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Balogh Jenő államtitkár.
A hivatalos lap dec. 1-én közölte, hogy Ő-Felsége a vallás- és köz- 

oktatásügyi minisztérium új politikai államtitkárává Balogh Jenő dr.-t, 
a budapesti tudományegyetem büntetőjogi tanárát, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagját nevezte ki. Őszinte örömmel köszöntjük a nagy 
hírnevű tudós professzort diszes állásában. Új pozíciója is kiérdemelt 
sikerként kapcsolódik munkás életének láncolatába. Ha Balogh Jenő 
eddig idegen lett volna is ránk nézve, a székfoglalója alkalmával 
fejtegetett eszméi meggyőznek vala mindanyiónkat hivatöttságáról. 
Ámde az. új államtitkárt — akinek kiváló tulajdonságainál csak sze
rénysége nagyobb — ügyünk igaz, lelkes barátjaként vagyunk szeren
csések tisztelhetni és ezen örvendetes tény kedves kötelességünkké 
teszi, hogy iránta érzett hálás nagyrabecsülésünknek e nevezetes 
alkalommal nyilvánosan is kifejezést adjunk.

Beköszöntő beszédében a következő szép szavakkal méltányolta 
az oktatásügyet és annak művelőit.

„Mindama tényezők között, amelyek hazánknak és a nemzetnek 
fölvirágozását, nemzeti erőt és gazdagságot, a népeknek nagy verse
nyében pedig haladást, emelkedést, hirt és dicsőséget szerezhetnek, 
az elsők elseje: a magyar közoktatás és közművelődés fejlődése. És va
lamint a rég letűnt századoknak megvoltak a maguk menedékhelyei, 
akképen kell, hogy a magyar kultúrának csarnokai és munkatermei 
legyenek azok a menedékhelyek, amelyekbe párt és egyéb küzdelmeink 
szenvedelmei be nem hatolhatnak, amelyekbe békességben mehet be 
mindenki, aki nemzetéért és hazájáért nyugodtan és lankadatlanul 
dolgozni óhajt.“
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Beszédét így végezte: „Több mint negyedszázadot töltöttem köz- 
szolgálatban. Jól ismerem a hivatalnoki kar, különösen a tanári és 
tanítói kar, valamint a kisdedóvás terén dolgozók gondjait és országos 
helyzetét. Boldog leszek, ha ennek a helyzetnek javítására új hatás
körömben elősegíthetném mindannak megtételét, amit államháztartá
sunk jelenlegi helyzete mellett komolyan remélni lehet.“

Ismerve Balogh Jenőt, jogosan remélhetjük, hogy eszméinek meg
valósítása rajta nem fog múlni. K.

A magyar gyógypedagógiai tanárok 
országos kongresszusa.

Bevezetés.
Az 1911. évi költségvetési előirányzat tételei fizetésrendezésünk 

ügyében nem hozták meg azokat az eredményeket, amelyek az 1909. 
évi költségvetés indokolása után várhatók voltak. Különösen a XI. 
fizetési osztály állásainak szaporítása keltett nyugtalanságot a gyógy
pedagógusok körében, annyival is inkább, mert az idézett indokolás 
kilátásba helyezte ennek az osztálynak fokozatos megszűntetését. Ez 
az érthető nyugtalanság oly mérveket öltött, amelyek kívánatossá tet
ték, hogy az összességnek a költségvetési előirányzat alapján támadt 
aggodalmai kifejezésre juttattassanak. A budapesti gyógypedagógiai in
tézetek tanárai bizalmas tanácskozáson abban állapodtak meg, hogy a 
vidéki kartársak belevonásával országos mozgalmat indítanak, kon
gresszusra gyűlnek össze, hogy fizetésük fokozatos alábbszállására 
rámutassanak s a helyzet tarthatatlanságát feltárva, illetékes helyen 
a fizetésrendezésnek a gyógypedagógiai oktatásügy és munkásainak 
érdekében való mielőbbi végrehajtását kérelmezzék. A vidéki intéze
tek testületéi az előkészítő-bizottság felhívásának alapján a mozgalom 
megindítását egyhangúlag helyeselték, csatlakozásukat bejelentették s 
igy az_ országos kongresszus megtartása mi akadályba sem ütközött.

Örvendetes jelenségképpen tűnt ki úgy a résztvevők nagy szá
mából, valamint a határozatok egyhangú elfogadásából az, hogy egyet
értő s z ív  és közös akarat nyivánult meg a mindvégig nyugodt és hig
gadt lefolyású kongresszuson. A történtekről a kongresszus jegyző
könyve és naplója számol be.

Jegyzőkönyv/)
Felvétetett Budapesten, a magyar gyógypedagógiai tanárok 1910. 

november hó 26-án d. e. 10 órakor a Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében, s folytatólagosan d. u. 3 órakor a siketnémák budapesti 
állami intézetében tartott országos kongresszusáról.

Jelen vannak: a) Gróf Batthyány Tivadar, az állami tisztviselők 
országos egyesületének elnöke, dr. Detre László, az állami tisztviselők

*) A kongresszus délelőtti tanácskozásairól, s a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumban történt tisztelgésről részletesen a kongresszusi napló számol be.
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országos egyesületének titkára, Volenszky Gyula, az országos polgári 
iskolai egyesület titkára, Vitár Rezső, a vakokat gyámolitó országos 
egyesület gondnoka, Tolnai J. Béla, az izr. siketnémák országos inté
zetének igazgatója, Adler Simon, a lovag Wechselmann I.-féle vakok 
intézetének igazgatója, Férné Ferenc, Benedek Ábrahám, Klis Lajosné, 
Kegler Ferencné, Iíonkoly-Thege Gizella, Szarka Györgyike mint ven
dégek; b) Német Zoltán, Bründl Károly és dr. Bárdos György hírlap
írók; c) Borbély Sándor, Herodek Károly, Klis Lajos, Kiinda Kálmán, 
Ákos István, Nagy Péter, Zádor Endre, Váradi Zsigmond, Éltes Mátyás, 
Völker József, Schannen Péter, Deschenszky Ferenc, Mlinkó István 
gyógypedagógiai intézeti igazgatók; Együd Lajos, Nécsey János, 
dr. Bihari Károly, Szotfried József, Válek János, Tar József, Séra 
Lajos, Káplán Gyula, Török Gyula, Hobler Rezső, Kirschenheuter 
Ferenc, Skultéty Lajos, Horváth Attila, Kegler Ferenc, Palatínus N. 
Károly, Halenkovics Fanny, Szabady Géza, Kondra Mihály, Kleitsch 
János, Valter Ferenc, Istenes Károly, Rédiger Károly, Gönczi Gyula, 
Sándor Lajos, Hrivnák László, Erdélyi József, Wolkóber János, Zá- 
borszky Árpád, Nemere Gyula, Lázár Pál, Török Sándor, Iván József, 
Puha László, Ábrahám János, Karnay Árpád, Derbész Bertalan, 
Schreiner Ferenc, Zemkó Péter, Fürj Pál, Pirovits Jenő, Tóth Zoltán, 
Szentgyörgyi Gusztáv, Láng István, Horváth Attiláné, Pápai Mária, 
Derbész Bertalanná, Schulmann Adolf, Dávid Mihály, Vas János, 
Fáklya Károly, Krupa Pál, Fodor István, Tiffert György, Horváth 
István, Balázs Géza, Varsányi Ferenc, Györgyffy Ákos, Frey József, 
Michels Fülöp, Mayer András, Faragó Géza, Nemesdfalvi József, 
Scháffer Mátyás, Szobolovszky István, Schnitzl Gusztáv, Pető Ferenc, 
Simon József, Sturm József, Fiedler Lajos, Lett József, Szabó Károly, 
Varga Béla, Deschenszky Nándor, Kozma Sándor, Hochrein Lajos, 
Watzke Rezső, Gábor Lajos, Sz. Szabó László, Vollmann János, 
Mayer Dezső, Milassin Gyula, Kováts Zoltán, Fehérvári Sándor, Zsutty 
Béla, Góts Ottó, Szép József, Katona Géza gyógypedagógiai intézeti 
tanárok; Pongrácz Mihály, Gyovai D. József, Sólymos Sándor, Supka 
Károly, Nagy Lajos, Fizáry Bódog, Ungermann József, Kádas György, 
Schmitz Mátyás, Szépfalusi Ferenc, Zsembai Ferenc, Zsemberi József 
gyógypedagógiai hallgatók és Zsenaty Dezső.

1. Ákos István, a kongresszust előkészítő bizottság elnöke meg
állapítja, hogy a kongresszuson a magyarországi gyógypedagógiai inté
zetek képviselve vannak, s igy azt szabályszerűnek jelenti ki. Rövid 
üdvözlés kapcsán felhívja a kongresszust, hogy alakuljon meg, illetve 
tisztviselőit válassza meg.

Mlinkó István ajánlja, hogy elnökül Ákos István, alelnökül Klis 
Lajos és Herodek Károly, titkárokul Kirschenheuter Ferenc, Gönczi 
Gyula és Simon József, előadóul Kegler Ferenc, jegyzőül Fürj Pál 
választassák meg.

Nevezetteket a kongresszus egyhangúlag, nagy lelke
sedéssel megválasztja.

2. Ákos István megtartja elnöki megnyitó beszédét, s ennek 
keretében üdvözli gróf Battyhány Tivadart, az állami tisztviselők
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országos egyesületének elnökét; Volenszkv Gyulát, az országos pol
gári iskolai egyesület titkárát; a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének elnökét; az izr. siketnémák országos intézetének, a 
Wechselmann I.-féle vakok intézetének, a Vakokat Gyámolitó Országos 
Egyesületnek, a sajtónak képviselőit, s a megjelent többi vendégeket.

A kongresszus az üdvözléseket élénk éljenzéssel kiséri.
3. Gróf Batthyány Tivadar az állami tisztviselők országos egyesü

lete nevében szólal fel, megköszönve az üdvözlést, biztosítja a kon
gresszust úgy a maga, mint az állami tisztviselők országos egyesü
letének támogatásáról.

Nagy lelkesedéssel tudomásul szolgál.
4. Volenszky Gyula az országos polgári iskolai egyesület nevé

ben meleg szavakkal üdvözli a kongresszust.
Nagy lelkesedéssel tudomásul szolgál.

5. Klis Lajos a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületé
nek elnöke, az egyesület egyhangú csatlakozását jelenti be s annak 
nevében kívánja a kongresszus sikerét.

Örvendetes tudomásul szolgál.
6. Elnök felkéri Kegler Ferencet, hogy előadását tartsa meg. 

Nevezett ismerteti a gyógypedagógiai tanárság helyzetét s a gyógy
pedagógiai oktatásügy fejlődését a gyógypedagógiai tanárság anyagi 
ellátásának szempontjából.

Rámutat arra, hogy az 1911. évi költségvetési előirányzat meny
nyire mostohán bánik a gyógypedagógusokkal s végül határozati ja
vaslatot terjeszt elő.

A kongresszus a határozati .javaslatot egyhangúlag, 
minden vita nélkül elfogadja.

7. Volenszky Gyula a határozati javaslathoz azt a pótlást ajánlja, 
hogy kérje a kongresszus az igazgatói pótlékoknak fizetés jellegével 
való ellátását és a nyugdíjba való beszámítását is.

A kongresszus a javaslatot azzal fogadja el, hogy ezt 
a kérdést a küldöttség szónoka szóbelileg fogja előadni a 
miniszter úrnak.

8. Elnök felteszi a kérdést, hogy az elfogadott határozati javas
lat szellemében készült emlékiratot kivánja-e a kongresszus tárgyalni?

A kongresszus tagjai kijelentik, hogy az emlékiratot 
ismervén, felolvasottnak tekintik s azt magukévá teszik s 
elhatározzák, hogy azt a mai napon küldöttségileg gróf 
Zichy János miniszter űr és Náray-Szabó Sándor dr. állam
titkár úr elé juttatják.

9. Elnök a megjelenteknek ismételten is köszönetét mondva, 
azzal a kijelentéssel, hogy a kongresszus küldöttséggé alakul át, a 
délelőtti tanácskozást berekeszti.
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10. Elnök rövid üdvözlő beszéddel megnyitja a kongresszus dél
utáni tanácskozását. A kongresszusnak, mint küldöttségnek a minisz
tériumban tett tisztelgéséről teljes részletességgel nincs módjában be
számolni, de az tán nem is szükséges, mert a jelenlévők mindegyike 
hallotta úgy a miniszter úrnak, mint az államtitkár úrnak válaszát.

Kéri a kongresszus tagjait, hogy ha valami eszméjük és mondani 
valójuk volna, azt tárgyilagos higgadtsággal, de teljes őszinteséggel 
adják elő.

Felszólaltak: Kirschenheuter Ferenc, Szentgyörgyi Gusztáv, Simon 
József, Gönczi Gyula, Zemkó Péter, Éltes Mátyás, Herodek Károly, 
Szabó Károly, Fürj Pál, dr. Bihari Károly, Varga Béla, Váradi Zsig- 
mond, Rédiger Károly és Tar József.

Elnök a vitát, tekintettel arra, hogy a felszólalások már a tárgy- 
sorozat második pontját is érintették, berekeszti.

Ezek után a kongresszus a miniszter úr Ónagyméltó- 
ságának a küldöttséghez intézett válaszát teljes tisztelettel tu
domásul veszi, mivel azonban abban pozitív ígéret nem fog
laltatik, elhatározza, hogy a fizetésrendezés ügyét továbbra 
is napirenden tartja s e célból

I. a) határozatainak végrehajtására;
b) a gyógypedagógia tanárok anyagi helyzetének 

emelésére, illetőleg az e célból esetről-esetre szükséges 
intézkedések megtételére végrehajtó-bizottságot szervez.

II. A végrehajtó-bizottság a siketnémák-, vakok- és 
szellemileg fogyatékosok intézeteiben működő tanároknak 
öt-öt képviselőjéből, összesen tehát tizenöt tagból áll.

