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Mit hoz az 1912. évi költségvetés?
Kétség és remény között vártuk a jövő évi állami költségvetést, 

amelyet Lukács László pénzügyminiszter a képviselőháznak október 
12-i gyűlésén végre beterjesztett. A ránk vonatkozó részt — indoko
lással együtt — közreadjuk, amelyből megállapítható, hogy ha az 
arányosítás ily méretben halad, ha az 1913. évi költségvetésben is 
átszerveztetik a IX. fizetési osztályból a VlII-ba 15, a X-ből a IX-be 18 
és a Xl-böl a X-be 15 állás: akkor az Ígért harmadolás eredménye
ként lesz a VIII. fizetési osztályban 43, a IX-ben 44, a X-ben 46, 
összesen 133 állás, amihez ha hozzászámítjuk a XI. fizetési osztályban 
meghagyandónak jelzett 16 állást: megkapjuk a sokszor említett 1909. évi 
költségvetési létszámot (149), amely státusunk rendezésének alapjává 
tétetett.

Kongresszusunk kérése tehát csak részben jutott a megvalósulás 
útjára. A XI. fizetési osztály nem szűntettetett be! Es nemcsak az új 
állások (11) soroztattak oda — amint miniszterünk az 1911. évi költ
ségvetés tárgyalásakor kijelentette: ideiglenesen egy évre — de ott 
hagyattak már évekkel ezelőtt szakképesített, véglegesített kartársaink is.

így azután nagyon illuzóriussá válik a státusrendezés elve, külö
nösen ha meggondoljuk, hogy más ágazatoknál az 1909-i létszámot
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minden levonás nélkül harmadolják meg és hogy az új állásokat 
átmenet nélkül, azonnal a harmadolás keretéül szolgáló legalsó fize
tési osztályba sorozzák.

A megkezdett ütemben haladva, az 1913. évi költségvetés szám
adatai — a VIII. fizetési osztálytól kezdve — igy alakulnának: 43, 44, 
46, 60. A rendezés befejezésének évében tehát még nagyon messze 
lennénk attól, hogy a mindenkori létszám a három fizetési osztályba 
(VIII., IX., X.) egyenlő arányban osztassák be!

Ez a várva-várt költségvetés tehát, amelyből a XI. fizetési osz
tálynak nem megszűntetése, hanem e helyett az ott levők tarthatat
lan helyzetének kétes bizonytalansága olvasható ki, méltán kelt fájó 
érzéseket nemcsak a személyileg érdekeltekben, hanem mindazokban, 
akik a nyugodt munkálkodhatás feltételét e költségvetéstől remélték.

Nem akarunk eléje vágni a kongresszusunk határozatait végre
hajtó bizottság további lépéseinek, amely bizottság, amikor e sorokat 
írjuk, épen gyűlésre készül; nem foglalkozunk ezúttal a hajótörést 
szenvedett kérésünk jogosságának részletes megokolásával, de sajná
lattal kell szóvá tennünk, hogy a költségvetés — a tényleg létező 
tanári címeknek mellőzésével — a szerzett jogokat figyelmen kívül 
hagyta.

A törvényjavaslatról.
Régi vágy a siketnémák oktatásának az általánosítása: ügyünk 

munkásainak mindenkori törekvése volt ez. Hol kisebb, hol nagyobb 
energiával, hol kisebb, hol nagyobb eredménnyel. A mostani állapot 
is ennek a munkának az eredménye: 16 intézetünk van. Kedves esz
ménk volt ez mindig, elődeinktől örököltük, benne éltünk mindig, 
benne vagyunk, törekszünk a végső cél felé, munkálkodunk érte . . . 
és ha mi nem érjük el, az utódaink fognak küzdeni érte. Száz esz
tendőnek a képe ez. Ami a száz éves törekvésből kiviláglik, ami az 
éltető erőt adta, az mindig az ideálizmus volt. Érte ezt a meleg 
tüzet élesztő fuvalom is, csapott rá hideg zuhany is, eloltani nem 
tudta. Az eszméért való lelkesedés létesitette azt a 16 intézetet, ment 
és mehetett volna talán ez tovább is, de megállította a rideg próza.

Itt vagyunk a rideg prózánál. Intéző köreink nagy lépéssel, úgy
szólván ugrással — meg akarják valósítani a régi vágyat, betetőzni kí
vánják a még csak a gerendákon nyugvó épületet. Megcsinálták a 
törvényjavaslatot. De nézzük csak azt a prózát! Bizony gyenge épület



11. sz. MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS 215

a mi alkotmányunk. Gyenge alapúak az összes intézményeink. Rész
ben a társadalom könyörületességéből élnek, részben annak nemtörő
dömsége miatt csak vergődnek. A társadalom szeszélye irányítja a 
legtöbbnek sorsát, jövőjét. A szivekre való ráhatással létesítették in
tézeteinket, viszont kifogyván a szivekre való hivatkozásnak az anyaga, 
következik az unott nemtörődömség. Ez a művelt társadalomnak a 
képe, azé a társadalomé, amelyik úgyszólván fenntartja az intézeteket. 
De nézzük csak azt a társadalmat, amelyiknek számára tartja, az egy
szerű néposztályét. Kell-e annak az iskola? Nemcsak hogy nem 
törődik véle, de ami még rosszabb — elég sajnos — ellenszenvvel 
viseltetik iránta. Ügyes fogások felhasználásával kínálják az iskolát 
nekik s csak eloldaiognak mellette. Két oka lehet ennek: a szegény
ség és a tudatlanság. Neveltjeinknek legalább is 75u/o-a innen való, a 
szegény tudatlan nép zöméből. Az intézetbe való bekerülhetésnek 
módját a gyermek részéről, a felvételt pedig intézeteink és hatóságaink 
részéről — jól ismerjük. Községek, városok, törvényhatóságok, köz- 
igazgatási, állami és egyéb hatóságok meg jótékony egyletek hajku- 
rázása egy kis alamizsnáért, jóindulatért és egyéb kegyekért — ez 
mind mennyi türelembe és papirosba, meg kilincsbe kerül! Boldog 
iutézeteknek tartják azokat, amelyeknek készpénzük, vagyonuk van, 
alapitványaik vannak. Általában ez a mai helyzet.

Kezembe veszem a törvényjavaslatot és az indokolást. Ezek a 
gondolatok járják az agyamat és látom mindjárt a nagy ugrást. 
A siketnéma intézetek a legfejlettebbek az u. n. gyógypedagógiai in
tézetek között és mégis mily szegényes, szánalmas helyzetben vannak 
azok. A fejlődésnek úgyszólván még csak csirájában vannak és mind
járt nagyoknak kell azoknak lenniök. Hiszen-hiszen lehetne azt a 
bizonyos fejlődést nagyobb és nagy arányokban is megindítani, de 
más eszközökkel, más alappal. Ez a törvényjavaslat a mostani álla
potnak paragrafusokba szedése. Amilyen a mostani állapot, a mostani 
szokás, a mostani eljárás: ugyanazt az állapotot, szokást, eljárást 
kívánják az intéző körök törvényerőre emelni. ;A különbség legfeljebb 
az lesz, amit most csak végső kényszerűségből lehet és szabad meg
tenni, ezután majd „kell“ azt megtenni. A lehettel és szabaddal még 
csak kibékül az ember, de a „kell“ majd óriási ellentéteket fog terem
teni. Az ellentétek majd gyűlöletet és ellenszenvet fognak támasztani 
jobb sorsra érdemes intézményeink iránt. Nézzük csak a javaslatnak 
a III. fejezetét. A tanítási, nevelési és eltartási költségekről szól. Ez a 
létalapja minden intézetnek. E nélkül nincs intézet. A 21. §. a tanítás 
díjmentességéről szól. Ez eddig is megvolt.*) A 22. §. az eltartás pontja. 
Ez a szülők gondja. És ha a szülő erre nem képes, akkor a 23. §. 
szerint az illetőségi községre hárul a teher. Ha az illetőség ki nem 
deríthető, akkor a költségeket az állam viseli. A 25. §. szerint az 
ellátási stb. dijak közigazgatási úton is behajthatok. Ismert dolgok, 
többé-kevésbbé a jelen állapot. A könyöradomány gyűjtéseket nem 
szedi ugyan a tervezet paragrafusokba, de azoknak esetleg fennmara
dása sincs kizárva. (10, 16, 19. §.)

*) V. ö. Egységes szabályzat 12. §. Szerk.
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Bizony-bizony, ha a jelen fejletlen és bizonytalan állapotot 
vesszük alapul és arra mondjuk ki a tankötelezettséget: az nagy 
ugrás. Olyan ugrás, amely sok veszedelmet, bajt eredményezhet.

Ilyen §-kal, mint amilyenek a III. fejezetéi, intézményeket fen- 
tartani nem lehet. Az ilyen alapon létesített intézetek csak gyötrel
mére lesznek azoknak, akik abban működnek és kárára azoknak, 
akik abban tanulnak. így, amit most Isten nevében még csak meg
adnak a községek, jó szívvel csak elfogadjuk, de mihelyt a szigorú 
paragrafusok, a törvény alapján követeljük azokat az eltartási dijakat: 
zokogó, keserves szó fog esni minden árva krajcárhoz. A paragrafu
sok különben arra is jók, hogy olyan körülményeket és formákat 
találjanak az arra érdekeltek, hogy azokat meg ne tartsák, azok alól 
kibúvjanak. Avagy erőszakoskodásokkal tartsuk fenn humánus inté
zeteinket ?

