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Új költségvetés.
Előttünk egy irás, és kezünkben áz új költségvetés. Nézzük az 

egyiket, forgatjuk a másikat. Hasonlitgatjuk őket. Hasonlítás közben 
megáll az eszünk. Nem értjük: hogyan lehet, hogy is van?

Az Írást 1902-ben a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr intézte hozzánk. Ez van benne: „megkerestem továbbá 
a pénzügyminiszter urat, hogy azon esetre, ha az 1885. évi XI. t.-c. 
nyújtotta kedvezmény a hasonló minősítéssel birók közül esetleg más 
ágazatok bármelyikére kiterjesztetnék, a gyógypedagógiai alkalma
zottak óhajtását elsősorban szíveskedjék figyelembe venni.“ Az 1909. évi 
költségvetésben pedig azt tapasztaljuk, hogy „más ágazatok“ mindazt 
megnyerték, ami nekünk régen volt, sőt ma jóval „más ágazatok“ 
után következünk.

Nem az 1885. évi XI. t.-c. nyújtotta kedvezményt, vagyis elvett 
30 éves szolgálati időnket nyerték ugyan meg a polgári iskolai tanárok, 
de az 1909. évi költségvetésben tervezett és megkezdett státusrende
zésük révén javadalmazásuk terén oly hatalmas lépést tettek, hogy 
mi ámulva nézünk utánuk. Amit most ők nyertek, azt mi joggal tart
hatjuk oly kedvezménynek, melynek kiterjesztésénél méltán várhattuk 
és vártuk, hogy a gyógypedagógiai alkalmazottak óhajtásai elsősorban 
vétetnek figyelembe. Nemcsak az a fontos a megélhetéshez, hogy hány 
évi munka után érdemeljük ki öreg napjaink száraz kenyerét, hanem 
ennél talán még fontosabb az, hogy hogyan élhetünk meg addig.

Isten látja lelkünket, hogy mások jóvoltát, boldogulását nem 
irigyeljük. De mikor azt látjuk, hogy azok, akikkel 18 év előtt még 
egy soron voltunk, elérhetetlen távolban vannak előttünk és mikor
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azt tapasztaljuk, hogy azoknak, kiknek tegnap még előttük vol
tunk, holnap már utánuk leszünk: akkor ne vegye senki tőlünk 
bűnül, ha elkeseredett lelkűnkben kérdés támad, — ki tette ezt velünk, 
mivel érdemeltük meg ezt?

Valahányszor a siketnéma-intézeti tanárok régi, elvett jogaik 
visszaszerzésén fáradoztak, mindig azzal vigasztalták őket, hogy ami 
elveszett, az vissza nem szerezhető, de ami megvan, megmarad és 
mindenkor több lesz azokénál, akiknek az övékénél kevesebb van. 
Meg is nevezték, kiknek nem maradhatnak mögötte. Azt mondották: 
„ne féljetek, a polgári iskolai tanárok sohasem kerülhetnek elibetek.“ 
Ilyenek voltak a szép, biztató szavak. Mert csak szavak voltak, el
repültek. Az irás, az új költségvetés cserbenhagyta őket. Ami ebben 
látható, azt nem pótolja semmiféle elhangzott szép szó. Verba volánt, 
scripta manent.

Node lássuk, mi van az 1909. évi költségvetésben!

A polgári iskolákról szóló tételnél ez áll: „68,930 K. kiadás 
merül fel az állami polgári iskola igazgatóinak, rendes tanitóinak 
(tanítónőinek) az 1909. évben foganatosítandó statusrendezése által. 
Miként az állami gymnasiumok és reáliskolák címénél emlittetett, az
állami tanintézetek tanítói személyzetének mindgyakrabban roegnyilván- 
nult és kétségtelenül méltányló figyelembevételt érdemlő kívánságával 
szemben a megélhetési viszonyok rosszabbodása miatt a státusrendezés 
most már nem odázható el.

Ez oly módon lesz végrehajtandó, hogy az állami polgári iskolák 
rendes tanítói és tanítónői számára megnyittatik a VIII. fizetési osztály 
és — az 1908. évi állami költségvetésben megállapított létszámot 
véve alapul — az eddig IX. és X. fizetési osztályba sorozott állások 
ezentúl fokozatosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő 
számban osztatnak be. Az igazgatói teendőkkel megbízottak ezen 
működésük tartamára évi 600 K. igazgatói (működési) pótlékot nyernek.

A statusrendezés az 1909. évre akként lesz keresztülvihető, hogy 
50 állás soroztatik a VIII. fizetési osztályba s a maradó létszámból 
488 a IX. fizetési osztályba, 487 pedig a X. fizetési osztályba fog be
osztatni. “

Ezzel szemben a gyógypedagógiai intézetek cime alatt ezt 
olvassuk:

„A polgári iskolák mintájára eszközölt fizetés-, illetőleg status
rendezés folytán a gyógypedagógiai tanerők közül azok, kik igazgatói 
teendőkkel vannak megbizva, 4/ működésük tartamára 600 K., egy
előre nyugdíjba be nem számítható, igazgatói (működési) pótlékot 
kapnak . . . .

. . . .  Figyelemmel a rendszeresített állások közötti aránytalan
ságra és az általános drágaságra, a gyógypedagógiai intézeteknél sem 
zárkózhattam el a tanítói állások méltányos arányosítása elől. A felső
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nép- és polgári iskolai tanszemélyzet létszám-rendezésének mintájára 
itt is több .évre felosztottéin tervezett rendezés lényege az, hogy a 
rendes tanítók számára megnyittatik a VIII. fizetési osztály és az
1909. évi költségvetésben megállapított létszámot véve alapul, — az 
eddig a IX., X. és XI. fizetési osztályban rendszeresített állások — a 
XI. fizetési osztályban meghagyandó néhány állás kivételével — ezen
túl fokozatosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő arány
ban osztatnak be. E célból a jelen költségvetésben egyelőre a tanerő
hiány kielégítése céljából felvett 10 rendes gyógypedagógiai tanítói 
állás közül a IX. fizetési osztályba 6, a X. fizetési osztályba pedig 
4 állás illetményeit állítottam be. A szóbanforgó állásoknak a VIII. 
fizetési osztály tényleges megnyitásával járó arányos beosztását az
1910. évi előirányzatban kell majd megkezdeni.“

Legyünk igazságosak a megítélésben!
Tehát: Az igazgatók valóban kapnak 600 korona pótlékot. A 

rendes tanerőknek igértetik, hogy a VIII. fizetési osztály az ő szá
mukra is megnyittatik, valamint a XI. fizetési osztály részben való 
megszűntetése 1910. évtől kezdődőlég; valójában pedig szervezhetett 
részükre a IX. fizetési osztályban a 6, . a X-ben 4 új állás, amiből 
1908-ban egy sem volt. Mindez pedig történik „a ■polgári iskolák 
mintájára. “ t

Azonban bátorkodunk illő tisztelettel megjegyezni, hogy az idé
zett mondásban egy kis tévedés van. Voltaképen úgy lehet és van a 
dolog, hogy a polgári iskolai tanárok fizetésrendezésének a mi statu
sunk szolgált mintául. Hisz a polgári iskolaiak mindenkor azt hány
ták a szemünkre, azt irigyelték tőlünk, hogy a mi számunkra nyitva 
van a VIII. fizetési osztály is. És első sorban — reánk való hivatkozás
sal — ezt követelték maguknak. Meg is kapták. Egyszerre 50 rendes 
tanitói állásban levő emberük nyerte el. Nekünk pedig ugyanakkor 
csak igértetik, valamint a XI. fizetési osztály megszűntetése is, ami 
ő náluk gyakorlatban már rég megtörtént.

