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Sszm efutíaíás az igazgatóiról és az igazgatásról.

Valamikor, mikor még nagyon tapasztalatlan és nagyon naiv 
voltam, azt hittem, hogy az való igazgatónak, tehát elüljáró 
embernek, aki a társai között minden tekintetben elüljár, kiválik. 
Akkori eszemmel pl. igy gondolkoztam: N. N. azért lett igazgató, 
mert társai között a legértelmesebb, legtöbbet tudó, legjobb 
gondolatjai vannak, legszebben ir és beszél, legegyenesebb az 
útja, legőszintébb a szava és legjellemesebb egész mivolta. 
Ha szükséges, tud lelkesülni, ha nyugodtság kell, van önuralma, 
akinek szavára felkelnek társai s ha úgy szükséges, meg is tudnak 
nyugodni, egyszóval olyannak képzeltem én az igazgatót, akiben 
társainak szétszórt jó tulajdonságai mind meg vannak és aki 
erényeivel társainak a tükre, kiben ki-ki megláthatja énjének 
becsült tulajdonságait s ezekért a személyt is becsülni kénytelen. 
A gyermekifjúnak e naiv hitét természetesen kinevetjük ma.

Mert hol az az ember, aki minden társának jó tulajdonságait 
egyesítse magában és oly mértékben, hogy az igazgatásra is 
fölényt nyerjen általa ? Bizony be kell látnom, hogy az én magas 
mértékemmel aligha lehetek ez életben valaha igazgató társaim 
fölött.

De — őszintén megvallva — nagyon nem is búsulok rajta, 
mert még nem fedeztem fel magamban azokat a jellemvoná
sokat, melyek a mostani igazgatásra alkalmassá tehetnének s 
viszont nem vagyok elragadtatva a mostani igazgatók helyze
tétől sem.

Sajnálnám, ha valamelyik igazgató neheztelne ez írásomért, 
de sértő szándék nélkül mégis elmondok egyetmást, amit az 
»igazgatás« szempontjából évek óta tapasztaltam. Ha senki nem
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veszi magára, de azért mégis ért belőle és levonja a követ
keztetést, még a közjónak is haszna lehet belőle.

Pályánkon több igazgatót ismertem és ismerek. Egyikre se 
merném ráfogni, hogy ne becsvágy vezette volna ez állásra. És 
az helyén is van, mert baj volna, ha az emberekben nem volna 
becsvágy. Az igazgatói hatáskör több módot és alkalmat nyújt, 
hogy terveinket megvalósitsuk, tehát az után áhitozni nem becs
telenség, hanem jóra való törekvés. Miért van mégis, hogy ezt a 
szándékát mindenki elrejti. Még nem hallottam igazgató aspiráns
tól ezt az őszinte nyilatkozatot: én szeretnék igazgató lenni. 
Ellenben igazgatóvá lett embertől többtől is hallottam ilyeneket: 
Én nem akartam ugyan, de el kellett fogadnom, nem utasíthat
tam vissza; vagy: én ugyan egy lépést sem tettem (pedig min
dent megmozgatott) stb. Titkon sóvárogja azt, amiben kitüntetést 
lát s a nyilt szinen elvetni látszik azt, ami valóban lehet becs
vágya, a férfinak.

Úgylátszik, valami rejtegetni való van e magatartásban és 
beszédben.

Amint én sejtem, meg is mondom, hogy mi.
Az illető aspiránsokat — tisztelet a kivételeknek — nem 

az a nemes ideál vezeti, hogy jó, hasznos eszméiknek megvalósi- 
tására most már több alkalmuk lehet, hanem az a beteges inger 
csiklandozza, hogy most már többen köszönnek ő nekik előbb, 
hogy sem megfordítva, hogy van rendelkezési joguk stb. stb. 
'No hát, igy lehet érteni, hogy rejtegetik emberi hiúságukat és 
gyarlóságukat s ennek leplezésére még a nyilvánvaló hazug 
mondásoktól sem riadnak vissza. De hogy ily erkölcsi kezdés 
mellett milyen áldásos lehet annak az igazgatásnak további 
folyamata, azt nem nehéz elképzelni.

Pedig kár az igazgatói állást egyéni hiúságok kielégítésére 
való intézménynek tekinteni. Egy ideig még adhat ez állás tisz
teletet, becsülést és tekintélyt a viselőjének, de valójában meg
fordítva kellene hogy legyen, hogy t. i. a személy biztosítson 
tekintélyt és tiszteletet állásának.

Mostanság nagyon elharapódzott az a ragályos vélekedés, 
hogy akinek Isten hivatalt adott, eszet is adott hozzá. Sőt tovább 
is terjedt: még tiszteletet és becsülést is biztosit. Innen van, hogy 
ma már a tiszteletnek is két fajtája v a n : hivatalos és nem hiva
talos. Lehet az én főnököm akármilyen korlátolt fejű ma, de ha 
holnap hivatalosan kinyilatkoztatom, hogy bölcs, akkor bölcs s 
én nyugton alhatom. Az ügy hivatalosan el van intézve.

Éppen itt látom én a bajok forrását: túlságosan lábrakapott 
a hivatalos színezet, a bürokratizmus, mely minden emberi tulaj
donságnak páros fajtáját hozta divatba: a hivatalos tiszteletet és 
nem hivatalos tiszteletet, hivatalos lelkesedést és nem hivatalos 
lelkesedést, a hivatalos eljárást és nem hivatalos eljárást, a hiva
talos lelkiismeretet és nem hivatalos lelkiismeretet. Sőt ma már 
hivatalos istenimád ás is van.
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Óh, igazgató, főigazgató és legfőbb igazgató urak, nem jól 
van ez igy, bolondul van ez igy. Örvendjenek, hogy ha legalább 
egy lelkiismeretük van az embereknek s e szerint végzik dolgu
kat, mert ma holnap beáll az eset, hogy a fattyú hivatalos lelki
ismeret kiöli az igazi lelkiismeretet s legfennebb robotos munká
sok és hivatalos akták hivatalos rendezőivé leszünk.

Pedig beh minden máskép és jobban menne, ha nem az az 
átkozott hivatalos szempont réme irányítaná az emberek lépteit.

Valamelyik nemrégen meghalt neves államférfiúról — talán 
a bosnyák kormányzóról — emlegették az újságok annak idején, 
mint valami itt felejtett szép vonást, hogy ez a kormányzó egyéb 
jó tulajdonságai mellett abban tündökölt, hogy munkatársainak 
egyéni valamire valóságát a legszélsőbb határig engedte érvénye
sülni s őket a felelősségben is osztályosaivá tette.

Bizony ez eljárás sokkal méltóbb az emberhez és emberhez,
— még ha főnök s alárendelt is az a két ember. Az ily igazgatás 
képes aztán embereket nevelni s az ügynek odaadó munkásokat 
biztosítani. Az igy igazgatott ember — hogy úgy mondjam — 
ambicionálja magát, vérébe veszi át az ügynek szeretetét és fel
tétlenül több hasznára válik ügykörének, mint ha a hivatalos 
tevékenység Prokrusztes ágyába szorítják.

Ebhez azonban szükséges valami, ami igen fontos ám!
Szükséges az, hogy az igazgatásra hivatott egyén ne a 

másodrendű hivatalos erények készültségével lépjen székébe, 
hanem a szakbeli tudás és az erkölcsi bátorság nagyobb mérté
kével birjon, mint társai.

Mondanom sem kell, hogy mily szánalmas figura az, ki 
szakbeli tudás tekintetében főlényt biztosítani nem tud magának, 
illetőleg társai mögött marad és minduntalan hivatalos állását, 
erőszakos tekintélyét kell használnia mellvédül. Minthogy pedig 
ma már én sem kívánom, hogy az én igazgatóm annyit érjen, 
mint mi összesen, legalább egy tulajdonsága legyen olyan, mely 
mindnyájunkat tiszteletre indit. E tulajdonság pedig — körülírva
— álljon abból, hogy legyen erkölcsi bátorsága mindig bevallani, 
hogy ő sem tudhat mindent, ő is gyarló, ő is tévedhet.