Inkább maradjon a mostani szegényes állapot, mintsem olyan 
törvényt kapjunk, ami nem jó. Ügyünk az idő folyamán csak fejlőd
hetik, talán ügybuzgó szakembereink boldogabb állapotokat is fognak 
teremteni, teremthetni, de ha a mostani fejletlen, fejlődés alatt levő 
jelent törvónyparagrafusokkal cövekelik le: akkor megállították a fej
lődésnek az útját, nem kívánatos állapotokat teremtenek. Csak egy 
mód lehet jó. Fedezze az ellátási költségeket az állam. Utaljon ki 
az állam minden intézetnek annyi pénzt, amennyi a növendékek 
ellátására elégséges. A segélyek kiosztása folyamodás alapján történ
jék, kapjon a gyermek annyi segélyt, mint amennyi a szülő vagyoni 
helyzete szerint szükséges. így lennének teljes és részleges segélyek. 
Kulturális intézményről van szó. Hogy honnan venné az állam erre 
nézve a jövedelmét? Onnan, ahonnan a többi kulturális célokra való 
jövedelmét. Legyen minden intézményünk kizárólagosan állami. így 
nem volna szükségünk semmiféle illetéktelen iskolaszék-féle intéz
ményre, felügyelő bizottságra, meg ki tudja miféle igazgató-tanácsra, 
akik bizony-bizony nem egy esetben kerékkötői ügyünknek és meleg
ágyai a gyűlölködésnek, marakodásnak. Sokba kerül!! Ez az ellen
vetés. Nem kerül sokba. Semmi sem sok, ami kultúrára megy és egy
úttal a nyomorult emberek megmentésére. Ha községekre róják a 
terhet, ha bárkire róják a terhet, ha az állam viseli a terhet, minden
képen csak annyiba kerül minden ilyen gyermek, ha általános tan
kötelezettségről van szó, mint amennyibe annak kerülni kell. Már 
mégis csak jobb, ha az állam adja a költségeket, mert itt rend, 
pontosság, fegyelem van, az iskolák, intézetek pedig teljesen felada
tuknak élhetnek.

A sokba kerülés ellen volna még egv észrevételem. Vájjon 5 év 
alatt kell-e ezt a törvényt végrehajtani ? És azután mindenfajta testi
lelki fogyatkozására ki kell azt a tankötelezettséget mondani? Nem 
próbálhatnék meg azt, hogy a gyógypedagógiai ágazatokat felváltanák 
apróra? Néznők meg előbb talán a testi fogyatkozásúakat: a siket- 
némákat és a vakokat! Talán elég volna egyelőre ezekről gondoskodni. 
Mindjárt kevesebbe kerülne. Mert hát kik is voltaképen azok a szel
lemi fogyatkozású gyermekek? Akikkel az elemi iskolákban egyáltalán 
nem boldogulnak. Annyira elmaradottak, gyengék, fejletlenek, vagy ki
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tudja a jelzőiket! ? Óh! hiszen ha ezt nézzük, ilyenek mindig lesznek, 
még akkor is, ha a gyengeeszű gyermekeket mind kiválogatták. Az 
ilyen kiválogatás mehet egészen addig, mig végre a tanító m^ga 
marad az iskolában.

A gyengeelméjűek oktatása egyébként lehet egészen az elemi 
népoktatás feladata, ezeknek nem is kell különösebb zárt intézet. 
Ezt megoldhatják a népiskolákban. Ahol 4—5, esetleg csak 3 tanitós 
elemi iskola is van, ezeknek az oktatását megoldhatják. Szervezzenek 
tanfolyamokat! Az eltartási dij itt elesik. Óratöbbletekkel még az 
1 tanitós iskoláknál is lehet valamit csinálni. A tanítókat már a kép
zőkben is előkészíthetik erre.

Már azután más szó lehet a halló némákról és az igazi hülyék
ről. A halló némákat, mint némákat, eddig is a siketnémák közé 
sorozták. Nincsenek olyan sokan, hogy külön kelljen róluk beszélni. 
A hülyéknek meg igazán nincs szükségük tankötelezettségre. Ezekről 
gondoskodhatnak a betegápolási törvények. Létesítsenek számukra 
menedékházakat!

Szólnék még az V. fejezetről. Nem szívesen szólok hozzá. Húsz 
esztendős küzdelmünknek a keserűségét látom benne. Mi is ez a 
fejezet? A gyógypedagógiai intézetek tanerőiről szól. Bár ne szólna! 
Mi is van ebben a paragrafusban? Semmi egyéb, mint a mostani 
állapotunknak leszögezése. Vágyainknak, törekvéseinknek temetője. 
Csak legalább az indokolásban ne látnám: „38. §. A gyógypedagógu
sok jogviszonyai ez ideig nem voltak rendezve . . .“

Nem voltak rendezve?! Óh, dehogy nem voltak! Voltak bizony! 
Fájdalom, hogy csak voltak — 1802-től 1891-ig. Az akkori időben 
és az akkori viszonyok szerint fizetésben, rangban, nyugdíjban nagy
szerűen voltak azok rendezve ! Most odatesznek a polgári iskolai 
tanárok mellé és utánuk. Azután azt Írják, hogy az előismeretünk, 
valamint szakképesítésünk a polgári iskolaiakéval azonos. Mi rendkívül 
tiszteljük és nagyrabecsüljük a polgári iskolai tanárokat, de ez az 
összehasonlítás ránk nézve rendkívül kényelmetlen és kellemetlen. 
Mert, hogy „azonos“-e vagy nem azonos, azon mi nem akarunk 
vitattatni; hogy a mi ismereteink is értékesek és megbecsülésre 
méltók, ezt meg mi éppen nem akarjuk kiszolgáltatni illetéktelen 
bírálatra.

Kinek-kinek a tudása tiszteletre és becsülésre méltó, de egyes 
tudományokat értékre és fontosságra nézve mérlegelni, az egyiket a 
másik kárára lebirálni, lekicsinyelni: igazságtalan dolog. A mi tudo
mányunk nekünk és a köznek is éppen olyan értékes és jó tudomány, 
mint bármely tudósnak a magáé. Hanem talán szólhatnánk valamit a 
munkáról is. A mi munkánkról. Hogy mi rangban, fizetésben, nyug
díjban jóval előbb voltunk, azt feletteseink jól tudják. Hogy törek
szünk a jóért és jobbért, azt egy tudatban tesszük és tehetjük : a mi 
munkánk nagyobb megbecsülést érdemel.

Itt áll előttünk a törvényjavaslat. Szép eszmét képvisel. Magáért 
az eszméért lelkesedünk. A törvénynek jónak kell lenni. Lehetőleg 
tökéletesnek, a jövőre szólónak. Ez a jelen rossz állapotot szegezi le, 
a jövőre nézve nem szólhat. Mi jobbat kívánunk, a mostani állapot
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nem üdvös állapot. Ügy látszik, nem érett meg még az idő az általá
nos tankötelezettségre: inkább vegyék le a napirendről ezt a javas
latot, mintsem rosszat alkossanak. Szotfrid  József.

*  *  *

A magyar siketnéma-oktatásügynek munkásai teljesen megértik 
és átérzik a fogyatékosok tanítási kötelezettségéről készülő törvény 
nagy jelentőségét: a S. T. 0. E. tagjai nov. 1-ére rendkívüli közgyűlés 
összehívását kérték a törvényjavaslat tárgyalására; lapunk újabban 
ismét több hozzászólást kapott e tárgyról. Minthogy azonban a többek
től hangoztatott észrevételeket Szotfrid József kartársunk fejtegetése 
általában felöleli — az ismétléseket kerülendő — a hozzászólások köz
lésétől el kellett tekintenünk. Rá kell azonban mutatnunk különösen is 
arra, hogy a javaslat V. fejezete általános megütközést keltett. E fejezet 
egyes §-ain végighúzódó bántó alapgondolat a 38. §. indoklásánál igy 
fejeződik k i: „A gyógypedagógusok jogviszonyai ezideig nem voltak 
rendezve.“

Igaz, hogy ha a szónak betű szerinti értelmében a gyógypedagógu
sokról tételes törvény nem gondoskodott is: a valóságban és közelebb
ről a siketnémák tanárainak jogviszonyait — egészen a 90-es évek ele
jéig — az Instrukció tényleg szabályozta, mégpedig a siketnémák külön
leges tanításához megkívánt készültséghez és ez oktatással járó nehéz, 
testet, lelket idő előtt ölő munkához méltán — méltányosan: 30 éves 
szolgálat után teljes nyugdíjjal, tanári címmel, középiskolai tanári rang
fokozattal és fizetéssel.

A XX. században szinte hihetetlen képtelenségnek tűnik fel, 
hogy egy törvényjavaslat százados jogoknak teljes figyelemén kívül 
hagyásával szándékozik jogviszonyokat rendezni!?

E tekintetből a kulturtörténelemben ez a javaslat mindenesetre 
páratlanul áll.

Az a törvény, amely egyik vezérlő gondolatát nem veszi a fejlő
désnek tanulsága szerint jónak bizonyult történeti alapból, hanem azt 
megtagadja és elveti: az a törvény nem akarja elismerni ez oktatásügy 
harcosainak hivatottságát és sikeres munkálkodását; az nem fogja 
biztosíthatni a további haladást; az nem alkot, hanem rombol; az 
ránk nézve sem életet hanem halálos Ítéletet jelent. Ily szellemben 
törvény nem fogantathatik!

Ha ez a javaslat — jog és méltányosság szerint — nem tud 
bennünket felemelni: az igaztalan eltiprás ellen a leghatározottabban 
tiltakozunk.

Tiltakozunk! — nemcsak erkölcsi érzékünk parancsszavára, de 
a magyar siketnéma-oktatásügy előttünk szent érdekében is.
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A gyógypedagógiai intézetek
1912. évi állami költségvetése.