Ha az 1910. évi költségvetés csakugyan „a polgári iskolák min
tájára“ szándékozik statusrendezésünket végrehajtani, akkor a mi 
számunkra ugyanoly arányban kell megnyitnia a VII. fizetési osztályt, 
mint a gyógypedagógiai status mintájára az 1909. évi költségvetés 
a polgári iskolai tanároknak megnyitotta a VIII. fizetési osztályt. Ha 
ők a fizetésrendezés elvének alapján nyertek egy fizetési osztályt, 
nekünk is kapnunk kell egyet. Különben nem lesz méltányosság. És 
még jobban bebizonyosodik, hogy az annyiszor hangoztatott Ígéret: 
„ne féljetek, ha a polgári iskolaik kapnak valamit, ti sem marad
hattok el“, — puszta szó volt, melynek megvalósulását soha sem 
láthatjuk.
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Nem állhatjuk meg, hogy fel említsünk itt egy esetet, amely 
különben a legközelebbről érdekel bennünket. A poroszországi siket- 
néma-intézeti tanárok fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslatot a 
napokban terjesztették a tartományi gyűlés elé. E kormányjavaslat 
törvényerőre emelkedésével a siketnéma-intézeti tanárok teljesen 
egyenlő díjazásban részesülnek a gimnáziumi, reáliskolai és tanitó- 
képző-intézeti tanárokkal. így becsülik meg Németországban a siket- 
némaoktatást. Maguk a siketnémaoktatás munkásai pedig a leg
nagyobb lelkesedéssel szólallak a törvénytervezetről és azt mondják, 
hogy annak szellemében megnyilatkozik a százados siketnémaoktatás 
egész tradíciójának elismerése.

Régen nálunk is igy volt! De talán sohasem mondhatjuk többet 
ezt, mert a mi fejlődésünk visszafelé való fejlődés. Munkánk napról- 
napra nő. Tudásunk is gyarapodik. De testi és lelki erőnk szemláto
mást pusztul. Az anyagi gondok is mind jobban és jobban nehezednek 
ránk. De azért létszámunknak az idén is 37%-a. marad a XI. fizetési 
osztályban.

A lét ily nehéz kérdései között alig esik tekintetünk az 1909. évi 
költségvetés ama mulasztására, hogy a soraink között levő tanárokról 
megfeledkezett, akik pedig joggal kívánhatják, hegy ne feledkezzenek 
meg rólak. Utóvégre ez nem is a méltányossághoz, hanem a jog, 
törvény és igazság követéséhez tartozik.

Mégis, — ha már ily keserű szavakra ragadtattuk is magunkat 
az új költségvetés forgatása közben, •• mégis előttünk lebeg a 
reménynek egy kis sugara. Biztat a jövő 1910. évi költségvetés. 
Reméljük, hogy Apponyi Albert, vallás- és közoktatásügyi minisz
terünk nem veszi zokon keserű szavainkat, hanem azokat hallva, 
nemes lelke keresi annak indító okait és ha megtalálta, igazságérze
tének sugallatára itél felettünk. Mi pedig ebben az Ítéletben hálával 
nyugszunk meg.

A siketnéma hangbeszédje természetes össze
függésében a jelnyelvvel.

— Schneider M. „A siketnémák gondolkozása és beszédje“ cinttí 
munkájának IV. része. —

Fordította: S c h u l m a n n  A d o l f .  (Folytatás.)

Mivel a siketnéma akusztikai elemet nem ismer, azért majdnem 
lehetetlennek látszik, hogy a fogalom és hangos: szó között bizonyos 
összefüggést ismerjen fel. A megismerés és tapasztalat azonban arra 
tanítanak, hogy ez bizonyos fokig lehetséges. Csakhogy a siketnémánál



11. sz. MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS 149

az érzésvilágával bensőleg összeforrott jel megtartja nagy jelentőségét 
a hangos szó gyenge érzete mellett. Ez okból örökéletű a jel különös 
fontossága a siketnéma-oktatásban. Ahol tiszta és világos ismereteket 
kell a siketnémának nyújtani, ott szükséges a jel a felfogással össze
függő életprocessus jelzésére. A jelben ismer legjobban magára a 
siketnéma, az az. ő saját „életprocessusának“ eleme és symboluma; 
aszó megtanulása által kezdi embertársait megérteni, de csak annyira, 
amennyire a szó neki jelek által érthetővé válik. Minden tanulásnál 
.„a megértés élelprocessusáról“ van szó, és erre-minden tanitásnák 
ügyelnie kell. Ez legyen előttünk a  jel- és hangbeszéd magasabb egy
sége. Aki a megértés- életprocessúsát vizsgálat tárgyává teszi és illő 
módon méltatja, felfogja, azt, hogy a jel- és hangbeszédnek együtt, 
kéz-kézben, kell haladnia, ha a siketnémának természetes úton való 
szellemi kiképzéséről van szó.

Az imént kimondott gondolathoz nagyon közel állottak bizonyos 
tekintetben a hangbeszéd-módszer legszigorúbb követői, mert a „mimi
kát“ és „aktiót“ a szemléltetés értékes eszközeként tűntették fel, mely 
nélkül a siketnémák intézeteiben életrevaló tanítás el sem képzelhető. 
Ez a kijelentés nagy rést vágott a tiszta hangbeszéd-módszer elvén, 
elméleti és gyakorlati értékét pedig kétségessé tette. Régi idők óta 
érezték ezt és a siketnéma-intézeti tanárok augsburgi gyűlésén több 
hang utalt arra, amidőn Vatter „A hangbeszéd-módszer sikerének biz
tosítása“ című előadásában a „mimika és aktió“ fontosságáról beszélt. 
Hanem azért a valódi tényállást nem ismerték fel, mert a jelbeszéd 
megítélésében elfogultak voltak.,

Ami a mimikát illeti, azon a véleményen voltak, hogy a mimikái 
kifejező mozgások és a kéz beszédjelölő mozdulalai között elvi különb
ség van, azt tartották, hogy „az arckifejezések és a taglejtések nem 
természetes jelek.“ Ez a tévedés egyedül az „érzetek psychológiájá- 
nak“ hiányos ismeretén alapszik. Valamely érzetnek a lefolyását képek
ben fogjuk fel, mely képek abban a pillanatban keletkeznek bennünk, 
amelyben az érzet öntudatunkat uralja. Az öröm érzetéről pl. a követ
kezőképen szerzünk tudomást: a szemek jobban kinyiinak, a tekintet 
ragyog és sugárzik, az arcizmok élénken játszanak és megnagyitják 
az arcfelületet, a fejtartás egyenesebb, a lélegzés mélyebb és erőtel
jesebb, az ember önkéntelenül emeli karjait, mintha az örömöt elő
idéző tárgyat, átölelni akarná, ide-oda futkosna, stb. Ezen motorikus 
hatások a képzeletben összképpé egyesülnek, amelyből egynéhány 
vonást kiemelünk s oly jellemző jegyűi tekintünk, mint amely az egész 
lefolyására emlékeztet. Ahol az öröm érzetét jellemző hatásokat fel
tűnni látjuk, ott e lelkiállapot létezésére következtetünk, ez érzelmet 
egyidejűleg éledni hagyjuk bennünk azáltal, hogy igyekszünk azt rövid 
vonásokban körülírni. Nevezetesen: gyors goudolatmenetben jelezzük 
az érzelmeket, amelyek, mint úgynevezett képzetérzések is, folyton 
követik gondolkodásunkat, rövid mimikái mozgásokban, taglejtésekben,■ 
a hang tónusa és a gyorsan váltakozó testtartás által.