III. A kongresszus felkéri a siketnéma-intézeti tanárok 
országos egyesületét, a vakok budapesti állami intézetének 
és a budapesti állami gyógypedagógiai intézetnek tanári 
testületét, hogy a II. pontban emlitett öt-öt képviselőt a 
végrehajtó-bizottságba válasszák meg, illetőleg azok meg
választásáról gondoskodjanak. Továbbá arra, hogy a meg
választott öt-öt képviselő nevét a kongresszus elnökének 
jelentsék be.

IV. A végrehajtó-bizottságot alakulógyűlésre a kon
gresszus elnöke hivja egybe. Elnökét és tisztikarát a vég
rehajtó-bizottság maga választja meg.

V. Fennmarad azonban a kiküldő egyesületnek és 
testületeknek az a joga, hogy kiküldötteiket akkor, amikor 
azt jónak látják, visszahívhassák.

11. Elnök a felszólalások kapcsán elhangzott indítványokat sza
vazásra bocsátja, amelyek alapján a kongresszus a következő javas
latokat teszi magáévá:

a) A minisztérium figyelme alkalmas időben és mó
don ismételten is felhívandó arra, hogy a gyógypedagógiai 
intézetek státusa a polgári iskolák státusával szemben el
maradt.
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b) A kongresszus tagjai igyekezzenek megnyerni az 
illető kerület országgyűlési képviselőjét a gyógypedagógusok 
ügyének jóakaratú támogatására.

c) A kongresszus a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium gyógypedagógiai ügyosztályába a gyógypedagógusok 
státusából egy szakembernek szolgálattételre való berende
lését a gyógypedagógiai oktatásügy érdekében szükséges
nek tartja.

d) Az Állami Tisztviselők Országos Egyesületét a gyógy
pedagógusok ügyének hathatós támogatására a kongresszus 
felkéri.

e) A kongresszus emlékirata lehetőleg teljes szövegé
ben mentői több napilapban közzéteendő, még anyagi áldo
zatok árán is.

f )  A kongresszus végrehajtó-bizottsága lehetőleg 8 na
pon belül alakuljon meg, ennek megalakulásáig az ügyeket 
a kongresszust előkészítő bizottság intézi.

g) A kongresszus végrehajtó-bizottsága működéséről a 
gyógypedagógiai szaklapok útján tájékoztassa a nyilvá
nosságot.

h) A kongresszus, illetve a fizetésrendezési mozgalom 
eddigi költségeit a budapesti Intézetek testületéi, a jövőben 
előforduló kiadásokat pedig a gyógypedagógiai tanárok 
összessége fedezi.

i) A kongresszus az elnökségnek és a végrehajtó
bizottságnak feladatává teszi, hogy ezeknek a határozatok
nak alkalmas időben és módon érvényt szerezzen.

12. Elnök jelenti, hogy a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesü
let tisztikara táviratilag üdvözölte a kongresszust.

Köszönettel vétetik tudomásul.
13. Elnök indítványozza, hogy a M. T. Akadémia elnökségének 

a terem átengedéséért, az Á. T. 0. E. elnökségének, az 0. P. I. E.-nek 
a S. I. T. 0. E.-nek a kongressus támogatásáért mondjon a kongresszus 
hálás köszönetét s hatalmazza fel az elnökséget, hogy a kongresszus 
köszönetét táviratilag kifejezhesse.

Jegyzőkönyvi köszönet megszavazását ajánlja az elnök dr. Bihari 
Károlynak az emlékirat megszerkesztéséért, Szabadv Gézának az 
emlékirat mellékleteinek elkészítéséért, Kirschenheuter Ferencnek a 
sajtó megnyerése körül kifejtett tevékenységéért.

Indítványozza továbbá az elnök, hogy a kongresszus a sajtóval 
szemben is fejezze ki hálás köszönetét.

Az elnöki előterjesztéseket a kongresszus egyhangú 
helyeslésléssel elfogadja.

14. Elnök megköszöni a kongresszus tagjainak az iránta tanúsí
tott bizalmat; elismerését fejezi ki azért a higgadt, határozott, méltó
ságteljes magatartásért, amely a kongresszus minden tagjában meg
nyilatkozott s amely a kongresszus nagy erkölcsi sikerét lehetővé tette.
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Váradi Zsigmond a kongresszusi tagok háláját és köszönetét 
fejezi ki meleg szavak kíséretében az elnöknek önzetlen fáradozásai
ért és tapintatos, de határozott szerepléséért, amelyben a bölcsesség 
és erő oly szép öszhangban nyilvánult meg.

Ezzel az elnök a kongresszust berekeszti.
A kongresszus tagjai a himnusz éneklése után távoztak el.

K. m. f.
Fürj P ál Á kos István

a  kongresszus jegyzője. a kongresszus elnöke.
Hitelesítik:

Dr. Bihari Károly, K egler Ferenc, S k u lté ty  Lajos, K irschenheuter Ferenc,
Isten es Károly.

Napló.
(Gyorsírói feljegyz. alapján szerkesztette K irschenheuter Ferenc, a kongr. titkára.)

A kongresszus helye: a M. Tudományos Akadémia ülésterme; 
ideje: jLOlO. évi november hó 26. délelőtt 10 óra.

Ákos István, a kongresszust előkészítő bizottság elnöke:
Mélyen Tisztelt Uraim! A magyar gyógypedagógiai tanárok kon

gresszusát előkészitő bizottság nevében szivém egész melegével üd
vözlöm Önöket. Megállapítom, hogy Magyarország összes gyógypeda
gógiai intézetei részint testületileg jelentek meg, részint küldötteik 
által képviseltették magukat. Ennélfogva kijelenthetem, hogy az orszá
gos kongresszus megalakulásának semmiféle akadálya nincs. Felkérem 
a kongresszus mélyen tisztelt tagjait, méltóztassanak a megalakulásra 
vonatkozólag intézkedni.

Mlinkó István: Tisztelt kongresszus! Ajánlom, hogy a kongresz- 
szus egyhangúlag válassza meg elnökké Ákos Istvánt (lelkes éljenzés), 
alelnökké Iílis Lajost és Herodek Károlyt (lelkes éljenzés), előadóvá 
Kegler Ferencet (lelkes éljenzés), titkárokká Kirschenheuter Ferencet, 
Gönczi Gyulát és Simon Józsefet (lelkes éljenzés), jegyzővé Fürj Pált 
(lelkes ^Ijenzés).

Ákos István elnök: Azzal a kijelentéssel foglalom el az elnöki 
széket, hogy ennek a kongresszusnak minden egyes tagját az az 
érzelem hatja át, hogy itt nem tüntetés folyik felsőbb hatóságunk 
ellen, hogy itt nem bizalmatlanság nyilvánul meg sorsunk intézői iránt, 
hanem az a fájdalmas tudat jut kifejezésre, hogy anyagi ellátásunk 
fokozatos csökkenése az élet nehéz viszonyai között nem engedi meg 
azt az intenzív munkálkodást, melyet szivünk vágya szerint a szeren
csétlen fogyatékos érzékűek érdekében kifejteni óhajtanánk. Nem 
hangzatos szavak, nem az érzelmek, hanem a szomorú valóság alap 
ján óhajtjuk anyagi ellátásunk javítását, méltányos kéréseink teljesitését.

Óhajtanám és óhajtanok mindannyian, hogy a magyar gyógype
dagógiai oktatás, ez a zsenge csemete, mielőbb erőteljes fává neve
lődjék. Ennek azonban előfeltétele, hogy ne csak a csemete, hanem 
annak gondozói is rendelkezzenek a létfentartás nem bő, de szüksé
ges eszközeivel.
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A mai kongresszus feladata, hogy megállapítsa, vájjon ezek a 
szükséges eszközök rendelkezésünkre állanak-e és ha nem, megjelölje 
azt az utat, amely azok megszerzéséhez vezet. Kérem a kongresszus 
minden egyes tagját, hogy amidőn felszólalnak, felszólalásukban az 
őszinte s z ív , de egyúttal az önérzet komoly méltósága nyilatkozzék meg.

Ezzel a gyógypedagógiai tanárok országos kongresszusát meg
nyitom.

Mélyen tisztelt Kongresszus! Mindenekelőtt hálatelt szívvel és 
benső örömmel üdvözlöm körünkben mélt. gróf Batthyány Tivadart 
(hosszantartó lelkes éljenzés és taps), az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesületének elnökét, aki kegyes volt az előkészítő bizottság meg
hívásának eleget tenni és kongresszusunk jelentőségét jelenlétével 
emelni. Hálásan köszönjük Méltóságodnak a mi szerény ügyünk iránt 
tanúsított eme kiváló érdeklődését. Kérjük ez alkalommal is, hogy — 
úgy hisszük — méltányos és jogos kívánságaink kivivásában legyen 
segítségünkre nagy befolyásával és az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesülete elnökének hatalmával legyen kegyes bennünket továbbra 
is támogatni.

Szivem mélyéből üdvözlöm, az Országos Polgári Iskolai Egyesület 
kiküldöttjét, Volenszky Gyula urat (lelkes éljenzés). Köszönjük neki 
azt a baráti jobbot, amelyet megjelenésével felénk nyújt és azt baráti 
kézszoritással viszonozzuk. (Lelkes éljenzés.)

Üdvözlöm a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének 
kiküldötteit, elsősorban annak elnökét, Klis Lajos elnöktársamat, meg
köszönve neki azt az önzetlen és buzgó fáradozást, amelyet a kon
gresszus sikere érdekében kifejtett.

Egyúttal köszönöm azok megjelenését is, akik bár szorosan nem 
tartoznak az állami tisztviselők státusába, megjelenésükkel rokonérzé
süknek kifejezést adtak. Üdvözlöm az Izraelita Siketnémák Országos 
Intézetének igazgatóját, Tolnai J. Béla urat, a Vakok Wechselmann- 
féle Intézetének igazgatóját, Ádler Simon urat; a Vakokat Gyámolitó 
Orsz. Egyesület kiküldöttjét, Vitár Rezső urat. Hálás köszönetét kell 
mondanom a sajtó képviselőinek is szives megjelenésükért (éljenzés 
és taps), kérvén őket, hogy az itt elhangzottak alapján szerzett be
nyomásokat az ügy és az ügy munkásai érdekében hűen, a valóság
nak megfelelően, de támogatólag közölni szíveskedjenek.

G róf Batthyány Tivadar: Mélyen tisztelt Kongresszus! Az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesülete alapszabályainak értelmében és ren
delkezése szerint köteles felkarolni az állam alkalmazottai és tisztvi
selői összességének minden jogos és törvényes érdekeit. Az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesülete az a szervezet, amely alapszabályai
nak értelmében hivatva van az összességet képviselni és az összesség
ben az egyes brancheok, a különböző foglalkozású tisztviselői rang
ban levő alkalmazottaknak ügyeit, ügyes-bajos dolgait, kivánalmait. 
Egy szóval az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete szervezetében 
képviseli a szolidaritást és képviseli az összességét mindazon tiszt
viselői rangban levőknek, akik az államot polgári minőségben szol
gálják. Az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete e hivatásának 
természetes folyománya, hogy valahányszor oly testületek gyüléseznek,
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amelyeknek legalább is nagyobb része az állam polgári alkalmazottai 
közé sorozható és gyűlésükre ez egyesületnek vezetőségét is meghiv- 
ják, hogy vegyen részt az ő munkájukban; egyrészt, hogy ezáltal 
kifejezze szolidaritását, másrészt pedig, hogy a maga erkölcsi súlyá
val támogassa az egyes érdekköröknek igaz érdekeit. (Éljenzés.)

Ez a gondolat, amely az országos egyesület szervezésében találta 
kifejezését, indította az Önök kongresszusának előkészítő bizottságát 
arra, hogy az országos egyesületet és engem, mint annak ez idő szerint 
érdemtelen elnökét (lelkes és hosszas taps) meghívjon. Eljöttünk ide, 
az országos egyesület titkára és szerény magam, hogy eleget tegyünk 
eme kedves kötelességünknek, hogy buzdítsuk Önöket arra, hogy 
abban az irányban haladjanak e kongresszus működési körében, 
amely irányt az Önök most megválasztott tisztelt elnöke igen helye
sen, — s ha szabad ezzel a szóval élnem, — igen korrektül körülirt. 
Az állam polgári alkalmazottainak minden rétegével érintkezésben 
vagyok, a legmagasabb tisztviselőtől le egészen az ideiglenes napidijas 
hivatalszolgák testületéig és azt találtam, hogy az állam alkalmazottai
nak összessége annak a tudatában van, hogy mint a magyar állam 
szolgáinak méltóságteljesen, dignitással, de egyúttal erővel kell és 
szabad csak fellépniük. (Felkiáltások: Igaz! Ügy van!) Mi, — magam 
is tisztviselő voltam — akik tisztviselői rangban vagyunk, jól tudjuk 
azt, hogy csakis az az út áll nyitva előttünk, amelyet az Önök igen 
tisztelt Elnöke itt kifejezett.

