
A Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos
Kongresszusa.

Bevezetés.
Az 19.11. évi költségvetési előirányzat tételei fizetésrende

zésünk ügyében nem hozták meg azokat az eredményeket, 
amelyek az 1909. évi költségvetés indokolása után várhatók vol
tak. Különösen a XI. fizetési osztály állásainak szaporítása keltett 
nyugtalanságot a gyógypedagógusok körében, annyival is inkább, 
mert az idézett indokolás kilátásba helyezte ezen osztálynak foko
zatos megszüntetését. Ezen érthető nyugtalanság olyan mérveket 
öltött, amelyek kívánatossá tették, hogy az összességnek a költ
ségvetési előirányzat alapján támadt aggodalmai kifejezésre juttat- 
tassanak. A budapesti gyógypedagógiai intézetek tanárai bizalmas 
tanácskozáson abban állapodtak meg, hogy a vidéki kartársak 
belevonásával országos mozgalmat indítanak, kongresszusra gyűl
nek össze, hogy fizetésük fokozatos alábbszállására rámutassanak 
s a helyzet tarthatatlanságát feltárva, illetékes helyen a fizetésren
dezésnek a gyógypedagógiai oktatásügy és munkásainak érdeké
ben való mielőbbi végrehajtását kérelmezzék. A vidéki intézetek 
tantestületei az előkészítő-bizottság felhívásának alapján a moz
galom megindítását egyhangúlag helyeselték, csatlakozásukat beje
lentették s így az országos kongresszus megtartása mi akadályba 
sem ütközött.

Örvendetes jelenségképpen tűnt ki úgy a résztvevők nagy 
számából, valamint a határozatok egyhangú elfogadásából az, 
hogy egyetértő s z í v  és közös akarat nyilvánult meg a mindvégig 
nyugodt és higgadt lefolyású kongresszuson. A történtekről a 
kongresszus jegyzőkönyve s naplója számol be.

JE G Y Z Ő K Ö N Y V .*)

Felvétetett Budapesten, a magyar gyógypedagógiai tanárok 
1910. évi november hó 26-án, d. e. 10 órakor a Magyar Tudo
mányos Akadémia üléstermében, s folytatólagosan d. u. 3 óra
kor a siketnémák budapesti állami intézetében tartott országos 
kongresszusáról.

*) A kongresszus délelőtti tanácskozásairól s a vallás és közoktatásügyi 
niinisteriumban történt tisztelgésről részletesen a kongresszusi napló számol be.
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Jelen vannak:
a) Gróf Batthyány Tivadar, az Állami Tisztviselők Országos 

Egyesületének elnöke, Dr. Detre László, az Á. T. O. E.-nek tit
kára, Volenszky Gyula, az Országos Polgári Iskolai Egyesület 
titkára, Vitár Rezső, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gond
noka, Tolnai 1. Béla, az izr. siketnémák orsz. intézetének igaz
gatója, Adler Simon, a lovag Wechselmann I.-féle vakok intéze
tének igazgatója, Perné Ferenc, Benedek Ábrahám, Klis Lajosné, 
Kegler Ferencné, Konkoly-Thege Gizella, Szarka Györgyike mint 
vendég; b) Német Zoltán, Bründl Károly és dr. Bárdos György hírlap
írók ; e) Borbély Sándor, Herodek Károly, Klis Lajos, Kiinda 
Kálmán, Ákos István, Nagy Péter, Zádor Endre, Váradi Zsigmond, 
Éltes Mátyás, Völker József, Schannen Péter, Deschenszky Ferenc, 
Mlinkó István, gyógypedagógiai intézeti igazgatók; Együd Lajos, 
Nécsey János, Dr. Bihari Károly, Szotfried József, Válek János, 
Tar József, Séra Lajos, Káplán Gyula, Török Gyula, Hobler 
Rezső, Kirschenheuter Ferenc, Skultéty Lajos, Horváth Attila, 
Kegler Ferenc, Palatínus N. Károly, Halenkovics Fanny, Szabady 
Géza, Kondra Mihály, Kleitsch János, Vatter Ferenc, Istenes Károly, 
Rédiger Károly, Gönczi Gyula, Sándor Lajos, Hrivnák László, 
Erdélyi József, Wolkóber János, Záborszky Árpád, Nemere Gyula, 
Lázár Pál, Török Sándor, Iván József, Puha László, Ábrahám 
János, Karnay Árpád, Derbész Bertalan, Schreiner Ferenc, Zemkó 
Péter, Fürj Pál, Pirovits Jenő, Tóth Zoltán, Szentgyörgyi Gusz
táv, Láng István, Horváth Attiláné, Pápai Mária, Derbész Bertalanná, 
Schulmann Adolf, Dávid Mihály, Vas János, Fáklya Károly, Krupa 
Pál, Fodor István, Tiffert György, Horváth István, Balázs Géza, 
Varsányi Ferenc, Györgyffy Ákos, Frey József, Michels Fülöp, 
Mayer András, Faragó Géza, Nemesdfalvi József, Scháffer Mátyás, 
Szobolovszky István, Schnitzl Gusztáv, Pető Ferenc, Simon József, 
Sturm József, Fiedler Lajos, Lett József, Szabó Károly, Varga 
Béla, Deschenszky Nándor, Kozma Sándor, Hochrein Lajos, Watzke 
Rezső,|Gábor Lajos, Sz. Szabó László, Vollmann János, Mayer 
Dezső, Milassin Gyula, Kováts Zoltán, Fehérvári Sándor, Zsutty 
Béla, Góts Ottó, Szép József, Katona Géza gyógypedagógiai 
intézeti tanárok; Pongrácz Mihály, Gyovai D. József, Sólymos 
Sándor, Supka Károly, Nagy Lajos, Fizáry Bódog, Ungermann 
József, Kádas György, Schmitz Mátyás, Szépfalusi Ferenc, Zsern- 
bai Ferenc, Zsemberi József, gyógypedagógiai hallgatók és
Zsenaty Dezső.