Az érzetek öntudatunk tulajdonai s mint ilyenek, észrevevésünk 
és fogalmi megismerésünk tárgyait képezik, — másként hogyis ural
hatnék őket? Az által, hogy érzeteinket felfogni és megjelölni törekszünk,
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megismerésünk mezejére utaljuk őket s érzelmi életünket megkülön
böztetni és tárgyilag elvonni tanuljuk. Ha érzeteinket megismerésünk 
tárgyaiként megtartani akarjuk, akkor beszédbelileg ugyanoly módon 
kell megjelölnünk, mint a képzeteket és fogalmakat, amelyeket az 
úgynevezett külvilágnak köszönhetünk. Itt épp úgy, mint ott és viszont 
ugyanazon nagyfontosságú szereppel bir a jel. Aki a természetes jelet 
az érzelemvilág kifejező- és megjelölő eszközéül ismeri el, az értéküket 
a képzetek birodalmában tárgyilagos értelemben sohasem fogja leta
gadni, hacsak önmagát nem akarja megcsalni. Azon beismeréssel, hogy 
a jel szellemi agyoncsapás volna, akarták az érzelmi élet megnyilvánu
lásait elnyomni és csak tisztán szavakba foglalni s ép ezzel nyújtottak 
alkalmat annak a megismerésére, hogy siketnéma-oktatás kimondott 
jel nélkül nem lehet. Ezen beismerést egy másik is fedi, mely szerint 
minden megértés jelek által történik. Ahol halló növendékekkel van 
az embernek dolga, ott igen, ott lehet az érzelmi életet tisztán a 
hanggal serkenteni és a gondolatok irányát jelezni, mindazonáltal 
újabbi időkben ott is megtanulták becsülni a jelet, nevezetesen a 
reformpedagógiában, amely a gyermeki lélek természetes megnyilvánu
lásait bizony másként értékesíti, mint egy, az „intellektualismus“ 
szellemében haladó tanítás ...  a siketnéma-oktatás.

Hogy a siketnéma-oktatás mai állapotában valódi, tiszta hang- 
beszédmódszerről nem beszélhetünk, arra az „aktió“ fogalmának a 
vizsgálata is tanit. Nagy értékkel bir reánk nézve annak a konstatá- 
lása, hogy a tiszta hangbeszédmódszer követői látható zavarban vannak, 
mihelyt a leiró szemléltető oktatás szűk keretét elhagyják. Amig külsőleg 
érzékelhető, térbelileg határozottan körülírt dolgokról volt szó, ame
lyekre a gyermekeket könnyen lehetett rávezetni, úgyszólván orrukkal 
beleütköztek a tárgyba (külömben ez is jel, még pedig igen világos 
jel), lehetett, felületesen szemlélvén a dolgot, a hangbeszédmódszert 
minden különösebb jel nélkül keresztül vinni, mihelyt azonban az 
emberek gondolkozásával és cselekvéseivel kellett foglalkozni, mint 
pl. a bibliai történettanításban, a tulajdonképeni olvasástanitásban, a 
mindennapi életben előforduló események tárgyalásában stb., mindjárt 
észrevették, hogy a siketnémánál kevesebbet érnek el a tiszta szóval 
és hogy a szót ezért utánzott cselekvéssel és jellel kell támogatni és 
magyarázni. S ezért ajánlották a mimika mellett az aktiót, vagyis az 
emberi cselekvéseknek és életnek öntevékenység által való utánzását. 
A jel természetesen kerülendő volt, aki azonban nem akart kétszínű 
politikát űzni, annak látnia kellett, hogy az aktió sem egyéb, mint jel. 
Az „aktió“ semmi más, mint valamely cselekménynek jelszerű ki
fejezése. A cselekménynek nem elég csak a szem előtt elvonulni, 
azt fel is kell fogni, tehát az egyes cselekvések felfogásáról van 
szó. Egy cselekményből a szellem „a történtek általános formáját“ 
elvonja, kifejezésére jellemző jelet alkot magának, amely a cselek
vést megérzékiti. Nézzük csak: a siketnéma gyermeknek az „írni“ 
fogalmat tiszta tudattal kell felfognia, mert a hangbeszédjelzése (szó) 
tanítandó. Ha most a tanár egy tollat vesz a kezébe és Íráshoz űl 
egy könyv elé, utánozván az irás cselekvését, — valóban is irhát és 
a növendékeket is írathatja — ez a kérdés támad bennünk: hát kikü
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szöbölték itt a jelet? Dehogyis! A szellem nem elégszik meg az egyes 
cselekvésekkel, egy közös vonást keres ki belőlük, amely az egész 
cselekmény célját a legjobban megvilágítja. Önkéntelenül emeli fel a 
siketnéma jobbkezét, amellyel mi a tollat fel- és levezetjük, betűk elő
állítása céljából. Ezen jelet megérti az egész világ, a siketnéma pedig 
különösen megjegyzi magának, sőt már rég bírja, mielőtt a fogalmat 
még megneveztük volna. Mi különös van most abban, ha tanár és 
tanítvány a cselekmény jellemzésére, mintegy záradékául a felfogás
nak, az illető jelet megcsinálják és pedig közvetlen akkor, mielőtt a 
szó megadatnék? Tán a kimondott szó a jel által fölöslegessé válik? 
Balga hit! Ha a siketnéma a kimondott szó általános emberi célját 
megérzi és megismeri, ha kicsi mondatokat nyújtunk neki, amelyeket 
a mindennapi életben azonnal felhasználhat, akkor nemsokára ked
vessé és értékessé válik neki a szó, még ha a jelet százszor is ismeri, 
százszor használta is. Ellenben, ha csak úgy tanítják a szót, hogy 
vele a szótár szaporittassék, vagy grammatikai gyakorlatok vétessenek 
elő, akkor tán megmarad az emlékezetben, de a siketnéma használni 
nem fogja, még akkor sem, ha a jelet kezdettől fogva háttérbe szorít
ják. A jel semmiféle tekintetben sem teszi a szót fölöslegessé és 
célját illuzóriussá, de az életből vett systematikus beszédtanitás a 
szellem terhévé teszi azt, amelyet mint a léghajós homokzsákját — 
akkor dob el magától, amikor szerét teheti.

Örömünkre szolgál, hogy a „mimika és actió“ elismerésével még 
a jelbeszéd ellenségei is lényegesen közeledtek e mondat: „Minden 
megértés jelek által való megértés“ — igazvoltához. Ez annak a 
bizonyságául szolgál, hogy egy igazságot sohasem lehet elnyomni, és 
hogy ellenségei is tényleg táplálkoznak belőle; alakjából ugyan kifor
gathatják, de erejét meg nem semmisíthetik. Ahol tapasztalhatjuk, hogy 
lényegileg ugyanazon állásponton vagyunk, csak azt kell felismernünk, 
hol és mely irányban találjuk az ellentétek közös vonásait.

„Mimika és actió“ értékes segédeszközei a siketnéma-oktatásnak 
és azok is maradnak, és minden tanár, aki komolyan veszi a megértés 
életprocessusát, hűen fogja őket alkalmazni, valódi értéküket azonban 
csak az ismeri el, aki tudja, hogy ők az érzelmi és képzetet alkotó 
processusnak jelszerű kifejezői, amelyekben a jelet nem lehet kiküszö
bölni, mert az egész szellemi működés magvát az képezi.

A jelnek ugyan a siketnéma-intézeti tanárok között még nagy 
számmal vannak ellenségei, — erősen meggyökeresedett előítéletekkel 
kell számolnunk — aki azonban a „mimika és actió“ alkalmazását 
helyesli, az törött fegyverrel küzd a jelbeszéd ellen. Én megszabadi- 
tottam magam a jel iránt táplált előítéleteimtől, — verejtékes küzdel
membe és mimikámba került — hasonló önitélkező munkásságra hívom 
fel a t. kartársakat e szavakkal: „Menj oda és cselekedj hasonlóképen.“

Most azonban már nem térünk ki tovább, hanem ama kérdést 
vetjük fel, amely bennünket a siketnúina-oklatás gyakorlásához köze
lebb visz, t. i . : Milyen befolyással legyenek a vizsgálásaink folyamán 
nyert tapasztalatok a siketnéma-oktatás gyakorlati részének a felépí
tésében ?

(Folyt, köv.)
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Gyógypedagógiai intézetek
1909. évi állami költségvetése.

Siketnémák, vakok és gyengeelméjűek állami és államilag segélyezett 
intézetei és iskolái, a hibás beszédnek kezelésére képesitő állami tan
folyam, psychoiogiai laboratórium. (Arad, Borosjenö, Budapest, Debre
cen, Eger,, Jolsva, Kaposvár, Kecskemét, Kolozsvár, Körmöcbánya, 
Pozsony, Sopron, Szeged, Szombathely, Temesvár, -Ungvár, Vác.) 