Önök nem kívánnak méltánytalant. Önök nem kívánnak jogtalant. 
Mert tájékozódtam kívánalmaik felől. S éppen a napokban olvastam 
egyik aktiv kormányférfiúnknak a nyilatkozatát, amely akként szól, 
hogy helytelen politika lenne az és igen helytelen módja a gazdálko
dásnak, ha az állam a maga személyzetén akarna takarékoskodni. 
(Igaz! Úgy van!) Bölcs szavak ezek, amelyek csak néhány hónappal 
ezelőtt hangzottak el. És ezen bölcs szavak hatása alatt csak meg
erősödtem abban, hogy annál inkább részt veszek e mozgalomban 
megjelenésemmel, buzdításommal, mert helyes úton járnak, helyes 
dolgot cselekesznek. (Éljenzés.) A legkülönbözőbb társadalmi foglal
kozások között az első előfeltétele annak, hogy az egyes a maga 
szolgálati kötelességeit teljesítve, azokat munkakedvvel végezze, az, 
hogy a maga és övéinek anyagi exisztenciáját biztosítva lássa, hogy 
a maga és övéinek meglegyen _az, ami gondtalan életet biztosit neki; 
és akkor azt hiszem, hogy Önöknek, mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, akik igazán az emberszeretetnek legmagasztosabb nemével 
foglalkoznak, amidőn a szegények legszegényebbjeivel foglalkoznak, 
azokat nevelik, azokat gondozzák, akkor igenis van egy joguk és ez 
a joguk az, hogy anyagi viszonyaikat akként rendezze a munkaadó
juk, az állam, hogy gondtalanul élhessenek a mai drága viszonyok 
között s egyúttal, hogy az Önök anyagi viszonyai akként szabályoztas- 
sanak, amint az az Önök társadalmi pozíciójához, az Önök előkép
zettségéhez és tudásához illik. (Lelkes éljenzés és tap s)

Tájékozódva vagyok aziránt is, hogy az Önök múltjában egy 
különös processzus észlelhető. Ez a processzus az, hogy Önök, ellen
tétben a hivatalnoki vagy tanári, egyáltalán a hasonló foglalkozásúak-
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nak pszichológiájával és logikájával, ahelyett, hogy rangban tudásuk
kal párhuzamosan felfelé mentek volna, a testület rangfokozata foko
zatosan lejebb szállt. (Igaz! Ügy van!) Ezért Önöknek joguk van tisz
telt Uraim, tisztelettel, de kellő eréllyel azoktól, akiknek e tekintetben 
dönteniük kötelességük és joguk, azt kérni, hogy helyezzék Önöket 
abba a pozícióba, arra a helyre, amely az Önök tudományos előkép
zettségének, amely az Önök hivatásának megfelel és amely az Önök 
igazán magasztos hivatásában az igazság követelménye. (Lelkes éljen
zés és taps.)

Ennyit kívántam viszonzásul azokért a szives szavakért, amelye
ket az igen tiszteit Elnök Úr hozzám intézett, itt elmondani. Még 
csak annyit fűzök hozzá, hogy az Állami Tisztviselők Országos Egye
sülete azon szolidaritásnál fogva, amelynek, merem állítani, én vagyok 
egyik szerény zászlóvivője (Élénk éljenzés), szeretettel fogja az Önök 
ügyét is tárgyalás alá venni és mindent, ami méltányos és igazságos, 
magáévá is tenni. (Hosszan tartó lelkes éljenzés és taps.)

Elnök: Mélyen tisztelt Kongresszus! A felhangzó tetszésnyilvání
tásokból, azt hiszem, Öméltósága meggyőződhetett arról, hogy meny
nyire a szivünkből beszélt és mennyire találta el érzelmeink húrjait. 
Hálásan köszönjük ezt a kedves, előttünk nagyon rokonszenves meg
nyilatkozást és újból is csak azt a kérelmet intézzük hozzá, úgy is 
mint országgyűlési képviselőhöz és úgy is mint az Állami Tisztviselők 
Országos Egyesületének elnökéhez, hogy akkor, amikor annak az 
ideje elérkezik, ügyünket abban a meleg pártolásban részesítse és 
szivének azzal a melegével, érzéseinek azzal az őszinte megnyilatko
zásával támogassa, amelyekkel most azt kilátásba helyezte. (Taps.)

Volenszky Gyula: Mélyen tisztelt Kongresszus! Az Országos 
Polgári Iskolai Egyesület szívesen tett eleget annak a barátságos meg
hívásnak, amelyben bennünket részesíteni méltóztattak. Két ok kész
tetett minket az eljövetelre. Egyrészt a legőszintébb elismerés, más
részt az együttérzés, az együttmunkálkodás. A legőszintébb elismerés
sel kell, hogy adózzunk igen tisztelt kartársainknak, mert ha igaz az, 
hogy valamennyiünknek, a tanügy'minden munkásának arra kell töre
kedni, hogy tanítványának elméjét csiszolja, lelkét nemesítse és ez
által tanítványaiból becsületes munkásembereket neveljen: sokszoro
san igaz az, hogy Önök még hatványozottabb módon teszik ezt. Mert 
Önök a természet által sújtott egyénekből nevelnek igazán munkás és 
pedig nagyon is használható embereket. Önök százait, ezreit mentik 
meg az emberiségnek. Engedjék meg, mert igazán szivem mélyéből 
örvendek, hogy_ ebből az ünnepélyes alkalomból kifejezést adhatok 
annak, hogy Önöket ezért a legőszintébb, a legteljesebb elismerés 
illeti meg. De másrészt annak az együttérzésnek, annak az együtt- 
munkálkodásnak is kifejezést akarok adni, amely kell, hogy áthassa 
elsősorban az Országos Polgári Iskolai Egyesület tagjait akkor, ami
kor a gyógypedagógiai kongresszus tagjaival együtt kivánt működni. 
(Lelkes éljenzés!)

Ezzel kötelességet teljesítünk. Hisz’ a múlt hónapban felajánlott 
együttmunkálkodási jobbot meleg kézszóritással viszonozták és az 
Önök érdemes titkára volt az, Kegler barátunk, aki többször hozzám
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fáradt és kifejezte azt az Óhaját, hogy Önök együtt munkálkodjanak 
velünk. (Éljenzés.) Nem is lehet ez máskép. Méltóságos elnökünk, 
gróf Batthyány Tivadar úr — mert hisz’ ő a mi elnökünk is — is 
kifejezte azt, hogy az összes állami alkalmazottaknak együtt kell. 
érezni. Annyival inkább ki kell fejeznünk azt, hogy elsősorban azok, 
akik egy ügyet szolgálnak, Magyarország kultúrájának ügyét, nem le
hetnek külön táborban. (Igaz! Ügy van!) Nagy anomália, hogy az 
Önök fizetése idők folytán nem hogy javult volna, hanem visszafejlő
dött, nemcsak sokkal nagyobb munkát végeznek mint mi, hanem oly 
munkát végeznek, melyhez nem elég a pedagógiai tudomány: önök 
orvosok és lélekbúvárok is, amikor abból a .szegény gyermekből em
bert faragnak. Ami szakképzettségüket illeti, Önöknek legalább három
szor annyi diplomát és műveltséget kell szerezniük mint minden más, 
normális iskolában működő pedagógusnak, méltán érdemelnek tehát 
jobb elbánást és jobb fizetést, mint a polgári iskolai tanárok. De ez 
idő szerint a pénzügyi mostoha viszonyok és még inkább a mostoha 
elbánás folytán egy kalap alá vagyunk vonva. Ennélfogva igazán szi
vünk mélyéből örvendünk és valamennyiünk közös érdeke, hogy ebben 
az ügyben közösen munkálkodva érjünk el eredményt. (Éljenzés és 
taps.) Amikor isten áldását kérem ezentúl is az iskolák falain belül 
kifejtett igazán nemcsak pedagógus, hanem elsősorban humanisztikus 
munkájukra, egyúttal teljes sikert kívánok mozgalmukhoz. (Lelkes 
éljenzés és taps!)

Elnök: Köszönjük ezt a szives baráti kézszoritást, amelyet 
Yolens/.ky Gyula igazgató úr az Országos Polgári Iskolai Egyesület 
nevében tolmácsolt. Kérem őt, hogy a kongresszus nevében adja át 
üdvözletünket az egyesület minden egyes tagjának azzal a biztosítás
sal, hogy mi nem tekintjük magunkat többnek, mint amik vagyunk, 
nem kívánunk rang szerint senki fölé sem emelkedni, csak azt óhajt
juk, hogy a bennünket megillető helyet elfoglalhassuk, mert úgy 
érezzük, hogy alábbszálltunk. De azt hisszük, hogy talán sikerülni 
fog meggyőzni az intéző köröket arról, hogy mi nem ezt a helyet 
érdemeljük meg hivatásunknál fogva. Még egyszer köszönöm a szives 
üdvözlést és kérem viszonzásának tolmácsolását. (Helyeslés.)

KI is Lajos: Mélyen tisztelt Kongresszus 1 Mint a Siketnéma-Intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének ez idő szerinti elnöke, az egyesület 
nevében és megbizásából mély tisztelettel jelentem, hogy egyesületünk, 
mint erkölcsi testület, egyhangú lelkes elhatározással csatlakozik e 
kongresszusnak a munkálkodásához (Éljenzés) és annak sikere érdeké
ben a legmesszebbmenő hathatós, cselekvő munkálkodását ajánlja fel. 
Ugyancsak az egyesület megbizásából hálás köszönetét mondok annak 
az előkészítő bizottságnak, amely ennek a kongreszszusnak az elő
készítése körül máris hervadhatatlan érdemeket szerzett munkásságá
val. És végül engedjék meg mélyen tisztelt Uraim, hogy az egye
sület nevében, de a magam részéről is mély tisztelettel, szivem teljes 
melegével üdvözöljem a kongresszust és munkálkodásához sikert kíván
jak. Isten áldása kisérje az Önök munkálkodását. (Éljenzés és taps.)

Elnök: Azt hiszem, a kongresszus érzelmeit tolmácsolom, amikor ki
jelentem, hogy az itt elhangzottakat a leghálásabb köszönettel fogadjuk és
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hálás szívvel köszönjük e lelkes támogatást. Tudatában vagyunk annak, 
hogy kartársaink legnagyobb része a siketnémák intézetében működik és 
köszönjük, hogy részvételükkel óhajaink, — a parciális érdekek a közös 
érdekkel egyesülve, — mint közös megnyilvánulás jelennek meg a nagy 
nyilvánosság előtt, ez pedig feltétlenül sokkal határozottabb és nyoma
tékosabb alapot szolgáltat arra, hogy kívánságaink teljesüljenek. Újból 
köszönöm az egyesület szives közreműködését. (Éljenzés és taps.)

Felkérem az előadó urat előadásának megtartására.
Kegler Ferenc előadó: Mélyen tisztelt Kongresszus! Úgy gondo

lom, nem csalódom, ha azt hiszem, hogy az ország különböző tájai
ról való, ezen mai összegyülekezésünk célja szokatlan mindazok előtt, 
akik érdeklődésükkel ügyünket általában figyelemmel kisérik és igy 
azok előtt is, akik itteni nagyrabecsült megjelenésükkel kifejezték, 
hogy velünk együtt éreznek.

Bennünket ugyanis — akik életünket a legnemesebb embersze
retet szolgálatára szenteltük — országszerte úgy ismernek, mint ma
gasztos ügyünknek buzgó apostolait: akik — amidőn arról'van szó, 
hogy a sorstól ártatlanul sújtott embertársaink ügyének a társadalom 
támogatását megnyerjük, növendékeinket emberekké neveljük — nem 
ismerünk lehetetlent.

Úgy érzem, mélyen tisztelt kongresszus, hogy ez előkelő, diszes 
helyen sem érhet minket a szerénytelenség vádja, amidőn önérzettel 
hirdetjük, hogy mi fenséges eszmék munkásaiként, a szó betűszerinti 
értelmében vett embermentő kultúrának önzetlen, elszánt harcosai 
vagyunk. Meghódítjuk a társadalomnak fenkölt ideák iránt fogékony, 
nemesen hevülő rétegeit és áldozatkészségükért viszonzásul a ter
mészettől mostohán «sújtott gyermekeket emberi méltóságra emelve, 
munkás, hasznos polgárokként adjuk a hazának.

Ez a kongresszus az első, amelynek tartását saját anyagi ügyeink 
megnyugtató rendezése — immár halaszthatatlanul — erkölcsi köte
lességünkké tette, követőleg parancsolta.

Vajha ezen első, ily célú kongresszus egyúttal az utolsó is lenne 
s ügyünk hazai történetéből vett tárgyi adataink az igazság meggyőző 
erejével biztosítanák számunkra nehéz munkánkért kért méltányos 
javadalmazásunkat. Felmentve érzem magamat annak bizonyítása 
alól, hogy nincs életpálya, amelyen a lélek nyugalmára, a belső össz
hangra oly fokozott mértékben lenne szükség, mint a siketnémák, 
vakok és szellemileg fogyatékosak nevelésénél, oktatásánál.

Ezért szeretnék, hogy sivár anyagi gondok ne verjék békóba 
magas szárnyalásra kivánkozó lelkünket.

Mélyen tisztelt Kongresszus! Méltóztassék ezek után megengedni, 
hogy rámutassak azon vonatkozó törvényes rendelkezésekre, amelyek 
jogalapját teszik az előterjesztendő határozati javaslatnak és igy az 
annak szellemében szerkesztett emlékiratunknak is.

1. Az első hazai siketnéma-intézetnek 1802-ben Vácon történt 
szervezésekor kiadott „Legfelsőbb útasitás“ 1. §-a, úgyszintén

2. az 1813. évi hivatalos „Bestimmung dér Dieten“ (VIII. 1.) 
világosan kifejezik az intézet igazgatójának, tanárainak a középiskolai 
tanárokkal egyenlő fizetését, illetőleg rangfokozatát.
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3. Az 1885. évi XI. t.-c. az állami siketnéma-intézet, valamint 
a vakok intézeténél működő tanárok nyugdíjügyét a gimnáziumi taná
rokéval együtt, egyformán rendezte.

4. A heti kötelező órák száma nálunk is 16—18 volt.
5. Az 1893. IV. t.-c. hatálya a gyógypedagógusokra is kiterjesz

tetvén, fizetésrendezésüknek keretéül — tekintettel képzettségükre és 
rendkívül terhes, önfeláldozást igénylő működésükre — az 1897-iki 
költségvetési indokolás a tanitóképző-intézeti tanszemélyzet státusának 
keretét jelölte meg.

6. Az 1908. évi 76447. számú m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet kibocsátásakor — fizetés tekintetében — a polgári 
iskolák előtt állottunk.

7. Az 1909. évi költségvetés a gyógypedagógusok fizetésének 
rendezését, a felső nép- és polgári iskolai tanszemélyzet létszámren
dezésének mintájára Ígérte végrehajtani oly módon, hogy a VIII. 
fizetési osztály a tanárok részére is megnyittatván, az addig a IX., 
X., XI. fizetési osztályban rendszeresített állások — a XI. fizetési 
osztályban meghagyandó nehány állás kivételével — ezentúl fokoza
tosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő arányokban osz
tatnak be.