/
1. Ákos István, a kongresszust előkészítő-bizottság elnöke
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megállapítja, hogy a kongresszuson a magyarországi gyógypeda
gógiai intézetek képviselve vannak s így azt szabályszerűnek 
jelenti ki. Rövid üdvözlés kapcsán felhívja a kongresszust, hogy 
alakuljon meg, illetve tisztviselőit válassza meg.

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

Nevezetteket a kongresszus egyhangúlag, nagy lel
kesedéssel megválasztja.

2. Ákos István megtartja elnöki megnyitó beszédét s ennek 
keretében üdvözli Gróf Batthyány Tivadart, az A. T. O. E.-nek 
elnökét; Volenszky Gyulát, az Orsz. Polg. Isk. Egyes, titkárát, 
a Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének elnökét, az izr. 
siketnémák orsz. intézetének-, a Wechselinann l.-féle vakok inté
zetének-, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületnek-, a sajtónak 
képviselőit, s a megjelent többi vendégeket.

A kongresszus az üdvözléseket élénk éljenzéssel kiséri.
3. Gróf Batthyány Tivadar az A. T. O. E. nevében szólal 

fel, megköszönve az üdvözlést, biztosítván a kongresszust úgy a 
maga, mint az Á. T. O. E.-nek támogatásáról.

Nagy lelkesedéssel tudomásul szolgál.
4. Volenszky Gyula az O. P. 1. E. nevében meleg szavak

kal üdvözli a kongresszust.
Nagy lelkesedéssel tudomásul szolgál.

5. Klis Lajos, a S.-l. T. O. E.-nek elnöke, az egyesület egy
hangú csatlakozását jelenti be s annak nevében kívánja a kon
gresszus sikerét.

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

Nevezett ismerteti a gyógypedagógiai tanárság helyzetét s a 
gyógypedagógiai oktatásügy fejlődését a gyógypedagógiai tanár
ság anyagi ellátásának szempontjából.

Rámutat arra, hogy az 1911. évi költségvetési előirányzat 
mennyire mostohán bánik a gyógypedagógusokkal s végül hatá
rozati javaslatot terjeszt elő.

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

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

22*
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A kongresszus a javaslatot azzal fogadja el, hogy 
ezt a kérést a küldöttség szónoka szóbelileg fogja elő
adni a miniszter úrnak.

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

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

9. Elnök a megjelenteknek ismételten is köszönetét mondva, 
azzal a kijelentéssel, hogy a kongresszus küldöttséggé alakul át, 
a délelőtti tanácskozást berekeszti.

10. Elnök rövid üdvözlő beszéddel megnyitja a kongresszus 
délutáni tanácskozását. A kongresszusnak, mint küldöttségnek a 
ministeriumban tett tisztelgéséről teljes részletességgel nincs mód
jában beszámolni, de az tán nem is szükséges, mert a jelenlévők 
mindegyike hallotta úgy a minister úrnak, mint az államtitkár 
úrnak válaszát.

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

Felszólalnak: Kirschenheuter Ferenc, Szentgyörgyi Gusztáv, 
Simon József, Gönczi Gyula, Zemko Péter, Éltes Mátyás, Hero- 
dek Károly, Szabó Károly, Fürj Pál, Dr. Bihari Károly, Varga 
Béla, Váradi Zsigmond, Rédiger Károly és Tar József.

Elnök a vitát, tekintettel arra, hogy a felszólalások már a 
tárgysorozat második pontját is érintették, berekeszti.