Ezzel nem nyomja igazságtalanul társait, de emeli bennük 
az értéket és ugyanakkor a hivatalos védelemnél erősebb bizto- 
sitékot emel magának is. Ne a hivatalos tekintélyébe kapaszkod
jék, hanem az erkölcsi alapjában legyen meg az az erő, mely 
nem fél munkatársainak esetleges dicsőségétől. Legyen igazságos 
és méltányos lefelé s ne legyen meghunyászkó szolga-lélek 
felfelé. Más az alázatos tisztelet, más a meghunyászkodás. Az 
igazgató nem magáért van s még csak a felső szempillantásokért 
sem csupán, hanem alantas társai érdekének képviseletéért is őrt 
kell állania. Hogy felel meg e kötelességének, ha az említett 
erkölcsi bátorsága nincs meg!?

En majdnem az összes igazgatókat ismerem a mi pályánkon, 
de bizony-bizony e kívánatos tulajdonságok nagyon kis mérték
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ben vannak meg bennük. Vagy szervezetnél fogva, vagy emberi 
gyarlóságuknál fogva nyíltan, vagy elburkolva az a vélekedésük 
domborodik ki, hogy jobb az önálló vélekedésnél a hatalmasab
bakhoz való simulás; a szólásnál jövedelmezőbb a hallgatás; az 
egyéni meggyőződés némuljon el a hivatalos tekintet e lő tt; az 
igazság bújjék el, ha megjelenik a célszerűség, az önérzet helyét 
foglalja el a megalkuvás, stb stb Igen, mert a cél mindenáron 
az, hogy megtartsuk az állást. Ezért mindent feláldozhatunk, de 
ezt semmiért sem veszélyeztethetjük.

Az ily igazgatói felfogás mellett milyen lehet a sora azoknak, 
akik igazgattatnak.

Ez a berendezkedés, mely úgy látszik a hatalmi szempont 
szerint történt és van fenn most is, ideig-óráig megállhat ugyan 
még, de állandóságra nem számithat és eredményében már is 
igen káros.

Ezért kell — hangsúlyozom — a fennebbi két szempont 
szerint (szakbeli tudás és jellem) megválogatni az igazgatóknak 
valókat. De aztán ha megválogattuk, ne tegyük se őket, se az 
ügyet, se az alantasabb képviselteket nyo/norékokká azzal, hogy 
minduntalan paragrafusokba botoltatjuk. Ám legyen meg a vezér
eszme ; a részletek kidolgozása, végrehajtása pedig bízassák a 
tisztességre, egyéni becsvágyra s viszont osztozzék ki-ki felelős
ségben is. Az az igazgatás csak a gépházban jó és csak a katona
ságnál mondatik jónak, hogy pl. a tábornok szeme a ki nem 
fényesitett gombon akad meg. Á mi dolgunk nem gépforgás és 
nem katonai aprólékosság. Legyen elég, ha a vezér, az igazgató 
megadja a jelszót és a főbb irányt, kereteket s aztán a többi a 
közkatonák dolga. Kicsinyes, idétlen és rossz vért szül az, ha a 
vezérnek nincs más tudása, észrevétele, mintha a pontok és 
vonások felrakásába avatkozik bele.

Eszmét adjon a vezér s ne pontokat rakjon s engedjen 
szabadságot, egyéni érvényesülést, ne pedig aprólékoskodásokkal 
akadályozza az egyén kifej lését.

Jól megválogatni tehát az igazgatóknak valókat és pedig 
akként, hogy a közvélemény kifejezése legyen első sorban 
irányadó. Tehát bizonyos köztársasági felfogás, rendszer lépjen 
életbe*. Az ily igazgatókba több bizalom helyeztessék s az igaz
gatók is kevesebb paragrafussal akadályozzák munkatársaik érvé
nyesülését, ellenben több bizalommal s nagyobb hatáskörrel 
engedjék őket munkálkodni.

Frissebb szellőre s egy kis eleven vérkeringésre van szük
ségünk, mert gyönyörűséggel szolgált ügyünk maholnap hivatalos 
letargiába esik.

* A mai tiszteletdíjas igazgatótanári állások szervezetüknél fogva úgyis alkal
masak lehetnének arra, hogy a testületek arra maguk válasszanak pl. 3 —5 évre 
elöljárót.
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Kiejtési g^al^orlafol^
összekötve leo lvasási, írási és o lvasási gyakorlatokkal.

H ül: Utasításának II. res\e.
Köbrich átdolgozása után fordította: Deschensky Ferenc. (Folytatás.)

Hangsúly.
Feladatunkat képezi:
1. Az erősebb hangnak a gyengébbtől való megkülön

böztetése ;
2. a magas hangnak a mélyebbtől való megkülönböztetése ;
3. a szótagoknak a szavakban való helyes hangsúlyozása;
4. a szavaknak a mondatokban való helyes hangsúlyozása.
Itt is felemlitjük, hogy mindez a siketnémánál szerény mér

tékben sikerül és hogy csekély eredménnyel is meg kell elé
gednünk. Annyit teszünk, amennyit tehetünk. A siketség hatását 
nem tudjuk megszüntetni, de iparkodunk a lehető legmagasabb 
eredményt elérni s állíthatjuk, hogy módszerünk napról-napra 
fejlődhetik.

Legcsekélyebb eredménnyel jár a magassági hangsúly eléré
sére irányuló fáradságunk. Igaz ugyan, hogy a siketnéma is meg
különböztetheti a magas és mély hangokat a gégerezgések alap
ján, különösen akkor, ha a kettő közötti ellentét feltűnő; de 
hogy ennek segítségével a helyes hangsúlyra vonatkozólag 
számbavehető eredményt érhetünk-e el, ez oly kérdés, amelyre 
a jelen viszonyok között nemmel vagyok kénytelen felelni. A 
hang fejlesztése, — mely a siketnémáknál sokszor gyenge, rekedt 
s természetellenesen magas vagy mély — sokkal fontosabb és 
eredményesebb törekvés. De lássa mindenki maga, hogy mit 
lehet elérni. Próbálkozzék és keresse az eredmény fokozását, de 
ne felejtse el soha, hogy a rendelkezésünkre álló képzési idő 
aránylag oly rövid, hogy problematikus eredményű kísérletezé
sekre alig érünk rá. „

Megfelelő eljárás mellett kedvezőbbek a kilátások az erős
ségi hangsúlynál. A siketnéma még mindig bir némi fogékony
sággal az erősebb vagy gyengébb exspiració iránt. Ezt az izom
érzés, a látás és tapintás segítségével felfoghatja s önkényesen 
előidézheti. A szükséges eljárás előgyakorlatai az ütenyező gya
korlatok. A tanítványok tenyerüket a közös asztalra teszik. A 
tanító most ütenyszerűen (2-es, 3-as, vagy 4-es ütemben) kopog 
az asztalon. Később úgy kopog, hogy az üteny első, második, 
harmadik vagy negyedik része erősebben, a többi pedig gven- 
gébben jeleztessék.

Ha minden ütenyformát bemutattunk s a növendékeket a 
ritmusba kellőképen bevezettük, akkor utánozzák ők is az üte- 
nyezést.
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A rövid és hosszú magánhangzóknál használt jelzést: w  — 
vagy . , , most 'az erősség jelzésére használjuk és annyira gya
koroljuk, hogy a növendékek ezen jelek után tudjanak ütenyezni. 
E végből egész ütenysorokat Írunk a táblára, pld.:

— w , — w, —• w , — w , vagy

W —» w  —, w  —» w  —. vagy

'w' 'w'J

és késztetjük a növendékeket, hogy a kézmozdulatokat önállóan 
végezzék.

Ha ebben elértük a kellő biztonságot, akkor minden ütenyt 
egy-egy vokálissal kötünk össze. Ily módon az ütenye'zés áthat a 
vokálisra, mely a kézmozdulat szerint erősebb vagy gyengébb 
lesz. Amit tehát előbb csak kézzel végeztünk, azt most hanggal 
kisérve ismételjük.