Az előadottak után elfogadásra ajánlom a következő határozati 
javaslatot:

Határozati javaslat.
A magyar gyógypedagógiai intézetek tanárainak 1910. november 

26-án Budapesten megtartott kongresszusa az előterjesztett részletes 
adatokból megállapítja:

1. hogy 1802—1892-ig, tehát kilencven esztendeig a siketnémák 
tanárai fizetés, cim, nyugdíj és szolgálati kötelezettség tekintetében 
egyenlően becsültettek a középiskolai tanárokkal;

2. hogy amikor az 1893. évi IV. t. c. hatálya a gyógypedagógu
sokra kiterjesztetett, fizetésrendezésük keretéül az 1897-iki költség- 
vetés indokolása a tanitóképző-intézeti tanszemélyzet státusának kere
tét jelölte meg, utalva arra, hogy „a fogyatékos érzékűek tanításának 
rendkívül terhes s valóban önfeláldozást igénylő ellátása, melyre 
képzettebb és megbízhatóbb tanerőkre van szükség, mint bármely 
más téren, a tanerők kedvezőbb fizetési osztályozását teljes mérték
ben indokolja“ ;

3. hogy aj nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter úr 1908. évi 76447. sz. rendelete a következő kijelentést tar
talmazza: (a fizetésrendezés tárgyában tett) „intézkedések a gyógy
pedagógusokat aránylag oly kedvező helyzetbe hozták, amilyent az 
egyéb együvé rangsorolt intézmények (polgári iskolák) tanerői a mai 
napig sem értek el“ ;

4. hogy az 1909. évi költségvetési törvény a gyógypedagógusok 
fizetésrendezésének lényegére nézve a következőket tartalmazza : „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, —
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a XI. fizetési osztályban meghagyandó néhány állás kivételével, ezen
túl fokozatosan a VIII., IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő arány
ban osztatnak be“ ;

5. hogy mindezek után az 1911. évre szóló költségvetési javaslat
a) a XI. fizetési osztálybeli állások apasztása helyett azok szá

mát 56-ról 68-ra emeli fel;
b) a VIII., IX. és X. fizetési osztályokban való megharmadolása 

elvének meg valósítása helyett az alsóbb állások számának növelésé
vel az aránytalanságot még nagyobbá teszi és

c) nem tartalmaz megnyugtatást arra, hogy az 1908-ban meg
ígért harmadolás mikor fog beterjesztetni;

6. hogy 1897-től mostanáig a legcsekélyebb javadalmazásé állá
soknak évről-évre való szaporítása folytán a gyógypedagógusok státusa 
az 1897. évi költségvetés indokolásának világos intézkedése dacára 
nemcsak a tanitóképző tanárok státusának keretében (mely már a 
VII., sőt a VI. fizetési osztályra is kiterjedt) nem fejlesztetett, hanem 
a tanügyi kormány 1908. évi 76447. sz. rendeletének megnyugtató 
kijelentése dacára, már a polgári iskolák tanszemélyzete státusának 
is javadalmazás tekintetében jóval alája sülyedt;

7. hogy a javadalmazásban való ez a fokozatos lejebbszállás, — 
kapcsolatban az évek óta egyre növekedő és immár alig elviselhető 
drágasággal — a gyógypedagógiai tanárok közt állandó nyugtalansá
got hozott létre, amely egyrészt a magyar gyógypedagógiai oktatás
ügy fejlődését, másrészt az anyagi gondok révén magát az oktatási 
eredményt is kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát nemcsak a tanárokat, 
hanem közvetve a gondjaikra bizott siketnéma, vak és gyengelméjü 
gyermekeket is ártatlanul sújtja.

A kongresszus mindezeket sajnálattal és fájdalommal, de a 
magyar állam kormányzóinak és törvényhozóinak bölcs belátására, 
jóindulatára és igazságszeretetére alapított teljes bizalommal álla
pítja meg.

Helyzetének jobbraforditása céljából a rendelkezésére álló egyet
len alkotmányos eszközt, a kérvényezés jogát igénybe veszi.

És arra kéri a tanügyi kormányt és a magyar államnak mind
azon hatalmait, akiknek kezébe a gyógypedagóiai tanárok sorsa le 
van téve:

a) méltóztassék a gyógypedagógusok fizetésügyét is rendezni az 
1897. évi költségvetési törvény által megjelölt keretben: egyelőre az 1909. évi 
költségvetési törvény ígéretéhez képest a XI. fizetési osztály megszűn
tetése és az állásoknak a VIII., IX . és X. fizetési osztályokban való 
megharmadolása által;

b) méltóztassék rendezni lehetőleg még az 1911. évi költségvetés
ben — vagy amennyiben az állam a harmadolás 100,000 korohányi 
összes kiadástöbbletét nem bírná el — legalább az 1911., 1912. és 
1913. évek költségvetésében.

Kérem a mélyen tisztelt Kongresszust, hogy e javaslatot, amely — 
bizonyára meggyőződésük szerint is — a legszigorúbb tárgyilagosság
gal, minden szertelenségtől menten javasolja anyagi ügyeink rendezé
sét — abban a reményben, hogy az ennek szellemében készült emlék
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iratunkat sorsunk hivatott intézői oly igazságos jóakarattal fogják el
bírálni, amily bizó reménységgel mi azt eléterjésztjük —. egy akarattal 
elfogadni méltóztassék. (Lelkes éljenzés és taps.)

Elnök: Felteszem a kérdést, mélyen tisztelt Uraim, hogy az elő
terjesztett határozati javaslatot el méltóztatnak-e fogadni, vagy sem. 
(A kongresszus összes tagjai: Elfogadjuk!)

Elnök: Egyhangú határozatként kimondom, hogy a kongresszus 
az előadó határozati javaslatát elfogadja.

Volenszky Gyula: Igen tisztelt Kongresszus! Azzal óhajtottam 
volna megtoldani a javaslatot, hogy az igazgatói 600 koronás műkö
dési díjnak fizetés jellege statuáltassék. Az Országos Polgári Iskolai 
Egyesület azt fogja kérni a minisztertől, hogy az 1911. évi kötség- 
vetésben mondassák ki, hogy ezek a működési pótlékok fizetés- 
jellegűek. Gróf Batthány Tivadar úr Öméltósága is meggyőződött 
afelől, hogy ez kivihető. A költségvetés a letárgyalása és szentesítése 
után törvény erejével bir. Ha abban ily értelmű fogalmazvány is 
helyet foglalna, amelyhez hasonló beiktatást a kultuszminisztérium 
már ismételten megtett, semmi nehézsége sem volna annak, hogy 
az igazgatók számára kiutalt 600 korona működési pótléknak fizetés 
jellege legyen. Ennek ugyanis az a nagy előnye volna, hogy a nyug
díjba is beszámíttatnék, ami most nem történik meg. Pénzügyi aka
dályokba ez nem ütközik, mert momentán megterheltetést az államra 
ez nem jelentene; érezhetővé csak akkor válik, ha egyikünk vagy 
másikunk nyugalomba vonul. Intézményeink azonban sokkal fiatalab
bak, semhogy tömeges nyugdíjaztatásra kilátás volna. Most momentán, 
ellenkezőleg, bizonyos haszon háramlanék az államra, mert rögtön 
50°/o-ot és 2%-ot vonnának le a fizetésjellegű pótlékból. Miután az 
egyesületünkben nekem kell intéznem ezt a dolgot, informáltattam 
magamat minden irányban. Egy akadálya volna csak ennek, de ez is 
elesik: a VI. fizetési osztályba sorozott középiskolaiaknak, akik a 
6400 koronás fokon vannak, 7000 koronáig menő nyugdíjjogosultságuk 
volt a VII. fizetési osztályban és azt nem lehet elképzelni, hogy ha 
fizetés tekintetében előbbre mentek, a nyugdíjban visszamenjenek a 
6400 koronás alapra. Effekt. dolog tehát, hogy az ő hatszáz koronájuk 
nyugdíjjogosult. Az elemi iskolai igazgatóknak az 1907: XXVI., XXVII. 
t.-c. alapján megállapított igazgatói működési pótléka ugyancsak fize
tésjellegű. Ha tehát a memorandum még nem kész annyira, hogy 
ily betoldás lehetséges, ezekre lehetne hivatkozni. Ha pedig már 
annyira kész, hogy azon változtani nem lehet, talán a küldöttség 
szónoka lesz szives ezeket szóval előadni (Helyeslés) s ezzel a memo
randumot kiegészíteni.

Elnök: Mélyen tisztelt Kongresszus! Azt hiszem, az adott hely
zetben már csak ez utóbbi forma fogadható el. Az előkészítő bizott
ság foglalkozott ezzel a kérdéssel, de ebben nem annyira fizetés- 
jellegű, mint inkább nyugdijtermészetű dolgot látott. Miután a dél
utáni kongresszuson kiküldendő végrehajtó bizottság a nyugdíjügyre 
vonatkozólag is megteszi a szükséges lépéseket, nehogy esetleg ismét 
valami — nem használom szívesen ezt a szót —; sérelem essék raj
tunk, ezt a kérdést azzal kapcsolatosan kívántuk tárgyalni. Abban



16 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 1. sz.

azonban nem látok semmi nehézséget, hogy a küldöttség szónoka 
ezt az óhajunkat, mint a kongresszus határozatát tolmácsolja Őexcel
lenciája előtt. (Helyeslés.) Ezt tehát határozatképen kimondom.

Mélyen tisztelt Kongresszus! Miután elfogadtatott a határozati 
javaslat, nem marad más hátra, mint kijelölni azt az útat-módot, me
lyen kívánságainkat illetékes helyre juttatjuk. Az előkészitő-bizottság 
abban a reményben, hogy a kongresszusnak nem lesz ellene kifogása, 
a kérvénvezés jogával kívánt élni és úgy tervezte, hogy a kongresszus 
a miniszter úr Őoagyméltósága elé a határozati javaslatban kitünte
tett pontozatok összességével megszerkesztett memorandummal fog 
járulni és hogy ezt a memorandumot Őexcellenciájának a- mai napon 
nyújtja át. Az volna a szabályszerű, ha az emlékiratot egész terjedel
mében felolvasnánk. Nem tudom, kivánják-e ézt az urak. (Felkiáltások: 
Ismerjük, itt van nyomtatásban.) Amennyiben az idő előrehaladottsá
gára való tekintettel ettől eltekinteni méltóztatnak, kijelentem, hogy 
a kongresszus az emlékiratot teljes szövegében magáévá tette és el
határozta, hogy azt küldöttségileg a mai napon átnyújtja Őexellenciájá- 
nak. (Helyeslés.) Egyúttal a kérvény egy másodpéldányát Náray-Szabó 
Sándor dr. államtitkár úr Öméltóságának is át fogjuk nyújtani. Méltóz
tatnak ebbe belenyugodni? (Helyeslés.) Ezt tehát határozatképen szin
tén kimondom. A felolvasottnak kijelentett kérvény szövege a kö
vetkező :

Nagy méltóságú Miniszter ú r! Kegyelmes Urunk!
A magyar gyógypedagógiai intézetek tanárainak 1910. november 

26-án, Budapesten tartott kongresszusa egyhangúlag hozott határoza
tával a következő alázatos kérelmet terjeszti Nagyméltóságod elé :

a) méltóztassék a gyógypedagógusok fizetésügyét is rendezni az 
1897. évi költségvetési indokolásban megjelölt keretben: egyelőre az 
1909. évi költségvetési indokolás Ígéretéhez képest a XI. fizetési osztály 
megszűntetése és az állásoknak a VIII., IX . és X. fizetési osztályokban 
való megharmadolása által;

b) méltóztassék rendezni lehetőleg még az 1911. évi költségvetésben, 
vagy — amennyiben az állam a harmadolás körülbelül 100,000 koro- 
nányi összes költségtöbbletét egyszerre nem birná el — legalább az 
1911., 1912. és 1913. évek költségvetésében.

Alázatos kérelmünk megokolására legyen szabad mély tisztelettel 
előadnunk a következőket:

I. a) Az „Instructio Pro Directione Regii Surdo-Mutorum Insti- 
tuti Vaciensis Altissime praescripta“ fizetésügyünket ekép szabályozza:

1. §. „De Statu Personali et Salariaii“ d. et e. Blni Saeculares 
Professores, quorum primus Anni 450 f. altér 400 f. Salaris uterque 
gratuito hospito pro Se, non vere pro Uxoribus, vei Prolibus, et foca- 
libus Lignis pronisis, quorum Structio Segnetur Sub c.

f. Adiunctus Prot'essorum habebit Annue 200 f. gratuitum hos- 
pitium et intradomalem Victum, denique liberam Lignationem, obliga- 
tionis, Verő ejusdem futurum Professores Supplere et Artem graphi- 
dis Alumnis Surdo-Mutis Tradere“. (Ezt az „Instructio“-t I. FERENCZ
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király képviseletében és nevében Alraássy Antal királyi biztos irta alá 
és pecsételte meg 1802. augusztus 14-én).

b) Az 1813-ban nyomtatásban kiadott hivatalos „Bestimmung 
dér Diaeten“ (VIII. lapján) a siketnéma-intézeti igazgatót éppúgy, mint 
a gimnáziumi „Local-Direktor“-t a IX.-, a siketnéma-intézeti „profes- 
sor“-okat éppúgy, mint a gimnáziumi „professor“-okat a XI. osztályba 
sorozza. E „Bestimmung“ szerint volt még XII. osztály is: a siket
néma-intézeti tanárok nem az utolsó, hanem az utolsó előtti osztály
ban voltak.

c) Az 1885. évi XI. t.-c. az állami siketnéma-intézeti tanárok 
nyugdijügyét a gimnáziumi tanárokéval együtt és egyformán rendezte, 
30 kötelező szolgálati évvel.

d) Heti óráink száma mindig éppúgy, mint a gimnáziumi tanároké : 
16—18 volt.