Ezek után a kongresszus a miniszter úr Őnagyméltósá- 
gának a küldöttséghez intézett válaszát teljes tisztelettel 
tudomásul veszi, mivel azonban abban pozitív Ígéret nem 
foglaltatik, elhatározza, hogy a fizetés rendezés ügyét to
vábbra is napirenden tartja s e célból

I. a) határozatainak végrehajtására,
b) a gyógypedagógiai tanárok anyagi helyzetének 

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

II. A végrehajtó-bizottság a siketnémák-, vakok- és 
szellemileg fogyatékosok intézeteiben működő tanároknak 
öt-öt képviselőjéből, összesen tehát tizenöt tagból áll.
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III. A kongresszus felkéri a siketnéma-intézeti tanárok 
országos egyesületét, a vakok budapesti állami intézeté
nek- és a budapesti állami gyógypedagógiai intézetnek 
tanári testületét, hogy a II. pontban említett öt-öt képvi
selőt a végrehajtó-bizottságba válasszák meg, illetőleg 
azok megválasztásáról gondoskodjanak. Továbbá arra, 
hogy a megválasztott öt-öt képviselő nevét a kongresz- 
szus elnökének jelentsék be.

IV. A végrehajtó bizottságot alakuló gyűlésre a kong
resszus elnöke hívja egybe. Elnökét és tisztikarát a vég
rehajtó-bizottság maga választja meg.

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

11. Elnök a felszólalások kapcsán elhangzott indítványokat 
szavazásra bocsátja, amelyek alapján a kongresszus a következő 
javaslatokat teszi magáévá:

a) A minisztérium figyelme alkalmas időben és mó
don ismételten is felhívandó arra, hogy a gyógypedagógiai 
intézetek statusa a polgári iskolák statusával szemben 
elmaradt.

b) A kongresszus tagjai igyekezzenek megnyerni az 
illető kerület országgyűlési képviselőjét a gyógypedagó
gusok ügyének jóakaratú támogatására.

e) A kongresszus a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium gyógypedagógiai ügyosztályába a gyógypedagó- 
gusokstatusából egy szakembernek szolgálattételre való be
rendelését, a gyógypedagógiai oktatásügy érdekében szük
ségesnek tartja.

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

e) A kongresszus emlékirata lehetőleg teljes szöve
gében mentői több napilapban közzéteendő még anyagi 
áldozatok árán is.

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

¿) A kongresszus végrehajtó-bizottsága működésé
ről a gyógypedagógiai szaklapok útján tájékoztassa a 
nyilvánosságot.
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h) A kongresszus, illetve a fizetés rendezési mozga
lom eddigi költségeit a budapesti intézetek testületéi, a 
jövőben előforduló kiadásokat pedig a gyógypedagógiai 
tanárok összesége fedezi.

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

12. Elnök jelenti, hogy a Vakokat Oyámolító Országos Egye
sület tisztikara táviratilag üdvözölte a kongresszust.

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

nek a terem átengedéséért-, az Á. T. O. E. elnökségének-, az
O. P. 1. E.-nek, a S.-l. T. O. E.-nek a kongresszus támogatásá
ért mondjon a kongresszus hálás köszönetét s hatalmazza fel az 
elnökséget, hogy a kongresszus köszönetét átiratilag kifejezhesse.

Jegyzőkönyvi köszönet megszavazását ajánlja az elnök Dr. 
Bihari Károlynak az emlékirat megszerkesztéséért, Szabady Gézá
nak az emlékirat mellékleteinek elkészítéséért, Kirschenheuter 
Ferencnek a sajtó megnyerése körül kifejtett tevékenységéért.

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

Az elnöki előterjesztéseket a kongresszus egyhangú 
helyesléssel elfogadja.

14. Elnök megköszöni a kongresszus tagjainak az iránta 
tanúsított bizalmat; elismerését fejezi ki azért a higgadt, határozott, 
méltóságteljes magatartásért, amely a kongresszus minden tagjá
ban megnyilatkozott s amely a kongresszus nagy erkölcsi sikerét 
lehetővé tette.

Váradi Zsigmond a kongresszusi tagok háláját és köszöne
tét fejezi ki meleg szavak kíséretében az elnöknek önzetlen fá
radozásaiért és tapintatos, de határozott szerepléséért, amelyben 
a bölcsesség és erő oly szép összhangban nyilvánult meg.

Ezzel az elnök a kongresszust berekeszti.
A kongresszus tagjai a himnusz éneklése után távoztak el.
Pürj Pál s. k. K. m. f. Ákos István s. k.

a kongresszus jegyzője. a kongresszus elnöke.

