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Vegyesek,

Újabb hullámok.
A gyógypedagógia vize soha sem volt csendes, folyton háborgott,
hogy elcsendesedik-e valaha, azt a szelek járása miatt bajos megjö
vendölni. Ha időre-órára csend is látszott azon, újabb vihar tört ki a
simának látszó tükrön.
Hullám hullámra torlódik ismét, folyton erősbödő hullámok, rajtuk
több csolnak evez. Melyik fog elmerülni ? Az is lehet, hogy összefogódé
nak s partra vergődnek, de az is lehet, hogy elmerülnek.
Gyógypedagógiai lapról van szó és egyesületről, a gyógypedagó
gusok egyesüléséről.
Szép dolog nagyon, a gyógypedagógia érdekében pedig talán
szükségesnek is látszik. Egyesülni a jelszó! Egyesülésben rejlik az erő,
egyesült erővel lehet csak eredményeket elérni. Eddig is volt valami
egyesület, de az nem életképes, egy erőset, életképeset kell létesíteni —
azt mondják. Amelyikben nincs erő, az elpusztul. Elpusztul lassú ver
gődéssel, vagy pedig hirtelenül. Minél előbb, annál jobb, legalább má
soknak nem állja útját.
Hogy az új egyesület megszülethessek, előbb annak útját kell
egyengetni, a megteremtő eszközöket szükséges elkészíteni. Az anyag
megvan, csak a szerszámok hiányoznak hozzá még. Ily célravezető
szerszám a sajtó, a lap. A lap összegyűjti, - egyesíti az érdekeket, az
érdekek erőt adnak, az erő pedig eredményre vezet.
A gyógypedagógia kinos vergődésben élt eddig, talpra kell állí
tani, a beteg részekbe friss erőt csepegtetni és igy megújhodva eléri
majd az ideált.
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Egyelőre az új lap van hivatva arra, hogy a gyógypedagógiát
életre keltse, ha pedig életre kelt, azt tovább táplálja, növessze, fej
lessze, megerősítse.
A gyógypedagógiának csak egy ága élt, kínlódott eddig, a másik
kettő, három — nem adott eddig életjelt magáról, legfeljebb abban
mutatta meg létét, hogy a meglevő, lassan fejlődő ágat tépdeste meg
olykor-olykor. Élni akar a többi ág is, de szükséges, hogy a már fej
lődésnek indult ágat kissé visszanyessék. Ez nem fog ártani, mert
annál szebb lesz a növése.
*

A hazai siketnéma-oktatás 100 éves már elmúlt, a vakoké 23
évvel fiatalabb ennél, a gyengeelméjűeké most éli, csecsemőkorát, ezek
mellé húzódott a hibás beszédűek oktatása, végül itt keres helyet ma
gának a gyermektanulmányozás is. Ezeket a különböző korú és múltú
elemeket egy kalap alá kényszerít el l.e végzete. És ki tudja, hogy nem
kerül-e még ide valahonnan valami újabb gazdátlan jószág?
Ez a gyógypedagógia. Maga a név is szerencsétlen. Jó, hogy már
kezdik megszokni ezt a furcsa nevet, legalább azoktól a mosolygások
tól menekülünk meg lassan, amelyek ennek a névnek a megszületé
sekor értek minket. Miért van erre szükség, ki teremtette meg, ne
kutassuk. Csakhogy van s mi elégedjünk meg vele. Nem segíthetünk
rajta. Ha maga a név nem is jó, ki bánja, — hiszen az csak kül
sőség, fő a tartalom, amit kifejez, vagy kifejezni akar.
Szép dolog a siketnémák oktatása, szebb lehet a vakoké, talán
elragadóbb a hülyéké, a dadogok meggyógyitása is lélekemelő, a
gyermektanulmányozás pedig a pedagógiának elengedhetetlen szükség
lete . . . . mindegyik ágnak a művelése rendkívül szép, megbecsülni
való, mindegyik ág nagy tudást, sok munkát kivan. De mindegyik
munka más feladatokat ró annak űzőjére.
. . . . Mi az mégis, ami ezeknek a pedagógiai ágaknak egy fedél alá
való vonását kívánta ? Akárhogyan kutatom, keresem az összefűző közös
szálakat, egyebet nem találok, mint a szánalmat, a felebaráti érzelmet.
A szerencsétlen hibásérzékű gyermekek oktatásáról való gondos
kodás végeredményében az állam feladata. Tehát az összes szálak
egy helyen találkoznak: az államkormányzás közös műhelyében. Az
állam pedig egyformán kiván gondoskodni erről is, arról is. A kor
mányzás egyöntetűsége, könnyebbé tétele kívánta a különböző peda
gógiai ágak egy kalap alá vonását. A kormányzás szempontjából ez
helyes lehet. De ha a nevelési és oktatási kívánalmakat nézzük: széjjelpáttanak az összekötő kapcsok. Mások a növendékek sajátosságai,
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mások azok tanulási, illetőleg tanítási módjai. Mások az egyes okta
tási ágak fejlődései, más mindegyiknek a múltja. Más tanulmányok
várnak az egyes ágak munkáiéira, más mindegyiknek a munkaköre.
Közös vonás egyiknél sincs, vagy ha van is valami, nem több, mint
az általános toMflás és nevelés elve.
A kormányzás egyöntetűsége eredményezte a közös tanerőkép
zést is. Elvégre minden tudomány jó, nem árt az, ha valaki saját
szakján kiviil más egyebet is tud. Jó ha tud, de mit használ vele?
Talán emeli a-képzés, vágy a képesített egyén színvonalát? Az a tudo
mány, amit az ember a közjóra nem fordíthat, nem ér semmit. Mit
használ az á siketnémák tanárának, ha a vakok, vagy a hülyék okta
tásához is ért? A vakok és hülyék tanárai sem veszik semmi hasz
nát annak, hogy megtanulták a siketnémák oktatásmódját is. A kor
mányzó felettes hatóságnak lehet ez talán könnyebbség, ha t. i. valakit
ide, vagy oda akar helyezni. A képzés színvonalát igazán csak az emeli,
emelheti, ha:az egyén egy tudományágban alapos és sokoldalú. Más
képen az idő elfecsérlődik, felületes a tanulmány ebben is, abban is.
A kormányzás egyöntetűsége teremtette meg a szaktanácsot is.
Van szaktanácsunk is. De milyen?! A siketnémák oktatásának van
két-szakembere, a gyengeelméjűekének szintén kettő, a vakokénak egy.
Olykor-olykor odakerülhet a dadogok oktatásának is a képviselője. A
három-négy oktatási ág szakemberei hozzászólhatnak bármely ügyhöz,
akár értenek hozzá, akár nem, akár foglalkoznak vele, akár nem. Ha
pedig ki-ki csak a maga szakjához szólhat hozzá, akkor az is szak
tanács.