Tehát fizetés, cim, nyugdíj és szolgálati kötelezettség tekintetében 
majdnem egy évszázadig egyenlően becsültettünk a gimnáziumi taná
rokkal.

II. Amikor az 1893. évi IV. t.-c. hatálya a gyógypedagógusokra 
kiterjesztetett, a gyógypedagógusok fizetésrendezésének keretéül az 
1897-i költségvetési indokolás a tanitóképző-intézeti tanszemélyzet sta
tusának keretét jelölte meg. Utalva arra, hogy „a fogyatékos érzékűek 
tanításának rendkívül terhes s valóban önfeláldozást igénylő ellátása, 
melyre képzettebb és megbízhatóbb tanerőkre van szükség, mint bár
mely más téren, a tanerők kedvezőbb fizetési osztályozását teljes 
mértékben indokolja.“

1897-ben tehát a költségvetési indokolás a fizetés szempontjából a 
tanitóképző-intézeti tanárokkal állított egy vonalba minket.

III. Az 1908. évi 76447. sz. közoktatásügyi miniszteri rendelet a 
következő kijelentést tartalmazza: (a fizetésrendezés tárgyában tett) 
„intézkedések a gyógypedagógusokat aránylag oly kedvező helyzetbe 
hozták, amilyent az egyéb, együvé rangsorolt intézmények (polgári 
iskolák) tanerői a mai napig sem értek el.“

1908- ban tehát a tanitóképző-intézetekről nem tétetik ugyan em
lítés, de fizetés tekintetében a polgári iskolák előtt átltunk.

ÍV. Az 1909. évi költségvetési indokolás a gyógypedagógusok 
fizetésrendezésének lényegét a következőkben vázolja: „. . . . figyelem
mel a rendszeresített állások közötti aránytalanságra és az általános 
drágaságra, a gyógypedagógiai intézeteknél sem zárkózhattam el a 
tanítói állások méltányos arányosítása elől. A felső nép- és polgári 
iskolai tanszemélyzet létszámrendezésének mintájára, itt is több évre 
felosztottan tervezett rendezés lényege az, hogy a rendes tanítók szá
mára megnyittatik a VIII. fizetési osztály és az 1909. évi költségvetés
ben megállapított létszámot véve alapul, — az eddig a IX., X. és XI. 
fizetési osztályban rendszeresített állások — a XI. fizetési osztályban 
meghagyandó néhány állás kivételével, ezentúl fokozatosan a Vili., 
IX. és X. fizetési osztályokba egyenlő arányban osztatnak be.“

1909- ben tehát a fizetés szempontjából a polgári iskolai tanárok
kal kerülünk egyenlő elbírálás alá.

V. Az állami költségvetésekben a tanítóképzőknél, a gyógypeda-

Fh lU á
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gógiai intézeteknél és a polgári iskoláknál szervezett állásokat szám 
szerint a következő táblázat tűnteti fel: (Ugyanezt az 1. sz. grafikon 
szemlélteti.)

Év

A tanítóképzőknél 
szervezett

A gyógyped. intéze
teknél szervezett

A polgári iskolák
nál szervezett

XI. X. IX. VIII. VII. VI. XI. X. IX. VIII XI. X. IX. VIII.
f iz é t é s i s z t á ly ú á 11 á s ok s z á m a

1897. 25 28 59 34 5 19 14 16 2 144 514 61
1898. 25 30 55 41 5 — 23 15 16 2 144 544 61 —
1899. 16 39 55 39 5 — 29 15 16 2 144 556 61 —
1900. 14 48 46 36 5 — .29 15 13 4 108 559 120 —
1901. 10 52 40 40 7 — 29 20 15 6 98 539 180 —
1902. 10 52 34 44 9 — 32 24 15 6 98 539 220 —
1903. 22 69 42 59 12 — 36 28 21 6 98 579 220 —
1901. 25 81 46 67 12 — 39 30 23 6 98 614 220 1
1905. 25 86 51 72 12 —„ 48 30 23 6 98 615 264 1
1906. 25 91 57 72 12 — 51 33 27 7 98 614 298 1
1907. 25 68 68 84 12 — 51 38 32 8 98 579 384 1
1908. 25 49 79 92 12 — 56 43 32 8 98 550 475 1
1909. 11 25 87 86 33 1 56 47 38 8 98 555 488 50
1910. 11 25 87 86 33 1 56 47 38 8 98 555 488 50
1911. 9 25 94 79 44 4 68 52 38 13 98 592 463 113

Az 1897—1911. évi állami költségvetésekben a tanítóképzőknél, 
a gyógypedagógiai intézeteknél és a polgári iskoláknál szervezett 
állásokat százalékokban az alábbi táblázat mutatja: (Ugyanezt a 2. sz. 
grafikon szemlélteti).

A tanitóképzőknél 
szervezett

A gyógyped. intéze
teknél szervezett

A polgári iskolák
nál szervezett

XI. X. IX. | VIII.| VII. | VI. XI. 1 X. I IX. IVIII. XI. I X. IX. IVIII.
fizetési, osztályú állások százalékokban kifejezve

1897. 16-5 18-5 391 22-5 3-4 372 27-6 319 39 200 71-5 8-5
1898. 16-0 19-2 35-2 26-3 3'3 — 411 26-8 28-6 3-5 19-2 72-7 8-1
1899. 10-4 25'4 35-7 25-5 3-0 — 46'8 24-2 258 32 18-9 729 8-2 —

1900. 7-6 32-9 31-5 24-6 3-4 — 47-6 24-6 21-3 6-5 13-6 71-0 15-4 —

1901. 6-7 34-9 269 268 47 ----.. 41'4 28-6 21-4 86 11-3 66-0 22-7
1902. 6-7 34-9 22-8 29-6 6-0 — 400 300 225 7-5 110 64-6 24-4 —

1903. 108 34-3 201 28-9 5-9 — 39-6 30-8 231 6-6 110 64-5 24-5 —

1904. 10-8 351 199 290 5-2 — 30-8 30-6 23-5 61 10-5 65-3 23-6 01
1905. 10-4 35-3 19-9 295 4-9 — 44'6 27-9 21-4 61 10-0 62-9 270 o-i
1906. 9-7 364 231 251 57 — 48 2 280 22-9 5-9 97 60-7 295 o-i
1907. 9 8 265 26-4 326 47 — 39 6 29-5 24-8 6-2 9-2 54-6 36-1 01
1908. 97 191 30-8 35-7 4-7 — 40-4 30'9 23-0 5-7 8-6 49-0 42-3 o-i
1909. 4-5 10-3 35 8 35-4 13-6 0-4 37-5 31-5 26 0 5-0 81 45-8 41-9 4-2
1910 45 10-3 358 35-4 136 0-4 375 31 5 26-0 50 8-1 45-8 41-9 4-2
1911. 3-5 9-8 36-9 310 17-2 1-6 39 8 30-4 222 7-6 7-7 46-7 36-6 9-0

Megállapítható e táblázatokból: — hogy 1897-ben a gyógypeda
gógusok fizetésrendezése a VIII. fizetési osztály megnyitásával tényleg 
a tanítóképzők által alkotott keretben indult;
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— hogy a XI. fizetési osztályban szervezett állások szám szerint 
is, százalék szerint is, úgy a tanítóképzőknél, mint a polgári iskolák
nál a minimumra csökkentek; — ellenben e legcsekélyebb javadalma
zásit állások a gyógypedagógia intézeteknél szám szerint is, százalék 
szerint is rendszeresen emelkedtek;

— hogy az 1911. évre szóló költségvetési javaslat is a XI. fize
tési osztályú állások apasztása helyett (ami az 1909. évi költségvetési 
indokolásban igértetett (v. ö. IV. pont), azok számát 56-ról 68-ra, 
százalékát 37'5 százalékról 39~8 százalékra emeli fel;

: — hogy az 1911. évi költségvetési javaslat a VIII., IX. és X. 
fizetési osztályokban való megharmadolás elvének megvalósítása he
lyett az alsóbb (XI. és X. fiz. oszt.) állások számának növelésével az 
aránytalanságot még nagyobbá teszi;

— hogy 1897-től 1911-ig a legcsekélyebb javadalmazási; állá
soknak évről-évre való szaporítása folytán a gyógypedagógusok státusa 
az 1897. évi költségvetési indokolásban kifejezésre jutott elv dacára 
nemcsak a tanitóképző tanárok státusának keretében (amely már a 
VII, sőt a VI. fizetési osztályra is kiterjed) nem fejlesztett; sőt a tan
ügyi kormány 1908. évi 26447. sz. rendeletének megnyugtató kijelentése 
dacára, a polgári iskoláknál előnyösebb helyzetben sem hagyatott meg, 
hanem ma már a polgári iskolák tan személyzete státusának is java
dalmazás tekintetében jóval alája sülyedt.

VI. Hogy a státusrendezésre 1911-ben a személyi javadalmazá
soknak hány százaléka fordittatnék, azt mutatja a következő táb la:

Az in tézm ény neve

Személyi
javadalma

zások
összege

K

Státus
rendezésre

forditott
összeg

K

A személyi 
javadalmazás
nak a státus

rendezésre 
forditott °/o-a

Gyógypedagógiai intézetek . . . 674,219 5,690 0’84<>/o
Polgári iskolák ............................... 4.329,425 41,360 0'95%
Középiskolák................................... 6.106,608 85,250 1 -390/0
Felső kereskedelmi iskolák . . . 712,880 7,980 1 -120/0
Tanítóképzők................................... 1.374,618 23,870 1 -730/0

Ez a táblázat világítja meg legközvetlenebbül fizetésügyünk 
mostoha állapotát. Az oktatási ágak között státusunk kapta aránylag 
a legkisebb összeget rendezésre, pedig, mint az V. alatti táblázatok
ból kitűnik, a rendezésre mi vagyunk leginkább rászorulva. Ilyen 
ütemben 20 évig is eltartana a gyógypedagógusok státusredezése.

VII. Az 1911. évi költségvetési javaslat adatai szerint a gyógy-
pedagógusok á tlag fize tése ........................................................ 2,380 K,
a tanitóképző tanárok átlagfizetése........................................  3,733 „
a polgári iskolai tanszemélyzet átlagfizetése.........................  2,823 „
lenne.

Ezzel szemben legyen szabad bemutatnunk egy pár külföldi 
példát; csak azokat, amelyekre nézve megbízható adatokat sikerült 
kapnunk.
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H ol?
A siketnémák 
intézeteiben

A vakok 
intézeteiben

Szellemileg
fogyatékosok
intézeteiben

a tanárok javadalma koronákban

Franciaország’*') . . . 2865- _ _
Poroszország . . . . 2464—5890 2880-5760 —6900
B e r l i n ......................... 2827—7068 — —5700
Bajorország . . . . 2515-5796 3000-5520 —5600
H a m b u rg .................... 34 1 6 - — -5 9 0 0
B rem en......................... — — -6 0 0 0
H a l l .............................. — 2880-5040 —

L eipz ig ......................... — — —7200

J e g y z e t

*) Szolgálati 
idő 30 év

Tehát a műveli külföldön maga a kezdő fizetés nagyobb nem
csak a mi kezdő fizetésünknél, hanem a mi átlagfizetésünknél is. A 
kezdőfizetés ott a mi kezdőfizetésünk (1400 K) kétszeresénél is nagyobb.

VIII. A gyógypedagógiai státus fizetésbeli előrehaladását egyé
nenként és egészében a 3. számú grafikon ábrázolja és érthetően 
szemlélteti:

hogy a gyógypedagógusok állami szolgálatuk megkezdése előtt 
átlag 3—5 éven át működnek a gyakorlati tanítás terén és foglalkoz
nak elméleti előkészüléssel;

hogy a gyógypedagógusok fizetésügye az egyének előléptetési vi
szonyai tekintetében is szemmel láthatólag visszafejlődött.

Van közöttünk nem egy, aki 32—33 éves korában kerül a X. 
fizetési osztályba. Aminek az állam szempontjából is káros következ
ménye, hogy státusunkban a 28-ik életéven felüliek közül 25%-a nőt
len ember. A csekély javadalmazás miatt státusunknak ily nagy része 
van elzárva a családalapítástól.

*

Az alázattal előadottak teljesen megvilágítják javadalmazásunk 
sülyedésének, a magyar közoktatás többi ágazataihoz mért lejebb- 
szállitásának és külföldi kartársainkéhoz viszonyított alacsonyságának 
a képét.

Ám, ha őszinték akarunk lenni, nem hallgathatjuk el, hogy a 
javadalmazásban való ez a lejebbszállás — kapcsolatban az évek óta 
egyre fokozódó és immár alig elviselhető drágasággal — a gyógy
pedagógiai tanárok közt mélyreható nyugtalanságot hozott létre. Oly 
fokú nyugtalanságot, amely a magyar gyógypedagógiai oktatásügy 
fejlődését, sőt az anyagi gondok révén magát az oktatási eredményt 
is kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát a javadalmazásban való lejebb
szállás nemcsak a tanárokat, hanem közvetve a gondjaikra bízott siket
néma, vak és gyengeelméjű gyermekeket is ártatlanul sújtja.

Tisztán áll előttünk helyzetünknek képe. És segíteni a magunk 
erejével nem tudunk rajta. Helyzetünk jobbraforditása céljából azért 
vesszük most igénybe a rendelkezésünkre álló egyedüli alkotmányos 
eszközt: a kérvényezés jogát.
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Kegyelmes Urunk!
A fogyatékos érzékitek első magyar intézetét annak halhatatlan 

emlékű alapitója. I. FERENCZ király, az intézet „Instructio“-jában 
királyi pártfogásáról biztosította.