Például:

KJ  _  KJ

a a, a
__ KJ  __

a, a a, stb.
KJ

a c
_  KJ  KJ

> u, a e i stb.

KJ  KJ

a a a
KJ KJ

, a a
KJ  r KJ - " _ _

a, a a a stb.
KJ

a
K J  \ J  _  KJ

o u i, a
V

0

KJ

l l

később a vokálisok helyébe szótagok és szavak kerülnek

K J  _

da da,
KJ  __

da da stb.
KJ

lo
KJ

lo
__  U KJ

lo, lo lo lo stb.

KJ  KJ

ve ve
K J  _

ve ve stb.
KJ

li
KJ

li
K J  _

li li stb.

__  KJ

csirke,
____ V  ____ V

kecske, fejem,
__  KJ

szemem stb.

KJ  __

a szem,
KJ  __  KJ  __

a fej, a fül,
>/

a fog stb.

KJ  __  KJ

a tábla,
KJ  __ K J  KJ

a kabát, az
__  KJ  KJ

asztalon stb.
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_  Később csak a hangsúlyos szótagot jelezzük, például: nemw  
megyek.

A növendékek örömmel végzik e gyakorlatokat s jó hatásuk 
nem is marad el, ha lehetőleg kedélyesen járunk el s a hibákat 
tapintatosan javítjuk. Csak arra ügyeljünk, hogy a növendék fej
hangba ne csapjon át. Ha .ez a hiba beáll, rögtön kevesebb erő
kifejtésre késztessük a növendéket.

Kellő gyakorlás után ritmikus olvasmányokat adunk a nö
vendék elé, a melyeknél egész figyelmüket a hangsúlyra fektet
hetik, mert csak ütenyérzésüket kell követniük. Pld.

__  K J  KJ  __  KJ  KJ

Szeretnék szántani,

__  vr U  __  KJ  KJ

Hat ökröt hajtani,

A fenti gyakorlatok által arra képesítettük a növendéket, 
hogy a szóban a szótagot előírás szerint erősebben vagy gyen
gébben ejthesse. A nyelvoktatásra vár a nehéz feladat, hogy a 
szónak a mondatban való helyes hangsúlyozására vezesse a nö
vendéket. Társalgás közben előkészítjük ezt. PL A növendék iránt 
kér — mi tollat adunk neki; vagy fehér papirt kér — mi szür
két adunk. Ezáltal közvetve felhívjuk a növendéket, hogy itt a 
fehéret, amott az irónt különösen hangsúlyozza, írásnál aláhúzza. 
Ilyen látszólagos félreértésekkel könnyen megtaníthatjuk, hogy 
melyik szót kell a mondatban hangsúlyozni. Később .megtanítjuk 
az ilyenekre. János tegnap könyvet adott. Könyvet adott tegnap 
János. Tegnap adott könyvet János. stb.

Sajnos, be kell ismerni, hogy dacára a sok gyakorlásnak a 
siketnéma beszéde mégis monoton marad s nála szép olvasásról 
alig lehet szó. Minden siketnéma-tanár hamar meggyőződhetik, 
mennyi hitelt érdemel Eschke ama kijelentése, hogy a siketné
mák énekelni és szavalni is megtanulhatnak. Mikor érkezik el az 
ez az idő ? Talán Kilián tanár polyphonikus hanggyakorlatai ve
zetnek eredményre ? Megengedem, hogy a szoprán, tenor s basz- 
szus helyett a —, o—, u —, i—, e— csoportba beosztott siketné
mák feltűnő (!) akkordokat hallatnak, de ezen akkordok hármo- 
niájában nagyon is kételkedem.

Folyékonyság.

Sokszor halljuk azt a panaszt, hogy a siketnémák, ha jól is 
ejtik az egyes szavakat, nem tudják azokat helyes és folyékony 
mondatokká összekapcsolni. A mondatokat tagolják, nem" jó he
lyen szakítják meg, ami által érthetetlenné válik beszédük. És 
csakis a tagoltan kiejtett mondatokat értik meg, mig a folyéko



256 Magyar Siketnéma-O ktatás 12. sz.

nyan elmondott mondatot nem tudják leolvasni. Különösen ezen 
utóbbi fogyatékosságuk jár nagy hátránnyal.

Könnyen belátható, hogy" kezdetben a siketnéma sok meg
szakítással beszél és hogy a folyékonyan beszélő embert oly ne
hezen érti meg, mint amily nehezen olvassuk mi a helyesírási 
tagoltság nélkül egybeirt mondatot. Például : Hacipocipeltem — 
Hat cipót cipeltem.

Arra kell azonban törekednünk, hogy lassanként úgy a 
beszéd, — mint a leolvasási képesség a gyakorlati élet kívánal
mainak megfeleljen.

1. Azért, amint csak lehetséges, folyékonyan, összefüggően 
kezdjünk beszélni.

2. Tanítsuk növendékeinket azon szabályokra, amelyek 
szerint a halló emberek beszélnek. Mutassunk rá, hogy a beszéd
nél az egy mondathoz tartozó szavak egy egésszé olvadnak 
össze és hogy sem a szótani, sem a helyesírási szabályok nem 
jönnek tekintetbe.

3. A szabályszerűen elmondott mondatok leolvasását sok
szor és fokozatosan kell gyakorolni. Előbb egyszerű mondatokon, 
később bővített, majd összevont és összetett mondatokon gya
korolunk. A szavak találkozásánál keletkező mássalhangzó tor
lódásra. különös figyelemmel legyünk.

Arra is szoktassuk a növendéket, hogy azon esetben, ha 
a belélegzett levegő előreláthatólag nem lesz elegendő, szükség 
esetén oly helyen álljon meg, ahol nincs ugyan Írásjel, de azért 
a belélegzés lehetséges. Ezt kezdetben Írásbeli példákon mutassuk 
be úgy, hogy a logikajlag együvétartozókat összekapcsoljuk.

Például : A tanár úr tegnap este egy könyvet adott Jánosnak.

Vagy: A tanár úr tegnap este | egy könyvet adott Jánosnak. Ké
sőbb egy kézmozdulat is elegendő a szünet jelzésére.

Ezenkívül mindarra, amit a szótagok összekapcsolásánál 
mondottunk, a szavak összekapcsolásánál is ügyelnünk kell. Nem 
szabad tehát tűrnünk, hogy .a gyermek azt mondja: Egyebalta, 
egy balta helyett. Mindezek oly dolgok, amelyekre a siketnéma 
önönmagától nem jön rá, csak folytonos gyakorlás és figyelmez
tetés által tanulja meg. Ha több évi gyakorlás által a kellő alapot 
megvetettük, akkor úgy a folyékony beszédet, mint a gyors 
leolvasást is követelhetjük a növendéktől.

Hogy a közönséges beszédmodorhoz szoktassuk a siket
némát, lehetőleg kicsi szájállással társalogjunk vele. Követeljük, 
hogy idegenekkel is társalogjon, mert a tanító önkéntelenül is 
alkalmazkodik a növendékek gyengeségeihez, úgy, hogy ezek őt 
ugyan megértik, de mások beszédét nem értik meg. Később az 
élet nagyban fokozza ugyan a leolvasási képességet, ha az iskola 
a kellő alapot megadta, de tekintetbe kell vennünk, hogy a 
siketnéma nem lehet saját beszédjének az ellenőrzője. Azért:
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1) csak akkor követeljünk folyékonyságot, ha a növendék a 
helyes és érthető kiejtést gépileg elsajátította;

2) ne tűrjünk a folyékonyság rovására helytelen kiejtést;
3) még a magasabb képzési fokon is hangoljuk néha-néha 

a siketnéma beszédszervét;
4) naponként legalább 10 percet fordítsunk az újonnan elő

forduló nehezebb szavak kiejtésének gyakorlására;
5) a tanár kérdéseit és a növendék feleleteit az osztály 

többi tagjai ne mondják el vele;
6) tiltsuk meg a növendékeknek a hiányos emlézést.
A kiejtés tisztaságának a megítélésénél a tanár sokszor csa

lódik. Sokszor teljesen tisztának hallja a kiejtést, mert már előre 
tudja, hogy mit fog mondani a növendék, vagy mert már meg
szokta annak helytelen kiejtését.

