Révai testvérek Irodalmi Intézet ingyen küldi meg vásárlói-
nak. Párisias gondolat ez a kis évkönyv, mely most második év-
folyamába lépett.

Szerkesztöí üzenetek.