Ideges gyermekek iskolája, siketnémák, vakok és gyengeelméjűek áll. 
és államilag segélyezett intézetei és iskolái, a hibás beszédűek keze
lésére képesítő állami tanfolyam, psychológiai laboratórium. (Arad, 
Borosjenő, Budapest, Debreczen, Eger, Jolsva, Kaposvár, Kecskemét, 
Kolozsvár, Körmöczbánya, Pozsony, Sopron, Szeged, Szombathely, 

Temesvár, üngvár, Vácz.) Gyermektanulmányi társaság.
1911. évre

aj 1912. évi megállapi-

KIADÁS. előirányzat tott költség-
>o O vetés <D
tó <3 R e n d e s  k i a d á s o k . k o r o n a

Szem élyi járan d óságok :
1 i Fizetések, pótlékok, lakpénzek és ruhailletm. 645,623 575,768 1

2 Évi d ija k ............................................................ 94,174 74,251 2
3 Szegődvényesek bérei ................................... 25,000 23,000 3
4 Jutalmakra és segélyekre.................... 1,400 1,200 4

Összesen: 766,194 674,219
D ologi k iadások:

2 1 Házbér és v iz fo g y a sz tá s .............................. 4,710 4,710 1
2 Fűtés, v i l á g í t á s ............................................. 56,900 45,700 2
3 Hivatali, irodai és házi szükségletek:

irodai s z ü k sé g le te k re .................... 4,200
öltözet, fehér- és ágynemű . . . 25,600
bútorzat és különféle házi eszközök 11,000
mosatási k ö l ts é g e k .........................5,300
tisztogatás és épületek fentartása . 19,600 
fürdési és betegápolási költségek . 2,850 
gazdasági lótartási költségek . . . 1,600 70,150 61,000 3

4 Elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire
és pedig:

elméleti és gyakori, oktatás szükségl. 21,500 
kézimunkákhoz szükséges szerek,

szerszámok és anyagok . . . .  3,500 
tankönyvekre . . . . . . . .  5,200 30,200 25,500 4

5 Élelmezés :
köztartási k ö ltség ek .........................  124,980
bejáró növendékek ellátása . . . 9,720 134,700 120,700 5

6 Szegény tanulók segélyezésére és a vizsgá-
10,400latok alkalmával kioszt, szorgalomdijakra 7,736 6

7 Utazási és átköltözködési költségek : 
gyógypedagógiai tanulmányútra, útikölts. . 4,000 4,000 7

8 Gyógyped. intézetek egyéb közös szükségl.: 
gyógyp. int. szakfelügyeletének költs. 3,000 
szaklapok, szaktanfolyamok segélye-

zésére és szünidei tanfolyamokra 3,000
Átvitel: 6,000 311,060 269,346
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1911. évre
1912. évi megállapi“

c3
>

>OfH
előirányzat tott költség- 

vetés O•4-f
à < k o r o n a EH

Áthozat: 6,000 311,060 269,346
gyógypedagógiai int. segélyezésére 57,000 
a hibás beszédűek tanfolyamaira . 4,500
a vakok számára ipari foglalkoztató

telepek fentartására és a vak 
iparostanoncok taneszközeire . 30,000

a tanköteles koron túllevő siketné-
mák ipari foglalkoztatására . . 6,200 

a gyermektanulmányi társaság se
gélyezésére ................................... ....  4,000

állami gvógvpedagógiai psvchológiai
laboratórium és pscyhológiai tan
folyam költségeire......................... 4,500

vegyes k ia d á s o k ......................... ....  6,800 119,000 86,400 8

Összesen : 430,060 355,746
Rendes kiadások összege: 1,196,254 1.029,965

I ^ e n . c a . l s i v a . l i  I s i a c L á s o l s .
Á tm e n e ti  k ia d á s o k :

1 A létesítendő siketnéma - intézetek építési
költségeihez nyújtandó állami segély (a 
debreceni egyesületnek 10,000 K, a sop
roninak 6,000 K, az egrinek 8,000 K, a
siketnémák temesvári intézetének 5,000 K) 29,000 24,500 1

2 A gyógypedagógiai intézetek bútorbeli fel-
szerelésének pótlására és tanszerbeli alap- 
felszerelésére .............................................. 10,000 2

Átmenetiek összege : 39,000 24,500
B e ru h á z á so k :

1 A budapesti gyógypedagógia intézet céljaira
szolgáló házas telek 70,000 K vételárának 
és járulékának törlesztésére 2. részlet . 10,500 10,500 1

2 A siketnémák budapesti intézete épületének
költségeire az 1911. évi költségvetésben
előirányzott 80,000 Kból az építkezés meg
kezdésére fenntartott 25,000 Kán felül még
összesen szükséges 311,000 Knak I. részlete 150,000 80,000 2

3 A siketnémák számára Körmöczbányán léte-
sitendő intézet építési és berendezési költ
ségeire szükséges 286,000 Knak I. részlete 140,000 3

4 Az ifjú vakok számára Szegeden létesítendő
intézet épitési és berendezési költségeire 
szükséges 270,000 Knak I. részlete . . . 130,000 4

(Aborosjenői áll. gyógypedagógiai intézet épü-
léténél? lakhatóvá tételére szükséges folyta
tólagos átalakításokra és helyreállításokra) 40,000

(A borosjenői állami gyógypedagógiai intézet
telkén létesítendő palántaház költségeire) 3,000

Beruházások összege : 430,500 133,500
Rendkívüli kiadások összege : 469,500 158,000

Kiadások főösszege : 1.665,754 1.187,965
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9
10

BEVETEL.
I5.eii.ca.es Toevételels;.

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

A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme 
Magánnövendékek után befolyó tartási és 

nevelési dijak :
a siketnémák váci orsz. intézeténél 50 
a vakok budapesti orsz. intézeténél 2,000 
a borosjenői gyógyped. intézetnél 14,450 
a budapesti gyógyped. intézetnél 12,000 
az ideges gyerm. bpesti iskolájánál 10,000

Alapítványi jövedelmek : 
a siketnémák váci intézeténél*) . . 9,360
a vakok budapesti intézeténél**) . 3,800
a borosjenői gyógyped. intézetnél***) 400 
a bpesti gyógyped. intézetnél****) . 600

Beirási és t a n d i j a k ........................................
R u h a d i j a k .......................................................
Intézeti növendékek készítményeiből befolyó

jövedelem .......................................................
Gyógypedagógiai tanító - jelöltek vizsgálati

d i ja i .................................................................
Adományok és h a g y o m á n y o k ....................
Vegyes b ev é te lek .............................................

Rendes bevételek összege:

*) Budapest székesfővárostól 12 bennlakó növendék után . . . 
a szobi Luczenbacher Pál-féle alapitv. 1 bennlakó növendék után 
Pest szab. kir. város alapítványából 1 bennlakó növendék után 
a Marczibányi István-féle alapitv. 1 váci tanár jutalmazására . . 
a gróf Csáky Károly-féle váczi káptalani alapitv. 1 növ. után . 
a kezelésem alatt álló alapítványokból és pedig:
a) a Rökk Szilárd alapból 2 bennlakó növendék után . . .
b) a Mária-alapitványból 1 bennlakó növendék után . . . .
c) a báró Rédl Imre-alapitványból 1 bennlakó növendék után
d) a Kiss Gábor-alapitványból 3 bejáró növendék után . . .

1912. évi 
előirányzat

1911. évre 
megállapí
tott költség- 

vetés "3
k o r o n a EH

34,372 34,415 i
42,575 42,535 2

38,500 38,500 3

14,160 14,160 4

1,800 2,200 5
1,600 720 6

600 800 7

400 300 8
2,000 2,000 9
1,500 1,500 10

137,507 137,130

4,800
800
504
336
600

800
400
400
720

*) A kezelésem alatt álló alapítványokból és pedig:
a) az idősb K. báró Wodianer Albert-alapitványból 2 bejáró

növendék u t á n .....................................................................
b) a szobi Luczenbacher Pál-féle alapitv. 1 bennlakó növ. után 
a Kiss Gábor-alapitványból 1 bennlakó növendék után . . 
a Vrányi Sándor-alapitványból 1 bennlakó növendék után . 
az Okolicsányi Amália-alapitványból 1 bennlakó növendék után

9,360

1,200
800
600
600
600

3,800
***) A „Náray Szabó Sándor-féle alapítványiból 1 bennlakó növendék 

ellátására 400 K.
****) A „Győri árva-alap“-ból 1 bennlakó növendék után 600 K.
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41

17

Szem élyi járandóságok  
részletezése .

2S Igazgató, igazg.-tanitó, tanító (Vili. f. o.)
7, 1,300 K lakp.
7, 1,170 „ „
6, 1,040 „ „
1, 910 „ „
1, 780 „ „
6, term. lakással 

Tanitó és tanítónő (IX. f. o .):
8, 1,000 K lakp.

2, 4,400 K fiz,
3, 4,400 „ „ 

23, 3,600 „ „

8, 2,900 K fiz. 
33, 2,600 „ „

10,

10,
3,
3,
1,
1,

900
800
700
600
600
400

49

64

6, term. lakással 
Tanitó és tanítónő (X. f. o .):

[ 21, 900 K lakp. 
9, 810 „ „
6, 720 „ „
3, 630 „ „
6, 540 „ ,,

I 1, 460 „ „
l 3, 360 „ „

Tanitó és tanítónő (XI. f. o .):
19, 800 K lakp.

6, 2,200 K fiz. 
44, 2,000 „ „

4, 2,200 K fiz. J 
60, 1,400 „ „ |

12, 720
10, 640
11, 660 

7, 480
I 2, 400
{ 3, 320

Középiskolai tanár az ideges tanulók
iskolájánál (IX. f. o . ) .........................

A gyógypedagógiai tanítóképző tanfo
lyam előadóinak tiszteletdijaira . .