Azért néha előttünk ismeretlen olvasmányokat olvastassunk 
és hallgassuk meg az idegenek ítéletét is. Kellemetlen jelenség, 
hogy a nemi érettség beálltával a növendék hangja is változik, 
ami által néha a kiejtés tisztasága is elvész. Ilyenkor óvatosak 
legyünk és ne erőltessük meg a hangszalagokat.

Irodalom: Arnold. Elementarübungen' im Auffassen und 
Nachsprechen. — Arnold. Auszug aus meinem Lautiergange. — 
Cüppers. Bilderfibel zum Gebrauche in Taubstummen-Anstalten.
— Hill. Lesefibel für Volksschulen und Taubstummen-Anstalten.
— Kilian. Das erste Sprech- und Lesebuh für taubstumme Kin
der. — Köbrich. Des taubstumen Kindes erstes Schulbuch. — 
Priester. Schreiblesefibel. — Reimer—-Wilke. Grammatische 
Bilder-Fibel zur Schreib-Lese methode. — Vatter. Fibel für den 
verbundenen Sach-, Sprech-, Abseh-, Schreib- und Leseunterricht 
bei Taubstummen. — Weissweiler. Sprech-, Schreib-, Lese- und 
Absehübungen für das erste Schuhljahr der Taubstummen. — 
Weissweiler. Der Artikulationsunterricht in der Taubstummen
schule.

— Vége. —

intézete^

1907. évi állam i Lcölt'ségvetése.

Siketnémák, vakok és gyengeelméjűek állami és állami’ag 
segélyezett intézetei és iskolái, a hibás beszédűek kezeléséibe 
képesitő állami tanfolyam, psychologiai laboratórium. (Budapest 
Vác, Kolozsvár, Arad, Temesvár, Kaposvár, Kecskemét, Szeged 
Sopron, Debrecen, Jolsva, Eger, Körmöcbánya, Ungvár, Borosjenő. 
Pozsony.)
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Gyógypedagógiai intézetek

1907. évi 
előirányzat

1906. evre 
megállapí

tott költség- 
vetés

T
ét

el

korona

381863 337598 1
51396 45126 2
12030 12030 3

900 900 4

446189 395654

7600 6100 1
78300 78300 2

16000 15600 3
2600 2250 4

17500 16500 5
7000 7000 6

26200 25100 7
3500 3500 8

11400 11400 9

2400 2400 10
1500 1500 11
5300 5300 12
8400 8400 13

4320 3620 14

4000 4000 15

5500 5500 16
29000 28000 17

7200 6200 18
5200 5200 19

12000 10000 20

254920 245870

7 01109 641524

>Oca

1
2
3

4
56
78 
9

10

1)
12
13
14

15

16

17
18

19
20

KIADAS.
Rendes kiadások.

Személyi járandóságok:
Fizetések, pótlékok, lakpénzek és ruha

illetmények — — — —
lövi dijak ... .. .  ...
Szegődvényesek bérei ... ...
Jutalmakra és segélyekre ... .. .  —

Összesen:

Dologi kiadások :
Házbér és vízfogyasztás — ...
Köztartási költségek ... .... ... ...
Elméleti és gyakorlati oktatás szük
ségleteire ... . . .  ... ... . .

Irodai szükségletekre .. .  ...
Öltözet, fehér- és ágynemű 
Bútorzat és különféle házi eszközök ... 
Fűtés és világítás .... ... — ...
Mosatási költségek
Tisztogatás és épületek fentartása ... 
Kézimunkákhoz szükséges szerek, szer
számok és anyagok .. .  — ...  . ...

Fürdési és betegápolási költségek . .. 
Vegyes kiadások ... ... — ...
Bejáró növendékek ellátására ... . ..
Szegény tanulók segélyezésére és a 

vizsgálatok alkalmával kiosztandó 
szorgalomdíjakra, valamint alapítványi 
helyeket élvező növendékek ellátására 

Gyógypedagógiai tanulmányútakra, úti
költségekre és dologi szükségletekre 

Gyógypedagógiai intézetek szakfelügye
letének költségeire, szaklapok és szak- 
tanfolyamok és az iskolanénék nyug
díjalapjának segélyezésére .. .  ...

Gyógypedagógiai int. segélyezésére ... 
A hibás beszédűek tanfolyamaira és a 

gyógypedagógiai intézetekhez kapcsolt 
psychologiai laboratórium költségeire

Tankönyvekre — ...    —
A vakok számára ipari foglalkoztató 

telepek fentartására és a vak iparos- 
tanoneok taneszközeire ... . . .  ...

Összesen 

Rendes kiadások összege
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1906. évre
1907. évi meg-

előirányzat állapított
költ-

"çtf
>

Rendkívüli kiadások.
ségvetés 73

& korona
B e ru h á zá so k .

1 A Budapest-balparti áll. kisegítő iskola létesi-
tésére kölcsön utján beruházandó 115.000 K 
2-!k és utolsó részlete . .. .  ... ......... 67500 47500 i

2 A borosjenőí és ungvári áll. gyógypedagógiai 
intézetek kibővítésére és ezzel kapcsolatos 
átalakítására kölcsön utján beruházandó 
100.000 K 2-ik és utolsó részlete fejében ... 50000 . 50000 2

Beruházások összege 117500 97500

Kiadások főösszege 823809 739024

B E V É T E L .

Rendes bevételek.
1 A siketnémák váczi orsz. intézeti alapjának

tiszta bevétele .. .  . . .  .. .  . . .  . . .  ... 34355 34537 1
2 A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme 42608 39902 2
3 A Marczibányi alapból a váczi siketnéma

intézeti tanárok fizetéséhez .. .  . . .  .. .  ... 336 336 3
4 Beirási és tandijak a gyengetehetségüek ki-

segítő iskolájánál . . .  .. .  ... ..1 1700 1700 4
5 Tápdijak a siketnémák váczi intézeténél 5200 5200 5
6 Tartásdijak a hülyék és gyenge elméjűek

intézeténél .. .  ... ... .. .  .. .  ... ... 6000 6000 6
7 Vakok intézeti magánnövendékekért fizetendő 

tartási és nevelési dijak .. .  ... ... ... 3000 3000 7
8 Vakok intézeti növendékek készítményeiből 

befolyó jövedelem ... ... ... ... 300 300 8
9 Adományok és hagyományok ... ... 2000 2000 9

10 Alapítványi jövedelmek .. .  . . .  ... ... ... 6224 6-224 10
11 Tartási és nevelési dijak a vakok budapesti

országos intézetében .. .  . . .  . . .  ... 1200 1200 11
12 Gyógypedagógiai tanitó-jelöltek vizsgálati dijai 300 300 12

Rendes bevételek összege 103223 100699
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Személyi járandóságok részletezése

cn Na
i
<D ¿4 >X5

tn<D
M lu öa>t/J

a n
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'O

a,2*trf
¿sXl¡3 ’>

bO Sh <D 'D 3  SP
NOS(fi

C/2 U-i Oh J Oh C/3 ■O

j k o r o n a

8 Igazgató:
5,4.000 K fizetéssel l 3, 700K lakp.l 
3, 3,600 „ „ 1 1 , 600 „ „ / 30800 2700 335(

121 Igazgató-tanító, tanító és tanítónő:
6, 800 K lakp. 

10, 560 ,  „
13, 2.900 K fiz. 10, 480 . „ 87100 6000 17200 1103(
19, 2.600 „ „ 5, 400 „ „

15, 400 „ ig.pót-
lékkai

12, 2.200 K fiz. ! 
26, 2.000 „ „

14, 700 K lakp. 
12, 490 „ „ 
12, 420 „ »

78400 20920 9931

1, 200 korona lakpénzpótlékkal
15, 600 K lakp.