Gyermektanulmányi társaság.
1908. évre

1909. évi megállapi-
előirányzat tott költség-

í> O KIADÁS. rö>
tó < k o r o n a EH

R e n d e s
1 S zem ély i já r a n d ó s á g o k :

1 Fizetések, pótlékok, lakpénzek és ruhailletm. 482854 419111 i
2 Évi d ija k ............................................. ..... 61316- 55404 2
3 Szegődményesek bérei . ............................... 18022 16122 3
4 Jutalmakra és segélyekre.............................. 1000 - 900 4

Összesen: .563192. 491537
2 D ologi k ia d á s o k :

i Házbér és vízfogyasztás . . . . .  . . 3900 4100 1
2 Köztartási költségek........................................ 95100 87500 2
3 Elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 17000 17000 3
4 Irodai szükségletekre . . . . . . . . 2800 2800 4
5 Öltözet, fehér- és ágynemű , .................... 21300 19500 5
6 Bútorzat és különféle házi eszközök . . . 8900 8000 6
7 Fűtés és v i l á g í t á s ........................................ 39000 30700 7
8 Mosatási k ö l ts é g e k ........................................ 4100 3900 8
9 Tisztogatás és épületek fentartása. . . . 15000 14400 9

10 Kézimunkákhoz szükséges szerek, szerszá-
mok és a n y a g o k ........................................ 3500 2900 10

11 Fürdési és betegápolási költségek . . . . 1800 1800 11
12 Vegyes k ia d á so k ............................................. 6400 6300 12
13 Bejáró növendékek e l l á t á s á r a .................... 8400 8400 13
14 Gazdasági lótartási k ö l t s é g e k .................... 1600 1400 14
15 Szegény tanulók segélyezésére és a vizsgá-

latok alkalmával kiosztandó szorgalom-
dijakra ........................................................ 3236 4820 15

16 Gyógypedagógiai tanulmányútakra és úti-
k ö lts é g e k re .................................................. 4000 4000 16

17 Gyógypedagógiai int. szakfelügyeletének költ-
ségeire, szaklapok, szaktanfolyamok se-
gélyezésére és szünidei tanfolyamokra . 6000 5500 17

18 Gyógypedagógiai intézetek segélyezésére . 29000 29000 18
19 A hibás beszédűek tanfolyamaira . . . . 4200 4200 19
20 Tankönyvekre .................................................. 5200 5200 20
21 A vakok számára ipari foglalkoztató-telepek

fentartására és a vak iparostanóncok tan-
eszközeire . . . .  ............................... 18000 16000 21

22 A gyermektanulmányi társaság segélyezésére 2000 2000 22
23 Állami gyógypedagógiai psychoiogiai tan-

folyam költségeire........................................ 4200 3000 23
Összesen: 304936 282420

Rendes kiadások összege: 868128 773957
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!E?/exid.!ki'vr‘ü .li 3sia,d.áso3s.

Á tm e n e ti k ia d á s o k :
A létesítendő siketnéma intézetek épitési 

költségeihez nyújtandó állami segély (a 
debreceni egyesületnek 10,000 K., a sop
roninak 6,000 K., az egrinek 3,500 K.) .

1908. évre
1909. évi megállapi-

előirányzat tott költség- 
vetés

k o r o n a

19500 19500

1

2

B e ru h á z á so k :
A vakok szombathelyi intézete számára lé

tesítendő épület költségeire kölcsön útján 
beruházandó 250,000 K. 1-ső részlete . .

A budapesti gyógypedagógiai intézet cél
jaira szolgáló házas telek 70,000 K. vétel
árának és járulékainak törlesztésére I-ső 
r é s z le t ............................................................

Beruházások összege :

150000

10500
160500

1

2

Rendkívüli kiadások összege: 180000 19500

Kiadások főösszege : 1048128 793457

1

2
3

4

5
6
7

8
9

10

BEVÉTEL.
X3,ezi.d.es ■foe-'T-ételels.

A siketnémák váci orsz. intézeti alapjának
tiszta b e v é te le .............................................

A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme 
Magánnövendékek után befolyó tartási és 

nevelési d ijak:

34343 35421
40721 42841

1
2

a siketnémák váci orsz. intézeténél 50 
a vakok budapesti orsz. intézeténél 2,000 
a borosjenői gyógyped. intézetnél 20,450 
a budapesti gyógyped. intézetnél . 8,000

Alapítványi jövedelmek: 
a siketnémák váci intézeténél . . 8,560
a vakok budapesti intézeténél . . 3,000
a borosjenői gyógyped. intézetnél 400
a budapesti gyógyped. intézetnél . 600

Beirási és ta n d i ja k ........................................
Ruhadijak . ...................................................
Intézeti növendékek készítményeiből befolyó

jövedelem.......................................................
Gyógypedagógiai tanítójelöltek vizsgálati

d ija i.................................................................
Adományok és h a g y o m á n y o k ....................
Vegyes bevéte lek .............................................

Rendes bevételek összege:

30500 29400 3

12560

2200
480

800

6960

1700

4

5
6

300 7

300
2000
1500

300
2000
600

8
9
10

125404 119522

T
ét

el
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w tíA© ■ a a■ '—3 Sir a>m
d> O+3 Ph

a •a a nd to £
S-O

a*®
<v

CDtslm
S zem ély i já ra n d ó sá g o k  

rész le tez ése .
Ch -w CG i—5 ai o

k o r o n a

Igazgató-tanitó, tanitó :

3, 4000 K. fiz. | f  K' laj5P’ 1 
5, 3600 „ .  |  l :  S í i g :  péti. i

30000 4800 2700 375«

Igazgató-tanitó, tanitó és tanítónő:
/ 8, 800 K. lakp. (

5, 3200 K. fiz. 15, 560 „ „
14, 2900 „ „ 9, 480 „ „ 1 
19, 2600 „ „ 5, 400 ,. „

106000 9000 21120 136121

> 15, 600 „ ig. pótl. >
1, 2600 K. fiz. ( 1Q . , |
2; 2400  „ ,, ’ K- lakp- 

12, 2200 „ „ ) » » ( 
32, 2000 „ „ l í 2 ’ 4:20 ” » J

97800 26180 123981

1, 2000 K. fiz. | 3  K’ lakP’ )
3, 1800 „ „ ” ”
3, 1600 „ „ \  f

49 1400 I ” ”i4uu » » ( 300  „ • „ )

80800 26240 107041

A gyógypedagógiai tanítóképző tanfo
lyam előadóinak tiszteletdijaira . .

Tizenhat gyógypedagógiai intézeti szol
gálattételre rendelt állami tanitó illet
ményeire : 7, 1200 K., 9, 1000 K. fize-

4320 432(

téssel, 4, 300 K. működési pótlékkal, 
6, 600 K., 3, 420 K , 7, 360 K. lak- 
pénzzel .................................................. 17400 1200 7380 2598(

Tizennégy gyógypedagógiai intézeti szak- 
tanitó-jelölt illetménye (á 360 K.) . .

Négy óvónő a gyógypedagógiai állami

5040 504(

intézeteknél (900 K .-va l).................... 3600 36«
A felügyelő (fe lü g y e lő n ő ).................... 1920 192(

Évötödös korpótlékokra......................... 29610 296H

Hitoktatók d íjazására ..............................

Internatusok és a gyengetehetségüek

7500 75«

externatusa orvosainak díjazására . 

