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Tüzes nyelvek.
Aminek az ember örülni tud, azt ünnepelni is tudja. A mi 

ünnepeink nem felülről jönnek, mert örömünk egyetlen és soha 
meg nem tagadott tárgya a munka, melyben nekünk kedvünk telik.

Nekünk nincsenek hétköznapjaink, mert szellemi készültsé
günk szikrázó díszű ruhája munkanapokon van rajtunk. Az ünnepek 
rendszerint egyesíteni szokták az embereket, a mi munkaünnepeink 
csak szellemi közösséget tűrnek meg. A munkánk az, amely szelle
mileg egy családban tart, térben pedig eltávolít bennünket. Az erős és 
átható szellemi összetartozandóság erői azonban térbelileg is egyesítik 
az embereket. Minél belterjesebb a munkásságom, annál nagyobb a kö
zösségi szeretetem. Ha lelkileg odaadtam magamat a munkának, szük
ségleteim és vágyaim támadnak, hogy munkástársaimat szinről-szinre 
láthassam és őket személyesen is megismerhessem. Rokontársaim-lá
tása, dolgozó erőim gazdagodása. A közös találkára mindenki visz 
magával valamit, amiről nem tud és mindenki bágy .a leikéből ott 
valamit, aminek a hiányát nem érzi. Az emberek régi idők óta szer
vezkednek nagy testületekbe és egyesületekbe, mert a nagy közös
ségekből mindig csak jó származott az egyesekre. Aki egyedülvaló 
helyzetében boldogul, az szívesen ellátogat a nagy tömegekbe, mert 
mások boldogulásában a maga életének az igazságait látja. Aki ön
magában eredménytelenül küzködik az életben, az vágyva vágyik 
a nagy közösségek után, hogy azoknak erőiből a maga harcaihoz 
szükséges fegyvereket megkovácsolhassa.

Minket a mi hivatásunk az ország különböző pontjain tart 
fogva, leikeink állandó érintkezésben, szellemünk egyforma vérte- 
zetben ékes, közös iparkodások, közös reménység az osztályrészünk, 
egy család tagjai vagyunk, a különbség csak annyi köztünk, hogy
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a munkához való elhelyezkedés révén egyikünk, másikunk más-más 
ablakon át néz a messze távolba. Optikai képeink mások és mások 
lehetnek, de lelki beállításunk egy, ennélfogva a földi sorsunk is 
egy, mert egyforma magot vetünk, egy talajt művelünk s minden 
próbálkozásunkban, minden boldogulásunkban egymástól függünk. 
A közös függést csak a közös megértés és az egyetemességgel s 
annak -a munkájával összhangba hozott tudás tudja egy üdvös 
egésszé és mindnyájunkra ¡nézve áldásossá tenni. Azért van tehát, 
hogy a nagy ünnepen, amikor a mi közösségünk, a mi egyesületünk 
egy termékenyebb jövendő, egy eredményesebb munka jegyében 
egy helyre szélit minket, mi félreértéseinket elfeledve és szívünk
ben megbékülve, kezet szorítunk egymással.

Ebben ¡az esztendőben a néma nyelvek megoldói a tüzes nyel
vek napján találkoznak egymással. Mélységes és tanulságos vonat
kozásokkal van tele a két ünnepnek ¡a találkozása. A mi munkánk, a 
mi buzgólkod ásunk eddig még csak a félénk, a zárt ajtók mögött 
dolgozó emberek apostolkodása, kiknek a lelkében remegve ég az 
isteni tudás szikrája, de az elme és az akarat még nincs összhangba 
hozva a belső tartalommal. Bensőnk a világhódítók lelkinagyságá
val gazdag, egyéb készültségünk azonban gyenge és bátortalan. Két
ségek és határozatlanságok gyötörnek bennünket, fogytán a ma
gunkba vetett bizalmunk s nálunknál fenségesebb erőkre és meg
világításokra várunk, hogy a meddő munkaterületekről egy szebb, 
egy termékenyebb hazába vezettessünk, hogy hivatásunknak büszke, 
öntudatos apostolai lehessünk. Munkánk eleddig a tájékozatlan út
törők és az edzetlen próbálkozók általánosító és a puha felületeken 
dolgozó munkájához hasonlít s titokban nagy, földrengészszerü vál
tozásokra, menydörgésekre várunk, hogy igazságainkat bátor szív
vel hirdethessük, hogy munkánkat, melynek nagyságát élénk hit
tel valljuk és ismerjük, általunk és bennünk az egész világ ünne
pelhesse.

A mi mostani helyzetünk sem nem tiszta, sem nem tökéletes 
helyzet. Tanulunk és nem tudunk, dolgozunk és nincsenek eredmé
nyeink, létezünk és nincsen nevünk. Érett, nagykorú férfiak va
gyunk és a kisded gyermekek bizonytlansága van felettünk. Amíg 
munkában izzunk, nem magunkra, hanem a munkára gondolunk, 
önző és buzgó hittel, de kint a nagy embercsoportokban, ahol a 
munkánk nincs mellettünk, kicsinyek és hitevesztettek vagyunk, 
mert a munkán kívül nincs más erősségünk, nincs más segítségünk. 
S eszünkbe jut, hogy ha majd egyszer a sorból kidőlünk, milyen 
jelvénnyel, milyen írással emlékeznek meg hátramanadottaink ró
lunk, hogy milyen név alatt történik majd földi nagy pihenésünk? 
Mit fognak írni a fejfáinkra? Vagy mi talán a sírkereszteinkkel 
is az élők küzdelmeit fogjuk szolgálni? Valami hátborzongató, si
ralomszerű van ezekben a töprengésekben, de hát a siralmak ott 
kezdődnek, ahol a könyörgések végződnek. A mi elődeink nevei nem 
a mi neveink és mi azon dolgozunk, hogy utódaink nevei ne a mi ne
veink legyenek. Megoldást, végleges megoldást keresünk. Jöjjön, 
aminek jönnie kell, a mi lelkünk nem bírja ezeket a, társadalmi 
fólszegségeket. Gyarapodjunk tudásban, gyarapodjunk eredmények
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ben s ha valóságos, érdemszerinti gyümölcse lesz a munkáknak, ok
vetlen megoldódik a helyzetünk, s hovatovább eljön az az idő is, 
amikor nem lesz szükségünk a nevek külső fegyverzetére, mert belső 
tartalmunk és kifelé szóló értékünk, munkánk súlya és érdemessége, 
minden névnél ékesebbszólóan fog társadalmi elhelyezkedésünk és 
hivatali értékességünk mellett szólni.

Ennek az útját a  mostani gyűlésen akarjuk egyengetni. A 
státusnak a munkája súlyosságához és nagyságához arányos tudást 
akarunk biztosítani. Olya.n tudást, mely elől remegve bújik odújába 
minden laikus próbálkozás, melyet a belső tartalomból kitörő ön
tudatos akarat kormányoz, mely a siketnéma-oktatás eddig száz és 
száz eldugott és homályba burkolt igazságát napfényre hozza és 
azt a magyar kultúrában a maga méltó helyén elhelyezi. Olyan 
tudást, melynek birtokosa minden cselekedetében a  tudomány vi
lágossága szerint fog mozogni, olyan tudást, melyben nincsenek jó
hiszemű határozatlanságok és tudományosságot mímelő tetszetős
ségek, hanem mindenkivel szemben tiszta és reális igazságok.

Gyerünk el tehát a tüzes nyelvek ünnepére, mondjuk el a vi
lág, előtt, hogy mi az, amit nem tudunk és mi az, amit tudni sze
retnénk. Reformáljuk meg a képzőt, reformáljuk meg önmagunkat. 
Gyerünk és mondjuk el mindazt, amit akkor mondanánk, ha fel
szólalásunknak és szavunknak kellő súlya és ereje volna, amikor a 
tulajdon saját ügyünkről, a mi eltulajdonítliatlan belső családi dol
gainkról van szó. Adamcsih István.