Hitelesítik: Dr. Bihari Károly s. k., Kegler Ferenc s. k., Skultéty Lajos s. k., 
Kirschenheuter Ferenc s. k., Istenes Károly s. k.
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N A PLÓ .

(Gyorsírói feljegyzések alapján szerkesztette: Kirschenheuter Ferenc, 
a kongresszus titkára.)

A kongresszus helye: a M. Tudományos Akadémia ülés
terme; ideje: 1910. évi november hó 26. délelőtt 10 óra.

Jlkos Istoán, a kongresszust előkészítő-bizottság elnöke:
Mélyen Tisztelt Uraim! A magyar gyógypedagógiai tanárok 

kongresszusát előkészítő-bizottság nevében szivem egész mele
gével üdvözlöm Önöket. Megállapítom, hogy Magyarország ösz- 
szes gyógypedagógiai intézetei részint testületileg jelentek meg, 
részint kiküldötteik által képviseltették magukat. Ennélfogva kije
lenthetem, hogy az országos kongresszus megalakulásának semmi
féle akadálya nincs. Felkérem a kongresszus mélyen tisztelt tag
jait, méltóztassanak a megalakulásra vonatkozólag intézkedni.

Mlinkó Istoán: Tisztelt kongresszus 1 Ajánlom, hogy a kon
gresszus egyhangúlag válassza meg elnökké Ákos Istvánt (Lelkes 
éljenzés.), alelnökökké: Klis Lajost és Herodek Károlyt, (Lelkes 
éljenzés.), előadóvá: Kegler Ferencet (Lelkes éljenzés.), titkárokká: 
Kirschenheuter Ferencet, Gönczi Gyulát és Simon Józsefet (Lel
kes éljenzés.), jegyzővé: Fürj Pált (Lelkes éljenzés.)

JÍkos Istoán elnök: Azzal a kijelentéssel foglalom el az 
elnöki széket, hogy ennek a kongresszusnak minden egyes tagját 
az az érzelem hatja át, hogy itt nem tüntetés folyik felsőbb ható
ságunk ellen, hogy itt nem bizalmatlanság nyilvánul meg sorsunk 
intézői iránt; hanem az a fájdalmas tudat jut kifejezésre, hogy anyagi 
ellátásunk fokozatos csökkenése az élet nehéz viszonyai között 
nem engedi meg azt az intenzív munkálkodást, melyet szivünk 
vágya szerint a szerencsétlen fogyatékos érzéküek érdekében 
kifejteni óhajtanánk. Nem hangzatos szavak, nem az érzelmek, 
hanem a szomorú valóság alapján óhajtjuk anyagi ellátásunk javí
tását, méltányos kéréseink teljesítését.

Óhajtanám és óhajtanók mindannyian, hogy a magyar gyógy
pedagógiai oktatás, ez a zsenge csemete, mielőbb erőteljes fává 
nevelődjék. Ennek azonban előfeltétele, hogy ne csak a csemete, 
hanem annak gondozói is rendelkezzenek a létfenntartás nem bő, 
de szükséges eszközeivel.

A mai kongresszus feladata, hogy megállapítsa, váljon ezek 
a szükséges eszközök rendelkezésünkre állanak-e és ha nem, meg
jelölje azt az utat, amely azok megszerzéséhez vezet. Kérem a 
kongresszus minden egyes tagját, hogy amidőn fölszólalnak, föl-
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szólalásunkban az őszinte s z í v , de egyúttal az önérzet komoly 
méltósága nyilatkozzék meg.

Ezzel a gyógypedagógiai tanárok országos kongresszusát 
megnyitom.

Mélyen tisztelt Kongresszus 1 Mindenekelőtt hálatelt szivvel 
és benső örömmel üdvözlöm körünkben Méltóságos gróf Batthyány 
Tivadart, (Hosszan tartó lelkes éljenzés és taps.) az Állami Tiszt
viselők Országos Egyesületének elnökét, aki kegyes volt az elő
készítő-bizottság meghívásának eleget tenni és kongresszusunk 
jelentőségét jelenlétével emelni. Hálásan köszönjük Méltóságodnak 
ami szerény ügyünk iránt tanúsított eme kiváló érdeklődését. Kér
jük ez alkalommal is, hogy — úgy hisszük — méltányos és jogos 
kívánságaink kivívásában legyen segítségünkre nagy befolyásával 
és az Állami Tisztviselők Orsz. Egyesülete elnökének hatalmával 
legyen kegyes bennünket továbbra is támogatni.

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

Üdvözlöm a Siketnéma-íntézeti Tanárok Országos Egyesü
letének kiküldötteit, elsősorban azok elnökét, Klis Lajos elnök
társamat, megköszönve neki azt az önzetlen és buzgó fáradozást, 
amelyet a kongresszus sikere érdekében kifejtett.