Gyógypedagógiai intézeti szolgálattételre 
rendelt állami tanitó illetményeire : 
2, 1,600 K, 12, 1,200 K, 3, 1,000 K 
fizetéssel, 5, 300 K működési pót
lékkal, 7, 600 K, 9, 420 K, 1, 360 K
lakpénzzel.............................................

Egy főorvos 800 Kval és egy házi orvos 
600 Kval az idegesek iskolájánál . 

Tizenkét gyógypedagógiai intézeti szak- 
tanitójelölt illetménye (á 360 K) . . 

Óvónő a gyógypedagógiai állami inté
zeteknél (900 Kval) . . . . . .

6 felügyelő (felügyelőnő) á  500 K . .
Évötödös korpótlékra..............................
23 igazgató működési pótlékára á 600 K

m

N
Ö

' 0
>- 

• a
Ü ■ S &

o>
NI

'CD

'O

O h

! §
s S

03 ■»
bB-® 
<D r j  
N ^

©

p-i ■ H 'O

204 Á tvitel:

kor ona

103600

109000

99000

92800

2600

20600

3600

431200

1500

51085
13800
66385

25220

29800

37170

41520

1000

8340

143050

4320

1400

4320

3000

13040
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204 Áthozat: 431200 66385 143050 13040 653675
Hitoktatók d íjazására .............................. 14000 14000
Siketnéma iparostanoncokisk. óradijakra 
Internatusok és gyenge tehetségűek

4000 4000

externatusa orvosainak díjazására . 
Gazdasági felügyelet és helyszíni ellen-

6400 6400

őrzés d í j a z á s á r a .............................. 2000 2000
1 Gondnok a siketnémák váezi orsz. inté-

zeténél (X. f. o . ) .............................. 2000 2000
1 Gondnok a vakok budapesti orsz. inté-

zeténél (X. f. o.) . ......................... 2000 2000
1 Felügyelőnő . , ................................... 1200 1200
1 Gazdasszony a budapesti gyógyped. ne-

ve lő -in téze tné l................................... 1200 1200
1 Iparosmester: 1, 1800 K, 2, 1600 K és

1, 1400 K fizetéssel és 4, 800 K lak
pénzzel (XI. f. o.) . . . . . . . 6200 3200 9600

Szegődvényesek d íjazására ....................
13 szürkenéne egyenként évi 168 K

25000 25000

ille tm é n n y e l........................................
A szürkenénék számára misét szol-

2184 2184

gáltató le lkésznek .............................. 500 500
2 Kapus : 1, 1000 K, 1, 900 K fizetéssel,

2, 100 K ruhailletménnyel . . . . 1900 200 2100
3 Szolga, 1, 800 K és 2, 700 K fizetéssel.

100 K ruhailletm énnyel.................... 2200 300 2500
1 Kertész (200 K működési pótlék). . . 800 200 100 1100
3 Segédszolga, 700 K fizetéssel, 100 K

ru h a ille tm én n y e l.............................. 2100 300 2400
Az 1904. évi I. t.-cz., ill. az 1906. évi

IX. t.-cz. alapján az 1912. évre utal
ványozandó pótlékok többlete. . . 3050 3050

Óradijakra, helyettesitésekre és óra-
tö b b le te k re ........................................ 48000 48000

Iskola fentartói d i j ................................... 4047 4047
Jutalmakra és s e g é ly e k re .................... 1400 1400

321 Összesen: 454050 66585 146250 900 94171 25000 1400 788356

667785
Levonva az új állások*) illetményeinek

2/a évi összegét................................... 15654 15654
Marad : 652131 94171 25000 1400 772702

Levonva l°/o: 6508 6508
Marad : 645623 94171 25000 1400 766194

*) 11 rendes tanító 1,400 Kval, 5, 
800 K, 4, 720 K, 1, 640 K, 1, 560 K lakp.
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I N D O K O L Á S .

Rendes kiadások.
1911. évre m eg szav az ta to tt........................  1.029,965 K
1912. évre előirányoztatik............................. 1.196,254 „

tehát több . . 166,289 K-val.

E többletből 91,975 K esik személyi járandóságokra és 74,314 K 
dologi kiadásokra.

A személyi járandóságok többlete — az interkalárénál mutatkozó 
változás figyelmen kívül hagyásával — tulajdonképen 92,668 K-t tesz 
ki, melyből első sorban 21,547 K esik az 1911. évi költségvetésben 
szervezett, de ugyanott csak egyharmad részben előirányzott új állások 
kétharmadrésznyi többletére; a maradó további többletből 10,940 K 
személyi pótlékokra az 1904. évi I. és az 1906.évi IX. t.-cikkek alap
ján, a beosztott állami tanítók fizetés többletére 2,200 K az 1907. évi 
XXVI. t.-cikk alapján, 3,325 K évötödös pótlékokra, 29,190 K foly
tatólagos státusrendezésre, 7,826 K új állások szervezésére, 1,200 K 
egy felügyelőnői állás szervezésére, 19,920 K tiszteletdijakra és évi 
dijakra, 2,000 K szegődvényesek díjazására, 200 K jutalmakra és 
segélyekre esik. Ezzel szemben azonban a lakpénzeknél, a tényleges 
állapot szerint 1,540 K-val, az állami tanítók illetményeinél pedig, 
mivel 20 állás helyett csak 17-nek felvétele vált szükségessé, 4,140 K-val 
kevesebb irányoztatott elő.

A fokozatosan fejlődő intézetek újonnan megnyíló osztályainak 
szükségleteire a XI. fizetési osztályban 11 új gyógypedagógiai tanítói 
állás szervezéséről kellett gondoskodnom. Ez állások költségtöbblete, 
tekintve hogy csak 1912. szeptember hó elsejétől vettem tervbe, 
mindössze csak 7,826 K-t tesz ki.

A polgári iskolai tanszemélyzet létszámrendezésének mintájára 
megkezdett státusrendezés folytatásaképpen, 15 állásnak a IX. fizetési 
osztályból a VlII-ba, 18 állásnak a X. fizetési osztályból a IX-be, és 
végül 15 állásnak a XI. fizetési osztályból a X-be való sorolását vet
tem tervbe, mely rendezés 29,190 K többletet tesz ki. Mivel az állami 
kisegítő iskola externátusos, a napközi otthon fejlesztéséből kifolyólag 
egy felügyelőnői állás szervezéséről kellett gondoskodnom, mely állás 
szervezése 1,200 K többlettel jár.

A szülők ugyanis szívesebben adják gyermekeiket az iskolába, 
ha az egész napot megfelelő felügyelet és foglalkoztatás mellett az 
intézetben tölthetik.

A siketnéma iparostanulók iskoláinak személyi járandóságaira
2,000 K többletet irányoztam elő, mert a vidéki siketnéma intézetek 
mellett részben már meglévő, részben pedig a fokozatozan felállítandó 
tanoncosztályok szükségletei az e célra felvett összegből nem fedezhetők.

A hitoktatók díjazására szolgáló javadalom 2,000 K többlete, a 
növendékek és az osztályok számának szaporodása folytán mutatkozó 
nagyobb szükségletre való tekintettel volt előirányzandó. De indokolja 
e többletet azon körülmény is, hogy évenként több hitoktató meg-
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szerzi a szakképesítést, s a szabályzat értelmében e szakképesitett 
hitoktatók magasabb tiszteletdijban részesitendők.

Az internátusok és a gyengetehetségű gyermekek externátusos' 
iskoláinál működő orvosok díjazására 600 K többlet irányoztatott elő ; 
a tényleges állapotnak ugyanis ily összeg felel meg. A szegődménye- 
sek diját, tekintettel az általános béremelkedésre, az internátusos in
tézetek személyzeténél is emelnem kellett. Továbbá az ideges gyer
mekek budapesti és a borosjenői állami gyógypedagegógiai intézetek 
növendékszámának szaporodása folytán szükséges nagyobb személyzet 
alkalmazására 2,000 K-val kellett emelnem.

A vakok budapesti intézeténél alkalmazott szürkenénék részére 
misét szolgáltató lelkész 300 K tiszteletdiját, mely évtizedek óta nem 
változott, méltányosnak találtam 200 K-val szintén emelni.

Az óradijakra, helyettesítésekre és óratöbbletekre szolgáló java
dalomnál 15,000 K többletet irányoztam elő. E többlet előirányzása 
elől nem térhettem ki, mert a kézügyességi oktatást a taneredmény 
fokozása érdekében, illetve nagyobb gyakorlati haszon elérhetése 
céljából, ágazatonként egy kézben kívánom összpontosítani, mely ter
vem — figyelembe véve még az osztályok számának fokozatos sza
porodását is ■— a jelzett többletet felétlenül szükségessé teszi.

Végül a jutalmak és segélyek rovatának javadalmát, figyelemmel 
az állások szaporodására, 200 K-val szintén emelni kellett.

A most részletezett és indokolt személyi többletek együttvéve, 
tulajdonképen 92,663 K-t tennének ki, ebből azonban 1% időközi 
megtakarítás címén 693 K levonatván: a személyi járandóságok több
lete a fent kitüntetett 91,975 K.

A dologi kiadásokra összesen 74,314 K volt előirányzandó.
E többletből mindenek előtt, a vonatkozó külön részletezés 

szerint köztartási költségekre 13,680 K, elméleti és gyakorlati oktatás 
szükségleteire 3,400 K, irodai szükségletekre 1,000 K, öltözet, fehér 
és ágyneműekre 3,300 K, bútorzat és különféle házieszközökre 1,800 K, 
fűtés és világításra 11,200 K, mosatási költségekre 300 K, tisztogatásra, 
épület és kert fentartására 2,600 K, kézimunkához szükséges szerek, 
szerszámok s anyagok költségeire 1,300 K, fürdés és betegápolási 
költségekre 150 K, vegyes kiadásokra 400 K, bejáró növendékek ellá
tására 320 K, szegény tanulók segélyezésére és a vizsgálatok alkal
mával kiosztandó jutalomdijakra 2,664 K jutna.