A vidéki intézetek helyzete.*)
Nagy volt az öröm, amikor a siketnémák stb. tankötelezett

ségének és az intézetek anyagi ellátásának a kérdése törvényterve
zetté érlelődött.

Azóta elmúlt két év és elszállt az öröm is. Ma már alig esik 
szó a tankötelezettségről, államosításról.

Pedig a vidéki intézetek nagy részének cseppet sem rózsás a 
helyzete. Már-már ott tartunk, hogy se pénz, se növendék. 28 ezer 
sn. ól az országban és az intézetek alig kapnak növendéket. Ha ezt

*) A m ú lt szám ban je lz e tt e lh ag y o ttá  n y ilv á n ítá s  ism erte tése : X. v á r 
megye árvaszéke G. J .-e t  nem nyilvánította elhagyottnak, m e rt  szülei k e rese t
képesek s a  m unkaképes n ag y ap án ak  9000 kor. é rték ű  vagyona v a n : a  kk. 
ta r tá s a  és nevelése te h á t b iz to s íto ttn ak  vehető s így  a n n ak  az 1/Vc. 1903. 
B. M. sz. r. 1. §-a értelm ében áll. gyerm ekvédelem re igénye nem  lehet.

E z t a  h a tá ro za to t a szülő megfelebbezte, m ondván: F iam  s n . ; k ü lö n 
leges te s ti és lelk i tu la jd o n ság a in á l fogva szakszerű  o k ta tá s ra  és nevelésre 
van szüksége. E nélkül m in t érte lm etlen  lény nő fel, a  tá rsad a lo m n a k  s halálom  
u tán  községének örökös nyűgévé v á lik ; a, po lgári s egyházi tö rv én y ek rő l fo
galm a nem lévén, azokba lépten-nyom on beleütközik  s a  legjobb esetben ko l
dussá, g y a k ran  gyu jto g a tó v á  stb. yálik . Szakszerű  neveléséről és o k ta tá 
sáról én itth o n  nem  gondoskodhatom , ezt csak szak in téze tben  n y e rh e t i ; sem 
az én, sem fiam vagyoni viszonyai nem elégségesek a r ra , hogy ily  irá n y ú  k ö lt
ségeket fedezhessünk. — E rre  a  köz ig azg a tás i b izo ttság  G. J .-e t  elhagyottá 
nyilvánította, m ondván: A kk. ta r tá s a  kétség telenü l b iz to s íto ttn a k  tek in tendő .
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laikusnak elmondjuk, nem tudja megérteni, hogy 6 ezer iskolaköte
les sn.-ból miért is nem tud mindegyik intézet annyi növendéket 
összegyűjteni, amennyire szüksége van! Mi tudjuk, hogy így van.

Elmondom az okokat sorjában, talán nem végzek fölösleges 
munkát. Célom, hogy az intézetek valódi helyzetét feltárjuk, a ba
jokat ismertté tegyük és azok orvoslására gyógyszert találjunk.

Volt a fogyatékosoknak egy lelkes barátja, aki azt szerette 
volna, hogy néhány év alatt valamennyi sn., vak, gyengeelméjű ott 
tanuljon a számukra rendelt intézetekben. Főként a sn.-oktatásnak 
gyönyörű terjedelmes fejlődése volt ez a kor. Egyik intézet a mási
kat követte. Mindegyiknek élére jutott egy-egy igazgató. Volt aki 
a. székhelyén gyakran nem talált egyebet egy rozoga épületnél. Ez 
volt az intézet vagyona egyéb semmi. De a vezérek nem csüggedtek. 
Fiatalok voltak, tele becsvággyal, megfelelő társadalmi helyzettel, 
a társadalom tele érdeklődéssel a sínk. iránt. így  a lehetetlen is le
hetővé válik. A semmiből valóban naggyá nőtt egyik intézet a má
sik után.

Az elmúlt 10—12 évet, ezt a küzdelmes', lármás, reklámos 
időt a nagyar sn.-oktatás története legszebb korszakának tartom.

Hányszor törtük a fejünket, hogy miképpen szerezzünk pénzt 
és miképpen szerezzünk növedékeket. Valóságos haditanácsokat tar
tottunk, haditerveket készítettünk.

Írott levél, látszólagosan írott levél, nyomtatott levél garma
dával ment az ország minden részébe. Nem ezer, nem tizezer, ha
nem 60—80 ezer, sőt talán százezer is, minden évben. Szinte mind
nyájan utaztunk ide, mentünk a harmadik vármegyébe is, nem egy
szer a saját költségünkön. Hiszen siketnémáinkról volt szó. És a 
siker — mert volt siker — csak fokozta a becsvágyat. (Az ungvári 
intézet még 4—5 évvel ezelőtt is . 10—11 ezer koronát gyűjtött össze 
az említett levelekkel.)

Sorba kerültek a vármegyék, a városok, a falvak. Segítséget 
kértünk mindenünnen, évi hozzájárulásért mentünk mindenüvé.

De a növendékek szaporodtak, több pénzre volt szükség, új 
forrás után kellett nézni. Ekkor Gácsér J.-nek támadt az ötlete,

A Gy. V. Sz. azonban a gyerm ek nevelését is a k a r ja  b iz to sítan i. K érdés, hogy 
am íg a je lze tt vagyoni és kerese ti viszonyok közt élő, n o rm ális gy. nevelése a 
községben is b iz to s íto ttn ak  lá tsz ik , lehet-e a z t egy sike tném a gy.-nél sz in tén  
b iz to síto ttn ak  tek in ten i?  A különbség szembeötlő. M ert, m íg a  no rm ális  gy. 
a beszédnek egyszerű e ls a já tí tá sa  á lta l  m ár képes g o n d o la ta it közölni, hallő- 
szerve révén pedig a r a j ta  k ívü l á lló k  g o n d o lat-m egny ila tkozásá t befogadni, 
addig  a sn. gy. az ism eretszerzésnek  ezen legelem ibb fe lté te le it — hogy m agát 
m egértesse és m ásokat m egértsen  — csak szakszerű  képzés révén szerezheti 
meg, de m egszerzése á lta l a z tá n  a tá rsad a lo m n ak  nem csak te rh é re  nem esik, 
hanem  m unkás ta g já v á  képezheti m agát. A szülőknek, nagyszü lőknek  nincs 
anny i jövedelm ük, hogy a  gyerm eket sn .-in tézetbe elhelyezhessék, ellenben a 
menhely gondoskodásával ez lehetővé válik . — A tisz ti ügyész e lfogad ta  u gyan  a 
közigazgatási b izo ttság  nézetét, m égis m ivel an n ak  intézkedése á lta l az á l 
lam ra  e rendelkezéssel esetleg nagyobb ta r tá s i  te rh e k  h á ra m la n á n a k : meg- 
felebbezte az e lhagyo ttá  n y ilv á n ítá s t.

A m. k ir. b e lügym in iszter 101,600/1912. X II. sz. a. a felebbezést eluta
sította és a  közigazgatási b izo ttság  h a tá ro z a tá t  — in d o k ain á l fogva — h ely 
benhagyta. A szerk;
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megpróbálni a gyermekek elhagyottá nyilvánítását. (Talán nem 
veszi rossz néven G. J., amiért a titkot kipattanhattam.) Nekife
küdtünk az 1901. évi gyermekvédelmi törvénynek. A próba si
került. A szegényebb intézeteknél az elhagyottá nyilvánítás csak
hamar rendszerré vált. Az elhagyottá nyilvánított növendékek 
tartásdíjából szép jövedelemre tett szert nem egy intézet. így pl. a 
debreceni, az ungvári, az .aradi, .a jolsvai, stb.

Ezer felől hoztuk össze a garasokat, hogy a gyermekeknek 
kenyeret tudjunk adni. (Most azonban következik á: de.)