Egyúttal köszönöm azok megjelenését is, akik bár szorosan 
nem tartoznak az állami tisztviselők státusába, megjelenésükkel 
rokonérzésüknek kifejezést adtak. Üdvözlöm az Izr. Siketnémák 
Országos Intézetének igazgatóját Tolnai J. Béla urat, a Vakok 
Wechselmann-féle Intézetének igazgatóját, Adler Simon urat a 
Vakokat Gyámoiító Orsz. Egyesület kiküldöttjét, Vitár Rezső urat. 
Hálás köszönetét kell mondanom a sajtó képviselőinek is szives 
megjelenésükért, (Éljenzés és taps.) kérvén őket, hogy az itt 
elhangzottak alapján szerzett benyomásokat az ügy és az ügy 
munkásai érdekében hűen, a valóságnak megfelelően, de támo- 
gatóiag közölni szíveskedjenek.

G(róf Jdaííhyány Tioadap: Mélyen tisztelt Kongresszus ! Az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesülete alapszabályainak értel
mében és rendelkezése szerint köteles felkarolni az állam alkal
mazottai és tisztviselői összeségének minden jogos és törvényes 
érdekeit. Az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete az a szer
vezet, amely alapszabályainak értelmében hivatva van az összes
séget képviselni és az összességben az egyes branche-ok, a külön-
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bőzö foglalkozású tisztviselői rangban levő alkalmazottaknak ügyeit, 
ügyes-bajos dolgait, kívánalmait. Egy szóval az Állami Tisztviselők 
Országos Egyesülete szervezetében képviseli a szolidaritást és 
képviseli az összességét mindazon tisztviselői rangban levőknek, 
akik az államot polgári minőségben szolgálják. Az Állami Tiszt
viselők Egyesülete e hivatásának természetes folyománya, hogy 
valahányszor oly testületek gyűléseznek, amelyeknek legalább 
is nagyobb része az állam polgári alkalmazottai közé sorozható, 
és gyűlésükre ez egyesületnek vezetőségét is meghívják, hogy 
vegyen részt az ő munkájukban; egyrészt, hogy ezáltal kifejezze 
szolidaritását, másrészt pedig, hogy a maga erkölcsi súlyával 
támogassa az egyes érdekköröknek igaz érdekeit. (Éljenzés.)

Ez a gondolat, amely az országos egyesület szervezésében 
találta kifejezését, indította az Önök kongresszusának előkészítő
bizottságát arra, hogy az országos egyesületet és engem, mint 
annak ezidőszerint érdemtelen elnökét (Lelkes és hosszas taps.) 
meghívjon. Eljöttünk ide, az országos egyesület titkára és szerény 
magam, hogy eleget tegyünk eme kedves kötelességünknek, hogy 
buzdítsuk Önöket arra, hogy abban az irányban haladjanak e 
kongresszus működési körében, amely irányt az Önök most meg
választott tisztelt Elnöke igen helyesen — s ha szabad ezzel a szóval 
élnem — igen korrektül körülírt. Az állam polgári alkalmazottainak 
minden rétegével érintkezésben vagyok a legmagasabb tisztvise
lőtől le egészen az ideiglenes napidíjas hivatalszolgák testületéig 
és azt találtam, hogy az állam alkalmazottainak összessége annak 
a tudatában van, hogy mint a magyar állam szolgáinak méltóság- 
teljesen, dignitással, de egyúttal erővel kell és szabad csak fellépniük. 
(Felkiáltások : Igaz ! Úgy van !) Mi, —- magam is tiszviselő voltam — 
akik tisztviselői rangban vagyunk, jól tudjuk azt, hogy csakis az 
az út áll nyitva előttünk, amelyet az Önök igen tisztelt Elnöke 
itt kifejezett.

Önök nem kívánnak méltánytalant, Önök nem kívánnak jog
talant. Mert tájékozódtam kívánalmaik felöl. S éppen a napokban 
olvastam egyik aktív kormányférfiunknak a nyilatkozatát, amely 
akként szól, hogy helytelen politika lenne az és igen helytelen 
módja a gazdálkodásnak, ha az állam a maga személyzetén akarna 
takarékoskodni (Igaz! Úgy van! Bölcs szavak ezek, amelyek csak 
néhány hónappal ezelőtt hangzottak el. És ezen bölcs szavak 
hatása alatt csak megerősödtem abban, hogy annál inkább részt 
veszek e mozgalomban megjelenésemmel, buzdításommal, mert 
helyes utón járnak, helyes dolgot cselekesznek. (Éljenzés.) A lég