Végzi a: szaktanács a személyi ügyeket is. A személyi ügyek
dolga akárhová tartozhatik, csak a szaktanácsba nem. Vagy akkor a
szaktanács elnevezés nem jó, hanem inkább igazgató-tanácsnak nevez
hető az inkább. A taneredmény felülbírálása is ide tartozik. Felülbírál
hatja az eredményt ennek akármelyik tagja, akár ért hozzá, akár nem.
Ha panaszok merülhetnek ez intézmény ellen, akkor itt találkozhatunk
a legtöbb keserűséggel. Mennyi nemes törekvést és hány buzgó szak
embert sújtott már le ez az intézmény!
Szaktanács! Eszményképe ez minden szakembernek. De olyan
szaktanács, amely csak egy-egy oktatási ágnak volna az irányitója és
egyébbel se foglalkoznék, mint szakügyekkel! A személyi és igazgatási
dolgokat végezze más, aki arra ráér, vagy arra hivatott.
íme, ez a gyógypedagógia! A siketnémák, vakok, hülyék, azaz
gyengeelméjűek, hibásbeszédűek stb.-nek együttes oktatása. Hogy ez
nem természetes, tovább nem is vitatom. Tiz éve már, hogy erőlködik
felettünk és velünk, azóta gyötör minket. Hol szép szóval édesget,
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hol ígérettel ámitgat, hol pedig egy kis hatalmi erővel unszol kar
jaiba . . . . benne vagyunk, benne . . . . nincs köszönet benne. Más anya
nevelt minket, mások a mi őseink, mások a mi hagyományaink. Ezt
szeretjük, ehhez ragaszkodunk, mások portáján nincs mit keresnünk.
A gyógypedagógiai lapra nagy szükség van. A vakok, gyengeelméjűek oktatása tényleg nélkülözte eddig a szaklapot. A siketnémák
nak is van egy, akár kettő is. A múltban is volt már néhány.
A törekvőket csak üdvözölhetjük. De mit szólnak hozzá az ügy
nek buzgó munkásai, ha felemlítem, hogy már volt egy gyógypedagó
giai lap. Mi lett azzal? Megszűnt talán? Nem szűnt az meg, „Magyar
Siketnéma-Oktatás“ lett belőle. Most is megvan. Vájjon mi lehetett
ennek a változásnak az oka? Nem volt magas színvonalon? Nem ez
volt az oka. Nem volt természetes annak a léte. Ez volt az oka. Az
első kísérlet már megvolt. Nem sikerült. A másik kísérletnek is ez
lesz a vége. Legfeljebb tovább él és idővel majd kettéválik (vagy
háromfelé). A vakok ügye is fog fejlődni, a hülyéké is. Akkor már
nem lesz elég a közös „orgánum.“ A természetesség fogja kívánni ezt.
Siketnémaintézeti kartársaink között sokan vannak már olyanok,
akik a gyógypedagógiának lettek híveivé. Lelkesednek érte. Ettől várják
üdvösségüket. Nem vesszük rossz néven. A lelkesedés tüze lopódzott
be sziveikbe. Honnan kapott lángra e lelkesedés, nem kutatjuk. Nem
harcolunk ellene. Talán elalszik magától. — Idővel.
Az új egyesület bátran megalakulhat. Sőt kívánatos is, hogy meg
alakuljon. Nincs akadálya. A siketnémáknak már van egyesületük.
Olyan idős, ha nem idősebb, mint a gyógypedagógia. Nem hevert tét
lenül, sokat dolgozott. Eddig kézzelfogható eredményei nincsenek.
A gyógypedagógia volt útjában. Küzdelme nagy volt, észre sem akar
ták venni. De úgy látszik, m ár észrevették. Ez az eredmény. És úgy
látszik, agyon akarják ütni. Ütik is, de nem fogják agyonütni. Csak
szenvedni fog, de élete megmarad.
Az új egyesület virágozni fog. Eleinte a lelkesedés lángja fogja
éleszteni, táplálni. Az anyagi javak eléréséért buzog minden kebel,
ez az egyetlenegy vonás közös. Ezt vagy elérik, vagy nem. Az anya
giakért való küzdelemnek egyszer csak végének is kell lennie. Ha
elérik azt, tovább nincs mit tenniök, ha el nem érik, el nem érhetik,
megint csak megszakad a közös munkálkodás fonala. És mi lesz a
közös egyesületből? Hull szét darabjaira. Lehet majd külön egyesü
letük a vakoknak is, hülyéknek is, meg talán a dadogóknak is. A sike
teket pedig ismét tárt karokkal várja régi édes anyja.
A gyógypedagógia intézménye, vagyis a 3—4 oktatási ág egy
kalap alá vonása nem természetes. Mesterségesen egy darabig, akár
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jó darabig is, fenn lehet tartani. A felső kormányzásnak ez igy jó.
De lejebb a szálak szétágaznak, ott külön-külön érdekek vannak. A
gyógypedagógiai intézmények száma ez ideig még csekély. Most még
elférnek egymás mellett — kinnal-bajjal, de ez nem tarthat örökké.
A fejlettebb államok példái mutatják ezt. Ott sehol sincs „gyógypeda
gógia“, se ezeket irányitó szaktanács. Idővel nálunk sem lesz, mert
nem lehet.
Ezek a hullámok csapdossák a vizünket, ezek okozzák a zava
rokat. A hullámok miatt összefogódznak rajta a csolnakok s ha el nem
merülnek, vagy ha partot érnek, avagy ha a hullámok elcsendesednek:
újra széjjel mennek azok.
Mi pedig, a maradi harcosok, haladunk úgy, amint eddig. Ősi
hagyományainkhoz hívek maradunk. Ettől nem riaszt vissza sem az
új „modern“ generáció, sem senkinek áskálódása, sem a „Nemzeti
iskola“ tárgyilagos, jóakaró és igazságos cikkírója. (?!)

Hock János beszéde/)
T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) A siketnémák érdekében
akarok felszólalni. Ezek a szerencsétlen testvéreink és embertársaink
megérdemlik, hogy a ház velük egy pillanatra a nagy általánosságok
mellett is foglalkozzék, mert hiszen ők a saját érdekeiknek nem tud
nak a képviselői lenni és rászorulnak, hogy humánus szívvel kisérje
az ember az ő nevelési igényeiket és szükségleteiket, amelyek bizonyos
tekintetben talán nem kielégítők. Hiszen, t. ház, ezek a szerencsétlen
siketnémák, amig a művelt családokban szánalommal tekintik őket,
mert egy művelt úriember annyival inkább iparkodik gyermekét emelni
és segíteni, minél tehetetlenebb és minél inkább reászorul a támoga
tásra, — addig a nagy tömegek bizonyos előitélettel nézik ezen sze
rencsétleneket. A legtöbb családban elhanyagolják őket, miután hasz
nát nem vehetik s minden testi és lelki nevelés nélkül eldurvulva
nőnek fel és a falu gyermekeinek ezek a szerencsétlenek állandóan a
gúnytárgyai.