Valamikor az intézeteknek portómenteségük volt. Gyűjtő
íveinket bélyeg nélkül küldtük mindenüvé. Sőt a kereskedelemügyi 
minisztérium a  gyűjtés céljára bélyeget adott — ingyen.

Valamikor az egész országban gyűjthettünk, későbben minisz
tériumunk körzetekre osztotta fel az országot azzal a célzattal, hogy 
mindegyik intézet a körzetéből vegye fel a növendékeit s innen 
gyűjtse össze a növendékek eltartásához szükséges pénzt. Ez a ren
delet nagyon üdvös volt a növendékek felvétele dolgában és a gyűj
tésnek sem ártott, mert ezután is bátran gyűjtött szinte mindegyik 
intézet az egész országban. Gyűjtöttünk, mert gyűjthettünk.

Ma? Majd mindegyik intézet abbahagyta a gyűjtést. Bélyeget 
kell tenni mindegyik kérőlevelünkre, még olyanra is, amely pl. egy 
állami főgimnáziumnak megy. A gyűjtésnél pedig a bélyegköltség 
a legnagyobb kiadás. De a gazdasági viszonyok is megromlottak. 
A legfőbb ok a gyűjtés abbahagyására mégis az volt, hogy a közön
ség az évről-évre megismétlődő könyörgést megunta. Kérőleve
leinkre. nap-nap után kaptuk azokat a tanácsokat, amelyek az inté
zeteket az „állam“-hoz, a „gazdag bankok“-hoz, a „gazdag pap o d 
hoz, a ,,szülők“-höz, a ,,városok“-hoz utasították', a segély azonban 
elmaradt. Az utóbbi időben pénz helyett tanácsokat kaptunk csupán.

Az intézetek költségvetéséből a „gyűjtésből várható összeg“ 
lassan mindenütt kimaradt.

A bevétel csökkent, a kiadás megnőtt. De egy másik baj is 
érte az intézeteket, az elhagyottá nyilvánított gyermekekkel. N. N. 
gyermeket elhagyottá nyilvánította X. árvaszék. A kis sn-t felvette 
a gyermekmenhely, kiadta az intézetnek, amely havi 15 koronát ka
pott a menhelytől. Rendben gondoltuk a dolgot.

Elmúlt egy év, néha kettő, sőt három, amíg megállapították a 
gyermek illetőségi helyét. Bár sohase állapították volna meg! Mert 
a szegény illetékes falu keménybangú meghagyást kapott, hogy N. 
N. sn. gyermekért háromszor 180 koronát (540 kor.) fizessen meg 
egyszerre, ezután pedig minden évben 180 koronát. Egyik átok a 
másik után szállt az intézetekre.

A nagyobbik baj ott kezdődik, ahol a falu a fizetés alól szaba
dulni akarván, a gyermek szülőin igyekszik az egész összeget be
hajtani. Megtörtént nem egy esetben, hogy B. község kiadja a sze
génységi bizonyítványt, amely szerint N. N. szülőinek semmi va
gyona nincs. De amikor fizetni kell, ugyanaz az elöljáróság bizo
nyítja, hogy N. N. szülője nagyon jómódú. így az összegért végre
hajtják hol a falut, hol a szülőt, hol mind a kettőt.

Csak két esetet említek fel.
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Ungváron 3—4 évvel ezelőtt elhagyottá nyilváníttattam egy 
fiút. Az árvaszék ,a tartásdíj fizetésére a községet kötelezte. A tar
tásdíjakat éveken át rendesen kapta az intézet és — mint értesültem 
— ,az összegért most hajtották végre az apát.

A másik eset egy X. megyei fiúval történt. A gyermeket az 
igazgatóság elhagyottá nyilváníttatta, az árvaszék a tartásdíj fize
tésére a községet kötelezte. A jegyző azonban végrehajtotta a szü
lőt. Pénze a szegény embernek nem volt, elment a tehén. Jön a pa
naszos levél. Írtam az alispánnak, hogy ne tegyék tönkre a szegény 
embert. Sürgős elintézés végett tovább megy az árvaszékhez, intézze 
el az ügyet. Elmúlik 1 hónap, kettő, három. Újból írok. Az ember
séges alispán hamarosan rendet is teremtett, a szegény ember vissza
kapta a pénzét, csak éppen hogy a már eladott tehenet nem tudta 
visszavenni.

Ezekhez hasonló példát tucatjával lehetne felsorolni. Mi lett 
ennek az eredménye? Az, hogy ina az egyik, holnap a másik gyer
mek maradt otthon. Vagy a község jegyzője bírta rá a szülőt, hogy 
tartsa otthon a gyermeket, vagy a szülő megsokallotta lakótársainak 
a gúnyját, hogy az ő fia a „falu eltartottja“, vagy — ha a szülőnek 
kellett volna fizetnie, ezért maradt otthon stb.

Egy ilyen esetben a belügyminisztériumtól kértem, hogy a 
menhelyes gyermeket — akivel >a szülő 15 éven alul nem rendel
kezik — vezessék vissza. Kérelmemnek alapos okát adtam, de a 
felelet az volt, hogy sn. iskolalátogatásra nem kényszeríthető.

Tudja azt minden szülő, hogy gyermekét csak addig kell az 
intézetben hagyni, amíg akarja. Ha bármi nem tetszik a szülőnek, 
egyszerűen hazaviszi a gyermekét. Nagy baj ez, nemcsak azért, 
mert az intézet ki van téve a jórészt műveletlen szülők .szeszélyének, 
hanem anyagi szempontból is. Pl. felvesszük az új növendéket. Kö
zülük fizet K. P. havi 6 koronát, N. M. 8 koronát, stb. E l jő az első 
év vége. A szülők találkoznak s folyik a beszélgetés az intézetről. 
Már az első alkalommal felvilágosítják a tájékozatlan új szülőit, 
hogy K., N. miért fizet havi 6—8 koronát. Becses itt a gyerek, in
gyen is eltartják. És az apák sorba jönnek, hogy ezért meg azért 
nem tudnak fizetni, kóstálják szépen az igazgatót, hogy engedje el 
a fizetséget, mivel különben otthon marad a gyermek. A laikus'tán 
azt a tanácsot adná, hogy ne engedjük el a szülő hozzájárulását, majd 
visszahozza a gyermeket. Ám ez nagy tévedés. A legtöbb szülő bi
zony otthon tartja a gyermeket, már csak magyar nyiakaisságból is. 
De meg nem is büntetés a mi még csekély műveltségű köznépünkre 
az, hogy ha a gyermeke nem járhat iskolába.

Ezért jun.-ban .sohasem tudjuk azt, hogy szept.-ben hány nö
vendéke lesz ¡az intézetnek.

Újabban nemcsak az a veszély fenyegeti az intézeteket, hogy 
a már felvett növendékek egy része nem tér vissza, ősszel az inté
zetbe, hanem az is, hogy az I. osztályba alig kapunk növendéket .

Kora tavasszal az iskolaköteles snk. összeírását kértem. Négy 
vármegyéből 12-t jelentettek ia főszolgabirák. A statisztika azt 
mondja, hogy sok a sn., itt pedig egyik-másik szolgabíró azt jelenti, 
hogy az egész járása területén aranyért sem találni ,sn.-t. És az



6. szám. MAGYAR S1KETJMÉHA-0KTATÁS. 121

ilyen jelentést természetesnek kell találnunk. Mert mi jogon hara- 
gudjunk a jegyzőkre azért, amiért a sn.-kat elhallgatják, amikor — 
ha bejelentik — mi felvesszük és ezzel súlyos terhet rovunk a sze
gény falura.

A falu örül, ha a sn. otthon marad, a szülő sem bánja nagyon, 
az intézet meg csináljon kultúrát ott, .ahol tud.