Arra nézve pedig, hogy Őfelsége felelős miniszterei fizetésünk 
tekintetében miként vélekedtek, a fent előadottakon kivid idézzük 
még Excellentiád nagynevű elődjének, Trefort Ágostonnak 1880-ban 
az országgyűlés elé terjesztett jelentéséből a következőket:

„Oly végből, hogy a siketnémák intézete tanári testületé ember
baráti nehéz feladatát buzgón teljesíthesse, méltányos, hogy az erkölcsi 
elismerésen kívül életfentartási gondoktól szabadulva, anyagi tekintet
ben oly helyzetbe juttattassék, mely lehetségessé teszi, hogy a taná
rok minden idejüket kizárólag a siketnémák nevelésére és oktatására 
szentelvén, ne kényszerittessenek más, kevésbbé terhes feladattal járó 
s mellette jobban díjazott tanári állomások elnyerése után vágyódni, 
s azt, ami az intézetben el nem érhető, az intézeten kivül keresni.

Eltekintve a siketnémák külföldi intézeteinél rendszeresített ma
gas fizetésektől, s csak arra figyelve, hogy a bécsi hasonló intézetnél 
a tanárok fizetései az állami középtanodáknál alkalmazott tanárokéival 
egyenlősittettek és jelenleg is magasabbak, mint azon illetmények, 
melyek a váci siketnéma-intézet tanári kara részére az 1880. évi költ
ségvetésben előirányoztattak“ . —

1880-ban tehát maga az akkori miniszter keveselte a költségvetés
ben 'előirányzott fizetéseket.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy ha kétségbeejtő helyzetünket 
Excellentiád megismerte: bölcs belátása, jóindulata és igazságszere- 
tete folytán ma Excellentiád fogja keveselni az 1911. évi költségvetési 
javaslatban a gyógypedagógusok részére előirányzott fizetéseket.

Teljes bizalommal kérjük Excellentiádtól sorsunk jobbrafordítását'. 
Nemcsak a magunk, hanem közvetve a magyar gyógypedagógiai okta
tásügy, tehát részben a magyar kultúra javára is kérjük.

A magyar gyógypedagógiai intézetek tanárai 1910. november hó 
26-án Budapesten tartott országos kongresszusának megbízásából

Nagyméltóságodnak,
Kegyelmes Urunknak 

mély tisztelettel
legalázatosabb szolgái:

Á kos István sk.
a kongresszus elnöke.

*
K rinschenheuter F eren c sk.

a kongresszus titkára.

Elnök: Kíván még valaki szólani? (Nem!) Amennyiben senki 
sem kíván szólani, Isten áldását kérve kongresszusunk működésére, 
a megjelenteknek megjelenésükért hálás köszönetét mondva, a dél
előtti tanácskozást azzal a kijelentéssel, „hogy a kongresszus küldött
séggé alakul át és azonnal felvonul Őexcellenciájához, bezárom. 
(Élénk éljenzés és taps.)
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(A kultuszminisztériumban 12 órakor előbb gr. Zichy János vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr, azután dr. Náray-Szabó Sándor állam
titkár úr fogadta a kongresszus küldöttségét.)

A miniszter úrhoz a küldöttség vezetője a következő beszédet intézte:
Ákos István: Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes Urunk! 

A gyógypedagógiai intézetek tanárai országos kongresszusának hatá
rozata értelmében jelentünk meg Nagyméltóságod előtt. Nem az 
elkeseredés lázongásával jelentünk meg, hanem azzal az őszinte bi
zalommal, amellyel a gyermek fordul szerető atyjához, akinél tudja, 
hogy aggodalmai megértő szívre s megértő, szerető s z ív  megnyilatko
zásában megnyugvásra találnak. Kegyelmes Urunk! A gyógypedagó
giai intézetek fejlődése óriási arányokban haladt előre a közoktatás- 
ügyi kormány kegyes gondoskodása folytán. Talán hivalkodás nélkül 
mondhatjuk, hogy ez átalakulási folyamatból mi is kivettük a magunk 
szerény részét. A gondjainkra bízott gyermekeket szivünk lelkesedésé
vel neveltük, a társadalmi akciókat ébren tartottuk és iparkodtunk 
mindazokat a tényezőket megnyerni, amelyeknek közös együttműkö
dése a sikert biztosítja. Fájdalommal kell azonban jelentenünk Kegyel
mes Urunk, hogy akkor, amikor mi ily lelkes buzgalommal fáradoz
tunk a közjó érdekében, a nyomasztó anyagi helyzet bizonyos nyug
talanságot keltett bennünk; annyival inkább, mert az 1911. évi költ
ségvetési előirányzat némileg mostohán bánt velünk. Kegyelmes Urunk! 
Az 1909. évi költségelőirányzat indokolása kilátásba helyezte azt, 
hogy a legalsóbb fizetési fokozat ránk nézve megszűnik és a többi 
fokozatba arányosan fognak az állások beosztatni. Az 1911. évi költ
ségelőirányzat pedig ezzel ellentétben, a XI. fizetési osztályban al
kalmazottak számát szaporította. Azt hiszem, nem méltánytalan az 
a kérésünk, amit Nagyméltóságodhoz intézünk, hogy tekintettel arra, 
hogy mielőtt valaki a mi pályánkra jön, előzetesen hoszszabb szol
gálati időt tölt el másutt, méltóztassék a XI. fizetési osztály meg
szűntetését a közel jövőben elrendelni. Másrészt kilátásba helyez
tetett az is, hogy létszámunk a X., IX. és VIII. fizetési osztályokban 
megharmadoltatik, illetve, hogy az állások ez osztályokban arányosan 
osztatnak be. Sajnosán látjuk, hogy az idei költségvetés indokolásá
ban erre vonatkozólag semmiféle határozott ígéret nincs, A kongresz- 
szus nevében és megbízásából mindnyájunk nevében arra kérem 
Nagyméltóságodat, méltóztassék fontolóra venni a mi szerény kérel
münket és méltóztassék, amennyire csak lehetséges, intézkedni aziránt, 
hogy az állások a VIII., IX. és X. fizetési osztályban megharmadol- 
tassanak. Egyúttal még a mai kongresszusból kifolyólag azt a tiszte
letteljes kérelmet is bátorkodunk Nagyméltóságodhoz intézni, hogy 
az igazgatói pótlékokat személyi természetitekké méltóztassék átvál
toztatni, hogy azok a nyugdíjba is beszámíthatók legyenek.

Kegyelmes Urunk! Amikor mi az iskola küszöbét átléptük, el
feledkeztünk arról, hogy* emberek is vagyunk. A gondjainkra bízott 
gyermek érdekét tartva szem előtt, csak nevelők, oktatók voltunk. 
Kérjük Nagyméltóságodat, tekintse meglehetősen sanyarú helyzetün
ket, méltóztassék bölcs belátásával intézkedni és lehetővé tenni, hogy 
a jövőben,, amikor átlépünk azon a küszöbön, ne kelljen mást érez-



1. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 23

nünk, mint azt, hogy nevelők vagyunk és ne kelljen arra gondolnunk, 
hogy emberek is vagyunk. Mély tisztelettel átnyújtom Nagyméltóságod- 
nak a kongresszus kérvényét, illetve emlékiratát annak mellékleteivel 
együtt, kérvén, hogy azt szives figyelmére méltatni kegyeskedjék.

G róf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter: Mélyen 
tisztelt Uraim! Köszönöm, hogy szívesek voltak hozzám személyesen 
elfáradni és hogy előadták kívánságaikat, amelyekről egyébként ne
kem úgy is tudomásom van. Hisz van itt a minisztériumban rajtam 
kivül még egy igen jó barátjuk, aki az Önök érdekét igazán a szi
vén hordja és ez Náray Szabó Sándor államtitkár úr, aki igazán, 
mondhatom, minden rendelkezésre álló idejét a gyógypedagógiának 
és az Önök személyes érdekeinek szenteli és aki azokat a legteljesebb 
mértékben magáévá tette. E tekintetben tehát legyenek megnyugodva, 
hogy amint itt mindenkor előzékenységre találtak a múltban, úgy 
előzékenységet fognak találni a jövőben is. Én, mélyen tisztelt Uraim, 
teljes tudatában vagyok azon misszió fontosságának, amelyet Önök 
teljesítenek, mint gyógypedagógusok. Tudom, hogy rendkívüli szolgá
latot tesznek a társadalomnak és az államnak. És éppen ezért ezt 
méltányolni is akarom, méltányolni is fogom. Legyenek meggyőződve, 
hogy e kéréseket, amelyeket most részletezni nem akarok, mert arra 
nincs mód és alkalom, azoknak egész komplexumát tanulmány tár
gyává fogom tenni és azon leszek, hogy azok az Önök javára lehetőleg 
teljesittessenek. (Lelkes éljenzés.) Legyenek meggyőződve, hogy engem 
a legnagyobb jóindulat és jóakarat fog vezetni az Önök ügyeinek mér
legelésénél, megbirálásánál és elintézésénél. (Lelkes éljenzés és taps.)

Dr. Náray Szabó Sándor államtitkár úr előtt a kongresszus veze
tője a következőkép szólt:

Ákos István: Méltóságos Államtitkár Úr! A gyógypedagógiai 
intézeti tanárok országos kongresszusa mély tisztelettel jelenik meg 
Méltóságod előtt, hogy szerény kérését előterjessze. A Kegyelmes úr 
az imént kegyes volt meghallgatni a mi aggodalmainkat és mint 
szerető atya válaszolt nekünk, hogy amennyire lehetséges, a mi óhaj
tásunkat teljesíteni fogja. Méltóságod előtt feleslegesnek tartjuk, hogy 
a mi ügyünket vázoljuk. Hisz ha valaki, úgy Méltóságod ismeri a mi 
állapotainkat, hisz ismeri mindnyájunkat, mondhatni, személyesen, de 
ismeri valamennyiünk működését is. Éppen a miniszter úr Őnagy- 
méltóságától hallottuk, hogy Méltóságod mily nagy szeretettel foglal
kozik ügyeinkkel s ezt mi hosszú évtizedeken keresztül tapasztalhat
tuk is. Amikor Méltóságodat arra kérjük, hogy az Őnagyméltóságának 
átnyújtott kérvényben foglaltakat fontolóra venni és amennyire lehet
séges, azokat a nem követeléseket, csak óhajtásokat lehetőleg teljesí
teni méltóztassék, azt hiszem, Méltóságos Uram, ez nem szerénytelen
ség. Méltóztassék a gyógypedagógia ügyének az érdekét továbbra is 
szivén viselni. Méltóztassék figyelembe venni azt, hogy közöttünk 
igen sokan vannak, akik előrehaladottabb korban jöttek e pályára és 
akiknek nagyon fájdalmasan esik, hogy hosszabb szolgálati idő után 
is nem tudni mennyi időt lesznek még kénytelenek eltölteni a ma 
még érvényben levő legutolsó fizetési fokozatban. Amidőn kérvényünk, 
illetve emlékiratunk egy példányát szerencsém van tisztelettel átnyuj-
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tani, kérjük Méltóságodat, méltóztassék ügyünket bölcs belátásával, 
jó szivével és jóakaratával támogatni.

Dr. Náray Szabó Sándor államtitkár: Mélyen tisztelt Uraim! 
Köszönöm azt a bizalmat, amellyel ügyes-bajos dolgaikban hozzám 
fáradni szívesek voltak. Szónokuk volt szives hangsúlyozni azt, hogy 
én az uraknak úgyszólván mindegyikét személyesen is ismerem, ügyü
ket pedig nemcsak hogy ismerem, hanem abban a szerencsés hely
zetben vagyok, hogy a gyógypedagógia ügyének fejlesztéséből én 
is kivettem részemet. (Éljenzés.) Kedves kartársaimmal a gyógypeda
gógia ügyeinek élén mindig szívesen munkálkodtam és iparkodtam 
eljutni oda, amit ma már elértünk, hogy más modern államok gyógy
pedagógiai oktatás módjait nemcsak meghonosítottuk, hanem meg
győződésem szerint azokat bizonyos tekintetben túl is szárnyaltuk. 
(Igaz! Ügy van!) Mélyen tisztelt Uraim! Hogy ez sikerült, ez nagy
részt az Önök szeretetteljes és odaadó munkájának tulajdonítható, 
mert a nélkül ezt az eredményt el nem érhettük volna. Munkássá 
guk eredményeképen Önöknek bizonyára igényük van arra is, hogy 
az Önök munkássága kellően honoráltassék. A magam részéről, jól 
tudják, eddig is mindig azon voltam, hogy az Önök jogos és méltá
nyos igényei kielégítést nyerjenek. Hiszen én voltam az, aki a tanerő
képzés szervezése alkalmával módját ejtettem annak, hogy a polgári 
iskolák tanítóival egy rangba helyeztessenek és az Önök sorsa az 
övékéhez köttessék. Hogy, tisztelt Uraim, sajnos, nem sikerült nekem 
abban a tempóban megvalósítani az Önök kívánságait, amelyben az 
a mai drágasági viszonyok között különösen indokolt és méltányos 
volna, az nem csupán az Önök sérelme, hanem az állami tisztviselők 
egészének a sérelme és ez összefügg az állam sanyarú pénzügyi hely
zetével, amelyen reméljük, idővel a pénzügyminisztérium és _a kor
mányzat bölcsessége segíteni fog. Addig pedig arra kérem Önököt, 
tisztelt Uraim, legyenek szívesek türelemmel lenni és legyenek meg
győződve arról, hogy mi kérelem nélkül, hivatalból is módját keres
sük mindig annak, hogy az Önök sorsát javíthassuk és az Önök jogos 
és méltányos igényeit kielégíthessük. Legyenek irányunkban bizalom
mal és én biztosítom Önöket, hogy továbbra is ugyanabban a szere- 
tetben és jóindulatban fogom ügyüket részesíteni, amelyben eddig 
részesítettem. (Éljenzés.)

HIVATALOS RÉSZ.
Egyesületünk Budapesten, a siketnémák áll. intézetében novem

ber 25-én választmányi, 26-án pedig rendkívüli közgyűlést tartott elnö
künk : Klis Lajos vezetésével.