Nekünk tehát emberbaráti kötelességünk, hogy érdekeikről, neve
lésükről gondoskodjunk, annál is inkább, mert mig egy analfabéta, aki
ilyen természetű hiányokkal lesújtva nincs, az irást-olvasást még könynyen nélkülözheti, mert hisz az életben azért érvényesülhet munka
ereje folytán és hasznosíthatja magát, de az ilyen szerencsétlenek,
ha irni-olvasni nem tudnak, ki vannak zárva minden kulturális közös
ségből és önmagukban élvén egy belső életet, a világgal minden kon*) Ezt a beszédet Hock János országgyűlési képviselő az 1909. évi költségvetés tárgyalása alkalmával, 1908. évi december hó 5-én tartotta a siketnémaoktatásiigy és munkásainak érdekében.
Szerkesztő.
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taktusukat elveszitik. Ez az oka annak, hogy az újabb korban gyógy
pedagógiai intézeteket nyitottak, ahol ezeket a szerencsétleneket is
elhelyezték és bizonyos szakképzettséggel ellátják őket és igy hozzá
férhetővé teszik részükre az életet,, Ez a humánus gondolat ismét csak
a franciáktól ered, mert hiszen tudjuk, hogy L’épée Károly volt az,
aki ügyüket először felkarolta és Ausztriában II. József volt az, akinek
szabadelvű gondolkodása erre is kiterjedt és aki már 1779-ben meg
csinálta a bécsi császári királyi siketnéma-intézetet.
Nálunk csak a század elején kezdtek gondolkodni ezek nevelé
séről és felemlítem hálás szívvel jólészi Cházár András nevét, aki
Bécsbe felmenvén, a Magyar Kurírban legelőször irt erről az intézetről
és felhívta honfitársai figyelmét a dologra, nemcsak, hanem jó példával
járt elől és felajánlotta egy ilyen intézet részére a rozsnyói házát,
azonkívül pedig ezer rénus forintot, mint alapot. Ennek a férfiúnak
nagy magyar fajszeretete és humanizmusa megérdemli, hogy róla meg
emlékezzünk, bár emlékét honfitársai elfelejtették, de ha az angol
parlamentben volnánk, amikor a nevét említem, megemelném a kala
pomat. Olyan hatalmas magyar gondolkodású ember volt ez, hogy
amikor a nemzeti áramlat összeütközésbe jött az osztrák császári
abszolutizmussal, ő volt az, aki azt mondta: „Inkább leteszem a
kenyeremet, hogysem végrehajtsam azokat a parancsokat, amelyek
nem törvények, semhogy kompromittáljam az én fajmagyarságomat.“
És mikor a császári rendelet megparancsolta, hogy az ügyvédek három
év alatt tanuljanak meg németül, letette ügyvédi diplomáját és teljesen
az emberszeretet munkájára adta magát és azt mondta: „Mit szólná
nak a koronás fejedelmek, ha idegen nyelvek tanulása rájuk nézve
koronájuk vesztesége alatt megparancsoltatnék?“ Ez az ember a
humanizmus terére vetette magát és tulajdonképen az ő sürgetésére
alakult meg Váczott az első siketnéma intézet. Azért Váczott, mert
azt akkor szinte földrajzi központnak tekintették és Pestnek neveze
tessége nem volt. Az egyetemet is oda akarták tenni, mint központba.
De azután az intézmény terjedni kezdett és tudjuk, hogy ma már
több helyen vannak az országban gyógypedagógiai intézetek. Mégis az
arányszám igy áll: huszonkétezeren felül van Magyarországon siket
néma ; ezekből 5300 tanköteles és ezerszáz részesül oktatásban, tehát
80 százalék nevekedik fel teljes nevelés nélkül. Igaz, élő értékké
ezeket a szerencsétleneket csak az irás és az olvásás teszi, mert ha
sem Írni, sem olvasni nem tudnak, ők teljesen elpusztulnak, elvesznek
az emberi társadalomra nézve.
Ezért, t. ház, én egy hiányra akarain a t. közoktatásügyi kor
mány jóakaratát felhívni. Nagyon kérem, méltóztassék a népnevelési
törvény intézkedéseit a siketnémákra is kiterjeszteni, legalább oly
részben, hogy elrendelnék azoknak felelősség melletti kötelező össze
írását, hogy tudjuk: falunként hány ilyen teljesen siketnéma van.
Miután ezeknek a szerencsétleneknek az oktatása szakképzést is igé
nyel, az iskolában őket falusi helyen tanítani nem lehet, mert hozzá
értő tanárnak kell ezeknek az oktatását kezébe venni és igy az a
nehézség merül fel az ő nevelésüknél, hogy a nevelést központosítani
kell és pedig internátusokban.
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De én azt hiszem, hogy nemesebb célt, amelyben a kulturális és
humanitárius érdek annyira egyesítve van, nem is találnánk hamarabb,
mint ha azokat a siketnémákat, akik a továbbképzésre alkalmasok, az
ország ilyen siketnéma intézeteiben elhelyeznék és őket a nevelés
áldásaiban részesítenék. (Helyeslés.)
De amidőn én a siketnémák érdekében felszólalok, reáirányitom
egyúttal a t. kormány figyelmét arra az anomáliára is, amely ezen
intézetek tanárainak elhelyezésében és rangosztályában fennáll. Nem
fizetésemelést kérek; nem erről szólok. 1802-ben alkották az első
siketnéma intézetet és igen magas pártfogást élveztek. Kezdetben a
helytartótanács alá voltak rendelve és tanáraiktól bizonyos magasabb
képzettséget követeltek, mert az illetőnek ezekben az intézetekben
nem csupán tanítania kell, hanem úgyszólván a lelkét is oda adja a
humanitárius célnak. Különös szakképzettséget igényel a siketnémák
oktatása; szükséges, hogy a tanár velük atyailag bánjon, velük fog
lalkozzék, állandóan velük légyen, mert tudjuk, hogy a beszédnek a
speciális tanítása is emberfeletti türelmet és idegölő munkát kivan
attól a tanártól. (Igaz! ügy van! a jobb- és baloldalon.)
Azért, t. ház, a régi rendszer szerint, amely egész 1892-ig, tehát
9 évtizeden keresztül érvényben volt, tanáraikat a középiskolai taná
roknál egy rangosztálylyal alább helyezték osztályba és 30 évi szol
gálat után, egy kimerítő életfeladat után ezeket nyugdíjazlak. Most
1892-ben megváltoztatták a nyugtlijlörvény 1, elvették tőlük kilenc,
évtizeden át fennálló kivételes jogukat és egyszerűen beosztották őket
a tanítói nyugdijakhoz, t. i. 40 évi szolgálat után kap csak egy ilyen
siketnéma-intézeti tanár nyugdijat. És igy előállott, t. ház, az az ért
hetetlen dolog, hogy azok, akik 1892-ben már tanítottak.és alkalmazva
voltak, ma is 30 évi szolgálat után kapják a nyugdijat, azok pedig,
akik 1892. után mentek erre a pályára, már 40 évi szolgálatra vannak
kötelezve. Ezek a tanárok többek között egy memorandumot szerkesz
tettek és azt hiszem, be is nyújtották a miniszter úrhoz, amelyben
felhívják a miniszter úr figyelmét arra, hogy nemcsak az ő speciális
szaktudást igénybe vevő nehéz nevelési feladataik indítják őket jogos
kérelmük megtételére, hanem az a túlterhelés is, amelylyel, minden
egyéb tanártól eltérőleg, le vannak kötve állandóan a gyermekekhez.