6, 1.600 K fiz. j 24, 420 „ „
45, 1.400 „ „ 5, 400 „ „ 

7, 360 „ „
72600 23780 9631

1, 180 korona lakpénzpótlékkal
A gyógypedagógiai tanítóképző tan -

4320 43:folyam előadóinak tiszteletdija . . .  
Tizenkét gyógypedagógigai intézeti szó!

gálattételre rendelt állami tanító illet
ményeire: á 1.000 K fizetés és 320 K
lakpénzzel ... _ _ . . .  ■ _- _ . 12000 3840 158

Tizenkét gyógypedagógiai intézeti szak -

4320 43tanítójelölt illetménye (á 360 R)
Három óvónő a gyógypedagógiai állami

27'intézeteknél (900 Kval) .. .  1. 2700
3 felügyelő ... __ _  . . . . 1440 14
Évötödös korpótlékokra .. .  .. . 20620 206
Hitoktatók díjazására ... ... .. . 5500 55'
Internatusok és a gvengetehetségűek

4000 40'externatusa orvosainak díjazására .. 
Gazdasági felügyelet és helyszíni ellen

20
1

őrzés díjazására _ _ _ 2000
Gondnok a siketnémák váczi országos

1
intézeténél ... . . .  . . .  . . . 2200 22

Gondnok a vakok budapesti országos
2000 22

1
intézeténél ... —  _ _ _  . . .  . . .  . .

Gazdasszony a hülyék budapesti orsz.
800intézeténél ... ......... 8

4 Iparosmester : 1, 1.600 K és 3, 1,400 K
82fizetéssel és 4, 600 K lakpénzzel 5800C 2400

136 Átvitel 29440C>| 2662C 70840 1 21580 . 4134
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Személyi járandóságok részletezése
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36 Áthozat 294400 26620 70840 21580 413440

2

2

1
3

Szegődvényesek díjazása ... ...
12 szürke néne egyenként évi 168 I\ 
illetménynyel . . .  .. .  ... . . .  ....

A szürke nénék számára misét szolgál
tató lelkésznek ... ... ... ... ...

Kapus: 1, 1.000 K 1, 900 K fizetéssel, 
2, 100 K ruhailletménynyel ... ...

Szolga, 700 K fizetéssel, 100 K ruha
illetménynyel ... _ ...  . . .  ...

Kertész ... ... . . .  . . .  ... ...
Segédszolga, 700 K fizetéssel, 100 K 

ruhailletménynyel ... ....
Az 1904. évi í. t.-cz alapján az 1907. 

évre utalványozandó pótlékok többlete
Óradijakra, helyettesítésekre és óratöbb
letekre ... .. .  ... ... .... ... ...

Jutalmakra és segélyekre ............

1900

1400
700

2100

3000

200

200
100

300

2016

300

27500

12030

900

12030
2016

300

2100

1600
800

2400

3000

27500
900

44 Összesen 303500 26620 70840 800 51396 12030 900 466086

Levonva az új állások*) illetményeinek 
V, évi összegét ... ... ... .... ....

401760

16040 16040

Marad 385720 51396 12030 900 450046

Levonva 1% 3857 3857

Marad 381863 51396 12030 900 446189

*) 1 igazgató 3.600 Kval és 600 K lak
pénzzel 10 igazgató-tanító, tanító és 
tanítónő:

í 1, 800 K lakpénz j 
5, 2.600 Kval J »I , tou „ »

1 2, 400 „ ,  1 

5. 2 000 Kval { \  « »  _■ ■ }
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A dologi kiadások 2. rovat 1—14. alrovatainak részletezése
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1 Házbér és vizfogyasztás .. .  ... 500 3000 600 3500 7600

2 Köztartási költségek .. ... ... 22600 31200 24500 78300

3 Elméleti és gyakorlati oktatás 
szükségleteire ... ............ 4000 1500 6000 4000 50Ö 16000

4 Irodai szükségletekre ... ... 1000 500 600 300 200 2600

6 Öltözet-, fehér- és ágynemű ... 6000 7500 4000 17500

6 Bútorzat és különféle háziesz
közök .. .  ... . . .  .. .  ... 3000 3000 1000 7000

7 Fűtés és világítás 9500 2600 8600 4000 1500 26200

8 Mosatási költségek .. .  ... 1500 2000 3500

9 Tisztogatás és épületek fenn
tartása ... . . .  ... 4500 2000 3200 1700 11400

10 Kézimunkákhoz szükséges szerek, 
szerszámok és anyagok ... 2400 2400

11 Fürdési és betegápolási költségek 700 200 600 1500

12 Vegyes kiadások .... ... 2400 300 1000 1600 5300

13 Bejáró növendékek ellátására ... 8400 8400

14 Szegény tanulók segélyezésére 
és a vizsgálatok alkalmával ki
osztandó szorgalomdijakra 2000 400 2400

Összesen 62100 9400 68600 44300 5700 190100
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Részletezés a bevételek 1. rovatához

Siketnéma-intézeti alap.
Gyümölcsöző tőkék utáni kamatok 
Adományok, hagyományok és a csonka alapít

ványok kamatjövedelme

Összesen

A l a p i  k i a d á s o k :
Alapítványok és ösztöndíjak ...
Járulék a magyar közalapítványi ala

pok közös kezelési költségeihez ...
Vegyes kiadások ....................  ...
Tőkésítendő adományok, hagyomá

nyok és a csonka alapítványok 
kamatjövedelme ... ...

1.455 K 
50 „

1-378

Mutatkozik a kincstárba szállítandó tiszta bevétel

1007. évi elő
irányzat

1906. évre 
megállapított 
költségvetés

k o r o n a

35988 36111

1378 1947

37366 38058

128 80

2883 3544

34355 34434
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R é s z le t e z é s  a  b e v é t e l e k  2. r o v a t á h o z

”0)

1907. évi 
előirányzat

1906. évre 
megállapított 
költségvetés

"h Vakok in tézeti alapja. k o r o n a

1

B E V É T E L .

Gyümölcsöző tőkék utáni kamatok — ... 38701 36625
2 Járulék az orsz. izraelita alapból 12 növendékért 6000 6000
3 Adományok és hagyományok ... ... ... 3035 3763

Összesen 47736 46388

1

K I A D Á S .

Jutalmak és segélyek ... ... ... ... .... 125 117
2 Alapítványok és ösztöndíjak : 

a j  Forgó és Strobl-féle 1.680 K és 420 K 
alapítványból ... — ... ... ... 122 122

b) Végh Éva Georgevics Athanázné-féle 
1.680 K alapítványból .. .  ... ... ... 101 101

c) Hinke János-Teréz-féle 1.260, 600, 500 
és 100 K alapítványból .... ... . 124 124

3 Járulék a közalapítványi alapok közös kezelési 
költségeihez ... ... — ... 1511 1827

4 Esetleges kiadások ... ... ... ... 110 110
5 Tőkésítendő adományok és hagyományok ... 3035 3763

Összesen 5128 6164

Mutatkozik a kincstárba beszállítandó jövedelem 42608 40224
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§ n d o l ? o l á s ,
KenHes kiadások-

1906. évre megszavaztatott........................  . 641,524 K.
1907. évre előirányoztatik.............................  701,109 »

tehát több . . 59,585 Kval.

Fenti többletből 50,535 K. esik a személyi járandóságokra 
és 9'050 K. a dologi kiadásokra.

A személyi járandóságok keretében az 1904 évi I. t.-c. alap
ján az 1907. évben esedékes magasabb összegű személyi pótlé
kokra 3'292 K. többszükséglet merült fel, 20,340 K. pedig az 
1906. évi költségvetés folyománya, amennyiben az 1906. évi költ
ségvetésben szervezett, de ugyanott csak '/3 részben előirányzott 
új állások járandóságai folyó évben már egész évi összegükkel 
voltak előirányzat] dók-.

Korpótlékok címén 2,000 koronával nagyobb összeg véte
tett fel.