Ilyen a helyzet ma. K. Kartársaim ha ezt a cikket a nagykö
zönség olvasná (bizonyos vagyok benne), sokan, művelt urak, sőt 
magasabbrangu tisztviselők is azt mondanák, hogy úgy van jól a 
dolog, amint van. Azzal érvelnének, hogy előbbre való az épérzékü 
gyermekek iskoláztatása, mint a snk.-é stb. Én azonban ezt nagy 
tévedésnek tartom, nemcsak azért, mert kegyetlen, hanem reális ok
ból is.

A mindennapi kenyérhez mindenkinek joga van, aki dolgozni 
akar. És ma már nem lehet vita tárgya, hogy .a boldogulás útja az 
iskolán keresztül vezet. Iskolához tehát egyformán joga van minden 
gyermeknek, akár ép, akár fogyatékos. Sőt a fogyatékos gyermek
nek több joga van ahhoz, hogy tanuljon, mint az épérzékünek, mivel 
a normális ember sok tudást szívhat magába, habár iskolába sem 
járt, míg pl. a sn. csak annyi tudással indulhat az élet küzdelmei
nek, amennyivel az iskola őt elláthatta. De meg jól tudjuk, hogy a 
tanulatlan sn. minden bűnre, lopásra, gyújtogatásra könnyen fel
használható. 0  maga a nemzeti vagyon gyarapításához alig val- 
raivel, vagy semmivel sem járul hozzá, de a más vagyonát fogyasztja, 
sőt tudatlanságában pusztítja is. Érdeke tehát mindenkinek, hogy 
valamennyi sn. tanuljon és majdan tisztességes munkával kenyeret 
keressen.

A snk. stb. taníttatása tehát országos közérdek. Az országos 
feladatok megoldására az állam van hivatva, a gyógypedagógiai ok
tatásügy rendezése is állami feladat. A Budapesti Hírlap nem régen 
Amerika iskolaügyével foglalkozott. Azt írja, hogy az Egyesült 
Államokat az egységes iskola tette naggyá. Magyarország haladá
sát, oktatásügyünk fejlődését is az egységes iskolától várjuk.

E fejtegetés után most már arra az eredményre kellene jut
nom, hogy kérjük valamennyi intézet államosítását. És még sem 
ide jutottam el. Miért?

Emlékezzenek vissza Kartársaim, hogy amikor e nagy kérdé
sekkel szaktanácsunk is foglalkozott és a törvénytervezetet el is ké
szítette, szaklapjainkban is sok szó esett tankötelezettségről, álla
mosításról stb. Én akkor sem érveltem a  tankötelezettség és az álla
mosítás mellett — célszerűségi okokból. Nagy P. kartársunk volt 
szíves cikkemmel foglalkozni s ő is, a többség is az államosítást, a 
tankötelezettséget kívánta, Az idő — sajnos — nekem adott igazat. 
Már akkor — elég merészen — naivnak jeleztem e kívánságot.

Mire e sorok megjelennek, Egyesületünk közgyűlését tartja. 
Arra kérem Egyesületünk i. t. Tagjait, foglalkozzanak intézeteink 
helyzetével s keressék azokat .a módokat, amelyekkel a kellő számú 
növendékre és eltartásuk költségének a fedezésére legbiztosabban 
szert tehetünk.
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Én röviden megismétlem két évvel ezelőtti javaslatomat:
1. A járások szolgabirái minden évbei? március hó végéig le

gyenek kötelesek a snk.-ról stb. pontos statisztikát összegyűjteni és 
az illetékes intézetnek megküldeni.

2. Az intézeteknek joguk van bármelyik gyermek felvételére.
3. A felvett gyermek az intézetet látogatni köteles. Szükség 

esetén karhatalommal szállítandó be.
Ez a terv fölöslegessé teszi a tankötelezettség kimondását, 

mivel szükség esetén az intézetek az összes snk.-at, stb. felvehetik. 
Még egy előnye is van: nem volna oly törvényünk, amelyet esetleg 
végrehajtani nem lehet. 5 év alatt a gyógypedagógiai oktatást tel
jesen rendezni különben is bajos lett volna (miként tervbe volt 
véve).

Az elhagyottá nyilvánítással hagyjunk fel. Az egyes közsé- 
kekre ez különben is nagy igazságtalanság.

E helyett inkább minden község, megye járuljon a növendékek 
eltartásához. A szülő bizonyos — méltányosnak mondható -— ösz- 
szeggel segélyezze szintén gyermekét. A szükséghez képest az ál
lam is meg fogja tenni .a kötelességét, többel-kevesebbel segélyezni 
fogja az egyes intézeteket. E törekvést az idei költségvetésből kü
lönben is örömmel állapíthatjuk meg.

Ezt a javaslatot megoldhatónak, hamarosan keresztülvihető- 
nek találom. Scholtz Lajos.

Osztrák kartársaink nagygyűlése.
Az osztrák siketnéma-intézeti tanárok minden harmadik év

ben kongresszusra szoktak összejönni. Április 14. és 15.-én ren
dezték az Y. általános nagygyűlést, amelyre egyesületünket is 
meghívták s ennek képviseletében ott voltak: Yáradi Zs. ig. és 
Kovács Z. tanár Körmöcbányáról, Völker ,T. ig. és Hoble'r R. tanár 
Sopronból, Deschenszky F. ig, és alulirott Pozsonyból.

A „Lehrer-H-aus“ nagytermében gyülekeztünk. Biffl kolle
gánk mint ismerősöket üdvözölte a magyarokat. Figyelmes .volt 
velünk szemben s mellettünk maradt a kongresszus egész ideje alatt. 
Bemutatott a vezető embereknek, akik szintén szeretettel üdvözöltek 
minket. Ismerősök ölelkeznek, de az ismeretlenek is a legnagyobb 
barátságra találnak.

. Kilenc óra már elmúlt, amikor Druschba A. igazgató, a nagy
gyűlés elnöke, megrázta a osöngetyűt. Sokan voltunk. Nemcsak a 
kartársak jöttek el Ausztria közeli s távoli tartományaiból, hanem 
ott láttuk a kormány, a tartományok és Bécs városának képviselőit 
is. Ott voltak a tanügy vezéremberei és a társadalomnak sok ki
tűnősége. Eljöttek a németországi kollégák is nagy számmal és 
Gerlach tanácsos (Brandenburg) a porosz közoktatásügyi miniszter 
képviseletében. Együtt örültünk az osztrákokkal ennek a széles
körű érdeklődésnek, mert láttuk a, hivatalos világ elismerését és 
tapasztaltuk, hogy munkánk értékét a társadalom minden rétegé
ben kezdik megismerni és megbecsülni.
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Az eln. sorban üdvözölte dr. Breitenberg min. tanácsost, Mell 
és Fieger tanácsosokat, Khoss <v. Sternegg Alsó-Ausztria közokta
tásügyi tanácsának elnökét, Kunschák orszgy. képviselőt és Hoss 
polgármestert, akik válaszukban ¡teljes elismerésüket fejezik ki az 
osztrák sn. oktatás rohamos fejlődése fölött és a leghatározottabb 
formában Ígérik nemcsak az erkölcsi, de a legmesszebb menő anyagi 
támogatást is-. Viharos tapssal fogadtuk eme sokat jelentő Ígé
reteket.

Az eln. a németországi kartársakhoz fordult azután. AVende 
ig. (Berlin) köszönte meg a szíves fogadtatást és ezer német sn. 
intézeti tanárnak üdvözletét adja át a kongresszusnak.

Ezután az eln. örömét fejezte ki a felett, hogy annyian jöt
tünk el Magyarországból. Reméli, hogy ahhoz a szövetséghez, 
amelyet ők Würzburgban a németekkel kötöttek, mi is csatlakozni 
fogunk.

Várady Zs. válaszolt az eln. szavaira s tolmácsolta a „S. T. 
0. E .“ üdvözletét, amit a kongresszus tagjai élénk tapssal fogadtak.