Mert amig a kötelező óraszám, illetve tanítási idő a középiskolá
ban hetenkint 18 óra, addig őnáluk 24—26 óra között váltakozik a
kötelező oktatás ideje. Azonkívül is állandóan kell foglalkozniok a
gyermekekkel, a siketnémával, mert hiszen az képtelen kezdetben
máskép érintkezni valakivel, mint a tanár vezetése és felügyelete alatt.
Tehát ismétlem, emberfeletti munkát követelnek ezektől a sze
gény emberektől. A jutalom pedigjabban áll,((hogy 1892-ben, amikor
a nagy kereteket megcsinálták, kiesett a minisztérium számításából ez
az egy pár gyógypedagógiai intézet, eszükbe sem jutott és őket akként
osztályozták, hogy a néptanítók osztályába sorozták.
Itt van Ausztria példája. Alsó-Ausztriában pl.”megtartották régi
helyzetüket. Mig a tanárok a VIII. fizetési osztályba vannak sorozva,
az igazgató a VII. fizetési osztályba van beosztva. Amig nálunk kap
200 koronás pótlékot, addig ott 4—öOO koronás korpótlékot adnak és
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mig nálunk öt korpótlék van a részükre, addig náluk hat korpótlék
van és 30 évi szolgálat után nyugdíjigényük is biztosított.
T. ház ! Én nem nóvumot követelek, nem is újítást. Tudom, hogy
a mai viszonyok között olyan nehéz ostromnak van kitéve a minisz
térium épen a társadalmi igények emelkedése szempontjából, hogy
mindenütt pénzt és pénzt követelnek, ami már igazán elviselhetetlen
teher, mert hiszen tulajdonképen pénz nincsen, (Igaz! ügy v an !) én
tehát mondom, nem is követelem ezeknek a fizetésemelését most,
mivel azonban tervezetben van úgyis, hogy a középiskolai tanárok hely
zetét valahogy, rangfokozatilag rendezik, nagyon kérem a miniszter
urat, hogy akkor, ha a középiskolai tanárokat a IX . fizetési osztályból
a VlII-ba fogják tenni, akkor méltóztassék ezeket egy osztálylyal a
középiskolai tanárok alá helyezni és igy osztani a rangfokozatba és
egyszersmind méltóztassék régen biztosított nyugdíjigény ükét 30 évi
szolgálat után nekik újból megadni. (Helyeslés.)

A siketnémák középiskolájához.
A VIII. osztályt kitűnő sikerrel elvégzett növendékek számára
tervbevett 4 középiskolai osztálynak megfelelő továbbképző tanfolyam
nak életbeléptetését még nem tartom indokoltnak és pedig a követ
kezők m iatt:
A legutóbbi népszámlálás statisztikai adatai szerint hazánkban
—■ Horvát-Szlavonországon kívül — 22126 siketnéma találtatott. Ezek
közül a múlt tanévben csak 1232 részesült oktatásban. A mai álla
potok szerint tehát 4119 siketnéma nő fel nevelés és oktatás nélkül.
E szomorú állapot arra enged következtetni, vagyis igazabban
mondva azt bizonyitja, hogy e szerencsétlenekről a jelenlegi viszonyok
közt sem az állam, sem pedig a társadalom nem gondoskodhatnak
kellőképen.
Ha tehát a legszükségesebb elemi oktatásról sincs még kellőleg
gondoskodva, akkor egy középiskola felállítása teljesen indokolatlan.
De indokolatlan azért is, mert még azok a szerencsétlenek is, kik
jelenleg iskolákban nevelkednek — csekély kivétellel a társadalom
könyöradományaiból képesek csak az elemi ismeretek birtokába jutni.
A társadalmat pedig eddig is csak úgy voltunk képesek az ügy támo
gatására megnyerni, hogy iskoláinkat mint oly intézményt tűntettük
fel, melynek egyedüli célja a siketnémákat önmaguknak és a társa
dalomnak visszaadni, hogy mint szerény, de becsületes munkások
önerejükből legyenek képesek magukat fentartani.
E célt — sajnos — eddig csak részben sikerült megvalósítanunk,
mert arra a legjobb igyekezet mellett sem vagyunk képesek. Mennyi
vel kényesebb helyzetbe jutunk majd akkor, mikor középiskolai kikép
zéssel kecsegtetjük a közönséget? Félő tehát, hogy ily túlcsigázott és
be nem váltott Ígéretekkel csak ártalmára leszünk az ügynek, annak
dacára, hogy ha a középiskola fentartásáról az állam gondoskodnék is.
A tervezet Franciaországra hivatkozik akkor, amidőn a siket
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némák magasabb fokú kiképzésének jogosultságát fejtegeti. Nem sza
bad azonban felednünk, hogy Franciaországban a kulturális állapotok
az egész vonalon, tehát a siketnéma-oktatás terén is nemcsak ked
vezőbbek, hanem sokkal magasabb színvonalon is állanak, mint nálunk
és hogy ott az állam sokkal többet is képes áldozni, mint a magyar
állam. És Franciaország is bizonyára csak akkor kezdett siketnémák
számára középiskolát létesíteni, mikor az elemi oktatás ügyét már
körülbelül befejezte. Nálunk azonban egészen más állapotok uralkod
nak és ezeket figyelmen kivül hagyni nem lehet és nem is szabad.
Indokolatlan továbbá siketnémák részére középiskolát létesíteni
azért is, mert az ily költséges intézményből kilépő siketnémák sorsát
nemcsak hogy nem javítjuk, hanem egyenesen rosszabbá tesszük. Hogy
mennyire áll ez, ime egy példa oly növendékről, ki a két évi továbbképző-tanfolyamot, azaz a négy középiskolai osztálynak megfelelő
képzést nyerte. E növendékből legföljebb dijnok lesz, ki egész életén
át nyomorogva napról-napra kénytelen görnyedve, zárt levegőben poros
akták mellett dolgozni és szemrontó . rossz Írásokat olvasni. Éhhez
hozzájárul még az is, hogy a siketnémát fogyatékosságánál fogva nem
alkalmazzák szívesen irodákban, mert az ügyiratok tartalmát egészen
meg nem értvén, nem képes azokat híven lemásolni.
Egy kisiparos ellenben kényelmesen és a szervezetre jó hatással
biró testmozgás mellett naponta 4 —5—6 koronát is keres.