A választmányi gyűlésen részt vettek: Borbély Sándor, Nagy Péter, 
Mlinkó István és Szotfrid József választmányi tagok, Kegler Ferenc 
titkár, Szentgyörgyi Gusztáv jegyző, Völker József pénztáros és Gönczi 
Gyula szerkesztő, továbbá mint vendégek: Horváth István, Simon Jó
zsef, Lázár Pál, Hobler Rezső, Vas János, Schaeffer Mátyás, Ábrahám 
János, Puha László, Istenes Károly és Vatter Ferenc egyesületi tagok.
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Gácsér József alelnök és Klug Péter választmányi tag bejelen
tették elmaradásukat.

I. Az elnök ismertetése alapján tudomásul vette a választmány 
a gyűlés összehívásának szükségességét oly célból, hogy egyesületünk
nek — mint számot tevő erkölcsi testületnek — a másnapi gyógy
pedagógiai tanárkongresszuson méltó módon való részvétele megálla- 
pittassék és az ott nyilvánítandó egységes állásfoglalás megállapítására 
mód és alkalom adassék.

A bejelentések alapján tudomásul vette a választmány, hogy
a) Adler Simon, Tóth Zoltán és Eötvös László értesit- 

tettek a rájuk vonatkozó választmányi határozatokról;
b) a 24-i választmányi gyűlésen felvett 10 új taggal 

közöltetett az idevonatkozó határozat; részükre egy-egy 
példány alapszabály küldetett; az egyesületnek és a lapnak 
támogatása figyelmükbe ajánltatott;

c) Bartha Pál, a „Nemzeti Iskola“ főszerkesztője cim- 
kérdésünk használatára vonatkozólag megnyugtató kijelentést 
tett, s hogy erről a temesvári kartársak külön értesítést kaptak;

■ d) a szeptember 24-i gyűléseinkről a lapok értesítést 
kaptak, s figyelmüket a mostaniakra is felhívtuk;

e) az állami költségvetést egyesületünk számára meg
szereztük ;

f )  kérésünkre a középiskolai tanáregyesület kongresz- 
szusuk naplóját és kiadványait meg fogja küldeni;

g) a szeptember 24-ki rendkívüli közgyűlés határozata 
értelmében a tanári testületeket felkértük képviselőiknek 
ügyünk támogatására való megnyerésére;

h) az Országos Polgári Iskolai Egyesület együttes mun
kára szólította egyesületünket, s hogy e felszólítás alapján 
Volenszky Gyula igazgatóval, mint a nevezett egyesület 
érdemes titkárával személyesen érintkezésbe léptünk, elhatá
rozza, hogy: egyesületünk örömének ad kifejezést, az egy
öntetű munkásságot szükségesnek látja, s jövőre is fentartja.

II. A titkár — ismertetvén a gyógypedagógiai kongresszus előz
ményeit és az előkészítő bizottság felkérésére egyesületünknek az 
előmunkálatokban való közrernunkálkodását: rámutat arra, hogy a 
szept. 24-ki ily tárgyú határozatunk összeegyeztethető a kongresszus 
céljával — jelenti, hogy egyesületünk a kongresszusra meghivatott. 
Ismertetvén továbbá a kongresszusi határozati javaslat és az annak 
alapján készült emlékirat —

elhatároztatott, hogy mindkettő módosítás nélkül, egy
hangú elfogadásra ajánltassék a rendkívüli közgyűlésnek.

A titkár ismertetvén a kongresszusnak — az elökészitő bizottság
tól tervezett — lefolyását:

a választmány kívánatosnak tartja, hogy ne egy, hanem 
három titkár választassák, akik közül egyik lapunk szer
kesztője legyen.

A titkár előterjesztése alapján hozzájárul a választ
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mány a kongresszus 15 tagú végrehajtó bizottságának meg
alakítására vonatkozó azon javaslathoz, melynek értelmé
ben azon bizottságba öt tagot egyesületünk fog küldeni, 
akik, hogy működésükről beszámoljanak, a választmányi 
gyűlésekre meghivandók lesznek.

Tagokul küldetnek: Istenes Károly és Simon József 
budapesti, Vatter Ferenc és Záborszky Árpád váci tagok, 
végül az egyesület titkárja.

III. Új rendes tagokul felvétettek:
1. Ürmösy Jenő Kolozsvár, Nagy Péter és Kábán József 

ajánlására;
2. Molnár Antal Debrecen, Gácsér József és Govrik 

Béla ajánlására;
3. Fehérvári Sándor és
4. Jónás A. Jenő Kecskemét, Németh László és Gönczi 

Gyula ajánlására.*
IV. A pénztáros jelentését — mely szerint az 1910. junius 28-án 

a közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint előirányoztatott a 
folyó évre:

Bevétel.................................................................  2479 K. 80 f.
Kiadás........................................ 2160 „ 20 „

Maradék : 319 K. 60 f.
A pénztári mérleg ez idő szerint a következő:

B E V É T E L :
1. Bevétel tagsági d i j a k b a n .........................  563 K. 08 f.
2. Bevétel előfizetési d i j a k b a n ....................  676 „ 52 „

Összesen : 1239 K. 60 f. 
KI ADÁS :

1. A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1909. III—
XII. számainak nyomdaköltsége . . . .  811 K. 20 f.

2. Kegler Ferenc titkár kiadásai . . . . . 15 „ 84 „
3. Gönczi Gyula szerkesztő kiadásai . . .  89 „ 93 „
4. Közgyűlési m e g h ív ó .........................  11 „ — „
5. Közgyűlési táviratok költsége....................  4 „ 06 „
7. Kézbesítési- és portód ijak .........................  3 „ 79 „
8. A Magyar Siketnéma-Oktatás 1910. I—III.

számának nyom daköltsége...........................217 „ — „
Összesen: 1152 K. 82 f. 

Pénztárkészlet ez idő szerin t....................  86 K. 78 f.
Fizetetten tartozás:

A „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1910. évi
IV—XII. számainak nyomdaköltsége . . 650 K. — f.

Apróbb k ia d á so k .............................................  50 „ — „
Összesen: 700 K. — f.
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Követelés:
1. Tagsági d ija k b a n ........................................  600 K. — f.
2. Előfizetési d i ja k b a n ................................... 640 „ — „

Összesen : 1240 K. — f.
— a választmány tudomásul veszi s egyúttal felkéri a 

pénztárost, hogy a legközelebbi választmányi gyűlésen te
gyen javaslatot a hátralékok behajtásának módjára.

V. A szerkesztő bemutatván Fischl Dávid kecskeméti könyv
nyomdatulajdonos árajánlatát lapunkra vonatkozólag, —

a választmány, tekintettel arra, hogy Sziládi László 
már évek óta megelégedésünkre állítja ki lapunkat, úgy 
határozott, hogy F. D. ajánlata felett napirendre tér.

VI. Indítvány alapján
a szerkesztő felhatalmaztatik, hogy a kongresszusra való 
tekintettel, rendkívüli számot szerkeszthessen.

A jegyzőkönyv hitelesitő: Borbély Sándor és Szotfrid 
József.

*

A rendkívüli közgyűlésen — a már elösoroltakon kívül — részt 
vettek még: Kiinda Kálmán, Nemere Gyula, Váradi Zsigmond, De- 
schenszky Ferenc, Zádor Endre, Fodor István, Kondra Mihály, Horváth 
István, Schreiner Ferenc, Varga Béla, Schnitzl Gusztáv, Gábor Lajos, 
Millasin Gyula, Pető Ferenc, Vasina István, Góts Ottó, Fehérvári 
Sándor, Varsányi Ferenc, Nemesdfalvi József, Strum József, Válek 
János, Lett József, Mayer András, Györgyfy Ákos, Wolkóber János, 
Erdélyi József, Szép József, Szabady Géza, Szobolovszky István, Ko- 
váts Zoltán, Derbész Bertalan, Balázs Géza, Tiffert György, Hochrein 
Lajos, Palatínus N. Károly, Hrivnák László, Michels Fülöp egyesületi 
tagok, Török Sándor, Bugráer Mihály és Govay József vendégek.

I. Elnök ismertetvén a gyógypedagógiai tanár-kongresszus célját, 
előzményeit, a titkár felolvassa a kongresszus elé' terjesztendő hatá
rozati javaslatot és emlékiratot, melyeket a választmány ajánlására a 
közgyűlés egyhangú határozattal, módosítás nélkül elfogad, s megálla
podik abban, hogy azokat a kongresszuson is erkölcsi erejének teljes 
súlyával támogatja, a maga részéről hozzászólás nélkül elfogadja.

II. A titkár előterjesztésére előzetesen hozzájárul a közgyűlés a 
kongresszus 15 tagú végrehajtó bizottságának megalakítása tárgyában 
teendő javaslathoz és felhatalmazza a választmányt az 5 tag küldé
sére, akiket az elnökség látand el útasitással, a választmányi gyűlésen 
leendő beszámolási kötelezettséggel. Természetes, hogy e bizottsági 
tagok szükség szerint is érintkezésbe léphetnek az elnökséggel. E ta
gok megbízása visszavonásig szól.

III. Felolvastatván a kongresszus tisztviselő-jelöltjeinek névsora, 
ahhoz a közgyűlés hozzájárul s szavazatát a jelöltekre adandja. A 
közgyűlés jegyzőkönyvét Vatter Ferenc és Lázár Pál hitelesiték. K.
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VEGYESEK.
Berkes János ünneplése. Közvetlenségektől és meleg érzel

mektől áthatott ünneplésben volt része e hó 18-án a magyar gyógy
pedagógiai oktatásügy egyik rangban is legelső munkásának, Berkes 
János igazgatónak, a Ferenc József-rend lovagjának, abból az alkalom
ból, hogy a gyógypedagógia terén szolgálatának 25-ik évét betöltötte. 
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter úr üdvözlő ira
tot intézett a jubilánshoz, amelyet Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár 
úr nyújtott át neki meleg elismerő szavak kíséretében, a gyógypeda
gógiai intézetek országos szaktanácsa december 17-iki ülésén.

A Miniszter Úr üdvözlő irata igy szól: „Értesültem arról, hogy 
Igazgató Úr a folyó hó 18-án tölti be közszolgálatának 25-ik évét. 
Örömömre szolgál megállapíthatni, hogy ezen negyedszázadra terjedő 
szolgálata alatt a vezetése alatt álló intézet és a gyógypedagógiai 
tanítóképző igazgatási teendőinek ellátása, valamint a gyógypedagógia 
ügyének fejlesztése körüli eredményes munkásságával mily kiváló érde
meket szerzett. Indíttatva érzem magam arra, hogy ezen, úgy Igazgató 
Úrra, mint a szakoktatásra jelentős évforduló alkalmából Önnek külö
nös elismerésemet fejezzem ki azzal az óhajtással, hogy kipróbált 
munkásságát még hosszú időn át érvényesíthesse az oktatás és. köz- 
művelődésügy érdekében, Hazafiúi üdvözlettel: Budapest, 1910. évi 
december hó 8. Zichy s. k.“

Vasárnap délelőtt a budapesti gyógypedagógiai intézetek tanárai, 
mintegy 60-an, testületileg keresték fel az ünnepeltet. Ákos István 
helyettes igazgató az ünnepelt vezetése alatt álló állami gyógypedagógiai 
nevelő intézet és az ideges gyermekek állami intézete tanári testületé
nek, Klis Lajos igazgató a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesü
letének, Herodek Károly igazgató a vakok kir. országos intézete 
tanárainak, Éltes Mátyás az állami kisegítő iskola tanárainak, Kádas 
György a gyógypedagógiai képző hallgatóinak üdvözletét és szerencse- 
kivánatát tolmácsolta. Személyesen fejezték ki jókívánságaikat Németh 
László, Zádor Endre, Adler Simon igazgatók, az izr. siketnémák buda
pesti országos intézete tanárai és számos ismerős. Az érdemekben 
gazdag jubilánst fölötte meghatotta a nem várt kitüntető ünneplés, s 
meleg szavakkal mondott azért köszönetét.

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete a következő 
levélben üdvözölte Berkes Jánost : „Tisztelt Igazgató Úr immár egy 
negyedszázadot töltött a magyar gyógypedagógiai oktatásügy szolgála
tában. Ily hosszú működéssel tiszteletet, becsülést érdemel már az is, 
aki nemes, de nehéz pályánkat, egyszerű munkásként bár, de legjobb 
igyekezettel szolgálja. Igazgató Úr azonban már régtől fogva a gyógy
pedagógiai oktatásügynek vezetői, irányitói közé tartozik, sőt soraink
ból évek óta annak épen első képviselője: a tiszteletnek és becsülés
nek fokozott mértéke tehát méltán illeti meg. Életének e nevezetes 
pontján mi különösképpen jogot formálunk ahhoz, hogy jubileumán 
őszinte nagyrabecsüléssel üdvözöljük Igazgató Urat, mint aki 25 éves 
szolgálatának első felét a siketnémák oktatásában töltötte s kiváló 
szaktudásával, lángoló lelkesedéssel ezen ügynek egész generációt
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nevelt. Igazgató Úr munkás életével kiküzdötte, kiérdemelte azt, mi 
pályánkon elérhető. Többszörösen viselője díszes bizalmi állásoknak, 
részese a legnagyobb kitüntetésnek: a királyi kegynek. Igaz érdemei
nek méltatásául fogadja tőlünk is a legnagyobb kitüntetést, mit adha
tunk : az elismerésnek babérkoszorúját. Kartási tisztelettel a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében : Budapest, 1910. évi 
december 18-án. Ktis Lajos elnök, Kegler Ferenc titkár.“

A vidéki intézetek testületéi és mások táviratilag vagy írásban 
sorokoztak az ünneplőkhöz.