A teljesen kifejlesztett és nagyobb központokban elhelye
zett intézetek vezetői részére, fokozatosan igazgatói állások rend- 
szeresitendők.

A budapesti, a kolozsvári, pozsonyi, szegedi, debreceni, 
jolsvai, egri, körmöcbányai, soproni és borosjenői intézetek 
számára pedig, a hol az 1907/908. tanévvel folytatólagosan új 
osztályok nyílnak, tanítói állások szervezéséről kell gondoskodni. 
E célból jelen költségvetésemben egy Vili. fizetési osztályú igaz.- 
gatói és 10 felerészben IX., felerészben X. fizetési osztályú taní
tói állás szervezéséről gondoskodtam. Az e réven felmerülő több
költség 32,080 K.-át tesz ki, melyből az 1907. évi költségvetést 
csupán a fele része, vagyis 16,040 K. terheli.

Figyelemmel arra, hogy az új tanterv értelmében az óra
szám emelkedett, és a gyakorlati oktatás kötelezővé tétetett: a 
gyógypedagógiai tanítóképző tanfolyam előadóinak tiszteletdiját 
320 K.-val emelni kellett. A tanosztályoknak a fokozatos fejlő
dés folyományaként következő szaporulata pedig az óradijaknak, 
helyettesítési dijaknak, óratöbbleti költségeknek emelését tette 
szükségessé; mely emelés a tett hozzávetőleges számítás szerint 
5,140 K.

A mindinkább érezhető tanerőszükséglet akadálytalan ki- 
elégithetése végett, a gyógypedagógiai intézeti szolgálattételre 
rendelt állami tanitószemélyzet létszámát 10-ről 12-re kellett fel
emelni, a mi — egyenként 1,000 K. fizetést és 320 K. lakpénzt 
számítva — 2,640 K. többletnek felel m eg; s ennek folyománya-
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képen a szaktanitójelöltek számát is tizenkettőre kellett kiegészí
teni. Ez azonban többlettel nem jár, mert az összes szaktanitó
jelöltek tiszteletdiját, figyelemmel arra, hogy természetbeni lakást 
és teljes ellátást is élveznek, az eddigi évi 480 K. helyett évi 
360 koronában állapítottam meg; minek folytán az eddigi 10 
szaktanitójelölt összesen 4,800 korona tiszteletdija helyett a 12 
jelölt kisebb tiszteletdija cimén csupán 4,320 korona terheli az 
államkincstárt.

A gyógypedagógiai állami intézeteknél alkalmazott három 
óvónő közül 2-nek fizetése évi 600 K. alapfizetéssel és 100 K. 
az 1904. évi I. t.-cz. alapján járó személyi pótlékkal, vagyis évi 
700 K.-val volt megállapítva.

Minthogy az 1891. évi XV. t.-cz. 14. §-a szerint az állam 
által alkalmazott kisdedóvónő fizetése lakáson kivül 10,000-nél 
több lakossal biró városokban évi 800 K.-nál kisebb nem lehet, 
minthogy továbbá minikét óvónő 10,000-nél több lakossal biró 
városban szolgál, fizetésüket 800 K.-ra kellett felemelni s a 100 K. 
személyi pótlékkal együtt évi 900 K.-ban kellett megállapítani, a 
mi 400 K. többlettel jár. Az internátusi orvosok tiszteletdiját 600 
K.-val és a két felügyelő diját 210 K.-val emeltem, hogy a gyógy
pedagógiai intézeteknél alkalmazott orvosoknak eddigi részben 
csekély tiszteletdiját s a két felügyelő eddigi 375 K. diját 480 K.-ra 
felemelhessem.

A budapesti siketnéma-intézeti napközi otthon részére egy 
évi 480 K. dijjal javadalmazott felügyelői állást vettem fel.

A személyi járandóságoknak itt részletezett többletei együtt
véve 50,982 K.-t tesznek ki, melyből az 1%-os intercalárénak 
447 K.-val való emelkedése levonandó.

A dologi kiadásoknak 9,050 K. többletéből a házbér és viz- 
fogyasztás költségeire 1,500 K., az elméleti és gyakorlati oktatás 
szükségleteire 400 K,, az irodai szükségletre 350 K., öltözet, fehér- 
és ágynemű költségeire 1,000 K., fűtésre és világításra 1,100 K. 
esik, tekintettel az előző évi számadási eredményekkel igazolt 
realitásra illetőleg a kisegítő iskolára, melynek dologi szükség
letei az 1907. évben már egész évi összeggel voltak előirány- 
zandók.

A budapesti intézetekben életbe léptetendő napközi ott
honokra figyelemmel a vidéki szegény tanulók segélyét 700 K.-val 
emeltem ; a gyógypedagógiai intézetek segélyét pedig 1,000 K.-val 
a fejlődésben levő borosjenői intézet részére. A gyógypedagógiai 
intézetekhez kapcsolt psychologiai laboratórium költségei 1,000 
K.-val emelendők, mert a laboratórium nagy forgalma egy gyakor
nok alkalmazását teszi szükségessé.

Végül, hogy a gyámolitó egyesület a vakokat foglalkoztató 
vidéki ipari telepeket jobban segélyezhesse, különösen ipari esz
közökkel stb. jobban felszerelhesse, 2,000 K.-t állítottam be költ
ségvetésembe.
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Rendl*it>üli l*iadósol*.

Beruházásod.
1906. évre megszavaztatott.............................  97,500 K.
1907. évre előirányoztatik . .........................  117,500 »

tehát több . . 20,000 Kval.

1. rovat. A budapest-balparti áll. kisegítő iskola létesítésére 
szükséges 115,000 K. 2-ik és utolsó részlete fejében 67'500 K., 
vagyis, 20,000 Kval több vétetett előirányzatba, mint 1906-ban.

R e n d e s  be vé t e l e i * .
1906. évre megállapittatott.............................  100,699 K.
1907. évre elő irányoztatik.............................  103,223 »

tehát több . . 2,524 Kval.

A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme, a részletes elő
irányzat 153. oldalán látható költségvetés szerint, a gyümölcsöző 
tőkék utáni kamatok emelkedése és a kiadások csekély apadása 
révén 2,706 Kval nagyobb összeggel volt 1907. évre előirányozható.

Ellenben a siketnéma-intézeti alap tiszta bevétele 182 Kval 
kevesebb.

Sgpesüleíi élet.

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének vá
lasztmánya november hó 18-án, délután 3 órakor a siketnémák 
váci intézetében gyűlést tartott. Jelen voltak Klis Lajos elnöklete 
alatt Bihari Károly, Borbély Sándor, Deschensky Ferenc, Gönczi 
Gyula, Klúg Péter, Völker József, Wenl\el József és Vatter Fe
renc, mint a választmány tagjai, továbbá sok érdeklődő kartárs 
Budapestről ésVácról. Távolmaradását a választmány tagjai közül 
kimentette Nagy Péter és Váradi Zsigmond. Németh László szer
kesztő betegsége miatt nem lehetett jelen a gyűlésen.

1. Az elnökség nevében jelenti a titkár, hogy a Fiúméban 
tartott közgyűlés és az ezt megelőző választmányi gyűlés hatá
rozatai végrehajtattak, — Békéi Ignácnak és a fiumei tengeri ha
tóságnak a közgyűlés köszönetét tolmácsolta, — a siketnémák 
jogvédelmére vonatkozó anyag törvényjavaslat készithetése végett 
átadatott dr. Márki Flugó budapesti ügyvédnek, — Scháffer Ká- 
rolynak az egyesület tiszteletbeli elnökévé történt megválasztá
sáról szóló diszokmányt az egyesület nevében az ünnepelt arc
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képének leleplezése alkalmából átadta a titkár, — a fiumei köz
gyűlésről küldött üdvözlő táviratokra érkezett válaszok — miután 
azok az egyesület lapjában már megjelentek : — felolvasottaknak 
vétetnek. — A pénztár állapota: bevétel 282 korona 34 fillér, ki
adás 329 korona 68 fillér, maradvány 52 korona 66 fillér; bevár
ható követelések : a) tagdijakból 275 korona, b) előfizetési dijakból 
432 korona, összesen 707 korona.