Látni való tehát, hogy a fenti állítás a legreálisabb alapon, illetve
számításon nyugszik. Ha már most számításba vesszük még azt is,
hogy a középiskola fentartása tetemes kiadásokkal is jár, az ily növen
dékre hozott áldozat semmiféle arányban nem áll annak keresményével.
De lássunk egy oly növendéket, ki a középiskola elvégzése után
a tervezetben felsorolt valamely szakiskolában nyert kiképzést. Egy
ily ifjú, hogy sorsát javítsa, p. o. munkavezetői állást keres. Azt sok
utánjárás után is aligha kapja meg, mert ilyen állásban a munkaadó
szívesebben lát épérzékűt, ki a vezetése alatt álló munkásoknak könynyebben és érthetőbben adhatja meg a szükséges utasításokat, mint a
siketnéma, kivel_ még a munkaadó is csak bajosan tudja tárgyalni
üzleti dolgait. És ha még azt is hozzátesszük, hogy az épérzékűek
közül hány tehetség van állás nélkül, akkor az egy bizonyos szakmá
ban kiképzett siketnéma jövendőbeli sorsához nem szabad oly fényes
reményeket fűznünk, mint amilyenekkel a tervezetben találkozunk.
De megjegyzem, — és ezt jól értsük meg! — hogy a tervezetben
megjelölt szakiskolákban a siketnéma egyáltalában nem vehet részt
épérzékű társaival az elméleti oktatásban, mert a tanítási módszer
egészen más ott, mint nálunk. Az ilyen iskolákban működő tanárok
1—2 jelenlévő siketnéma kedvéért nem magyaráznak növendékeiknek
úgy, mint mi szoktunk nekik magyarázni és velők érintkezni. Az a
tanár akkor is beszél, ha a tábla felé fordul, akkor is, ha másfelé
fordítja fejét és akkor is, ha éppen száján tartja a kezét. Nem lehet
tehát elképzelni sem, hogy a szakiskolába járó szegény siketnéma
hogyan tud ott boldogulni. Ennek csak egy módja volna és ez az,
hogy az ott működő tanárok siketnémák oktatására is legyenek képe
sítve, amit kizártnak kell tekintenünk.
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Eszerint a tervezetnek e részét egyáltalában nem lehet meg
valósítani.
Minthogy tehát a siketnémák továbbképző tanfolyamának felállí
tását a felsoroltak alapján teljesen indokolatlannak és megvalósithatatlannak kell mondanunk, kérjük meg'a miniszter urat, hogy ez eszmét
ejtse el és ehelyett a következőket, mint elmulaszthatatlanokat és sür
gőseket valósítsa m eg:
1. A siketnémák általános tankötelezettségét törvényileg biztosí
tani és a szegénysorsú siketnémák tanításáról, neveléséről és különösen
ellátásukról gondoskodni.
2. Addig is azt az évi összeget, melyet az állam a tervbevett
középiskola felállítására és annak fentartására szánt, fordítsa a siket
néma iparostanulók tanfolyamainak fentartására.
3. A szorgalmas, jómagaviseletű és törekvő siketnéma iparos
segédeket részesítse állami segélyben, ha műhelyt akarnak nyitni és
igy magukat önállósítani akarják.
4. A jelenleg is fennálló, úgynevezett helyi bizottságokat szer
vezze úgy, hogy a tantestület egy tagja, megfelelő díjazás mellett, az
iskola körzetéhez tartozó siketnémákat állandóan szemmel tartsa, azok
nak bármikor is rendelkezésére álljon, ügyes-bajos dolgaikban útba
igazítsa, tanácsokkal ellássa, azokat időnkint összehívja és pana
szaikat meghallgassa, őket a munkára buzdítsa, a jóra oktassa, szóval:
hogy a kilépett siketnémáknak valóságos atyai jóakarója, tanácsadója
és támogatója legyen.
5. Az oly iparossegédet vagy mestert, ki a helyi bizottság meg
győződése szerint szakmájában tehetséget tanúsít és aki ismereteit
gyarapítaná ugyan, de szegénysége miatt azt nem teheti: a helyi bizott
ság felterjesztésére a közoktatásügyi kormány állami segély mellett
tanulmányútra küldje.
H e rtilla Szilárd.

Beszédtanitás a II., III. osztályban.*)
(Folytatás.)

A sz e m lé lte té s.

A sok tanitástani elv között ezt tartjuk mi is legelső rendűnek.
Ez egyről annyival is inkább kívánunk szólani, minthogy e tekintetben
még vannak rendezetlen dolgaink.
A szemléltetés elvét a siketnéma-oktatás is ismeri, sőt talán előbb
ismerte, mint az épérzékűek iskolája. A képek kultusza is kifejlődött,
sőt talán kelleténél inkább is. A kabátot és azt, hogy a szolgáló vizet
lioz — el nem mulasztottuk volna szemléltetni a képről. Arról is folyt
elég szóharc, hogy az ekét bevigyük-e mindenestül az iskolába, avagy
csak az ekeszarvát és a lapos vasat? Végre is odáig jutottunk, hogy
*) Igen szívesen vennők, ha e cim alatt már előbb is megjelent közlemé
nyeinket t. olvasóink bírálat tárgyává tennék s észrevételekeit lapunk számára beküldenék. Szerkesztő,
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a szemlélet elméletének üvegén keresztül eltévesztettük a helyes gya
korlati irányt 's majdnem kiforgattuk magunkat is, növendékeinket is
a. gyakorlati élet eleven szemléletéből. Szemléltetjük ugyanis szüksé
gesebb dologhoz illő buzgalommal a II., III. osztályú fokon az' udvart,
a kertet, a mezőt, amit,egy oldalpillantással is megért a siketnéma,
de azonközben elveszítjük lábunk előtt azt a talájt, melyben a beszéd,
a kifejezés fogamzik és ezt alig-alig hogy szemléltetjük.
Midőn a siketnémák fesmftanitásáról van szó, tegyünk félre min
den más cél felé való törekvést. Különösen szabadítsuk fel magunkat
az úgynevezett reálismeretek s axióma-szerű kijelentések szövegétől.
Egyedül a folyó beszéd, a társalgási nyelv elsajátítására törekedjünk.
Addig nem is volna szabad különböző tantárgyakat megkülönböztet
nünk, mig a közbeszéd szólamait nem sajátították el a tanulók.
A köznapi beszéd elsajátítására vonatkozó törekvésünkben a nyelv
nek két részét vegyük figyelembe. A nyelvnek egyik része az, amit a
szó kifejez: a tartalom, a másik pedig, amivel a tartalmat kifejezzük:
a szó, a nyelvalak.
Ezek szemléltetéséről van szó.
1. A t a r t a l o m s z e m l é l t e t é s e .
A tanterv megjelenése előtt általában az volt a tanmenet, hogy
a tananyag megválasztását vagy a tudomány állapította meg (állat,
növény, ásvány; emlősök, madarak, halak stb ; föld, ég), vagy a térbeli
közelség és távolság rendszere szabta meg (szobabútorok, kerti eszkö
zök, mezei'szerszámok, foglalkozás), vagy pedig a nyelvalakok hason
lósága irányította (mond, elmond, kimond, bemond, lemond, felmond,
megmond stb.). Mindenik szempont a tetszetősség és elfogadhatóság
mezében jelent meg és uralkodott a tanitás fölött mint vezérlő taní
tásiam tétel.