Az itt felsorolt többleteket részben a megelőző évek számadási 
eredményeiben igazolt tényleges szükséglet, részben pedig az anyagok 
árának folytonos emelkedése, továbbá az ideges gyermekek budapesti 
és a borosjenői gyógypedagógiai állami nevelő és foglalkoztató inté
zet kibővítése indokolják.

A dologi kiadásokra szolgáló többi tétel emelésére előirányzott 
többletből 20,000 K jutna a vidéki, s nem állami gyógypedagógiai 
intézetek segélyezésére, 6,000 K a vakok számára fenntartott ipari 
foglalkoztató telepek segélyezésére és a vak iparos tanonczok tan
eszközeire, végül az uj tételként felvett 6,200 K a tanköteles koron 
túl lévő siketnémák ipari foglalkoztatója kölségeire.
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A gyógypedagógiai intézetek segélyezésére rendelt javadalom
nak 20,000 Kval való felemelését indokolja elsősorban az összes 
nem állami intézetek fejlődése folytán mutatkozó nagyobb szükséglet, 
továbbá azon körülmény, hogy a folyton létesülő egyéb humánus és 
kulturális intézmények a társadalom áldozatkészségét annyira igény
be veszik, hogy a gyógypedagógiai intézmények javára indított 
gyűjtés évről-évre kisebb eredménnyel jár. De e javadalomnak a 
jelzett összeggel való felemelését okvetlenül szükségessé teszik a 
gyenge tehetségű tanulók számára létesített és létesítendő kisegítő 
iskolák szükségletei is, mivel e cimen külön rovaton nem történik 
gondoskodás.

A törvényhatóságok és kir. tanfelügyelőségek részéről, kisegítő 
iskolák szervezése végett mindig újabb és újabb előterjesztések tétet
nek hozzám, az anyagiak elégtelensége # miatt azonban, csak azon 
kérelmeket veszem figyelembe, melyeknek teljesítése elől fontos peda
gógiai okokból kifolyólag nem térhetek ki.

A vakok számára fenntartott ipari foglalkoztató telepek segélye
zésére és a vak iparos-tanoncok taneszközeire a felvett 6,000 K 
többletet azért kellett előirányoznom, mert a vakoknak országszerte 
nagyobb mértékben felkarolt oktatására és foglalkoztatására szánt 
intézetek részére megállapított javadalom, a célnak megfelelő állami 
támogatásra nem volt elegendő. E többletet különben a vakok szegedi 
és szombathelyi intézetének kibővítése is indokolja.

Végül az új tételként felvett s a tanköteles koron túl lévő siket
némák ipari foglalkoztatója költségeire 6,200 Ivt irányoztam elő.

A siketnéma intézetek elégtelensége (minek oka az anyagiak 
hiányában rejlik) miatt több ezerre tehető hazánkban azon siketnémák 
száma, ákik teljesen analfabéták, s akik ennélfogva a társadalom 
kegyelemkenyerére vannak utalva. E baj, legcsekélyebb anyagi áldozat 
mellett, a jelzett foglalkoztató létesítésével orvosolható.

A siketnémák ezen ipari foglalkoztatóban a kiejtés, irás, olvasás 
és számolás alapismereteit elsajátítják s az ipari munkákban kiképez- 
tetnek. Ilyképen mód nyujtatik nekik arra, hogy kereseti forráshoz 
jussanak.

A szóban lévő foglalkoztatónak — létesítésére fordított aránylag 
igen csekély anyagi áldozattal szemben — szociális szempontból 
messze kiható következményei lesznek s igy a jelzett 6,200 K többlet 
előirányzása indokolt.

Rendkívüli kiadások.
Á tm eneti kiadások.

IX. fejezett, 26. cim.
1911. évre m egszavaztato tt.............................24,500 K,
1912. évre előirányoztatik.................................  39,000 „

tehát több . . 14,500 K-val.
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E többletből 10,000 K a gyógypedagógiai intézetek bútorbeli 
felszerelésének pótlására és a tanszerbeli alap felszerelésére esik.

Több gyógypedagógiai intézet a régi szűk bérhelyiségből saját 
tágas épületébe költözött, s a berendezés annyira hiányosnak bizo
nyult, hogy sürgősen gondoskodni kell a megfelelő beszerzésekről. E 
többletet különben indokolja még az újonan megnyíló osztályok be
bútorozása és a bútorok beszerzési árának tetemes emelkedése is.

A tanszerbeli alap felszerelésére előirányzott többletet részben 
az ifjú vakok szombathelyi és szegedi intézetének létesítése, részben 
pedig a meglévő tanszer felszerelés megrongálódása indokolja.

E végből, a tanítás sikerének biztosítása érdekében intézkedni 
kívánok, hogy az összes intézetek a szükséges taneszközökkel mielőbb 
rendelkezhessenek.

A még mutatkozó 4,500 K többletet a siketnémák egri intézeté
nek építési költségeire engedélyezett 3,500 K annuitásnak 8,000 Kra 
való felemelése okozza.

Mivel az engedélyezett és már költségvetésileg is biztosított 
3,500 K annuitás mellett az építkezés csak mintegy 10 év múlva 
volna megkezdhető s mivel a szóban lévő intézet jelenleg alkalmatlan 
bérházban van elhelyezve, amely nemcsak az oktatás eredményére 
van káros befolyással, hanem a benlakó növendékek elhelyezése is 
sok nehézségbe ütközik: e többlet előirányzása, mellyel az építkezés 
megkezdése s igy az intézetnek mielőbb megfelelő otthonba való 
költözése lehetővé válik — teljesen indokolt.

Beruházások.

VI. fejezet, 14 cim.
1911. évre megszavaztatott . ........................  133,500 K,
1912. évre elő irányoztatik ............................. 430,500 „

tehát több . . 297,000 K-val.

E többletből az ifjú vakok szegedi tan-, nevelő és foglalkoztató 
intézete számára létesítendő épület költségeire szükséges 270,000 Kból 
első részlet gyanánt 130,000 K, a siketnémák budapesti intézete 
számára létesítendő épület költségeire szükséges 311,000 Kból folytató
lag második részlet gyanánt a múlt évi 80,000 K-val szemben
150.000 K, a siketnémák körmöcbányai intézete számára létesítendő 
épület költségeire szükséges 286,000 K-ból első részlet gyanánt
140.000 K esik.

Az ifjú vakok szegedi áll. siketnémák intézetét egyelőre csak 
ideiglenes bérhelyiségben lehetett megnyitni. Tekintettel arra, hogy 
ezen helyiség egyáltalában nem iskolai célra épült s amellett a bér
let is csak rövid időre volt biztosítható, most már sürgősen gondos
kodni kell az intézet végleges elhelyezése kérdésének alkalmas meg
oldásáról. Szeged város közönsége — teljesen díjtalanul — megfelelő 
nagyságú telket bocsátott rendelkezésre, melyen úgy a nevelő, mint 
a foglalkoztató intézet célszerűen felépíthető lesz s igy e részben
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nincs akadálya annak, hogy az építkezési munkálatok mielőbb meg
kezdessenek.

A siketnémák budapesti intézete ez idő szerint externátusos s hogy 
internátusos intézetté legyen átalakítható, a szomszédos telek a fő
várostól, kártalanítási áron megvásároltatott. A főváros azonban 
— kötbér mellett — csak úgy engedte át a telket, ha annak megvételé
től számitott 3 éven belül az új épület felemeltetik, s ha a lakhatási 
engedély is megszereztetik.

Ezen építkezés tehát sürgősen megkezdendő s igy az építési 
költség első részlete fejében a jelzett összeget feltétlenül elő kellett 
irányoznom.

A siketnómák körmöcbányai intézete ez idő szerint bérhelyiség
ben van elhelyezve. A jelenlegi helyiség azonban a növendéklétszám 
és az osztályok szaporodása folytán szűknek bizonyult, s a pedagó
giai és egészségügyi követelményekét sem elégíti ki.

Körmöcbánya város közönsége az intézet céljaira — teljesen 
díjtalanul — egy alkalmas telket felajánlott s igy az építkezés meg- 
kezdhetése végett a jelzett többlet előirányzásáról gondoskodnom kellett.

Mivel a borosjenői gyógypedagógiai intézet átalakítási és helyre
állítási munkálatainak és ugyanezen intézetnél létesített üvegház épí
tési költségére további előirányzatról már nem kell gondoskodnom, 
a beruházások összes többlete 297,000 K-t tesz ki.

Rendes bevételek.
IV. fejezet, 27. cim.

1911. évre m egállapított.................................. 137,130 K,
1912. évre e lő irán y o zta tik ............................. 137,507 „

tehát több . . 377 K-val.
E többletből a vakok orsz. intézete alapjának jövedelmére 40 K esik.
A ruhadijaknál a növendékek szaporodása következtében 880 Kval 

több volt előirányozható.
A gyógypedagógiai tanitójelöltek száma szaporodván, a vizsgálati 

dijakból 100 K-val nagyobb bevétel várható.
Ezzel szemben a siketnémák váci intézete alapjának jövedelme 

43 K-val kevesebb.
Apasztanom kellett a beiratási és tandijakból befolyó jövedelmet 

400, a növendékek készítményeiből befolyó jövedelmet pedig 200 K-val.