Berkes János az 1885. évi december hó 18-án lépett a váci kir. 
országos siketnémák intézetének szolgálatába. Itt működött 1897-ig 
nagy szorgalommal, kiváló szakértelemmel. Zajtalan, de igen ered
ményes munkássága a kormány figyelmét is korán felkeltette, s váczi 
tanári állásából a szellemileg fogyatékosok első hazai intézete igaz
gatói állására, Budapestre neveztetett ki. Új, eddig elhagyatott tér 
állott itt előtte, melyet igyekezett tudásával, nagy szorgalmával mentői 
tökéletesebb fokra emelni. Törekvéseit nagy siker koronázta. Nemcsak 
a vezetésére bízott intézet fejlődött fokozatosan, de kezdeményezésére 
és közbenjárására más hasonló intézmények is életre keltek. Az 
1904. év óta, mint a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsá
nak előadója, ezen oktatásügy minden ágának, a siketnémák, a vakok, 
a szellemileg fogyatékosok és beszédhibások ügyének fejlesztése körül 
egyaránt jótékony hatást gyakorol. Jelentékeny érdemeket szerzett a 
gyógypedagógiai tanárképzés terén is, mint a gyógypedagógiai képző 
igazgatója és előadó tanára. Méltán mondhatta az egyik szónok, hogy 
a 25 esztendő az ünnepelt feje fölött nyomtalanul tűnt el, de az ügy 
történetében mély nyomokat hagyott. Sokoldalú, s igen eredményes 
munkásságának elismeréséül két évvel ezelőtt Ő-Felsége a Ferenc 
József-rend lovagkeresztjével tűntette ki.

A magyar gyógypedagógiai tanárok országos kongresz- 
szusának végrehajtó-bizottsága. Folyó évi december hó 10-én 
alakult meg a kongresszus kiküldött végrehajtó-bizottsága. Ezen bizott
ságba kiküldettek a Siketnéma-íntézeti Tanárok Országos Egyesülete 
részéről: Kegler Ferenc, Istenes Károly, Vatter Ferenc, Záborszky 
Árpád és Simon József; a vakok intézetei részéről: Herodek Károly, 
Horváth Attilla, Kirschenheuter Ferenc, Kleitsch János és Fiedler Lajos; 
a szellemileg fogyatékosok intézetei részéről: Ákos István, Káplán Gyula, 
Karnay Árpád, Fürj Pál és Frey József. A bizottság elnökül meg
választotta Ákos Istvánt, társelnökül Herodek Károlyt, titkárul: Istenes 
Károlyt, pénztárosul: Káplán Gyulát, a sajtó tudósitójául: Kirsehen- 
heuter Ferencet, jegyzőül Fürj Pált. A gyűlésen a 7-es bizottság be
számolt a kongresszus lezajlása után tett intézkedéseiről, mely szerint 
megállapította és hitelesítette a kongresszus jegyzőkönyvét és naplóját, 
az emlékirat sokszorosításáról gondoskodott, s köszönetét fejezte 
ki a budapesti siketnémák intézete igazgatójának, hogy az előkészítő- 
bizottság, s a kongresszus délutáni tanácskozásaira helyiséget enge
dett át. A végrehajtó-bizottság a jelentéseket tudomásul vette, s azu
tán a kongresszus határozatait tárgyalta pontonként. Elhatározta, hogy
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a pénzügyi bizottság tárgyalásai alkalmával támogatásra kéri fel a 
pénzügyi bizottság tagjait, s egyúttal felkéri dr. Szebeny Antal kép
viselőt, hogy a részletes tárgyalás során szólaljon fel. A Magyar 
Gyógypedagógia és Magyar Siketnérna-Oktatás szerkesztőségeit közle
ményeinek elfogadására felkérte, s a kartársakhoz felhívást intézett, 
hogy anyagi és erkölcsi ügyeikben a bizottsághoz forduljanak, amely 
készséggel fog eljárni minden ügyes-bajos dolgaikban. Elhatározta a 
bizottság, hogy belép az Állami Tisztviselők Országos Egyesületébe, s 
belépésre hívja fel a kartásakat is. — A bizottság küldöttségileg 
kérte fel dr. Szebeny Antalt, hogy a pénzügyi bizottságban szólaljon 
fel érdekünkben, s ennek a kérésnek megfelelőleg a képviselő úr, 
utalással arra a kijelentésre, melyet a Miniszter Úr az általános tár
gyalás során tett, hogy t. i. a polgári iskolák és gyógypedagógiai in
tézetek tanárainak fizetését 3 év alatt kívánja rendezni, kérdést inté
zett az iránt, hogy a 3 évbe az 1911-ik év is beszámittatik-e, s hogy 
a polgári iskoláknál tervezett fizetési rendezésnek teljesen megfelelő 
lesz-e a gyógypedagógusoké? A Miniszter Úr kijelentette, hogy a 
rendezést az 1911, 1912, 1913. években kívánja keresztül vinni, s a 
gyógypedagógusok jizetésrendezését is ugyanúgy kívánja végrehajtani, 
mint a polgári iskolai tanárokét.

Az „Alföldi Népiskola“ november 1-ső számából vesszük a 
következő - sokban ránk nézve is tanulságos — sorokat:

„Fülöp József „Az oktatás reform“-járói értekezett. Midőn azt 
tapasztaljuk, — úgymond, — hogy a természettudományokat a ter
mészet kizárásával, a hazai történelmet is szinte kizárólag a háborús 
eseményekre szorítkozva tanítják nemcsak az elemi, de a közép- és 
szakiskolák is kevés kivétellel: lehetetlen ezt az eljárást el nem Ítélni 
és lehetetlen nem követelni, hogy a szavak tanítása helyett a ter
mészetnek tanítása, az összefüggés nélküli szóhalmazok helyét valódi 
értékkel biró reális ismeretek foglalják el. A történelemnél pedig a 
harcok helyett, helyesebben harcok mellett művelődési és gazdaság
történelmi mozzanatok lépjenek előtérbe.

Szomorú körülmény az, hogy egy érettségizett fiatal embernek, 
egy okleveles tanítónak sejtelme sincs arról, hogy pl. az Árpádok 
korában milyen volt a magyarok életmódja, ruházata, lakása, étele, 
itala; milyen (termelő és harci) eszközöket készített, hogyan szántott, 
hogyan és miből építkezett stb. Pedig mindezek legalább is vannak 
olyan fontosságúak, mint a harci kalandok, amelyek ma szinte kime
rítik összes történelmi ismereteinket ezen korszakról.

Árpád és a többi fejedelmek, valamint a törzsfők, mesterek által 
készített faházakban laktak, a nép sátrakban; megették az áldozatra 
szánt ló, tulok, juh húsának java részét, ezt bográcsban főzték (a 
bogrács már akkor is ismeretes volt). „Áldozatra oly állatokat hasz
náltak, melyeknek húsa különösen kedves eledelült szolgált.“

Tej mindennapi táplálékuk volt. Nagy csapat jószág kiséri a 
magyarokat vándorlásaikban, — mondja bölcs Leó Görög császár, — 
részint, hogy élelmet és italul tejet szolgáltassanak.

Ruházatuk kendervászonból és cserzett állati bőrből készült. 
Hegyes kucsmát, primitiv csizmát s hosszú, térdig érő köpenyt visel
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tek. Az előkelőknél szűk, a népnél pedig bőszabású ruházat és világos 
színű kelmék használata divatozott.
n Szekereiket tulajdon kerékgyártóik készítették. Nők, gyermekek 
szekéren követték a költözködőket. Podgyászukát és zsákmányukat is 
azon szállították. Földmiveléssel a fejedelmek korában csak itt-ott 
foglalkoztak. Faekével szántottak (inkább kaparták a földet), mit a 
szlávoktól tanultak el stb.

Amint ezen néhény művelő történelmi adatból is látjuk, ezek 
gyermeket és felnőttet egyaránt érdekelnek s valóban nem kevésbé 
fontosak, de talán fontosabbak is a háborúknál, mert hiszen annak a 
környezetnek állapotát tűntetik fel, amelyekben akkor élt a nemzet, mely 
környezet alacsonyabb fejlődési foka u. a. környezetnek, viszonyoknak, 
társadalomnak, mint melyek között ma élünk, amelyek ránk nézve ép 
oly fontosak, mint amily fontosak voltak azon viszonyok őseinkre, 
amelyek között ők éltek, mindennapi életfeltételeiket a természet 
(amilyen olyan) kihasználásával megteremteni igyekeztek. Ezért hang
súlyozom tehát, hogy a gazdaság- és művelődéstörténelmi mozzanatok 
tanítása lépjen előtérbe a történelem tanításánál.

Mit ér továbbá az, hogy az iskola tanít növényekről, állatokról, 
ásványokról és nem ismeri a búzát az ő fejlődési fokozataiban, nem 
ismeri annak életfeltételeit, tanulja a mérges növényeket s nem ismeri 
meg a beléndeket, amely a dülőúton, talán éppen az iskola szomszéd
ságában virágzik. Tanulja az ehető és mérges gombákat s nem ismeri 
meg azokat a természetben stb. így tanítják ma a természetet — 
természet nélkül.

A számtani oktatásnál azt tapasztaljuk, hogy a 8 X  7-tel még 
sokszor a középiskola alsó osztályaiban sincsenek tisztában. Ez már 
kizárólag az elemi iskola hibája. Ha az I., II. osztályokban tisztán 
theoretikus alapon nyugszik a számtan tanítása, akkor természetesen 
előáll az a helyzet, hogy világos számképzetek soha nem keletkez
hetnek s ez az elhibázott alap később is érezteti hatását. Fontos tehát, 
hogy az elemi iskola I., II. osztályaiban oly módon tanittassék a szá
molás, hogy a gyermek tárgyakon szemlélhesse a mennyiségeket és 
ezen tárgyakról, miket maga helyezzen el a legkülönfélébb csoportok
ban, vehesse elemi érzeteit. Ezen érzetek szolgáltatják a képzetekhez 
az alapot, mely képzetek nélkülözhetetlen tényezői a szellemi mecha
nizmusnak, ezek az emlékezetnek tulajdonképeni objektumai és ezen 
képzetekből érlelődnek meg s alakulnak ki a fogalmak, az érett ember, 
a művelt ember szellemi képzetei..

Mikor tehát az oktatás reformját emlegetem, azt értem tulajdon
képen alatta, hogy az oktatást vissza kell helyezni a maga természe
tes alapzatára, küszöböljük ki belőle mindazt, ami értéktelen, vagy 
hamis és felületes.

Legyünk figyelemmel a szellemi funkciók törvényeire és ezen 
törvényekhez alkalmazkodjék az oktatás. így lehet csak az iskola mű
ködése csakugyan hasznos és eredményei csakis igy lehetnek tartósak, 
különben egy kis formai képzésen kívül eredménytelen lesz az iskola 
működése, nem lesz annak semmi tartós sikere s a feledés martalé
kává válik hosszú évek minden munkája, minden fáradsága. K.



32 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 1. sz.

A siket drámairónő. Parisban érdekes vállalkozást kezdett 
meg az Odéon-színházban Antoine igazgató, amennyiben délutáni elő
adásokon teljesen ismeretlen drámaírók darabjait mutatja be. A na
pokban volt az első ilyen premier, amely váratlan nagy sikert hozott 
egy új francia írónak, aki kisasszony és e mellett még az is reá- 
irányitotta az érdeklődést, hogy teljesen siket szegény. Lenéru kis
asszony a feltűnt új tehetség, akit egyenesen Francois de Curel mellé 
helyeznek a szigorú kritikusok is, a darabja pedig az „Affranchis“ 
(Felszabadultak), amelyben igen érdekesen irt meg egy szerelmi 
történetet. A darab hőse nihilizmust hirdető egyetemi professzor, aki 
beleszeretett egy keresztény világnézetben nevelkedett fiatal leányba 
és filozófiájával teljesen magához láncolja. Amikor azonban arra kerül 
a dolog, hogy a feleségétől váljon el és egymáséi legyenek szabadon: 
akármilyen modern és friss gondolkozásúak is mind a ketten, bár
mennyire felszabadultak, a társadalmi rend törvényei mégis annyira 
húzzák őket, hogy nem mernek cselekedni. „Gyávák vagyunk-e vagy 
hősök?“ — kérdi a professzor. „Nem tudom, nem tudom“ — feleli 
vissza a leány és ezzel végződik a darab, ezzel a megoldhatatlan 
problémával, amelyet régi és új világnézetek kavarodása zúdít az új 
emberekre. Lenéru kisasszonyról, aki premierje után legszerencsésebb, 
friss drámairója lett Párisnak, azt hiresztelték a lapok, hogy nemcsak 
nem hall, hanem emellett vak is, siketnéma, sánta és parilitikus is. 
Egy újságíró erre meglátogatta és kiderült, hogy Lenéru kisasszony 
csakugyan nem hall, különben pedig igen bájos és szellemes teremtés. 
Már gyermekkorában veszítette el egy betegség után a hallását. Rég
óta irogat, első munkája a Mercure de Francéban jelent meg, most 
előadott darabját pedig még a megboldogult Catulle Mendés olvasta 
fel Antoinenak. (Pesti Napló.)

Helyreigazítás. A lapunk decemberi számában közölt tagnév
sorból „Pápay Mária, Budapest“ — szedési hibából — kimaradt, amit 
ezennel helyreigazítunk.

Szerkesztő üzenete. Státusrendezés. Hogyan értendő az 1911. év 
beszámítása a három évbe? Ügy, hogy az 1911. évi költségvetés adatai 
változatlanul maradnak, vagyis több állás szervezése már nem lesz 
erre az évre, a harmadolásnak nevezett mód ezáltal felezéssé válik 
a következő két, az 1912. és 1913. években. A XI. fizetési osztály be
szüntetésére nem történt határozott kijelentés. A polgári iskolaiakra 
való amaz utalás, hogy: úgy mint a polgári iskolaiaknái, — biz’ egy 
kicsit homályos, mert ott sem lehet biztosan tudni: hogyan. Mind- 
azáltal legyünk türelemmel és reméljük a legjobbakat! — K. F. Kö
szönjük a figyelmet, de térszűke miatt — legnagyobb sajnálatunkra — 
a „Siketnémák Zsebnaptára“ ismertetését jövő számunkra kellett 
hagynunk.

Olvasóinkhoz. Lapunk olvasóinak és munkatársainak az új esztendő 
kiiszöbéu áldást, szerencsét és boldogságot kívánunk! A szerkesztőség,

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