330 Napló.

különbözőbb társadalmi foglalkozások között az első előfeltétele 
annak, hogy az egyes a maga szolgálati kötelességeit teljesítve 
azokat rnunkakedvvel végezze az, hogy a maga és Övéinek anyagi 
exisztenciáját biztosítva lássa, hogy a maga és övéinek meglegyen 
az, ami gondtalan életet biztosít neki; és akkor azt hiszem, hogy 
Önöknek mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, akik igazán az 
emberszeretetnek legmagasztosabb nemével foglalkoznak, amidőn 
a szegények legszegényebbjeivel foglalkoznak, azokat nevelik, 
azokat gondozzák, akkor igenis van egy joguk és ez a joguk az, 
hogy anyagi viszonyaikat akként rendezze munkaadójuk, az állam, 
hogy gondtalanul élhessenek a mai drága viszonyok között s 
egyúttal, hogy az Önök anyagi viszonyai akként szabályoztassanak, 
amint az az Önök társadalmi pozíciójához, az Önök előképzett
ségéhez és tudásához illik. (Lelkes éljenzés és taps.)

Tájékozódva vagyok aziránt is, hogy az Önök múltjában 
egy különös processzus észlelhető. Ez a processzus az, hogy 
Önök, ellentétben a hivatalnoki, vagy tanári, egyáltalán a hasonló 
foglalkozásuaknak pszichológiájával és logikájával, ahelyett, hogy 
rangban tudásukkal párhuzamosan felfelé mentek volna, a testület 
rangfokozata fokozatosan lejebb szállt. (Igaz! Úgy van!) Ezért 
Önöknek joguk van tisztelt Uraim, tisztelettel, de kellő eréllyel 
azoktól, akiknek e tekintetben dönteniük kötelességük és joguk, 
azt kérni, hogy helyezzék Önöket abba a pozícióba, arra a helyre, 
amely az Önök tudományos előképzettségének, amely az Önök 
hivatásának megfelel és amely az Önök igazán magasztos hiva
tásában az igazság követelménye. (Lelkes éljenzés és taps.)

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

Elnök,: Mélyen tisztelt Kongresszus! A felhangzó tetszés- 
nyilvánításokból azt hiszem Öméltósága meggyőződhetett arról, 
hogy mennyire a szivünkből beszélt és mennyire találta el érzel
meink húrjait. Hálásan köszönjük ezt a kedves, előttünk nagyon 
rokonszenves megnyilatkozást és újból is csak azt a kérelmet 
intézzük hozzá úgy is mint országgyűlési képviselőhöz és úgy 
is mint az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének elnökéhez,
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hogy akkor, amikor annak az ideje elérkezik, ügyünket abban a 
meleg pártolásban részesítse és szivének azzal a melegével, 
érzéseinek azzal az őszinte megnyilatkozásával támogassa, amelyek
kel most azt kilátásba helyezte. (Taps.)

Volenszky GUyuIü: Mélyen tisztelt Kongresszus ! Az Országos 
Polgári Iskolai Egyesület szívesen tett eleget annak a barátságos 
meghívásnak, amelyben bennünket részesíteni méltóztattak. Két 
ok késztetett minket az eljövetelre. Egyrészt a legőszintébb 
elismerés, másrészt az együttérzés, az együttmunkálkodás. A 
legőszintébb elismeréssel kell, hogy adózzunk igen tisztelt kar
társainknak, mert ha igaz az, hogy valamennyiünknek, a tanügy 
minden munkásának arra kell törekedni, hogy tanítványának 
elméjét csiszolja, lelkét nemesítse és ezáltal tanítványaiból becsü
letes munkásembereket neveljen, sokszorosan igaz az, hogy 
Önök még hatványozottab módon teszik ezt. Mert Önök a 
természet által sújtott egyénekből nevelnek igazán munkás és 
pedig nagyon is használható embereket. Önök százait, ezreit 
mentik meg az emberiségnek. Engedjék meg, mert igazán szivem 
mélyéből örvendek, hogy ebből az ünnepélyes alkalomból kifeje
zést adhatok annak, hogy Önöket ezért a legőszintébb, a leg
teljesebb elismerés illeti meg. De másrészt annak az együttérzésnek 
annak az együttmunkálkodásnak is kifejezést akarok adni, amely 
kell, hogy áthassa elsősorban az Országos Polgári Iskolai Egye
sület tagjait akkor, amikor a gyógypedagógiai kongresszus tagjai
val együtt kívánt működni. (Lelkes éljenzés.)