Gazdasági felügyelet és helyszíni ellen-

4800 48«

őrzés d íjazására ................................... 2000 20«

Gondnok a siketnémák váci orsz. inté-
z e t é n é l .................................................. 2400 24«

Gondnok a vakok budapesti orsz. inté-
z e t é n é l .................................................. 2000 20«

Átvitel: 340000 44610 83620 25580 4938«
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Áthozat: 340000 44:610 83620 25580 493810

Gazdasszony a budapesti gyógypedagó
gia in téze tén é l................................... 1100 1100

Iparosmester: 1, 1800 K., 2, 1600 K. 
és 1, 1400 K. fizetéssel és 4, 600 K. 
lakpénzze l............................................. 6400 2400 8800

Szegődvényesek díjazására . . . . 18022 18022
12 szürke néne egyenként évi 168 K. 

illetménnyel ........................................ 2016 2016
A szürke nénék számára misét szol

gáltató lelkésznek . ......................... 300 300
Kapus : 1, 1000 K., 1, 900 K. fizetéssel, 

2, 100 K. ruhailletménnyel . . . . 1900 200 2100
Szolga: 1, 800 K. és 2, 700 K. fizetés

sel, 100 K. ruhailletménnyel . . . 2200 300 2500
Kertész (200 K. működési pótlék) . . 700 200 100 1000
Segédszolga: 700 K. fizetéssel, 100 K. 

ruhailletménnyel................................... 2100 300 2400

A lakpénzek felemelése folytán járó 
többletekre............................................. 22950 22950

Az 1904. évi I. t. c., ifi. az 1906. évi 
IX. t. c. alapján az 1909. évre utal
ványozandó pótlékok többlete . . . 1118 1118

Oradijakra, helyettesítésekre és óra
többletekre ............................................. 30000 30000

Iskolafentartói dij és 30 filléres járulék 
120 tanerő után (á 24 K. és 4 K. 50 f.) 3420 3420

Jutalmakra és s e g é ly e k re .................... 1000 1000

Összesen: 355518 44810 108970 900 61316 18022 1000 590536

Levonva az új állások illetményeinek 
2/s évi ö ssz e g é t...................................

510198

22467 22467

M arad: 487731 61316 18022 1000 568069

Levonva 1% 4877 4877

M arad: 482854 61316 18022 1000 563192
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H (A 2-ik rovat 1—15-ik alrovatának 
részletezése.) k o r o n a

1 Házbér és vizfogyasztás . . 500 2400 800 200 3900

2 Köztartási költségek . . . 27000 32600 25000 10500 95100

3 Elméleti és gyakorlati okta
tás szükségleteire . . . 1000 1500 6000 4000 1000 500 17000

4 Irodai szükségletekre . . 1000 500 600 300 200 200 2800

5 Öltözet-, fehér- és ágynemű 6000 7000 4000 4300 21300

6 Bútorzat és különféle házi- 
eszközök ......................... 3000 3000 1400 500 1000 8900

7 Fűtés és világítás . . . . 12000 4000 10000 6000 3000 4000 39000

8 Mosatási költségek . . . 1700 2000 700 4400

9 Tisztogatás és épületek fen- 
tartása .............................. 4500 2000 4000 2000 1500 1000 15000

10 Kézimunkákhoz szükséges 
szerek, szerszámok és 
anyagok ......................... 3000 500 3500

11 Fürdési és betegápolási költ
ségek .............................. 700 200 600 300 1800

12 Vegyes kiadások . . . . 2400 500 1000 1600 500 400 6400

13 Bejáró növendékek ellátá
sára . . . . .  . . . 8400 8400

1-1 Gazdasági és lótartási költ
ségek .............................. 1600 1600

15 Szegény tanulók segélyezé
sére és a vizsgálatok al
kalmával kiosztandó szor
galomdijakra .................... 2500 400 2900

Összesen : 69000 11500 71900 47700 7400 24500 232000
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i u d o k o l A s .
Rendes kiadások.

1908. évre megszavaztatott . , ■. '. . . . . 773,957 K,
1909. évre e lő irán y o z ta tik ...................................  868,128 „

tehát több . . 94,171 Kval,
Fenti többletből 71,655 K személyi járandóság és 22,516 K a 

dologi kiadás.
A személyi járandóságok keretében, az 1904. évi I. és 1906. évi. 

IX. t.-cikkek alapján, az 1909. évben esedékes magasabb személyi 
pótlékokra 1,768 K esik.

A lakpénzeknél, a lakbérosztályoknak megfelelő tényleges állapot 
szerint, 1,390 K többlet mutatkozik.

A gyógypedagógiai intézetekhez szolgálattételre berendelt állami 
tanítók illetményeinél 2,880. K többlet van, mely az 1907. évi XXVI. 
t.-e. folyamánya. Esedékes korpótlékok cimén 5,750 Kval nagyobb 
összeg irányoztatott elő.

Az iskolai osztályok számának fokozatos fejlődéséhez képest, a 
hitoktatói dijakat 1,500 és az óratöbbleti dijakat szintén 1,500 K.-val 
kellett emelnem, ami összesen 3,000 K. többletnek felel meg.

Az intézetek fejlődésével arányban s tekintettel a gyógypeda
gógiai intézetekkel kapcsolatosan Budapesten létesítendő, az ideges 
gyermekek egyéni nevelését célzó új intézményre, az orvosi tisztelet
dijak 500 K.-val magasabban irányoztattak elő.

A szegődvényesek diját, tekintettel az internátusos intézetek 
személyzetének az általános drágasági viszonyok között elkerülhetetlen 
béremelkedésére, valamint a borosjenői áll. gyógypedagógiai intézet 
kibővítésére és az áll. kisegítő iskola új épületére, 1,900 K.-val emeltem.

A lakpénzek felemelése folytán járó 22,950 K. többlet az 1908. 
évi XXVII. t.-c. 7. §-ának a folyománya.

Azon a címen, hogy a gyógypedagógiai tanerők után, az 1875. 
évi XXXII. t.-c. 29. §-a értelmében, az orsz. tanitói nyugdíj- és gyám
alapba iskolafentartói dijak (1 állás után 24 K és 30 filléres járulék, 
állásonkint 15 tanulót számítva) fizetendők, 1,212 K többlet merült fel.

Az 1908. évi költségvetésben szervezett, de ugyanott csak fele
részben előirányzott új állások járandóságai a f. évben már egész 
összegükkel voltak előirányzandók s e cimen 10,615 K többlet mu
tatkozik.

A polgári iskolák mintájára eszközölt fizetés-, illetőleg statusren
dezés folytán, a gyógypedagógiai tanerők közül azok, kik igazgatói 
teendőkkel vannak megbízva, e működésük tartamára 600 K, egyelőre 
be nem számítható igazgatói (működési) pótlékot kapnak, miért is az 
eddigi 15, 400 K.-ás ily pótlékot 2 — 200 K.-val fel kellett emelnem és 
8; új 600 K.-ás pótlékot kellett előirányoznom; az e cimen felmerülő 
többlet 7,800 K.-nak felel meg.

A folyó tanévben a fokozatos fejlődés alapján kiépítendő új 
osztályok nyílnak meg, következésképpen új állások szervezéséről 
kellett gondoskodnom.
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Ugyanakkor figyelemmel a rendszeresített állások közötti arány
talanságra és az általános drágaságra, a gyógypedagógiai intézetek
nél sem zárkózhattam el a tanítói állások méltányos arányosítása 
elől. A felső nép- és polgári iskolai tanszemélyzet létszám-rendezésé
nek mintájára itt is több évre feloszlottal) tervezett rendezés lényege 
az, hogy a rendes tanítók számára megnyittatik a VIII. fizetési osztály 
és az 1909. évi költségvetésben megállapított létszámot véve alapul, 
— az eddig a IX., X. és XI. fizetési osztályban rendszeresített állá
sok — a XI. fizetési osztályban meghagyandó néhány állás kivételével, 
ezentúl fokozatosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő 
arányban osztatnak be. E célból a jelen költségvetésben egyelőre, a 
tanerőhiány kielégítése céljából felvett 10 rendes gyógypedagógiai 
tanítói állás közül a IX. fizetési osztályba 6, a X. fizetési osztályba 
pedig 4 állás illetményeit állítottam be. A szóban forgó állásoknak a 
VIII. fizetési osztály tényleges megnyitásával járó arányos beosztását 
az 1910. évi előirányzatban kell majd megkezdeni. Az e címen 1909- 
ben felmerülő többköltség, figyelemmel arra, hogy az állások csak az 
1909. évi szeptember hó 1-én lesznek betöltendők, 9,893 K.-t tesz ki.

A gyógypedagógiai szolgálattételre berendelt állami tanítók 
számát a vidéken létesítendő kisegítő iskolák részére kettővel emel
tem. Ezen tanitók a gyengetehetségűek oktatására képesítő szünidei 
tanfolyam elvégzése után, az 1907. évi XXI. t.-c. szerint járó illet
ményeken felül, még egyenként 300—300 K működési pótlékkal nevez
tetnek ki. Az e címen 1909-ben felmerülő tényleges költség, — az 
évi szükséglet V3-a, — vagyis 1,340 K.