Némelyik és részben még ma is uralkodik, pedig nines jogosult
sága. A beszédtanitás legfőbb tanmenetét megállapítani egyedül a
tanuló (tanulók) egyéniségének van. joga. Amit a siketnéma növendék
már tud, érez, akar, óhajt, cselekszik, tesz szó nélkül, azt kell szóba
önteni, kifejezni, beszéddé alakítani. Ez az egyedüli helyes tanmenet.
Ha pedig ezt a tanmenetet követjük, akkor a beszédtanitás tar
talmi részének külön szemléltetésre alig van szükség, úgy pedig, ahogy
a múltban volt, nincs szükség. A beszédtanitás e fokán nincs szük
ség arra, hogy a bútorok főfogalom előre bocsájtatván, ennek megvilágositására összehordjuk az asztalt, széket, padot, ládát, ágyat,
díványt, szekrényt, tükröt stb. és ezeket aztán szemléltessük. Arra a
szemléltetésre nincs e fokon szükség, hogy az iparos cime alatt cso
portosítsuk a szabót, asztalost, cipészt, könyvkötőt, esztergályost, kala
post stb. feltűntető képet. Nem! Kárhoztatjuk ezt az eljárást, mert ez
deductiv eljárás, melyre e fokon nincs szükségünk. Ez az eljárás a
beszéd szempontjából hasznavehetetlen kifejezésekkel tömi a gyermek
agyát és vérbemenő szemléletiességgel nem is hajtható végre. Már
pedig nekünk vérbemenő szemléletiességet nem utólag kell keresnünk
és összehordanunk, jól-rosszul, hanem az előzetesen meglevő, a gyér-
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mek leikéből sarjadzó szemléletnek kell kifejezést adnunk. Tehát éppen
fordított munkát kívánunk: ne akarjunk mi szemléltetni, hanem ami
már megvan, abból válasszuk ki azt a szemléletet, melynek megneve
zése a legsürgősebb. Ezt nevezzük meg aztán a legjobb kifejezéssel,
így teszünk eleget a jó szemlélet elvének.
A beszedianitás fokán tehát a kifejezés tartalmát nem is kell
külön rákészüléssel szemléltetnünk, csak éppen meg kell ragadnunk azt,
melyet másképpen alkalomszerűségnek is nevezünk. Ez azonban ily
határozottan csak akkor állhatná meg a helyét, ha csak egy tanulóval
volna dolgunk.
Igen számos eset van arra, hogy amely jelenség az egyik tanulóra
alkalomszerű s közvetlen szemléletből eredő, azt a másik s többi
tanulóra nézve is alkalomszerűvé, közvetlen szemléletűvé keli tennünk.
A tömegtanitás tehát arra kényszerit,, hogy utólagos szemléletet,
magyarázatot is végezzünk. Pl. az egyik gyermek csomagot kapott.
Ez a jelenség az illetőben oly örömmel teljes, vérig ható érzést kelt,
hogy szükségtelen még magyaráznunk számára, hogy mi a z : csomagot
kaptam. Csak viszhangot adunk az ő örömének, érzésének, pl. igy:
csomagot kaptam, anyámtól. Igen ám, de a többi gyermek nem látta
ezt a jelenetet, aki tehát még addig nem kapott sohasem csomagot,
azok számára utólagos szemlélet szükséges. Ez a szemlélet szóból,
jelből és arcjátékból áll. Amit az illető gyermek magára vonatkoztatva
megtanult (csomagot kaptam anyámtól), ezt a tartalmat a többiekre
nézve könnyebb szókkal apróbb részletekre váltjuk igy: Újjal rámuta
tunk az illető növendékre s résztvevő örömmel, arcjátékkal jelentjük
a többi növendéknek, hogy János a mamától almát, süteményt, cukrot
kapott.
Ha tudjuk, ezt a kifejezést: „a postás hozta“, ezt is elmondjuk
magyarázat, szemléltetésképen; ha pedig szóval nem tudjuk e jelen
séget eléggé megközelíteni, akkor természetes jellel mutatjuk a kis
láda alakját, leszegezését, pecsételését s az illető növendék nevének a
csomagra való felírását stb. Ez után pedig nyomban ezt a szöveget:
János csomagot kapott anyjától. .
A szemléltetés cime alatt tesszük szóvá azt az esetleges hibát is,
melyet akkor követünk el, ha az egyik növendékre vonatkozó viszo
nyítást a másik magára vonatkoztatva mondja el, Írja le, és mi ezt
nem vesszük észre, elhallgatjuk, jóváhagyjuk. Pl. János: az én apám
szolga. Anna (kinek apja kereskedő): az én apám szolga.
A beszédtanitás tartalmi részének szemléltetésénél tehát arra
törekedjünk, hogy az előzetes szemléleteket, az u. n. alkalomszerűsé
geket ragadjuk meg; ha pedig utólagos szemléletre is van szükség,
akkor az illető eseménynek természetbeli, vagy szinszerű bemutatásá
val, keletkeztető rajzzal, képpel és könnyebben érthető szókkal, mon
datszerkezettel történjék.
Mindig oly tartalmon tanítsuk a beszédet, mely legalább egy
növendékre nézve alkalomszerű, mely közvetlen szemléleten alapul, az
ily tartalom a többi növendékre nézve is érdekesebb, közelebbi és könynyebben szemlélhető, mint bármely más rendszer alapján kiválasztott
tananyag.
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2. A n y e l v a l a k o k s z e m l é l t e t é s e .
Többször hangsúlyoztuk és ezúttal újólag is mondjuk, hogy a
8—9—10 éves siketnéma növendék 3—4 év alatt sem képes a beszé
det tevő nyelvalakokat egy ember — a tanárja — szájáról annyiszor
látni, mint amennyiszer azokat az épérzékű 2—3 —4 —5 éves gyermek
környezetétől hallja. Tehát annyi idő alatt a beszédet sem sajátíthatja
el úgy, mint amaz, ha segítő eszközökről nem gondoskodunk. Talán
még akkor sem. De segítő eszközökkel mégis többet érünk el, mint
ezek nélkül.
A tapasztalat azt mutatja, hogy némely rövidebb szólamok a
siketnémával való érintkezéskor is sokszor, nap-nap után, naponként
többször is előfordulnak. Ilyenek: jó napot, jó reggelt kívánok, tessék,
jól van, nem szabad, vigyázz, kérek, köszönöm, elég, hamar, hol van?
stb. stb.