A választmány Wai\ke, Rezsőnek a szép és Ízléses kiállítású 
diszokmány elkészítéséért, — továbbá a titkárnak az egyesület 
képviseléséért köszönetét mond. A pénztáros felkéretett, hogy a 
jövő részletes jelentésében a bevárható bevételekkel szemben az 
egyesület kötelezettségeit is tűntesse fel.

2. A szerkesztői jelentés, tekintettel a szerkesztő betegségére, 
a jövő választmányi gyűlésre maradt. A szerkesztő felkéretett az 
állami költségvetés reánk vonatkozó részének a lapban való köz
lésére.

3. A siketnéma-intézetek fenntartási költségeinek előterem
tésére vonatkozólag a választmány tudomásul veszi Gácsér József 
egyesületi tagnak azt a jelentését, hogy az e tárgyú törvényjavas
latot a jövő választmányi gyűlésen terjeszti elő. A szerkesztendő 
törvényjavaslat a következő irányeszmék szerint dolgozandó k i:

a) A gyermek joga a szülővel szemben is megvédendő.
b) A siketnémák tankötelezettsége kimondandó.
c) A tanköteles siketnémák a közigazgatási hatóságok utján 

Írandók össze.
d) Az ellátási dijat fedezze, illetőleg előlegezze az állam. Az 

államnak térítse meg a nevelési költséget sorrendben a gyermek, 
a szülők, a nagyszülők, a község (1898. XXI. t. c.), a megye.

E törvényjavaslat kidolgozása előtt, anyaggyüjtendő az ösz- 
szes siketnéma-intézetek bevonásával. — A választmány Bihari 
KároÍvnak e nagyfontosságú tárgyban tett kimerítő és minden 
körülményt figyelembe vevő előadásáért köszönetét mond s fel
kéri őt, hogy ez irányelveket dolgozza ki s mint felhasználható 
értékes anyagot adtja át az elnökség útján a törvényjavaslat 
készítőjének.

4. Az orvosi vélemények és anyakönyvi adatok összegyüjt- 
hetése céljából felkéretik Borbély Sándor választmányi tag, hogy az 
egyöntetűség céljából készítsen egy statisztikai ívet, mely ív ta
nulmányozás végett szét fog küldetni.

Az összegyűjtött adatok a siketnémák váci intézetével kap
csolatos múzeumban fognak megőriztetni. Ezzel kapcsolatban el
határozza a választmány, hogy a siketnémák oktatásügyére vonatkozó 
magyar művek is e múzeumban gyüjtessenek össze, mely múzeum 
gyarapítására az egyesületi tagok felkéretnek. Egyben felkérte a 
választmány Borbély Sándort, mint a váci intézet igazgatóját, hogy 
lépjen érintkezésbe a Leip^igban létesítendő és a siketnémák ok
tatásügyére vonatkozó múzeum vezetőségével s ha lehet engedje 
át viszontszolgálat reményében a meglevő és összegyűlendő mű
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vek másodpéldányait, mely célból az egyesület tulajdonát képező 
lappéldányokból egy teljes sorozatot a választmány a váci múzeum 
rendelkezésére bocsájt.

Ugyancsak átengedi az egyesület nevében a választmány 
a berlini gyermektanulmányi kongresszussal kapcsolatos kiállításra 
küldött teljes lappéldány sorozatot a hamburgi gyermektanulmányi 
múzeumnak.

5. A túlkoros siketnémák tanfolyamának ügyében felkére
tett Klis Lajos elnök, mint aki e tárggyal behatóan foglalkozott 
— tegyen a legközelebbi választmányi gyűlésen ez ügyben konk
rét javaslatot

6. A választmányi tagok útiköltségének megtérítése ügyében 
csak akkor lesz végérvényes döntés, amikor a várható bevéte
lekkel szemben az egyesület kötelezettségeit feltüntető pénztári 
jelentés azt lehetővé fogja tenni.

7. Tagokul felvétettek: Adamcsik István (Körmöcbánya ) 
S\obolovs\ky István (Körmöcbánya), Hribik Aladár (Körmöc
bánya), Fáklya Károly (Ungvár.) Csák Sándor (Sopron), Vas 
János (Sopron) és Tichy Mariánna (Pozsony.)

8 Egy írásbeli indítvány folytán, hogy a . . . i intézetnél 
az I. osztályba felvett 18 növendék tanításával felmerült szabály
talanság megszüntetésére tegyen lépéseket a választmány, kimon
datott, hogy miután az egyesület egy megnevezett intézet bel- 
ügyeibe nem avatkozhatik, általánosságban pedig az inditvá- 
nyozó által felhozott kérdésben már több Ízben foglalt állást és 
hozott határozatot: a választmány ez indítvány felett napirendre tér.

Klis Lajos indítványára az ezentúl tartandó választmányi 
gyűlésekre a bizalmi férfiak útján minden tag meg fog hivatni.

Went\el József indítványozza a »C/ía^ar« ünnepélynek köz
gyűlés alkalmával való megtartását. Miután a Cháyár ünnepély 
a sok tárgy és teendő miatt nem fér a közgyűlés keretébe, el
határoztatott, hogy a szokásos Chá^ár ünnepély alkalmával a 
választmány gyűlést fog tartani Vácon.

Tekintettel a másutt megállapított óratöbbleti dijak össze
gére, egy indítvánnyal kapcsolatban határozza a választmány az 
óratöbbleti dijak mérsékelt felemelésének kérelmezését, mely 
kérelmezésre felkéretik az elnök, meg a titkár.

Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés este 7 órakor véget ért.

Pedagógiai megfigyeléseit;.

Már több ízben tapasztaltam, hogy úgynevezett szóhallással 
biró siketnéma gyermekek a zöngés (lágy) mássalhangzókét, ha 
azokat a tanitás megkezdése előtt még nem tudták, nehezen 
tanulják meg. Most is van ilyen tanítványom. Mig a legtöbb
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növendékem a v, b, z, d sőt már a g-t is ki tudja mondani, 
addig a kis Vilmácska még ma is Vilmának mondja magát s a 
v-t csak ú, ó, á s  a előtt mondja valamelyes v-nek. A többi 
vocalis előtt a v színezete alig észrevehető s inkább f -nek hal
latszik. Úgy állunk a b vei is. A többi zöngés mássalhangzót 
mind keményen, alig-alig hallható zöngével ejti csak.

Okát ennek abban látom, hogy az ilyen gyermekek volta- 
képen nem is szóhallók, hanem inkább csak jó vocalis hallással 
birnak. A szülők látván, hogy gyermekük a hangos beszédre 
mindig figyelmessé lesz, sőt az egyes, erősen kimondott szókat 
utánuk is mondja, tanitgatni kezdik. Előmondásra, részint hallás, 
részint leolvasás útján, megtanulnak aztán egy sereg szót bizony
talanul kimondani. Az ingadozó, erélytelen kiejtésen úgy akar
nak segíteni a szülők, hogy mind hangosabban és hangosabban 
beszélnek a gyermekhez. Ezzel azonban csak azt érik el, hogy a 
gyermek erőltetett beszédüket utánozva, mind erősebben, kemé
nyebben ejti ki a szavakat, úgy, hogy idővel az eredetileg gyenge 
erélytelen zöngés consonánsok is mind kemény, zöngenélküli 
consonánsokká válnak. E hiba a hosszas használat folytán any- 
nyira megrögződik néha, hogy annak kijavítása, illetve új zöngés 
consonánsok fejlesztése sokkal több időbe és fáradságba kerül, 
mint bármely teljesen siket gyermeknél.