Eötvös László kézügyesitő bádogmunkájáról.
A közelmúltban egy úgy nagy általánosságban, mint részleteiben 

is ügyes összeállítású munka került ki a sajtó alól, Eötvös László 
kartársunknak „Kézügyesitő bádogmunka“ című, iskolák és amatőrök 
számára szerkesztett munkája.
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Akik a kézügyesitő oktatásnak különböző ágait tanítják intéze
teinkben, bizonyára felköltötte e munka iránti érdeklődésüket meg
jelenésének hire, mert oly tájékoztatót, útmutatót véltek benne nyer
hetni, mely egyenesebb medret tárna fel a sokféle kísérletezés, újítás 
közepette. Mert hiszen ismert dolog, hogy valahány slöjd-mester 
munkálkodik, annyiféle az a saját felfogása s egyénisége által is alkotott 
irány és kör, mely a kézügyességi oktatás egyik-másik ágát kiemelve, 
felszínre kerül.

Eötvös az ő specialitását, a bádogmunkát karolja fel s ismerteti 
meg velünk.

Műve előttem fekszik. Kiállítása ügyes, tartalma változatos, gaz
dag; pedagógus munkájára vall, szorgalmat, áldozatot hirdet. A leg
nagyobb szerénységgel bocsátja rendelkezésünkre azzal a hittel, meg
győződéssel, hogy érdeklődő fogadtatásra találnak előnyei, elnézésre 
a hibái.

Igaza van; e tekintetben nem is érheti csalódás.
Igen sok érdekes és értékes tervet ismertet, mely az iskolában 

s így siketnéma intézeteinkben is haszonnal értékesíthető, felhasznál
ható. De még több — s jóval több — ama készítmények sorozata, 
mely már a mi munkakörünkön messze kivül esik. De értem, hiszen 
műve amatőrök számára is készült; igy kerülhetett aztán túlsúlyba 
az utóbbi s talán e körülmény, meg az, hogy külön csoport alá nem 
osztotta a kétféle sorozatot, tette bizonyos tekintetben elfogulttá őt 
akkor, amikor ezt a speciális kézügyességi ágat a legnagyobb elő
nyökkel ruházza fel.

Nem kételkedem, sőt hiszem, hogy szép eredmények érhetők 
el e téren is, de csak mint a gyakorlati oktatás egyik kiegészítésével.

Ezúttal említem meg, hogy talán érthető, ha Eötvös művét ezen 
a helyen a mi kézügyességi oktatásunkban való használhatósága szem
pontjából mérlegelem.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által kiadott tanterv a 
siketnémák intézeteiben a kézügyességi oktatásnak három ágát öleli 
fel: az agyag-, a papír- és a famunkát.

A famunka tanitásánál csak kiegészítésül szolgál a bőr-, a sod
rony- és a bádogmunka. Amennyiben t. i. a tárgyak anyagának a 
természeteshez való hű megválasztásában azzal összefügghet. Tehát 
nincs külön bőr-, külön sodrony- vagy bádogmunka, mert „nem egy 
bizonyos ipari szak felé való irányítás a cél, hanem egy oly általános 
jellegű kézügyességi ismeretnek az elsajátítása, mely minden iparágra 
előkészítőül szolgál“.

Ha már most a kézügyességi gyakorlati oktatásnak az iskolák
ban s igy intézeteinkben is tanított s fentebb említett ágait — a még 
számtalan más be nem vezetettél — egybevetem, s ha a már bevált 
gyakorlat által is támogatott térre utalok, bizony-bizony más meggyőző
dés alakul ki bennem, hogysem elfogadhatónak találnám Eötvös kar
társnak nézetét akkor, amikor a bádogmunkát „a leghálásabb kéz
ügyesitő foglalkozásként ajánlja, mert olcsósága dacára magában 
egyesiti a papír, az agyag és a fa előnyeit“.



230 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 11. sz.

Ezt illetőleg nagyon erősek a kételyeim, mert nemcsak hogy 
sokoldalúvá nem teszi a növendék kezét, hanem nagyon is egy ipari 
szak felé irányit. S ez esetben a bádog-munkából lenne bádogos 
munka. Hogy az ábrázolt készítmények sorozata méretekben a játék 
dolgokat szolgálja, az a lényegen mit sem változtathatna.

Szándékosan emeltem ki a fentieket, nehogy akár az új iránti 
előszeretetből, akár talán csak kísérletezés szempontjából is, abba a 
hibába essünk, hogy eddigi kézügyességi tanítási irányunktól eltérve, 
feláldozzuk a múlt amaz eredményeit, melyet növendékeink a famun
kában az iskolának értek el, s a famunkával az életben önmaguknak 
nyertek.

De azért ne legyenek ezek a szavaim olyan erősek, mint a 
milyen nyomatékosan leírtam azokat, mert Eötvös szép és tartalmas 
munkát produkált. S bár — ha már mi reánk is gondolt — felölel
hetett volna munkájában még igen sok — az ismertetetteknél 
könnyebb és felhasználhatóbb anyagot is, — amiről különben más 
alkalommal még meg fogok emlékezni, mindazonáltal a produktumok
nak oly gazdag tárházát tárja fel, hogy őszinte elismerés illeti mun
kájáért.

Fogadjuk szeretettel, ismerjük meg érdeklődéssel. H. A.

A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 
siketnémák I. (artikulációs) osztályában.

— Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hang fiziológiájához. —

Irta. Stern Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonat
kozású részekkel ellátta Váradi Zsigm ond siketnéma-intézeti igazgató.

(Folytatás.)

n n n  N
I. E lőkészítés.

A) Előgyakorlatok.
a) Lélekzés az orron keresztül.
b) A „m“ és „p“ magában és összefoglalva való ejtése azért, 

hogy a homorganikus explozív hang és orrhang közötti különbségre 
figyelmeztessük tanítványunkat.

c) A „t“-nek ejtése a végből, hogy a „n“ nyelvállását elő
készítsük.

B) Tulajdonképem hangfejlesztés.
Eljárásunk azonos lévén a „m“ fejlesztésénél követett eljárá

sunkkal, eltekinthetünk az ott leirt fejtegetések ismétlésétől. A „n“ 
nyelvállás tekintetében hasonlít a „t“-hez. Ezért képzési módja is, 
mint a „t“-é, a szerint, amint elülső vagy hátsó zárlattal képezzük, 
különböző lesz.

A „n“-t jellemző rezgést a tanulók nem érezhetik, épúgy, mint 
az „m“-nél. Az ajakrezgés teljesen hiányzik. Az arcbőr rebbenése



11. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 231

sem jelentékeny. A „n“-t jellemző rezgéseket megtaláljuk, ha a tolda
lékcsőnek a „n“ képzésénél együttműködő szájrészeket tüzetesen szem
ügyre vesszük. A „n“ rezonanciájánál közreműködő ovális ür majd
nem a felével kisebb a „m“ rezonálásai űrénél. A „n“-nél hiányzik: 
először a nyelv alatti ür egészen az alsó metszőfogakig; másodszor 
az egész ajakür. A „n“ ovális rezonáló területe a nyelv felső részé
nél kezdődik és ez és a felette levő szájpadlás határolja. A nyelv 
tehát válaszfalhoz hasonlóan, hátulról előre emelkedve és emellett a 
felső fogsorhoz támaszkodva, rézsűt fekszik a szájürben, ezt úgyszól
ván megfelezvén. Ez az elzárt terület a hátsó garatfaltól a felső fog- 
iny és a nyelv érintkezési pontjáig terjeszkedik. A „m“-hez hasonlóan 
a „n“-nél is az inyvitorla tétlenül*) csüng lefelé. Ennek folytán csak a 
fél szájür, a garat-choana- és orrür közlekednek. A szájür rezonáló 
területének e megkisebbedésén alapszik főleg a „m“ és „n“ hangok 
közötti szinkülönbség.

A kis siketnéma ennek a megkisebbedett szájürnek több helyén 
érzékelheti a rezgéseket. Mindenekelőtt az alsó metszőfogak és főleg 
az alsó állkapocs rezegnek feltűnően. Továbbá a nyelv is folytonos 
rezgésben van. A siketnémának csak a szájba, illetve az arc és záp- 
fogak közötti űrbe kell az ujját dugnia és ez különösen akkor könnyű, 
ha a felső fogsorban zápfoghiányok vannak, hogy a nyelv rebbenéseit 
észrevegye.

II. A nyagnyujtás.
1. Amman10 ajánlja, hogy mutassuk meg tanulónknak „a nyelv 

fekvését a tükörben“ és helyezzük „kezét a tanár orrára“, hogy meg
érezze, „miszerint a zöngés levegő az orrlyukakon keresztül távozik 
el“. Másik kezével tapintassuk meg a gégét, hogy egyúttal a légcső 
rezgését is észrevétethessük vele.

2. Graser (109. old.)18 a „n“ zárlatképzéséhez szükséges nyelv
mozgást „az újjal szemlélteti olyformán, hogy a mutató ujjat a nyelvre 
téteti és érezteti, miként szorittatik ez a nyelvemelés e közben a 
szájpadlás felé“.

3. Hill (74)29 véleménye szerint „A „n“ egyszerű előmondása 
elegendő, ha a már ismert „m“ hanghoz sorakoztatjuk“.

4. Wirsel (37. old.)19 művében olvassuk: „E hangból vocalisra 
való átmenetnél néha „na“ helyett „nda,“ vagy „nta“-t hallunk. Ezt 
csak úgy akadályozhatjuk meg, ha a nyelv és a fogak közé valami 
vékony eszközt helyezünk, mellyel — a vocalishoz való átmenet pilla
natában — a nyelv hegyét a fogaktól lenyomjuk. Ha ezt többször 
megismételtük, akkor a tanuló tudni fogja, mit akarunk ez eljárásunk
kal elérni“.