Az intézetek fokozatos fejlődésére és a szakképesített tanerők 
hiányára való tekintettel, a szaktanítói jelöltek számát is kettővel 
szaporítani kellett. Ezen állások illetményeire á 360, összesen 720 
K.-val kellett többet előirányoznom.

A felügyelői, illetve felügyelőnői állásokat egygyel szaporítanom 
kellett, mert tényleg már alkalmazva volt 4 felügyelő részére csak 3 
állás volt rendszeresítve. Ezen többlet 480 K.-t tesz ki.

A tanerők számának szaporodásával jutalmakra és segélyekre 
100 K.-val többet irányoztam elő.

A személyi járandóságnak itt részletezett többletei együttvéve 
72,298 K.-t tesznek ki, ebből levonva a 643 l n/o-os intercalárét, marad 
71,655 K.

A dologi kiadásokra összesen 24,300 K volt előirányzandó. 
Ebből azonban a házbér és vízfogyasztásra szánt javadalomnak 200 
K és a szegény tanulók segélyezésére szolgáló tételnek 1,584 K.-val 
történt leszállítása folytán a dologi kiadásoknál tényleg 22,516 K 
többlet mutatkozik és pedig: köztartási költségekre 7,600 K, öltözet, 
fehér- és ágynemű költségeire 1,800 K, bútorok és különféle házi 
eszközök költségeire 900 K, fűtésre és világításra 8,300 K, mosatási 
költségekre 500 K, tisztogatás és épületek fenntartására 600 K, kézi
munkákhoz szükséges szerek, szerszámok és anyagok költségeire 600 Ií, 
vegyes kiadásokra 100 K, gazdasági és lótartási költségekre 200 K, a 
gyógypedagógiai intézetek szakfelügyeletének költségeire, továbbá szak
lapok s szaktanfolyamok segélyezésére 500 K többlet esik. A vakok
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számára ipari foglalkoztató telepek fenntartására 2.000 K többlet volt 
előirányzandó. Ezen többletek részben az intézmények fokozatos fejlő
dése, részben az anyagok árának és a munkabéreknek folytonos emel
kedése folytán indokoltak, részben pedig az által váltak szükségesekké, 
mivel a társadalom áldozatkészsége mind több oldalról vétetvén igénybe, 
az intézetek fokozottabb állami támogatása vált szükségessé.

Az állami gyógypedagógiai psychologiai laboratórium tanfolyam
költségeire már megszavazott összeget 1,200 Kval kellett emelni, 
mert az asszistensi minőségben ott működő okleveles tanár tisztelet
dijáról gondoskodni kellett.

Rendkívüli kiadások.
Á tm e n e ti k iad áso k .

1908. évre m egszavaztatott......................................... 19,500 K,
1909. évre előirányoztatik ....................................  19,500 „

itt tehát többlet nincs. 
B eru h ázáso k .

1908. évre m egszavaztatott.................................... —
1909. évre e lő irán y o z ta tik ...................................  160,500 K,

tehát több . . 160,500 Kval.
Az ifjú vakok szombathelyi tan- és foglalkoztató intézete léte

sítésére, kölcsön útján beruházandó 250,000 K I. részlete fejében 
150,000 K, a budapesti gyógypedagógiai intézet céljaira vásárolt 
házas telek 70,000 K.-nyi vételárának és járulékainak törlesztésére I. 
részlet fejében 10,500 K irányoztatik elő.

Szombathelyen eddig csak foglalkoztató volt a vakok számára. 
Mivel az egész országban csak három, a vakoknak szánt tan- és 
nevelőintézet van, az ezen intézetekbe felvételt nem nyert és a később 
megvakult ifjak intézménye hézagot van hivatva pótolni a vakok 
oktatása terén, miért is a szombathelyi foglalkoztatót ifjú vakok 
részére tan- és nevelőintézetté tervezem fejleszteni, E célból a szom
bathelyi püspök áldozatkészségével alkalmas telek vételéről gondos
kodás történvén, az építkezés megkezdése halaszthatatlan.

A gyógypedagógiai intézet céljaira Budapesten, az Alkotás-utcá
ban telek vásárlása immár elkerülhetetlen volt, mert egyrészt a mos
tani intézeti telek szűk volta mellett a gyermekek megfelelő foglal
koztatásáról és kenyérkereső pályára való neveléséről nem gondos
kodhattam oly mérvben, mint amennyire az kívánatos lett volna. Az 
idegesen terhelt gyermekek elhelyezéséről és oktatásáról pedig hazánk
ban még egyáltalán nem történt gondoskodás olyanokról, akik sem 
az elemi, sem a középiskolákban nem oktathatók a többi növendé
kekkel, s igy a jobbmódú szülők is kénytelenek voltak ily gyermeküket 
külföldi intézetekbe küldeni.

Ezen szempontokat figyelembe véve, a telekvásárlás nem volt 
tovább halasztható, annál kevésbbé, mivel ezáltal a régi intézet is 
célszerűbben kihasználható, másrészt az egész intézmény értékének 
jelentékeny emelkedésével jár.
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Rendes bevételek.
1908. évre m egállapittato tt.................................... 119,522 K,
1909-, évre előirányoztatik ....................................125,404 „

tehát több . . 5,882 Kval.
Tartásdijakból 1,100 K, alapítványi jövedelmekből 5,600 K, be- 

iratási és tandijakból 500 K, ruhadijakból 480 K, intézeti növendékek 
készítményeiből 50Ö K, vegyes bevételekből 900 K, összesen 9,080 K 
vehető előirányzatba. Ebből azonban levonandó a siketnémák váczi 
intézete alapjának tiszta jövedelménél a múlt évihez viszonyítva mu
tatkozó 1,078 K és a vakok budapesti intézete alapjának tiszta jöve
delménél mutatkozó 2,120 K, összesen 3,198 K hiány s. igy a rendes 
bevétel tiszta többlete 5,882 K.-val több, mint 1908. évben volt.

Beszédtanitás a II., III. osztályban.
— Folytatás. —

H ogy  ta n u l m eg az ép é rz é k ű  g y e rm e k  b eszé ln i ?

Azt szokták mondani, hogy az épérzékű (halló) gyermek a fül 
(hallás) útján tanulja meg a beszédet. Bizonyos fentartással előre is 

.elfogadjuk ezt az általános véleményt igaznak.
A beszéd, mint hangbeli jelenség, mint fülnek szóló tünemény 

érinti a kisded — csecsemő — hangszervezetét és ha az utóbbi ép . és 
a szellemi központ a felfogásra alkalmas, a hangbehatások a testi 
szervezet fejlődésével és a másoldalúlag is fejlődő szellemi élet 
erősbödésével párhuzamosan, fokozatosabban mind élénkebben és tar- 
tósabban, határozottabban és tudatosabban érintik s ingerük a hallási 
központot. A pár hónapos csecsemő még ébren is csak álmodik. A 
körülte hangzó mindennapi családbeli zaj még nem ingerli őt annyira, 
hogy azt észrevegye és annak valamelyes módon viszhangot adjon. 
Ha azonban egy szék felborul, -vagy pl. egy tányér leesik az asztalról, 
e pillanatnyi szokatlan zaj már annyira megérinti az ő, még csak 
állati működésben levő hallóidegeit is, hogy az ily zajra megretten, 
testében megremeg; további visszahatás azonban nincs, a csecsemő 
tovább alszik ébren, avagy álmában.

A hallóidegek fejlődöttségének és a szellemi élet haladásának egy 
másik mutatója az, midőn a csecsemő kisded az ily zajra nemcsak 
felretten, de már sírásban viszhangot is ad a kellemetlen hangbeha
tásra. Később megkülönbözteti az anyja vagy dajkája hangját is. És e 
hangok az ő lelkében már kezdenek feloldódni, feldolgoztatni, mert 
kellemes vagy kellemetlen érzés alakjában válaszképpen jelentkeznek: 
sir, nevet vagy gőgicsél a kisded.