Ezzel kötelességet teljesítünk. Hisz a múlt hónapban felaján
lott együttmunkálkodási jobbot meleg kézszoritással viszonozták 
és az Önök érdemes titkára volt az, Kegler barátunk, aki több
ször hozzám fáradt és kifejezte azt az óhaját hogy Önök együtt 
munkálkodjanak velünk. (Éljenzés.) Nem is lehet ez máskép. 
Méltóságos elnökünk, gróf Batthyány Tivadar úr — mert hisz ő 
a mi elnökünk is — is kifejezte azt, hogy az összes állami alkal
mazottaknak együtt kell érezni. Annyival inkább ki kell fejeznünk 
azt, hogy elsősorban azok, akik egy ügyet szolgálnak, Magyar- 
ország kultúrájának ügyét, nem lehetnek külön táborban (Igaz. 
Úgy van!) Nagy anomália, hogy az Önök fizetése idők folytán 
nem hogy javult volna, hanem visszafejlődött, nemcsak sokkal 
nagyobb munkát végeznek mint mi, hanem oly munkát végeznek, 
melyhez nem elég a pedagógiai tudomány; önök orvosok és 
lélekbúvárok is, amikor abból a szegény gyermekből embert 
faragnak. Ami szakképzettségüket illeti, Önöknek legalább három
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szór annyi diplomát és műveltséget kell szerezniük, mint minden 
más, normális iskolában működő pedagógusnak, méltán érdemelnek 
tehát jobb elbánást és jobb fizetést, mint a polgári iskolai tanárok. 
De ezidőszerint a pénzügyi mostoha viszonyok és még inkább a 
mostoha elbánás folytán egy kalap alá vagyunk vonva. Ennélfogva 
igazán szivünk mélyéből örvendünk és valamennyiünk közös 
érdeke, hogy ebben az ügyben közösen munkálkodva érjünk el 
eredményt. (Éljenzés és taps.) Amikor Isten áldását kérem ezentúl 
is az iskolák falain belül kifejtett igazán nemcsak pedagógikus, 
hanem elsősorban humanisztikus munkájukra, egyúttal teljes sikert 
kívánok mozgalmukhoz. (Lelkes éljenzés és taps.)

Elnök: Köszönjük ezt a szives baráti kézszorítást, amelyet 
Volenszky Gyula igazgató úr az Országos Polgári Iskolai Egye
sület nevében tolmácsolt. Kérem őt, hogy a kongresszus nevé
ben adja át üdvözletünket az egyesület minden egyes tagjának 
azzal a biztosítással, hogy mi nem tekintjük magunkat többnek, 
mint amik valóságban vagyunk, nem kívánunk rang szerint senki 
fölé sem emelkedni, csak azt óhajtjuk, hogy a bennünket meg
illető helyet elfoglalhassuk, mert úgy érezzük, hogy alábbszáltunk- 
De azt hisszük, hogy talán sikerülni fog meggyőzni az intéző 
köröket arról, hogy mi nem ezt a helyet érdemeljük meg hivatá
sunknál fogva. Még egyszer köszönöm a szives üdvözlést és 
kérem viszonzásának tolmácsolását. (Helyeslés.)

Jü is Lajos: Mélyen tisztelt Kongresszus! Mint a Siketnéma- 
Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének ez idő szerinti elnöke az 
egyesület nevében és megbízásából mély tisztelettel jelentem, hogy 
egyesületünk, mint erkölcsi testület egyhangú lelkes elhatározással 
csatlakozik e kongresszusnak a munkálkodásához, (Éljenzés) és 
annak sikere érdekében a legmesszebbmenő hathatós cselekvő 
munkálkodását ajánlja fel. Ugyancsak az egyesület megbízásából 
hálás köszönetét mondok annak az előkészítő bizottságnak, amely 
ennek a kongresszusnak az előkészítése körül máris hervadhatat
lan érdemeket szerzett munkásságával. És végül engedjék meg 
mélyen tisztelt Uraim, hogy az egyesület nevében, de a magam 
részéről is mély tisztelettel, szivem teljes melegével üdvözöljem 
a kongresszust és munkálkodásához sikert kívánjak. Isten áldása 
kisérje az Önök munkálkodását. (Éljenzés és taps.)

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

Felkérem az előadó urat előadásának megtartására.
J^eglep J^eeene előadó : Mélyen tisztelt Kongresszus! Úgy 

gondolom, nem csalódom, ha azt hiszem, hogy az ország külön
böző tájairól való, ezen mai összegyülekezésünk célja szokatlan 
mindazok előtt, akik érdeklődésükkel ügyünket általában figyelem
mel kisérik és így azok előtt is, akik itteni nagyrabecsült megje
lenésükkel kifejezték, hogy velünk együtt éreznek.

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

Úgy érzem Mélyen tisztelt Kongresszus, hogy ez előkelő, 
díszes helyen sem érhet minket a szerénytelenség vádja, amidőn 
önérzettel hirdetjük, hogy mi fenséges eszmék munkásaiként, a 
szó betüszerinti értelmében vett embermentő kultúrának önzetlen, 
elszánt harcosai vagyunk. Meghódítjuk a társadalomnak fenkölt 
ideák iránt fogékony, nemesen hevülő rétegeit és áldozatkészségükért 
viszonzásúl a természettől mostohán sújtott gyermekeket emberi 
méltóságra emelve, munkás, hasznos polgárokként adjuk a hazának.