Szavaim illusztrálására szolgáljon itt a következő eset: Hete
kig hiába érzékeltettem a kis Vilmácskával a n-t. Akár magában 
mondtam, akár valamelyik vocalissal kapcsoltam össze, az ered
mény mindig f  volt. Minél erősebb v-t mondtam én, annál ke
ményebb f -e t fújt ő. Mellőzve a sok hiábavaló kísérlet leírását, 
röviden csak azt a cselfogást akarom itt ismertetni, amellyel 
végre célt értem. Az zE-ból kiindulva, annak szájnyílását , addig s 
annyira szűkítettem, mig végre bilabiális v hallattszott. Mig a 
gyermek ezt fújta, addig én ujjaimmal alsó ajkát lassan s köny- 
nyedén a felső fogsorához nyomtam s ime több heti kiséríet 
után végre gyenge, de tisztán hangzó n-t ejtett. M. P.

H  i r  e lú
Schciffer Káról? ünneplés«. A siketnémák temesvári intéze

tének dísztermében november 4-én megható ünnepély folyt le. 
Schájfer Károlynak az intézet megalapítójának arcképét leplezték 
le nagy és díszes közönség jelenlétében. Az ünnepi műsort a 
Józsefvárosi Dalkör a Hymnus eléneklésével nyitotta meg. Telbis\ 
Károly dr. udvari tanácsos, mint az intézet felügyelőbizottságának 
elnöke, melegen üdvözölte a megjelent díszes közönséget, mely 
— mint mondá — önmagát tiszteli meg, amidőn oly férfiú tisz
teletére gyűlt össze, aki életét, munkásságát embertársai javára
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szentelte. Scháffer Károly érdemei oly nagyok, hogy elismerésre 
találtak a trón zsámolyánál is. S amidőn arcképét ezen intézetben 
megörökítik, csak hálájukat rójják le Scháffer Károly iránt, aki
nek szelleme itt örökké élni fog. Láng Dávid józsefvárosi espe
res-plébános mondta el ezután gyönyörű ünnepi beszédét. Bou- 
gand lavalai püspök szavait idézve kezdte méltató beszédét: Nem 
megírni, de megénekelni kell az anyai szeretetek S méltán állít
ható e mellé a természet árvái iránti szeretet. Megénekelni kell, 
ki a természet árváinak szentelte szive minden dobbanását, egész 
valóját. E férfiú Scháffer Károly igazgató, aki nagymestere és 
apostola a természet árváinak, aki egész életét a siketnémák 
tanításának szentelte. Tanítványai és tisztelői megfestették arc
képét, hogy hirdesse e kép is a szeretet apostolának érdemeit. 
A beszéd végén lehullott a képről a lepel. Zádor Endre igazgató 
átvette ezután a képet és Ígéretet tett, hogy Scháffer Károly 
szellemében fogja tovább vezetni az intézetet Deschensky Ferenc, 
a »Siketnéma-intézeti tanárok orsz. Egyesülete« és a siketnémák 
budapesti intézetének tanári testületé nevében üdvözölte az ünne
peltet. Egyesületünk nevében a következőket mondotta: A Siket- 
néma-Intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében legyen 
szabad kijelentenem, hogy a mélyen tisztelt igazgató úr által 
megfutott pálya nemcsak ezé az intézeté, nemcsak ezé a városé, 
hanem az egész országé. Minékünk, akik a siketnéma-oktatás 
göröngyös mezején munkálkodunk, Scháffer Károly neve nem 
név, hanem fogalom. A természet árváit magához ölelő ember- 
baráti szeretet fogalma. Ezt elismerte és kinyilatkoztatta egyesüle
tünk, amidőn f. évi közgyűlésén Önt örökös tiszteletbeli elnök
nek egyhangúlag megválasztotta. Az erről szóló okmány a kö
vetkezőképpen hangzik : ¿Mélyen tisztelt Igazgató ú r ! Örömmel 
jelentjük Tekintetességednek, hogy a »Siketnéma-intézeti Taná
rok Őrszágos Egyesülete«,, melynek Ön első elnöke volt s mely 
léteiét és' virágzását nagyrészt Önnek közönheti, f. évi július 3-iki 
közgyűlésén Tekintetességedet örökös tiszteletbeli elnöknek egy
hangúlag megválasztotta. — A közgyűlés ezen egyhangú hatá
rozata fennen hirdeti, hogy Tekintetességed egyesületünk alapí
tása és felvirágoztatása körül oly lelkes önzetlen és odaadó buz- 
góságot fejtett ki, amellyel örök hálára kötelezte ennek minden 
tagját. De nemcsak hálánkat akartuk lerónni, hanem szeretetün- 
ket és nagyrabecsülésünket kívántuk kifejezni a hazai siketnéma- 
oktatásügy lelkes apostola iránt, aki'45 évi sokoldalú, ember- 
feletti munkássággal fényes példát mutatott nekünk, miként kell 
dolgoznunk az emberbaráti szeretet mezején. Ama kívánsággal, 
hogy Tekintetességed még számtalan éven keresztül legyen fénye 
s dísze egyesületünknek. Maradunk a »Siketnéma Intézeti Taná
rok Országos Egyesülete« nevében kész szolgái Klis Lajos s. k. 
elnök. Deschensky Ferenc s. k. titkár.«—  A növendékek nevé
ben egy leányka virágcsokort nyújtott át volt igazgatójuknak, 
végül Telbis\ Károly dr. polgármester felolvasta az ország min
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den részéből érkezett üdvözlő táviratokat. — Scháffer Károlyt 
könnyekig meghatotta ezen szívből jövő ünnepeltetés. Hálás 
köszönetét mondott a polgármesternek, a város közönségének 
és az intézet tanári testületének hathatós támogatásukért s végül 
tanítványait magaköré gyűjtve, meghatóan búcsúzott el tőlük. — 
A Józsefvárosi Dalkör éneke zárta be a lélekemelő ünnepélyt, 
mely a jelenvoltak előtt felejthetetlen marad.

Nyugtázás. Múlt kimutatásunk óta a »Siketnéma-intézeti 
Tanárok Országos Egyesületéinek következő tagjai fizettek tag
sági dijat: 1905-re Ehíing Jakab. 1906-ra: IJövényes Antal, Weiser 
Adél, Szentgyörgyi Gusztáv, Müller Lajos, Rédiger Károly, Med- 
gyesi János (II. f. é.), Scháffer Károly, Ábrahám János (II. f. é.), 
Fehér Károly (I. f. é.), Govrik Béla (I. f. é.)> Markovits Árpád 
(I. f. é.), Piroska Károly (I. f. é.) és Szabados Ödön. — a  »Szemle« 
1905. évfolyamára előfizettek: A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa, Ehling Jakab (II. f. é.), Govrik Béla (II. f. é.) és 
Szabados Ödön. — A »Magyar Siketnéma-Oktatás« 1906. év
folyamára előfizettek: A Gyógypedagógiai Intézetek orsz. Szak
tanácsa, az izraelita siketnémák országos intézete, a siketnémák 
jolsvai intézete, Mlinkó István, Erdélyi József, Miklóssv János, 
Hövényes Antal, Weiser Adél, Szentgyörgyi Gusztáv, Müller Lajos, 
Rédiger Károly, Erdős István, Medgyesi János (II. f. é.), Scháffer 
Károly, Ábrahám János (II. f. é,), Fehér,Károly (I. f. é.), Nagy 
Péter, Govrik Béla (I. f. é.), Markovits Árpád (I. f. é.) és Piroska 
Károly (I. f. é.) Nagy Péter pénztárnok.

(Olvasóinkhoz! Lapunk, illetőleg a „Gyógypedagógiai Szemle“ 
és a „Szemle“ első évfolyamai a következő árban kaphatók:

I — V-ik évfolyam külön-kiilön' io korona. Ugyanezen év
folyamok ára együtt, egyszerre rendelve 40 korona. A  Vl-ik 
évfolyamtól kezdve minden egyes évfolyam ára 7 korona, ¡ fék  a\ 
árak azonban csak ap egyesületi tagok számára vannak: megha
tározva, akik a részletfizetés kedvezményében is részesülhetnek. 
Intézetek számára bármely évfolyam ára 12 korona.

Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy az 1— V-ik év
folyamból már csak pár példány kapható.

Kiadóhivatal.
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