Válaszoltak még Gerlach tanácsos és Karth ig., aki Bresslauba 
hívta meg a nagygyűlés tagjait, ahol a jövő évben a németek fog
nak kongresszust tartani.

Az üdvözlő beszédek után az eln. statisztikai adatokkal bemu
tatta, hogy az utolsó három év alatt mennyivel haladtak előre. Van 
29 intézetük, melynek 184 osztályában 263 tanerő 2235 növendé
ket oktat. Sajnálatát fejezte ki afelett, hogy ezek az intézetek nem 
fejlődhetnek egységesen, mert minden tartomány önállóan intézi 
iskola-ügyeit s így nemcsak az egyes intézetek jellege más-más, 
hanem a tanerők fizetése is nagyon különböző. Ezek az állapotok 
az egyöntetű munkának csak hátrányára vannak.

Első előadó volt Biffl (AVien), aki nagy készültséggel beszélt 
a tanár-képzésről. Kiemelte, hogy a. snk. oktatása megkívánja, hogy 
azok, akik ezzel a speciális munkával foglalkoznak, az általános 
pedagógiai képzésen felül a célnak megfelelő tudományos és gya
korlati kiképzést is nyerjenek. Siketnémákat oktatni — művészet. 
S aki ezen a téren értékeset akar alkotni, az készüljön fel szelle
mileg és lásson előbb mintaszerűt produkálni. Ez a felkészülődés 
csakis' külön képzőn történhetik, ami más országokban már régótá 
van. A tudományos kiképzést egyetemi tanárok vezetésére óhajtja 
bízni, míg a gyakorlati ügyességet a képzővel kapcsolatos intézet
ben szerezné meg a hallgató, aki a tanulmányok elvégzése után 
vizsgálat alá bocsátandó.

Nagy fontosságot tulajdonít az önképzésnek. Ennek eszközei 
a módszeres értekezletek, a könyvtárak, a szaklapok és a tanulmány - 
iiti»k volnának. A kormány vagy ¡az egyes tartományok anyagi tá
mogatással tegyék lehetővé azt, hogy az évi gyűléseken vala
mennyien részt vehessenek. Minden intézet pedig a saját házi költ
ségvetésébe állítson be bizonyos összeget, amelyet évről-évre más- 
más tanár venne igénybe oly célból, hogy annak segítségével a jobb 
bel- és külföldi intézeteket tanulmányozhassa.

Biffl előadásából kiéreztük, hogy Ausztriában nagyon is hiá-
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nyáffc érzik a szakképesítésnek. És hogy az eddigi rendszerrel meny
nyire nincsenek megelégedve, azt láttuk, abból a heves vitából, 
amely ezt ,az előadást követte. (A gyűlés a tanárképzés alapjául 
a porosz mintát fogadta el. A szerk.)

Azután Küknél (Wien) olvasta fel a rhitmusos beszédről 
szóló munkáját. Gondolatait a következő pontok közé csoportosí
totta. A hangsúlyos beszéd a hosszú és rövid szótagok értékelésétől 
függ. A folyékony beszéd megkívánja 'a  megfelelő ,artikulációt, 
valamint a rendszeres légzési gyakorlatokat is. Ezek segítségével 
nemcsak a beszédszervek fizikai munkáját könnyűjük meg, hanem 
a beszédnél oly sokszor mutatkozó száj- és arcrángatásokat is el
tüntethetjük.

Wagner, a lembergi int. hitoktatója a galíciai viszonyokat 
ismertette. Galíciában több sn. van, mint a többi osztrák tarto
mányban együttvéve. És Galiciában csak egy intézet van! A nagy
gyűlés megütközéssel hallotta ezt és sürgősen kéri a sok évi mu
lasztás pótlását.

D. u. vasúton kimentünk a fél órányira levő Hütteldorfba. 
Ott van a vak-snk. otthona barátságos, tiszta, villaszerű épületben. 
Dr. Heinz, a vaksiketnémákat gyámolító egyesület elnöke foga
dott bennünket.

Az int. vezetője, Schneiderbauer (volt sn. int. tanár Linzben) 
1908. óta foglalkozik vak-siketnémákkal. 1911-ben szakkörökben 
bemutatta első tanítványát. Az eredmény biztosította az int. fel
állítását, amit annál is inkább sürgetek, 'mivel kitűnt, hogy Ausz
triában 500 vak-sn, él. Hütteldorfban most 7 növ. van.

Sch. röviden elmondta, hogyan kezdte el a munkát. Az első 
növendéke, egy fiú, szeretett kalapálni, fűrészelni. Kezébe adta a 
kalapácsot s ennek a szónak a kezdőbetűjét a fiú kezére írta (Pipetz- 
féle abc után). így járt el több tárggyal is. Amikor két egyforma 
betűvel kezdődő szó vetődött fel, a második, harmadik stb. betűt is 
érzékeltette. A hangfejlesztést is megkísérelte s némi eredmény 
i t t  is mutatkozott. A fiú Braille-féle gépen ír, olvas. Megtanult 
kötni, újabban kosárfonással is foglalkozik.

Este felé visszasiettünk a városba, ahol közös vacsorára 
gyűltünk össze. A víg hangulat közepette több beszédet is hallot
tunk. Druschba a német-magyar-osztrák barátságra üríté poharát.

Másnap 9 órára ismét megtelt a gyűlésterem. Az eln. üdvözlő 
dr. Breitenberg min. tanácsost, aki megjelenésével ismételten ki
tüntette a naggvűlést. Megköszönte a sajtó érdeklődését és felol
vasta Weisskirchner főpolgármester levelét, amelyben sajnálatát 
fejezi ki, hogy nem vehet részt a kongresszuson.

Rechberger (Linz) a bcszédtanításról tartott előadást ezzel a 
gondolatmenettel: a sn. minden alkalommal beszéljen. Akármilyen 
hiányos' és hibás is az, amit mond, elégedjünk meg kezdetben a 
legegyszerűbb kifejezésekkel is. A fődolog az, hogy beszéljen. Di
csérjük meg minden szaváért és megjön a kedve a beszédhez. A 
leolvasást kezdettől fogva külön órákon gyakoroltatja.

Friedl (Wien) arról beszélt, hogyan foglalkoztassuk internált
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növendékeinket az iskolán kívül és miképen oldjuk meg a felügye
letet. Ez a kérdés hosszú vitára adott alkalmat. Ausztriában ugyanis 
a kartársak végzik az inspectiózást. Az elkeseredett hangokból lát
tuk, hogy ettől a tehertől minél előbb szabadulni akarnak, mert 
kettős munkát nem .végezhetnek.

Freunthaller (Wien) a tornatanításról értekezett. A német és 
svéd módszer arányos egyesítését és alkalmazását hangsúlyozta. 
Nehányan élesen kikelnek a svéd módszer ellen s a németet min
denek fölé helyezik.

Wiissgott (Brünn) az intézeti kertek fontosságát ismertette.
Az indítványok után az eln. megköszönte a széleskörű érdek

lődést. Azután megemlékezett ő felségéről és felolvasta a hódoló 
távirat szövegét, amelyet a naggyűlés a kabinetirodába küldött.

Ezzel befejeződött a kétnapi tanácskozás, eszmecsere, amely
ből sok lelkesítőt merítettünk. Tisztúlt nézetekkel, új eszmékkel 
tértek haza osztrák kartársaink, hogy jobb munkát végezzenek s 
három év múlva szebb eredményekről, jobb viszonyokról hozhas
sanak majdan hírt.

Kölcsönösen pedig annak örülünk legjobban,, hogy végre si
került egymást megtalálnunk. Megfogadtuk, hogy ezentúl bensőbb 
lesz ez az érintkezés és hogy egymástól tanulva, egymást buzdítva 
azon leszünk, hogy közös célunkat, a siketnémák megszólaltatását, 
minél könnyebben és tökéletesebben valósítsuk meg.

Wayán Ferenc.