5. Jarisch azt mondja (64. old.)20: „A tanár, miközben a tanuló 
ujját orra elé tartja, mutassa meg, mily erővel tódul ki a levegő az 
orrán“.

*) „Az egészséges embernél a kilélegzési áram, tehát az, amellyel a hangokat 
képezzük, bizonyos torlódást szenved a normális utakon való áthaladásakor. Ezek 
az ú ta k : a septum narium (az orrsövény) és az összes orrkagylók. Ez a torlasz 
azonban nem lehet közömbös az inyvitorla szabad mozgathatóságára“. (III. 267. old.63).
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6. Magnal (157. old.)31 az „e“ állásból indul ki. A nyelv hegyét, 
miként a „m“-nél, úgy helyezteti a fogak közé, hogy a szájcsatornát 
elzárja és a levegőt a szájon keresztül való kivonulásában meggátolja. 
Ez által kénytelen az orron keresztül utat törni és „m“-hez hasonló 
hang jő létre. Most arra ösztönözzük a tanulót, e „m“-hez hasonló 
hangnak folytonos hangoztatása közben húzza vissza nyelvét és hozza 
a „n“-hez megkívánt helyzetbe.

7. Walther53 a következő utasítást adja: Tágra nyitott száj áll ás mel
lett mutassuk meg mindenekelőtt a szükséges nyelvállást és csak ezután 
közelítsük egymáshoz a fogsorokat, a nélkül azonban, hogy ajkainkat 
becsuknánk. Hellyel-közzel fogjuk be a tanuló szájszögleteit kezünkkel, 
hogy megakadályozzuk a levegőnek a szájon keresztül való eltávolítását.

8. Kerner6u egy eszközt emlit „mesterséges zárlat előteremtésé
hez.“ „Kemény papirból (rajzpapir) 7—8 cm. hosszú és 2 — 2Va cm. 
széles szeletet vágunk és egyet a gyermek ajka és fogsorai közé 
illesztünk úgy, hogy utóbbiak el legyenek fedve, miáltal teljes zárlatot 
nyerünk.“ „Ha a gyermek lanyhább felfogású és nem képes az arti
kulációs helyeket öntudatosan felfogni, úgy húzzunk végig nyelvének 
szélein egy tiszta, durva felületű itatós papírt, vagy gyapjúszövet 
szeletkét és ezután kíséreljük meg a szükséges zárlatképzést. Vagy 
kopogtassuk meg egy fapálcikával, vagy palavesszővel felső fogsorá
nak belső széleit, vagy simogassuk meg nyelvének szélét és felső 
fogsorának belső széleit egy hideg vizbe, vagy gyenge ecetes oldatba 
mártott kis szivacscsal. De nem szabad ez eszközöket egyszerre, 
vagy hirtelen egymásután alkalmazni“.

9. Huseheus azt mondja (33 old.)65 „A tanuló a rezgést épúgy érzi, 
mint az „m“-nél, vagyis a levegő rezgése a mellkason és az ajkakon 
(?) tapintható.“

10. Az „n“-nek „t“(d)-ből való keletkeztetése. Miként „nT'-et 
„p“-ből nyerhetünk, azonképen „n“-t „t“-ből keletkeztethetünk. A 
követendő eljárás a „m“-nek „p“-ből való kel étkeztetésénél mondottak
ból világlik ki. Gyakran már a következő gyakorlat eredményre vezet: 
a) „p“ és „m“, „t“ és „n“ ; b) „m-p“ és „n-t“ ; c) „m“-t és „n“-t ejt
jük hirtelen egymásután hangoztatva: „m-n.“

11. A rendes lélekzést is előnyösen alkalmazhatjuk a „n“ kifej
tésének kiindulópontjául. Csukott szájjal be és kilélegeztessünk. A leve
gőnek kiáramlását érzékeltessük a tanulónak orrára tett, vagy orra alá 
helyezett ujjával. Miközben igy ügyel lélekzetvételére, a tanár óvatosan 
kissé lehúzza a tanuló alsó ajkát. A tanuló, aki mint előbb is, az 
orrán keresztül lélekzik, magától képezi az „n“-zárlatot.

Most már csak az szükséges, hogy szokott módon a zöngét 
alkalmaztassuk. (Folyt, köv.)

Pedagógiai megfigyelések.
□  U vuláris „ r“ . Az „r“ eléggé nehezen képezhető hang, de 

azért ritkán sikerül rosszul. Őrizkedni kell attól, hogy a növendék 
uvulárisan képezze, mert azt nagyon bajos kijavítani és hosszadalmas
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munkával jár. Egyik vokális hallású növendékem az intézetbe lépésé
től kezdve — csupán játékból — mindig racscsolt. És midőn az „r“ 
képzéséhez fogtam, ő már jól tudta azt uvulárisan kiejteni.

Ennek a növendékemnek az „r“-jét a következőképen javítottam: 
10—12 héten át egyebet sem tettem, mint nyelvét az „r“ állásába 
helyeztem és a szájpadláshoz valamivel erősebben odaszorittattam, 
azután a levegőnek a nyelv és szájpadlás alkotta szűkületen való ki
bocsátására ösztönöztem őt. Mondhatnám, hogy „r“-et ejtettem ki, az 
„r“-t jellemző rezgés nélkül. Ezt azért tettem, hogy az addigi rossz be
idegzést elfelejtessem a növendékkel és a beszédszerveknek az „r“ hang 
kiejtéséhez szükséges izmait helyesen beidegeztessem. Ez sikerült is. 
Amikor meggyőződtem arról, hogy a helyes beidegzés állandó és öntuda
tos, hozzáfogtam a rendes kifejlesztéshez s rövidesen megvolt a jó '„ r“.

Megjegyzem, hogy az „r“ hangot sohasem tettem külön tanítás 
tárgyává, hanem már az első hónapokban naponta néhány percig 
karban és egyenkint is előgyakorlatként próbálgattam. A tanítás közti 
szünetet jelző csengetést rendesen az „r“ kiejtésével jeleztem. És 
mire reá került a sor, növendékeim — egy-kettő kivételével — már mind 
tudták is azt. Sch.

□  A siketnémák II. osztályában a számtani műveletek 
elvont megfejtése. A számtan tanítása csak akkor eredményes, 
ha növendékeinket már a kezdő fokon is, a lehetőségekhez képest, a 
számtani példák fejbeli megfejtésére képesítjük. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy mindaz, ami elvonással jár, a siketnémáknak fölötte nehéz. Egy 
módra mutatok itt rá, amelyet jó átmenetnek tartok a szemléltetve 
és az elvontan való számolás között. Ha növendékeim ujjaik segít
ségével már kifogástalanul adnak össze és vonnak ki, akkor kezüket 
elrejtetem a zsebbe, a kötény mögé, vagy a padba. így kell azután — 
újjaikat nem látva — a példát megfejteniük. Újjaikat nem látván, 
természetes következmény, hogy nagyobb fokú gondolkodásra kény
szerülnek — s ez a fejbeli megfejtésnek az előfoka. Ha ebben is 
elérték a kellő gyakorlottságot és biztosságot, már sokkal könnyebb 
lesz őket a példáknak teljesen elvontan való megfejtésére képessé 
tenni. Csekélységnek látszik, de a siketnémák oktatásában a csekély
ség is fontos. n. f.

VEGYESEK.
Náray-Szabó Sándor 25 éves szolgálati jubileuma. A

„Budapesti Hírlap“ okt. 22. számába valaki Náray-Szabó Sándor állam
titkár 25 éves állami szolgálatát kívánja méltatni. Cikkiró azonban 
tévedésben van az időt illetőleg, mert Öméltósága 1886. dec. 2-án 
lépett állami szolgálatba, tehát folyó évi dec. 2-án tölti be állami szol
gálatának 25-ik évét s nem október hóban. Talán helyesen tette volna a 
cikkiró, ha a gyógypedagógusokat kérdezte volna meg, akik az idő
pontot jó emlékezetükben tartják.

Rendkívüli közgyűlést tart Egyesületünk nov. 1-én délelőtt 
10 órakor Budapesten, a siketnémák áll. intézetében (VIII. Mosonyi-
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utca 8.). A gyűlés összehívása — számos egyesületi tag Írásbeli kiván- 
ságára — a tanítási kötelezettségről szóló törvényjavaslat tárgyalása 
céljából történt. Az elnökség ez úton is kéri az Egyesület tagjait, hogy 
a gyűlésre minél többen jöjjenek el; ahonnan pedig többen nem 
jöhetnek, onnan legalább képviselőket küldjenek. A közgyűlés napján 
reggel 8 órakor az Egyesület választmánya tart gyűlést.

Köszönetnyilvánitás. Mindazoknak, akik a magyar siketnéma- 
oktatás lánglelkű apostolának: jólészi Cházár Andrásnak emlékezetét 
dicsőítő folyó évi szeptember 23-iki ünnepélyen rám is gondolni és 
onnan engem — aki az ünneplőkkel szívvel, lélekkel együtt érzek, 
éreztem — üdvözölni szívesek voltak: ez úton mondok hálás köszö
netét. Igaz tisztelettel Temesvár 1911. évi szept. hó 30-án Schaffer 
Károly áll. siketnéma-intézeti nvugd. igazgató.

A szaktanács okt. 21-i gyűlésének tárgysorozatából: 
1. A „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé“-nek az intézetek 
megvizsgálása körüli eljárásra vonatkozó kérelme. 2. A siketnémák 
debreceni intézete tanári testületének jegyzőkönyve. 3. A vakok buda
pesti intézete igazgatóságának játékdélutánok rendezése iránti javas
lata. 4. Herodek Károly olvasókönyve az ifjú vakok számára. 5. Az 
iparművészeti iskola igazgatóságának a rajz- és kézimunka-oktatás 
ellenőrzésére vonatkozó javaslata. 6. Dr. Bihari Károly gyógypeda
gógiai rendtartás című munkája. 7. A siketnémák aradi intézetével 
kapcsolatos iparostanonc-iskola munkaprogrammja. 8. Fodor István 
kecskeméti siketnéma-intézeti tanár kérvénye beszédhibások gyógyító 
tanfolyama iránt.