A fejlődés egy további fokán a kisded halván anyjának szavát, 
fejét arra fordítja már, később azt is megérti: hol van a mama? hol 
van a papa? hol van (az este égő fényes) lámpa? és fejét arra 
fordítja, később reá is mutat és gőgicsél valamit. így tart és folytatódik 
a kisded fejlődése fokozatosan. Ha születése után nyomban hall is a
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kisded, de erről kezdetben számot adni nem tud. Később is először 
az érzés alapján ad viszhangot, az értelem csak azután jelentkezik, 
akkor is csak negatív formájában. Az értelem cselekvő bizonysága a 
fejforditás, kézmutatás és valamelyes hangcsoport kiejtése, mely az 
illető jelenségnek akar megnevezése lenni, csak később mutatkozik.

Mielőtt tehát a kisded beszélne — mintegy két évig — csak 
készül arra, hogy a gyengébb-erősebb hangot, a hosszabb-rövidebb 
zajt, az őt nagyon, vagy kevésbbé érdeklő hanghullámokat észrevegye, 
feldolgozza és sírásban vagy nevetésben, taglejtésben vagy gőgicsélés- 
ben kifejezze, visszatükröztesse. Két éves koráig annyira fejlődik hang
felfogó és feldolgozó képessége (értelme), hogy környezete a kisdednek 
számos érzés- s gondolatmegnyilatkozását megkülönbözteti már. A 
családon kívüli idegen ember azonban ezekből a sajátos megnyilat
kozásokból vajmi keveset ért, mert ezek csak úgynevezett házi hasz
nálatra valók és nem egyszersmind olyanok, amiket az emberiség a 
nyelv útján szokott megérteni.

Tehát van a kisdednek értelme és megnyilatkozási módja már 
két éves kora előtt is, de ez utóbbit még nem nevezhetjük nyelvnek, 
beszédnek. Az érthető beszéd köriilbelői a második évnél kezdődik.

Hogyan alakul ki a beszéd?
A kisded (csecsemő) már születésétől hallja, hallatja azokat a 

hangcsoportokat, melyekből később a beszéd lesz. Ezeket a lélek mun
kálkodása következtében e--habár öntudatlanul — utánozni is próbálja. 
Legelső hangja az alaktalan zönge, mely már a sirásnál jelentkezik. 
Egy éves kora felé már oly zöngét is hallat, melyet játékból, kedvtelés
ből maga mulattatására ejt ki. Ez az úgynevezett gagyogás. Ennek 
hangját hallja is "s kiejteni is tudja. A beszédtanulási folyamat azon
ban még rövid időre sem szünetel, napról-napra folyton fejlődik. 
Mert a környezet nem szűnik meg a kisded előtt különböző szókat, 
hangokat, mint beszédet folyton hangoztatni. Ezeket a hangbehatáso
kat — úgylátszik — nagyobb részt elbocsájtja füle mellett a kisded, 
de valójában úgy van, hogy e hangbehatások nyomot hagynak az emlé
kezet székhelyén, s onnan előbb homályosan, majd tisztultabban kerül
nek elé, mint emlékezeti képek. Körülbélől két év múlik el, mig a 
leggyakrabban hallott s a megerősödött ajakizmok által legkönnyeb
ben kiejthető mámmá, páppá szókat — úgy ahogy — kiejti.

A számtalan hangcsoport közül tehát azt ragadja meg először, 
amelyet többször hall, vagy amelyet más érzékszervével többször szem
lélhet és ami aztán érdekli is őt.

És itt lép előtérbe annak az általános véleménynek igazsága, 
hogy a halló gyermek a beszédet a fül útján tanulja-e meg, vagy nem. 
Vájjon megjegyezné-e és utánozná-e a kisded gyermek azt a hang
csoportot (szót), melyet naponként bár többször ismétel előtte a család, 
de amelyet a kisded konkrét dologhoz kötni nem tud. Vájjon a jog, 
igazság, elv, eszme, meggyőződés stb. ilyszerű szók bármily gyakori 
hallattára is megtanul-e a kisded beszélni, midőn e szókat szemlél
hető, érthető dologhoz kötni nem tudja? És vájjon a gyufa, gyertya, 
lámpa, az ő égési tüneményükkel, az Ízletes ételnemek az ő kellemes 
izükkel, a macska, kutya, csirke, ló az ő mozgékonyságukkal, a pergő,
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rezgő, búgó, éneklő játékok az ő különös hangjukkal, a különböző 
élénkszinű tárgyak az ő szinváltozatukkal nem közelebb vannak-e a 
kisded érdeklődéséhez, nem hamarabb és biztosabban maradnak-e meg 
e szavak emlékezetében, mint az elv, eszme stb. féle fogalmak ? Tehát a 
beszédet, illetőleg a beszédet alkotó szókat nem csupán a fül útján, a 
hallószerv révén tanulja meg az épérzékű gyermek: hanem valamennyi 
érzékszervének foglalkoztatása folytán, megerősödött értelme révén. 
Innen van, hogy az a gyermek, kivel környezete sokat foglalatoskodik, 
hamarább kezdődőleg és gyorsabban tanulja meg a beszédet, mint az 
a gyermek, kivel környezete alig vált szót,

A beszéd kialakulását a szónak elégszer ismételt, hallott kepe, a 
kisdednek érdeklődése (értelme) és a beszédszervnek működése biztosítja.

E három tényezőnek közreműködése mondhatni egyidejű. A hallás 
csak akkor nevezhető hallásnak, midőn ennek tudata és viszhangjaként 
valamely érzés, vagy gondolat kél nyomában, melyet aztán mozgással, 
taglejtéssel, gőgicséléssel, hanggal kifejez a kisded. És akkor hall a 
kisded többet, amikor hallásának több eredményéről határozottabb 
taglejtéssel s érthetőbb hangcsoporttal ad kifejezést.

A hangcsoportoknak érthető kiejtése körülbelől a második évben 
kezdődik. A tiszta kiejtés viszonylagos. Mindig a megértés mögött van, 
sokszor nagyon messzire követi azt. Gondoljunk csak arra, hogy pl. a 
cica, macska, kutya, ló, csirke, stb. fogalmának szavát mily érthetetlen 
hangcsoportokkal fejezi ki a kisded. A legtöbb gyermeknél a 6. évben 
sem tiszta a beszéd, némelyeknél pedig a sirig elhúzódik a beszédhiba.

Fogadjuk el azonban a kiejtést jónak, úgy ahogy jelentkezik s 
tegyük fel, hogy a második évtől kezdve érthető az. Az legyen most 
a főkérdés, hogy mily fogalmakat szerez, és mily szókkal fejezi ki 
azokat a 2—3—4—5 éves gyermek.

A halló kisded fülét a beszédnek mindazon kifejezései érintik, 
melyeket a környezet jól beszélő s talán választékos beszédű tagjai 
hallatnak. Ezek közül hall sokat, amit nem ért, ért. sokat, amit nem 
képes kifejezni s kiejt sok szót, amit nem ért meg. Azonban mégis 
úgy alakul ki a beszéde, hogy a sok hangcsoport közül azt jegyzi meg 
s alkalmazza beszédként, amit megért. A gyermek környezete csalá
donként lehet különböző, a beszéd kifejezését illetőleg azonban még 
a különböző rangú és foglalkozású családokban is oly csekély a különb
ség, hogy ez a beszéd megtanulása szempontjából észre sem vehető. 
Legfennebb egyes szókra terjed ki ez a különbség. Mig a földmives, 
napszámos ember gyermeke a ló, tehén, ökör, szekér, kapa, kasza 
stb. fogalmát s szavát jegyzi meg előbb, addig a hivatalnok-féle ember 
gyermeke toll, tinta, papír stb.-féle fogalmak s hangcsoportok iránt 
lesz előbb érzékeny. A családi élet mindennapi jelenségei azonban ott 
is, itt is egyformák. Az én, te, ő viszonyai, az étel, ital, álom, munka, 
játék, a tárgyak alakja, anyaga, szine, száma, milyensége, terjedelme, 
iránya, aránya, a cselekvések mód, idő, szám, személy szerinti válto
zása stb. ugyanolyan ott is. mint itt. Ezek a jelenségek és viszonyok 
ott is, itt is naponként többször megneveztetvén, nemcsak a halló 
szervezetre hatnak, hanem az értelmet is fejlesztik és a hang reprodu
káló képességét cselekvésre ingerük.
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Évekig hallgatja a kisded a hangcsoportokat. Általában sokféle 
hangcsoportot hall egymásután és mindeniket sokszor. Az elraktározott 
szóemlékezeti képekből aztán, amelyiket legtöbbször hallotta, és ame
lyik leginkább érdekelte őt, a kiejtés alá fogja az egyiket, majd a 
másikat s hovatovább annál többet, annál sűrűbben és annál tisztább 
kiejtéssel. Körülbelől a 4. évben már minden gondolatját és érzését 
ki tudja fejezni szóval, a 6. évben pedig oly teljes a beszédköre és 
formája, hogy a rendszeres ismeretekről is számot tud már adni.