Életkérdéseink.
A kérdések, melyek életünkkel kapcsolatosak: sokfélék. Van

nak, amelyek közvetlenül a munkára hatnak s annak nemesbítését 
célozzák, mások a munka anyagi oldalával foglalkoznak. Az utób
biak épp oly fontosak, mint az előbbiek, mert a munka fejlődése 
az anyagiak minőségétől függ. Az anyagiság nélkül a munka fej
lesztése nem is képzelhető. Minél jobb az anyagi helyzet, annál job
ban, gyorsabban fejlődhetik az a munka, amely élethivatásunk 
elemét képezi.

így nyilatkozhatunk a mi munkánkról: a siketnéma-oktatás- 
ról is. De ha összehasonlítást teszünk a munkánk és az anyagi hely
zetünk állapota között, kiderül, hogy az anyagiak nem állanak 
arányban a mi munkánkkal. A munka sokkal fokozottabb, mint 
az a tőke, amelyet! nyugszik. így tehát nem is csoda, hogy a sn. 
oktatás nem tart lépést a kor szellemével. Az itt felmerülő hibákat 
nem lehet tisztán a munka megreformálásával eltüntetni. Arányba 
kell hoznunk a munkát az anyagi tőkével. Most, a közgyűlésünk 
küszöbén, nem árt, hogyha összegyűjtjük azokat a kérdéseket, 
amelyek a sn.-oktatással kapcsolatosak.

Latba kell vetnünk az anyagi helyzetünket érintő kérdéseket 
isj mert az anyagiakkal való, nemtörődömség elébe vág azon törek
vésnek, amelyből a munkánk fejlesztése sarjadzik. A sn, int. tana-
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rok, mint más állami tisztviselők, a munka révén kétoldalú szer
ződést kötnek az 'állammal. Bizonyos fizetésért bizonyos munkát 
vállalnak. A megkötött szerződésben vannak jogok és kötelességek. 
Még pedig úgy az állam, mint pedig a taná.r részéről. A szerződés 
akkor felel meg az igazság követelményének, hogyha a szerződő 
felek jogai és kötelességei összhangban vannak egymással. Vagyis 
.amilyen minőségűek s méretűek az állam jogai, oly mértékűek a 
tanár kötelességei ,s viszont. Az állam jogai csak addig terjedhet
nek, ahol a tanár kötelességei végződnek. Tovább nem. Mert ha 
túlterjednek a határon, rendellenességeket támasztanak; a szerző
dés pontjai elkalandoznak az igazság köréből. Minden munka a fej
lődés törvényeinek van alávetve. így tehát a sn.-oktatás is. Az 
állam jogai is fokozódnak; többet kívánnak a tanároktól. A meg
állapított fix pont megsemmisül. A szerződés mérleg-serpenyői bil
lenőst mutatnak. Azok a serpenyők, amelyekben a tanár köteles
ségei vannak, lejebb állanak, jobban vannak megterhelve, mint 
azok a serpenyők, amelyekben az állam jogai rejlenek.

Az anyagi tőke elvesztette a munkával szemben megkívánt 
arányosságot. A tanár kötelességei nagyobbodtak, jogai (anyagfai) 
pedig az eredeti fix pontnál maradtak. Az aránytalanság révén bi
zonyos ösiszhangtalanság keletkezik a munkában. Lassan-lassan a 
fásultság, a meddőség, a mozdulatlanság területére lép. Megszűnik 
a munka fejlődése. Tények igazolják, hogy az ily munkát, amely 
az anyag, a tőke miatt feneklett meg a. kátyúban, a legtökéletesebb 
reformok sem tudják a jó útra terelni. Előbb helyre kell hozni azt 
a billenőst, amely a szerződésben felmerült hibákból ered. Helye
sebben: az állam kötelességeit összhangba kell hozni azzal a mun
kával, amely a fejlődésnek van alávetve: a tanár kötelességével s 
jogaival. Akkor tehát, amikor az állam, amely javítja a tanár 
fizetését, tulajdonképpen a saját maga fejlődéséről, munkájáról gon
doskodik. Mert az állam léte, boldogsága leginkább a benne mozgó 
munka minőségétől függ. Minél közelebb esik valamelyes munka 
a bölcsőjéhez, annál gyorsabb ütemben kell haladnia előre, hogy 
a fejlődésnek hódolhasson. A, sn. oktatás valamennyi pedagógiai 
ág között a legfiatalabb. A sn. int. tanárnak fokozottabb, gyorsabb 
ütemű munkát kell végeznie, mint más pedagógusnak. Gyarapodnak 
a tanár kötelességei, de nem gyarapodnak a tanár jogai, illetve az 
állam kötelességei.

Gyarapodnak ugyan, de nem oly arányban, mint a munkával 
társuló kötelességek. Ez az aránytalanság, amely a fejlődő mun
kánál érvényesül, oly hibákat támaszt a sn. oktatásban, melyeket 
később, megállapodottabb korában is fogunk érezni. Az elhanya
golt gyermekből sohse lehet erőteljes férfi. Ez vonatkozik a sn.. ok
tatásra ié, A tények kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a tanárság 
helyzete az utóbbi időben látszólag javult. De csak látszólag, tényleg 
azonban rosszabbodott.

Lássuk a jelen s a jövő képét: a státusz képét. A harmadolás, 
amely minden 8. évben, válik esedékessé, egyesekre nézve kedvező; 
azonban a többség, a zöme rosszabb helyzetbe került, mint a régi 
előléptetési rendszer szerint, A harmadolás hibája, hogy nem ismer
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egyenjogúságot. Fittyet hány a működési időnek. A harmadolás 
révén három vonal kerül a státuszba. A vonalak egyik oldalán van: 
a haladás, a megnyugvás, az összhang tényezője, a másik oldalán 
pedig az igazságtalanság, az összhangtalanság, a levertség. Meg
esett s megesik, hogy ezek a vonalak 8, vagy 8 +  8 esztendőre elvá
lasztják azokat, akik egyidőben szerezték szakképesítésüket. Miért 
kell az utóbbiaknak bűnhődniük? Megérdemelték talán? Hisz az 
utóbbiak között éppen úgy akadnak törekvő egyének, mint az előb
biek között.

Kívánhatjuk-e ezektől, hogy a munkában lépést tartsanak a 
kor szellemével? Tud-e az helyesen dolgozni, akinek a lelke össz- 
hangtalansággal, nyugtalansággal, elégedetlenséggel, keserűséggel 
van tele? A sérelem lefokozza azt az energiát is, amellyel eddig 
dolgozott. Fizikai törvény, hogy minden test oly visszaverődést ered
ményez, mint aminő a felülete s tömege, alakja. A tanítás mester
séges suggeszció. Tehát amilyen a tanár egyénisége, olyan lesz a 
nevelés szuggesztív hatása s iránya. Az a tanár, akinek az egyéni
sége az anyagiak miatt összhang tálán, nem végezhet eredményes 
munkát. A nevelési sugarak a legjobb akarat s törekvés mellett is 
csak hibás irányban haladnak. Itt hiába hangoztatjuk a munka re
formálását! Nem az okozatot, 'hanem az okot kell megszüntetni. 
Tessék a kötelességeket összhangba hozni a jogokkal, akkor meg
szűnik a hiba is. Addig, amíg a kötelességek gyarapodnak, a jogok 
pedig a fix pontnál maradnak, a haladásról szó sem lehet. Nálunk 
a harmadolás oly hibákat támaszt, amelyeket sehol sem, egyik stá
tusznál sem találunk. Nálunk a státusz létszáma csak néhány em
berrel szaporodik. Nem úgy, mint pl. a közép, vagy polgári iskolá
nál, hol ha nem is szaporodik fokozottabb mérvben, de legalább 
megmarad a régi szaporodás. A sn. int. tanári létszáma majdnem 
mindenhol elérte a szaporodás legfelsőbb határát.