Ezeket — a sokszori alkalom folytán — a siketnéma is eléggé
megjegyzi magának, a kiejtést leszámitva, jól is alkalmazza. Ámde
minden szólamra, kifejezési fordulatra nem jut sem annyi alkalom,
sem annyi idő. A szájról való olvasás bizonytalansága, lassúsága, a
kiejtés nehézsége és megjavítása miatt ugyanis egy tized, egy huszad
annyi beszéd sem fordulhat elő egy órán át a siketnémákkal, mint
amermyin túleshetni ugyanannyi idő alatt az épérzékűekkel. Tehát ily
körülmények közt sem annyi idő alatt, sem oly jól nem tanulhatja
meg a siket a beszédet, mint a halló.
A hiányt nyelvalakok, a kifejezési formák szemléltetésével kell
pótolnunk.
Fentartva az eddig mondottakat, sürgetjük, hogy az alkalomszerű megnevezések után, a társalgási kifejezések közben — ott, ahol
hibás a szerkezet — mutassunk reá a nyelvtényekben levő egyforma
ságra, hasonlóságra, hogy amit a szájról elégszer nem. láthat, azt
csoportositottan szemlélve, a gondolkodás, a következtetés, a tudatos
ság révén jegyezze meg a tanuló.
Pl. Már a tanítás első fokán alkalmazunk oly egyforma szóláso
kat, melyeket a parancsoló mód jegyével látunk el, igy: állj fel, ülj le,
nézz ide,' vigyázz, olvass, hallgass, ne felelj, beszélj, kérdezz, felelj,
irj szépen, jöjj ide, menj vissza, adj tollat, hozz krétát stb. stb.
E szólamok mindannyiszor az alkalomszerűség kapcsán haszná
landók. De arra nincs lehetőség, hogy valamennyi igét annyiszor hasz
nálhassunk igy a parancsoló módban, hogy a tanuló azt csupán a
gyakorlat révén meg is jegyezhesse; tehát pl. a második év végén
— egy hibás eset kapcsán — eszméltetjük őket arra, hogy valahány
szor ily parancs adatik ki, a szó végén j van. Ezt akként tegyük,
hogy a rossz alakot kijavítva, felírjuk valamennyi növendék számára
a fali táblára pl. e z t: -felel-/»
Azután pedig az eddig tanult hasonló kifejezésekből a tanár
maga mondjon még egyet (ne felelj), aztán még egyet (beszélj), aztán
még egyet (irj), stb. s mindezeket az előbbihez hasonló módon leirja
(szótörzset törzs alá, ragot rag alá), mindeniknél külön mutasson reá
arra, hogy a szó végén j van. A negyedik, ötödik eset után maguk a
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növendékek is tudnak emlékezetük tárházából ilyet mondani, ami nyil
ván mutatja, hogy van nyelvérzékük, csak fejleszteni kell azt. így ez
egy alaknál is felébred az öntudat, ez pedig segítő eszköz a nyelv
tanulásánál.
Az ily eljárásnál, hogy rossz útra ne térjünk, jegyezzük meg jól,
hogy csak akkor kezdjük meg a nyelvalakoknak ily szemléltetését, a
nyelvérzék fejleszteni akarását és az öntudatra ébresztést, amikor
alkalomszerűleg már előbb szerzett elegendő nyelvanyaga van a tanuló
nak, amelyre reámutathatunk s amelyből a növendék 'is válogathat.
Mert ha előbb akarjuk adni a nyelvalak-ismeretet, mielőtt annak anya
gát alkalomszerűleg néhányszor már előbb szemlélhette volna s vala
melyes mondatban alkalmazhatta volna a tanuló: csak üres szót adunk,
melynek nincs tartalma, mely nem ingerli a tanulót beszédre, mely
nem is válik a beszédnek eleven alkatrészévé soha. Csak zengő érc
és pengő cimbalom ez, mely visszavisz minket is a grammatikusok
száraz, élettelen, eredménytelen tanítási rendszeréhez.
Aztán jegyezzük meg azt is, hogy az ily nyelvalak-szemléltetést
mindig valamely adott esetből kifolyólag végezzük. Sohase legyen az
a gondolatunk, hogy no ezt az órát azzal kezdem meg, hogy pl. tuda
tossá teszem az s melléknévi képzőt. Csak mindig akkor, amikor alka
lom van rá, amikor t. i. valamelyik növendék rosszul alkalmazza azt.
De viszont csak akkor, ha a hasonló szók sokaságát illetőleg már elég
érettek reá a tanulók. Csak mintegy 5--10 előfordult eset után szem
léltessük a nyelvalakot.
Azzal az esetleges ellenvetéssel is foglalkozom, hogy mi legyen
pl., ha a parancsoló mód j jegye alkalmával a növendékek egyikemásika ily szóval áll elő: hallgass, vigyázz stb., amikor tehát a /n e m
látszik. Ez alkalommal az ily szók észrevétlenül mellőzendők. Egy
szerre több újjal ne terheljük a tanulót. Az s-sé változott /-re egy
más alkalmat használjunk fel. A több szempont egyesítése rontja a
szemléletet. Egyszerre csak egyet.
A nyelvalakoknak ily szemléltetésével nemcsak a ragot, képzőt
látja világosan a tanuló, hanem egyszersmind a változatlan szótörzset
is, mely mindig megmarad, melyhez egyszer ez, máskor az a tolda
lék járul.
A nyelvalakok szemléltetése a nyelvalakok tömkelegében tisztább
látást eredményez.
(Folyt, köv.)

VEGYESEK.
Kitüntetés. A Hivatalos Közlöny-ben a következő legfelsőbb
királyi kézirat jelent meg: „Személyem körüli magyar miniszterem
előterjesztésére Berkes Jánosnak, a gyógypedagógiai tanítóképző igaz
gatójának, a gyógypedagógiai tanintézetek országos szaktanácsa elő
adójának s a gyengébb tehetségűek budapesti állami intézete igazga
tójának, a gyógypedagógiai oktatásügy terén kifejtett odaadó és ered
ményes munkássága elismeréséül Ferenc# József rendem lovagkereszt
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jét adományozom. — Kelt Becsben, 1908. évi december hó 9-én. —
Férencz József s. k. — Zichy Aladár g ró f s. k.“
Ez a legfelsőbb királyi kézirat bennünket is örömmel tölt el,
nemcsak azért, mert egy munkás, mindannyiunk előtt köztiszteletben
álló és kartársi szeretettel környezett embert ért méltó kitüntetés,
hanem mert ezáltal a magyar siketnéma-oktatás is megbecsülhetetlen
kitüntetésben részesült, mivel Berkes János eredményes munkásságát
mint siketnéma-intézeti tanár kezdette és- sok éven át e téren szerzett
magának figyelemreméltó elismerést. Tehát szívből fakadó, őszinte
jókívánságainkat küldjük arra az ünnepélyre, melyet a kitüntetett kartársai és barátai Berkes János, a. Ferencz József rend lovagjának
tiszteletére 1909. évi január hó 5-én este tartanak.
Áthelyezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
dr. Bihari Károlyt, a siketnémák pozsonyi intézetének igazgató-taná
rát, a siketnémák budapesti állami intézetéhez tanári minőségben;
Deschenszky. Ferencet, a siketnémák ungvári intézetének vezető-tanárát,
a siketnémák pozsonyi intézetéhez jelenlegi minőségében; s végül
Schol'tz Lajost a siketnémák budapesti intézetétől a siketnémák ungvciri intézetéhez vezető-tanári minőségben, valamennyit a szolgálat
érdekében áthelyezte.
Névváltoztatás. Wentzel József a siketnémák kolozsvári inté
zetének tanára, családi nevét belügyminiszteri engedéllyel,. „Tar‘-ra
változtatta.
Emlékiratunk hatása. Egyesületünk a múlt évben letárgyalt,
elfogadott és illetékes helyekre juttatott Emlékirata által legnagyobb
mértékben felkeltette a hivatalos tényezők érdeklődését mind személyi
ügyeink, mind oktatásügyünk iránt; teljes mértékben megnyerte a köz
vélemény meleg rokonszenvét is a siketnémaoktatás-ügynek. Már a
múlt évi novemberi számunkban megemlékeztünk arról, hogy a pénz
ügyi bizottság fizetésrendezési kérelmünket a vallás- és közoktatásügyi
miniszter figyelmébe. ajánlotta a jövő évi költségvetés elkészítéséhez.
Azóta tárgyalta Emlékiratunkat a képviselőház kérvényt bizottsága,
amely bizottság egyhangú határozattal tette át a kérvényt illetékes
helyére. A közoktatásügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalása
alkalmával Hock János foglalkozott ügyünkkel, akinek felszólalását a
Ház nagy figyelemmel hallgatta és pártkülönbség nélkül való helyes
léssel kisérte. (Hock János beszédét lapunk más helyén teljes egészé
ben közöljük.) Ugyancsak a kultusztárca tárgyalásakor megemlékezett
rólunk Vizy Ferenc képviselő is és beszédében a többek között ezt
mondotta: „Kérem a t. miniszter urat, hogy a fizetésrendezésre vonat
kozó intézkedéseket kiterjeszteni méltóztassék még a polgári iskolai
tanárokra és a siketnéma-intézeti tanárokra is. Különösen kérem az
utóbbiaknál, hogy ezeket régi jogaikba visszahelyezni méltóztassék, ami
cinjüket, azután fizetési osztályukat és általában tiszti minőségüket
illeti, mert ezek speciális tudománnyal foglalkoznak, ennélfogva ezeket
nem lehet egy kalap alá vonni másokkal.“ Éhez még csak azt jegyez
zük meg, hogy — jó forrásból szerzett értesülésünk szerint —- a leg
illetékesebb helyen most foglalkoznak kéréseink egész anyagával és a
lehető legkedvezőbb elintézést várhatjuk. Mindazáltal azt hisszük, hogy
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egy kis türelemre lesz szükségünk a várakozáshoz. Az elnökség által
a törvényhatóságoknak megküldött „Törvényjavaslat-tervezet“ általános
méltánylásra talált a vármegyéknél és városoknál s naponta érkeznek
az elnökséghez a pártoló törvényhatósági határozatok másolatai.
Gyógypedagógiai mozgalmak. A „Nemzeti Iskola“ 1908.
évi 51. számából vesszük a következőket: A hazai gyógypedagógiai
oktatásügynek és munkásainak érdekében az 1909. évi január hó
közepén „Magyar Gyógypedagógia“ név alatt — évente 10-szer,
legalább 2—2 Ívnyi terjedelemben megjelenő — havi folyóirat indul
meg. A folyóirat köré eddig mintegy 100 tekintélyes szakember
(Egy kicsit sok! Szerk.) — csoportosult, akik egyenkint 3 évre terjedő
kötelezettséget vállaltak az anyagi támogatást , és fentartást illetőleg.
Ez az érdekeltség az e hó 9-iki értekezletén egy évi időtartamra fele
lős szerkesztőül Berkes Jánost, a gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsának előadóját, szerkesztőkül Klis Lajost, a siketnémák
budapesti áll. intézetének igazgatóját, Herodek Károlyt, a vakok buda
pesti orsz. intézetének igazgatóját; a folyóirat kiadásával járó teendők
vezetésére pedig Éltes. Mátyást, a budapesti áll. kisegitő-iskola igazga
tóját választotta meg. Az a körülmény, hogy a folyóirat rövid előz
mények után máris tekintélyes számú támogatóra talált, másrészt
pedig, mivel élére az oktatásügynek legtekintélyesebb munkásait sike
rült megnyerni, nemcsak bizonyítékát adja annak, hogy ez az orgánum
eddig nagyon nélkülözött tért fog tanügyi irodalmunkban betölteni,
hanem reményt nyújt arra is, hogy általa sikerül gyógypedagógiai
körökben teljes harmóniát teremteni. Az évi előfizetési ár 10 koroná
ban állapíttatott meg.
Ki lesz a berlini intézet igazgatója? Berlinből Írják nekünk,
hogy, Walther Ede, a berlini kir. siketnéma-intézet igazgatójának halá
lával megüresedett igazgatói állásra legtöbb kilátása Wende Gusztáv
nak, a lignitzi siketnéma-intézet igazgatójának van. Wende most 48 éves.
Nyugtázás. Múlt kimutatásom óta a „Siketnéma-intézeti Taná
rok Országos Egyesületé“-nek következő tagjai fizettek tagsági dijakat:
1906—7-re Valek János 4 K; 1907-re Fehér Károly, Hövényes Antal,
Nemere Gyula; 1908-ra Taritzky Ferenc, Szentgyörgyi Gusztáv, Deschenszky Ferenc, Váradi Zsigmond, Plichta Béla, Erdős István, Nemere
Gyula, H. Sztankay Lajos, Kozma Sándor (II. f. é.), Ábrahám János
(II. f. é.), Greiner László (II. f. é.), Klug Péter (II. f. é.), dr. Bihari
Károly, Schnitzl Gusztáv, Németh László, Benedek Ábrahám (II. f. é.).
Scháffer Károly ny. igazgató, egyesületünk tiszteletbeli elnöke az egye
sület céljaira 100 K-t adományozott. — A „Magyar Siketnéma-Oktatás“-ra előfizettek: a) 1907-re: Eötvös László, Fehér Károly, Hövényes
Antal; b) 1908 ra: Taritzky Ferenc, Wolkóber János, Deschenszky
Ferenc, Váradi Zsigmond, Benedek Ábrahám (II. f. é.), Plichta Béla,
Ábrahám János (II. f. é.), Greiner László (II. f. é.), Klug Péter (II. f. é.),
dr. Bihari Károly, Siketnémák kecskeméti intézete, H. Sztankay Lajos,
Kozma Sándor (II. f. é.), Schnitzl Gusztáv és Németh László; c) 1909-re:
Siketnémák budapesti intézete és Éltes Mátyás.
Szilád! László könyvnyomdája Kecskeméten.