Ha pedig 2., 3., 4., 5. éves gyermek beszédformáit (viszonyított 
szavait és mondatszerkezeteit) a tudományos nyelvtan rendszerével 
összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy csak annyi nyelvtan van benne, 
amennyit az értelem megkíván. Nincsen az ő beszédjében sem a szó
fajoknak, sem a viszonyszóknak, sem az igék mód- és időbeliségének, 
sem a mondatfajok egymásutánjának semmi oly sorrendje, amilyet a 
nyelvtan megállapít és számon tarthatás végett megkövetel. Egyedül a 
gyakorlati szempont, a használhatóság állapit meg ott valamelyes 
szempontot. Azt ugyanis, hogy pl. az elvont fogalmak, melyeket rit
kábban hall, ért és alkalmazhat a gyermek, azok általában később 
jönnek ajkára, mint a konkrét fogalmak. De ez is csak általános, mert 
pl. az édes anyám kifejezést előbb, többször használja, mint azt a 
feneketlen igazságot, hogy a -méz 'édes. A viszonyszók közül pl. a bán, 
bent többször használja ugyan helyhatározói értelemben, mint máskép
pen, de azért a délben kifejezés gyakoribb, mint pl. a völgyben. A 
mondatszerkezetek közül nincs elsőbbsége az egyszerű mondatnak az 
összetett mondat fölött, de azért aki, amely, noha, jóllehet, ennek 
következtében féle szerkezetű mondatok a 6 éves kor előtt még sem 
szoktak előfordulni.

A családi kör jelenségein épül fel a beszéd, amely jelenségeket 
gyakorta lát a gyermek, amelyeknek megnevezéseit gyakorta hallja és 
amelyeket legnagyobb részt meg is ért a gyermek.

Ezeket a gondolatokat és érzéséket a beszéd legközönségesebb 
formáival fejezi ki. Ezek a legközönségesebb kifejezési szólamok min
denféle testi és lelki állapot lefestésére elegendők: azért minden hasz
nálandó, gyakorlati beszéd megtanításánál s igy a siketnémáknál is ez 
a kifejezési beszédkor legyen az utánzandó minta. <F0iyt. köv.)

VEGYESEK .
Rendkívüli közgyűlés. A Siketnéma-intézeti Tanárok Ors%. 

Egyesülete 1908. évi november hó 1-én délután rendkívüli közgyűlést 
tartott Budapesten. A közgyűlést az elnökség 20 egyesületi tag írás
beli kívánságára hivta egybe. A közgyűlés összehívására okul az 1909. 
évi költségvetés szolgált. Ugyanis a kiadott költségvetési tervezetben 
a legnagyobb megdöbbenéssel látták az Egyesület tagjai, hogy abban 
egyetlen-egy pozitív lépés sem tétetett a siketnéma-intézeti tanárok, 
illetőleg a gyógypedagógiai status fizetésrendezésének biztosítására. 
Annál megdöbbentőbben hatott ez az érdekeltekre, mivel ugyanazon 
költségvetési tervezetben foglaltatik a polgári iskolai, tanárok 1909.
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évtől kezdődő státusrendezése. Ezért az igen népes rendkívüli köz
gyűlés egyedüli tárgya a jövő évi költségvetés-tervezetben rajtunk esett 
sérelem orvoslása felett való tanácskozás volt. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy mindjárt másnap, november 2-án kérvénnyel fordul Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, valamint a képviselőháznak 
akkor ülésező pénzügyi bizottságához és kéri státusunknak már az 
1909. évi költségvetés keretében való legalább oly rendezését, mint az 
a polgári iskolai státussal történt. Nevezetesen kérik: nehány állás 
szervezését a VIII. fizetési osztályban, a X I. fizetési osztály megszűn
tetését, mint az a polg. iskoláknál van, a gyógypedagógiai status lét
számának — a VIII. fizetési osztályon kívül — a IX . és X. fizetési 
osztályokban való egyenlő elosztását. A rendkívüli közgyűlés után az 
elnökség azonnal meg is szerkesztette a kérvényt és másik nap, 
november 2-án, a vidéki intézetek összes képviselőinek részvételével 
alakult küldöttség által be is nyújtotta, mégpedig a nagyméltóságú 
Miniszter úrhoz szólót dr. nárai Náray-Szabó Sándor, elnöki titkár, 
ügyosztályunk vezetésével megbízott miniszteri tanácsos úrnak adta 
át azzal a kérelemmel, hogy terjessze pártolólag Óexcelentiája elé, — 
Csimazia Endre, a pénzügyi bizottság kultusztárca előadójának pedig 
a célból, hogy a kultusztárca tárgyalásakor terjessze a bizottság elé. 
Mint a napi sajtó híradásai között olvashattuk, a pénzügyi bizottság a 
Miniszter úr figyelmébe ajánlotta kérésünket. — A rendkívüli közgyűlést 
megelőzőleg Egyesületünk választmánya is ülést tartott, melynek leg
fontosabb tárgya a rendkívüli közgyűlés előkészítése volt.

Dr. Bihari Károly kitüntetése. A „Nyugat-magyarországi 
Híradó“ f. évi okt. 9-iki számából vesszük át a következőket: A Köz- 
gazdasági Kör tegnapi felolvasása tárgyánál fogva különösen méltó volt 
az általános figyelemre. Pozsony város közélelmezésé olyan tárgy, mely a 
legszélesebb körű érdeklődést keltheti s ha a város elfogadja a Kör 
által felajánlott két pályaművet, a nagyközönség bizonyára köszönettel 
veszi majd azoknak az eszméknek, terveknek sajtó alá rendezését, 
melyeket a Grüneberg-féle pályázatra beérkezett két legjobb munka 
városunk közélelmezésének rendezése és javítására nézve fejteget. 
A Közgazdasági Kör tegnapi felolvasó estéje a Kör elhunyt elnö
kének, néhai Grüneberg Józsefnek emlékét volt hivatva megörö- 
kiteni: a Kör az ő emlékére alapította azt a pályadijat, melyet a 
bíráló bizottság Bihari Károly dr. siketnéma-intézeti igazgatónak Ítélt 
oda. A pályadijjal jutalmazott, valamint Horváth Jenő dicsérettel ki
tüntetett munkáját a kör a városnak engedi át. Bihari Károly dr. 
ezután átvette a pályadijat s bemutatta pályaművét, mely részletesen 
és kimerítően, kellő statisztikai adatokból s azok tanulmányozásából 
merítve tárgyalja a következő kérdéseket: Pozsony élelmezése, köz
élelmezésének közigazgatása. Élelmi szükségletünk és fogyasztá
sunk. Az élelmi szerek kicsinyben való forgalma. Javaslatok köz
élelmezésünk javítására. A mezőgazdaság, állattenyésztés fokozása. 
Kartellek. Liszt- és terménytőzsde. Szövetkezetek. Útak. Viteldijak. 
A hidvám eltörlése. A kereskedelmi kikötő. A kikötői vasútállomás. 
Raktárházak. Marhavásártelep. Vágóhíd. Vásárcsarnok.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