így addig, amíg a fogyatékos értelműek tankötelezettsége tör
vényerőre nem emelkedik, legfeljebb 2—5 taggal szaporodik évente 
á státusz. így a harmadolás csak igen kevés egyénnek fog kedvezni. 
8—15 évig maradnak egy-egy fizetési osztályban. Egyesek rosszabb 
helyzetbe kerülnek, mint pl. az állami tanítók, akik biztos úton 
haladnak előre. A tankötelezettség kimondása végét vetné a rend
el lenességnek; ámde tény az is, hogy azok, akik a mostani viszo
nyokból eredőleg 8—10—15 évig sínlődtek egy-egy fizetési osz
tályban, a sebek fájdalmát később is fogják érezni. A sebek nem 
fognak egyhamar beheggedni.

Épp azért, hogy a státusz tagjai teljesen egyforma elbánás
ban részesüljenek, kívánatos, hogy a harmadolást időn belül is le
gyenek előléptetések. Még pedig mindenkoron a működési idő legyen 
az irányadó. így nem lesznek sajgó sebek, nem lesz elégedetlenség, 
megszűnik az összhangtalanság, a munka meddőségei; mindenki 
arra fog törekedni, hogy munkáját a kor szelleméhez illően fej
lessze s nemesbítse. Ekkor jöhet az a bizonyos reform is, amely 
jobbat, szebbet, tökéletesebbet kíván.

Előrelátó.
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VEGYESEK.
H itok tatói szakvizsgára bocsátotta a V. K. M. A m brus T. és D e

m eter Gy. debreceni (61,496— 94.), K alm anesok A. körm öcbányai 
(61,407— 904.) és M enyhárd 3?. soproni sn .-in t,-i h itok ta tó t, (61,498— 914.)

A tanulm ányúti segélyek felhasználására nézve a V. K. M. úgy
intézkedett, hogy a gypedagógia három  ágán működőknek a szaktanács 
javaslatára , váltakozó sorrendben tétessék lehetővé a tanu lm ány i k irá n 
dulás, (48,559— 914.)

Alap- és szakvizsga. A V. ív. M. képzőnk 11 I. és 13 II. éves 
ha llgató já t vizsgára bocsátotta. A szakvizsga írásbeli része máj. 18., 19., 
20.-án, a szóbeli 22., 23.-án volt dr. Tóth I. m in. titk . elnöklésével, teljes 
sike rre l; az alapvizsga írásbeli része jó n . 23., 24.-én, szóbeli része '26.-án 
lesz. (61,499— 914.)

M iniszteri biztosokul kiküldte a V. K. M. (61,495. sz. r.) a gypeda- 
gógiai intézetek tanévvégi eredm ényének m egvizsgálására B erkes J .  igaz
gató, szaktanácsi előadót: (m áj. 25., 26.) snk. Debrecen (21.)*) (27,) 
kisegítő isk Debrecen, (29., 30.) snk., K aposvár, (jún. 2., 3.) snk., 
Tem esvár, (5.) kisegítő-isk. ítagybecskerek, (8.) B lum -féle pelsöci 
in t. (— ). (9— 10.) snk., Jo lsva, (12—-13.) snk., Pozsony, (15.; 16., 17.) 
áll. kisegítő isk., B udapest. —  Kiás L. igazgató t: (máj. 25.) ¡a vakok 
W echselm ann-féle in t. B udapest (—-), (27— 28.) snk., K olozsvár, (29— 
30.) vakok, Kolozsvár (21.), (jún . 2., 3. és 4.) snk., Szeged (21.), (5.) vakok, 
Szeged (21.), (6.) áll. kisegítő-isk,, Szeged (24.), (9,, 10., 12,, 13.) snk., Vác, 
(15.) Vakok, E perjes (21.), (17., 18., 19.) vakok, B udapest. —  H erodek  K. 
igazgatót: (m áj. 27., 28., 29.) snk., Kecskem ét, (29., 30.) kisegítő-isk. 
Kecskemét, jún . 2., 3,, 4.) snk., Sopron (21.), (6.) vakok, Szombathely 
(21.),' (9— 10.) snk., E n g v ár (22.), (15.) az ideges gyermekeik bpesti 
int., (16., 17.) a bpesti áll. gypedagógiai in t. (21.) —  Ákos I. h. igazgatót: 
(máj. 25.-, 26) snk,, Körm öcbánya, 28— 29.) snk,, E ger (23.), (30.) k i
segítő-isk , Eger, (jún . 3 ,  4.) sn k . A rad  (21.), (5 ,  6.), áll. gyógyped. 
i n t ,  Borosjenő (— ), (9.) izr. sn k , B pest (;— ), (12.)- a fiumei sn. ta n 
folyam  (— ), (15 , 16 , 17.) snk. -B pest. —  É ltes M. igazgató t kisegítő 
iskolákhoz: (jún . 2 ,  3,). Brassó, (5.) M arosvásárhely, (10.) Szatm ár), 
(13.)- Osongrád.

A szaktanács máj. 9.-i gyűlésének tá rg y a i: 1. A sn. in tézeti ta n á 
rok orsz. egyesületének beadványa. 2. A borosjenői in t. foglalkoztató 
otthon szervezését kéri. 3. Az ideges gyerm ekek intézeténél nevelői állás 
szervezése. 4. A K assán létesítendő kisegítő-iskola. 5. A snk. pesti in téze
ténél szervezett cserkészcsapat. 6. A vakok bpesti intézetének elő terjesz
tése a londoni kongresszusról. 7. A bpesti kisegítő-iskola a rangsor he
lyesbítését kéri. 8. A vakokat gyám olító orsz. egylet beadványa és 9. a 
Braiile-könyvek engedélyezésének kérése. 10. A szatm ári kisegítő-iskola 
pótsegélye. 11. Sövény,es A. „Szólások“ gyűjtem ényére javaslat, 12. A 
„M agyar G yógypedagógia“ szerkesztőségének beadványa. 13. Egy gyógy
pedagógus kinevezését kéri. 1 4 ..A snk. körm öcbányai in tézetének jz-kvé,

'*) A v áro s neve u tá n  á lló  szám  az évzáró  v izsga  n a p ja  ju n .-b an . A hol 
n incs ilyen  jelzés, o t t  ju u iu s  20 .án  lesz a  vizsga.
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Meghívó. A bpesti áll. sn .-in t. ta n á r i testü le té , m in t a S. T. 0 .  E. 
1914. évi közgyűlésének helyi bizottsága a sn.-intézetek ta n á r i te s tü le
téihez a következő ta rta lm ú  levelet kü ld te : T isz te lt K artá rsa k ! E gyesü
le tünk  az idei közgyűlését B udapesten, a m i in téze tünk  fa la i között 
ta rtja . Ez alkalom m al h á t im  m iránk  háram lik  a kedves kötelesség, hogy 
a kollégáknak a közgyűlés helyén való tartózkodását a közgyűlés keretén  
kívül, a lehetőség h a tá ra i között hasznossá és kellemessé tegyük. É rte 
sítjük  a t. k artá rsak at, hogy mi ennek a kötelességünknek m eg akarunk  
feleln i; és hogy m egfelelhessünk, a közgyűlés első h íré re  hely ib izo tt
sággá alakultunk . Őszinte örömmel gondolunk a rra  a p illan a tra , m ely
ben rég nem lá to tt k a rtá rsa in k a t ú jra  üdvözölhetjük a b a rá ti szeretet 
meleg kézszorításával. E gyesü letünk  elnökségének m eghívójához sietve 
kapcsoljuk a m iénket: vendégszerető szívvel hívjuk- mi is és v á rju k  a 
kedves k artá rsakat. T isztelettel kérjük  a tek in te tes T an á ri te s tü le t vala
m ennyi ta g já t egyenkint és egyetemleg, hogy B udapestre  való érkezésük 
időpontját, az i tte n i szállásra és időzésre vonatkozó esetleges k ívánsá
gaikat, jav asla ta ik a t f. hó 25.-éig- m éltóztassanak bejelenteni, a lu líro tt
nál, m in t a helyi bizottság elnökénél. A közgyűlés idején félretesszük a 
m agunk dolgát. E gyedül és kizárólag a B udapestre  utazó kollégáknak 
készséges szolgálatára állunk. B izalom m al kérjük  a kedves ko llégákat: 
viszonozzák a m i szívből ered t hívó szózatunkat azzal, hogy jö jjenek 
el a közgyűlésre m entői számosabban. A zt akarjuk , hogy együttidőzésünk 
a k a rtá rs i együttérzés, szeretet és összetartás kötelékét erősítse köztünk. 
T á r t karokkal v á rju k  a kedves kollégákat. A v iszon tlá tásra! Szívélyes 
k a rtá rs i üdvözlettel, B udapest, 1914. m ájus 14. (V I I I .  F este tich -u tca  3.) 
Dr. B ihari K ároly, a hely i bizottság elnöke.