Cházár-ünnepet tartott október 21-én Budapesten a „Cházár 
András Orsz. Siketnéma-Otthon“, amelyen sok siketnéma részt vett; 
ott volt továbbá Borbély Sándor, Egyesületünk elnöke, a siketnémák 
budapesti áll. intézetének tanári testületé, több tanár a testvér-inté
zetekből és néhány képzőnkbeli hallgató is. Schreiner Ferenc ügy
vezető elnök megnyitóját Endlich József —■ az Otthon elnöke — 
tolmácsolta jelekkel; Molnár István — az Otthon titkára — szivvel- 
lélekkel átérzett, igen figyelemreméltó beszédben fejtegette Cházár 
Andrásnak érdemeit és az emlékezetére tartott szépen sikerült ünnep 
nagy jelentőségét. Konkoly-Thege Miklós siketnéma képzőművészeti 
iskolai növendék egy olajfestményét ajándékozta az ünnepély alkalmára 
az Otthonnak, amely ott kisorsoltatván, mintegy 40 koronát juttatott 
az Otthon pénztárába. Érdekes véletlen, hogy a képet b. e. Oross 
Kálmánnak, a siketnémák egyesülete egykori lelkes harcosának özvegye 
nyerte meg.

Grünberger Lipót emlékezete. Egy éve, hogy meghalt 
Grünberger Lipót, az izr. siketnémák orsz. intézetének alapításától 
kezdve volt igazgatója. Az évforduló alkalmából az intézet elöljáró
sága gyászünnepélyt tartott, amelyen részt vett a siketnémák buda
pesti áll. intézetének és az áll. kisegítő iskolának tanári testületé is.

Gyászhír. Wellinger Mihály, a vakok budapesti m. kir. intéze
tének tanára szept. 13-án, életének 30-ik évében meghalt. Temetésén 
a budapesti testvérintézetek tanárai testületileg ott voltak.
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A képviselőház pénzügyi bizottsága okt. 26-án tartotta 
első gyűlését a költségvetés dolgában; a kultusztárca előadója ezúttal 
is Kammerer Ernő.

Pirczák Gyula dr. v. b. t. t. munkácsi püspök áldozárságának 
50 éves jubileuma alkalmából 1000 Ií.-ás alapítványt tett a siketnémák 
ungvári intézetének. A nemeslelkű főpap eddig is minden esztendő
ben 200—200 K.-t adományozott az ungvári intézetnek s annak állan
dóan jóakaró pártfogója.

Köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ifj. Végvári Neumann Adolf aradi lakosnak, aki a siketnémák aradi 
áll. s. intézete két szegénysorsú növendékének iskoláztatására évi 400 
koronát ajánlott fel; id. Müller József gyárosnak és nejének ugyanezen 
intézet részére adományozott 100—100 korona segélyért; Öcsöd 
község közönségének egy ottani szegénysorsú siketnéma gyermek nevel
tetési költségeire megszavazott évi 200 korona segélyért és Mensch 
Lajos pozsonyi mázolómesternek a siketnémák pozsonyi intézete régi 
bútorainak mintegy 362 korona értékben eszközölt díjtalan átfestéséért 
köszönetét nyilvánította.

Az igazságügyminiszter a fiatalkorúak soproni felügyelő ható
ságának tagjává az 1913. évi dec. 31-éig terjedő időtartamra kinevezte 
Völker József siketnéma intézeti igazgatót.

Házasság. Krupa Pál tagtársunk október 24-én tartotta esküvő
jét Vácott, Korpás Mariskával. — Schmitz Mátyás temesvári kartár
sunk eljegyezte Mitschank Erzsébetet Billédről.

A drágasági pótlék tárgyában az állami alkalmazottak okt. 
22-én nagygyűlést tartottak Budapesten, amelynek emlékiratát másnap 
tiz tagú küldöttség nyújtotta át Lukács László pénzügyminiszternek, 
aki biztatólag nyilatkozott. Úgy értesülünk, hogy illetékes helyen ez 
ügyben a tárgyalásokat már meg is kezdették.

Finn tanár Budapesten. Visszatérve lapunk októberi számá
nak „A finnországi siketnéma-oktatás jelen állapota“ című cikkére, 
melynek utolsó-előtti szakaszában a tanulmányi kiküldetésekről van 
szó, megemlítjük, hogy f. évi október hó 7-én meglátogatta a siket
némák budapesti állami intézetét Juhó Mustakallio, a vakok kuopiói 
intézetének tanára. A nevezett tanár tanulmányújában felkereste a 
finnországi közoktatásügyi kormánynak bemutatott programja alapján: 
a müncheni-, wieni-, burkersdorfi, budapesti kir. orsz. és a budapesti 
Wechselmann-féle vakok intézeteit. Ez intézetekben különösen a föld
rajz-, számtan- és a rajzoktatás tanítási eljárásait tanulmányozta 
behatóan. Nagy érdeklődést mutatott azonban a siketnémák oktatása 
iránt is, mivel annak idején maga is 2 éven át foglalkozott siketnémák 
oktatásával. Juhó Mustakallióval való ismeretségünkből kifolyólag sike
rült lapcserét kieszközölnünk egy finnországi szaklappal. Megtudtuk 
azt is, hogy Finnországból ez idő szerint 5 szakember járja be az 
európai siketnémák és vakok intézeteit, kik e célra a finn közoktatás- 
ügyi kormánytól összesen 3000 márka tanulmányi ösztöndíjban része
sülnek. Egy heti tanulmányútra rendszerint 100 márkát szoktak kapni 
a kiküldöttek, Juho Mustakallio azonban, tekintettel a hosszú utazásra, 
6 hétre 700 márka ösztöndíjban részesült. Minthogy Finnországban
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aránylag oly nagy összeget áldoznak tanulmányi kiküldetésekre, a 
tanulmányútra kiküldöttek tapasztalataikról részletesen tartoznak elszá
molni tanügyi hatóságaiknak és az e jelentésekben leirt tapasztalatok 
a szaklapok útján közkinccsé tétetnek: meg tudjuk érteni, hogy az 
orosztól annyira lenyűgözött kis ország gyógypedagógiai oktatásügye 
oly fejlett, hogy sok tekintetben mintaképül szolgálhat Európa egyik
másik országának.

A beszédhibások számára rendezett tanfolyamokat, amelyek 
a múlt évben sikerrel működtek, a főváros tanácsa az idén is föntartja.

Gyógypedagógus nő kerestetik. * A Kisdednevelés“ f. évi 18.
számában. A névtelen keresőnek és a „Kisdednevelés“ érdemes szer
kesztőségének szives tudomására kívánjuk adni, hogy ilyen nő után 
hiába keresgélnek széles e hazában!

Helyreigazítás. A „Szilágyvármegyei Tanügy“ f. évi 7. számá
ban a „Vegyesek“ rovatában arról számol el, hogy L. K. Z., a lap 
egyik szerkesztője végezte a beszédhibák javítására szolgáló áll. tan
folyamot, amely felöleli a beszédhibákban szenvedők kezelését és a 
siketnémák hangos beszédre való megtanítását. Eszerint tehát L. K. Z. 
urat végzett tanulmányai a siketnémák hangos beszédre való taní
tására is képesítik. Mi nem szoktuk kétségbevonni embertársaink 
képességeit, különösen azokat, amelyéket tudományos képzettség útján 
szereznek, de itt ezzel a tanulmányi elszámolással kapcsolatosan, 
bizonyos méltóságos objektivitással szólva a dologról, az igazság érdeké
ben helyénvalónak tartjuk a következőket kijelenteni: a siketné
mák hangos beszédre való tanítása oly sokoldalú, tudományosan meg
alapozott szakismeretet és annyira különleges módszeres eljárást kíván, 
hogy annak megszerzése jóval több időt és tanulmányozási alkalmat 
kivan, mint amit és mint amennyit nyújthat egy négy hetes szünidei 
kurzus, ahol pár szóval megemlékeznek a siketnémaságról is, mint 
beszédhibáról. Az a pár szó tehát, emellyel a beszédhibások szünidei 
kurzusán elintézik a siketnémaságot: senkit sem képesít a siketnémák 
hangos beszédre való tanitására. Az erre való képesítést két éves kép
zőn lehet megszerezni.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK . A bizalm i férfiakat kérem a tag- és 
lapdijak beküldésére. — Sch. K. Tem esvár. Amint lehet, azonnal írok. — 
nf., K. J., Sz. Ö. Köszönöm a figyelmet. — R. E. 1—3 hiányzik. — H. A. Várom. ■— 
Sch. Tanulmányozom. — K. P. Az egyik jobb, mint a másik. — Sch. G. Csak 
ra jta ! — Lapunk olvasóit kérem, hogy az év folyamán esetleg talált értelemzavaró 
hibákra stb. hivják fel a figyelmemet, hogy azokat az utolsó számban helyreigazít
hassam.

Beküldött könyvek.
L élektani előadások  tanítók  számára. Irta James W., a cambridgei 

Harvard-egyetem tanára. Fordította dr. Ozorai Frigyes. Budapest, Lampel R. 
kiadása. Ara 1 K.

K eller H elén  siketném a-vak leán y  önéletírása. Angol eredetiből átdol
gozta és előszóval ellátta dr. Boros György. Budapest, Franklin-Társulat kiadása. 
Ára 2 K.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