A szolgálati pragm atika ügyében í r t  kérvényt az Á. T. O. E. 
és a V. T. 0 . E .-nek együttes küldöttsége ápr. 28.-án ad ta  á t gr. Tisza 
I. m inistzerelnöknek, aki azt m ondta, hogy az em lékira tban  je lze tt in
dokok alap ján  nem csak a tisztviselőknek, hanem  az országnak és a kor
m ányzatnak érdekében is, a maga részéről szintén szükségét lá tja  a szol
gála ti p ragm atika  m egalkotásának s nemcsak a rra  hajlandó, hogy a te r 
vezetet k iad ja  az országos egyesületeknek, hanem  az előkészítő m un
kába is be fog vonni olyanokat, akikről feltehető, hogy eddigi m űkö
désüknél és tapasz ta la tukná l fogva a tisztviselők ügyének hasznára le
hetnek. A szolgálati p ragm atika  ügye a közigazgatás állam osítása u tán  
fog- sorra kerülni.

A kultusztárca költségvetését a képviselőház máj. 2. és 5.-i gyű
lésén tá rg y a lta  Kenedd G. előadása alapján . A v itában  részt vettek: 
Giessvein S., aki a jellem képzésről beszélt; M ártonfl’y M. a helyettes 
tanároknak  fogta p á r tjá t  s az örmény k u ltú rá t fe jteg e tte ; F arkas P. 
a ta n á ri m unkát m élta tta  s B. R advánszkyval eg y ü tt a középiskolai 
reform ról szólt; J u r ig a  K. a hazai nyelvek m eg tanu lásá t előbbrevalónak 
m ondotta a külfö ld ieknél; Evetovics J .  a felekezeti isk. nagyobb tám o
gatásá t és a műemlékek m egm entését sü rg e tte ; Berzeviczy A. a I I .  ke
rü le ti főreálisk. kibővítését k é rte ; P ék ár Gy., Szász K. és B. Bánffy ki. 
a színházakról, Gr. L ázár I. és Szeiitiványi M. az erdélyi egyházak á lla
potáról szóltak; Lukács Gy. pedig a V K M , új palo tá jának  ép ítését te tte  
szóvá s végül Brandsch II. az anyanyelven való ok ta tás t védelmezte.
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Jankó  vich B. vkm. hosszabb beszédben válaszolt a felszólalásokra. 
Beszédéből közöljük a következőket: F a rk as P. t. barátom  em líte tte  a 
ta n á ri fizetések ügyét, „m eg lehet győződve a t. ház arról, hogy magam 
is nagyon szívemen viselem a tanárok  ügyét és m in t közgazdasággal 
foglalkozó ember, senki sincs jobban á thatva  attó l a tu d a ttó l, hogy m in 
den ku ltúrához az anyag i eszközök nélkülözhetetlenek és a valódi k u l
tú ra .c sa k  akkor fejlődhetik  ki, ha annak meg vannak  az anyag i fe lté 
telei is. (Igaz! Úgy van!) Ez áll úgy az országra, m in t az egyénre nézve. 
E nnek fo ly tán  én részem ről m inden t el fogok .követni a jövőben is, hogy 
a tanároknak  anyagi érdekeit tőlem  H ihetőleg előmozdítsam. (Élénk 
helyeslés.) A státusrendezés kérdésében szintén óhajto ttam  volna, leg
alább részben, ném i ha ladást fe lm u ta tn i, azonban elvi m egállapodása 
a korm ánynak az, hogy az idén egyáltalában sem m iféle stá tusrendezést 
nem eszközöl. T ek in te tte l a súlyos' pénzügyi helyzetre, azt am i előző 
Ígéret alap ján  lekötve nem volt, azt m ásként m ódosítani nem  akarjuk . 
H a egyszer eltérünk  ettől az elvi állásponttól, akkor nehéz m egállan i.“ 
—  M egállapít juh , hogy az 1918.-Í költségvetésben az az ígéret kö tte te tt 
le, hogy stá tusunkban a X I .  f. o. csak az ideigl. m inőségű, nem  szak- 
képesített emberek részére ta r ta tik  fenn . A H áz a gypedagógia tételénél 
is m egadta a személyi járandóságok és a dologi kiadások közti á tru h á 
zási jogot.

A „K ertészet“ közli (1914. 8. sz. 120. 1.), hogy a földm ívelésügyi 
korm ány m egengedte 2— 3 sn. if jú n ak  a nagytétényi áll. zöldségterm elő 
telepre való felvételét, hogy o tt gyakorla tilag  kiképezhessenek és azu tán  
m in t munkavezetők a sn. intézetek házi konyhakertjeiben  gyakorla tilag  
képezzék ki tá rsa ik a t; a szükséges elm életi képzésről pedig  az illető  
intézet ta n á ra i gondoskodjanak. (V. ö. M. S. 0 . 1913. 5. sz. 110. 1.)

Siketném ák im akönyvének szükségéit fe jteg e ti lap u n k n ak  egy 
olvasója, hozzánk ju tta to t t  cikkében. Ebből az alkalom ból erre  a dologra 
felhívjuk elsősorban h ito k ta tó  k artá rsa in k  figyelmét.

Beszédhibák javítására képesítő tanfo lyam  lesz B pesten jó l. 1—  
28.-ig képzői tanárok  s el. iskolai tan ítók , tan ítónők  szám ára. A férfiak 
ingyen lakást kapnak. Jú n . 5.-ig lehet folyam odni a VKM .-hez.

Egy sn. gyorsíró-tanítványával elért eredm ényt m u ta tta  be máj. 
20.-án Sós Dóra úrh . a.M . Gy. E .-nek a képviselőház h ír la p író i term ében 
ta r to tt  felolvasó-gyűlésén. A szereplő leányka: B árdos M agda, aki '4 évig 
volt a snk. bpesti áll. in tézetének növendéke, azután  elvégezte a po lgári 
iskolát, most pedig a felső kereskedelm iben ta n u l s jövőre érettségizik . 
M indenü tt kiváló tanuló  volt, a gyorsírást is nagy kedvvel, ügyesen s 
h ibátlanul végzi.

De l ’Epée műveire beérkezett jelentkezés: M ayer A. Vác, 1 pld.
.Nagyothallók és beszélő siketek részére tanfo lyam  szervezését 

engedélyezte a V. K. M. dr. B ih a r i K. k a rtá rsu n k n ak  (48.560— 1914). A 
fejlődés rend je  bizonyára önálló intézm énnyé fog ja azt alak ítan i.

A körmöebányai sn.-int. új épületében fo lynak  a belső m unkák. 
A hegyoldalon emelkedő épü let m essziről várerősségnek tetszik. V an 
benne igazgatói lakás és 50 növ.-nek szállás,; K ülön  áll a to rnaterem .

FRITZ A.. BUDAPEST NAP-U. 13.