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

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

Ezért szeretnők, hogy sivár annyagi gondok ne verjék békóba 
magas szárnyalásra kívánkozó lelkünket.

*  **
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Mélyen tisztelt Kongresszus! Méltóztassék ezek után meg
engedni, hogy rámutassak azon vonatkozó törvényes rendelkezé
sekre, amelyek jogalapját teszik az eléterjesztendő határozati javas
latnak és így az annak szellemében szerkesztett emlékiratunknak is.

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

2. az 1813. évi hivatalos „Bestimmung dér Dieten“ (Vili. 1.) 
világosan kifejezik az intézet igazgatójának, tanárainak a közép
iskolai tanárokkal egyenlő fizetését, illetőleg rangfokozatát.

3. A 1885. évi XI. t.-c. az állami siketnéma-intézeti, valamint 
a vakok intézeténél működő tanárok nyugdíjügyét a gimnáziumi 
tanárokéval együtt, egyformán rendezte.

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

terjesztetvén, fizetésrendezésüknek keretéül — tekintettel képzett
ségükre és rendkívül terhes, önfeláldozást igénylő működésűkre
— az 1897-i költségvetési indokolás a tanitóképző-intézeti tan
személyzet státusának keretét jelölte meg.

6 . Az 1908. évi 76.447. sz. magy. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszteri rendelet kibocsátásakor — fizetés tekintetében — 
a polgári iskolák előtt állottunk.

7. Az 1909. évi költségvetés a gyógypedagógusok fizetésé
nek rendezését, a felső nép- és polgári iskolai tanszemélyzet 
létszámrendezésének mintájára Ígérte végrehajtani oly módon, 
hogy a Vili. fizetési osztály a tanárok részére is megnyittatván, 
az addig a IX. X. XI. fizetési osztályban rendszeresített állások
— a XI. f. o.-ban meghagyandó néhány állás kivételével — 
ezentúl fokozatosan a VIII. IX. X. fizetési osztályokba egyenlő 
arányokban osztatnak be.

Az előadottak után elfogadásra ajánlom a következő hatá
rozati javaslatot:

A magyar gyógypedagógiai intézetek tanárainak 1910. novem
ber 26-án Budapesten megtartott kongresszusa az előterjesztett 
részletes adatokból megállapítja:

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

2. hogy mikor az 1893. évi IV. t.-c. hatálya a gyógypeda
gógusokra kiterjesztetett, fizetésrendezésüknek keretéül az 1897-iki 
költségvetés indokolása a tanitóképző-intézeti tanszemélyzet státu
sának keretét jelölte m eg; utalva arra, hogy „a fogyatékos
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érzéküek tanításának rendkívül terhes s valóban önfeláldozást 
igénylő ellátása, melyre képzettebb és megbízhatóbb tanerőkre 
van szükség, mint bármely más téren, a tanerők kedvezőbb 
fizetési osztályozását teljes mértékben indokolja

3. hogy a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr 1908. évi 76447. sz. rendelete a következő kijelentést 
tartalmazza: (a fizetésrendezés tárgyában tett) „intézkedések a 
gyógypedagógusokat aránylag oly kedvező helyzetbe hozták, 
amilyent az egyéb, együvé rangsorolt intézmények (polgári iskolák) 
tanerői a mai napig sem értek e l;“

4. hogy az 1909. évi költségvetési törvény indokolása a gyógy
pedagógusok fizetésrendezésének lényegére nézve a következőket 
tartalmazza: „a rendes tanítók számára megnyittatik a VIII. fizetési 
osztály és az 1909. évi költségvetésben megállapított létszámot 
véve alapul, — az eddig a IX., X. és XI. fizetési osztályban 
rendszeresített állások — a XI. fizetési osztályban meghagyandó 
nehány állás kivételével, ezentúl fokozatosan a VIII., IX. és X. 
fizetési osztályokban egyenlő arányban osztatnak be;“

5. hogy mindezek után az 1911. évre szóló költségvetési 
javaslat

a) a XI. fizetési osztálybeli állások apasztása helyett azok 
számát 56-ról 6 8 -ra emeli fel;

b) a Vili., IX. és X. fizetési osztályokban való megharma- 
dolás elvének megvalósítása helyett az alsóbb állások számának 
növelésével az aránytalanságot még nagyobbá teszi; és

e) nem tartalmaz megnyugtatást arra, hogy az 1908-ban meg
ígért harmadolás mikor fog befejeztetni.

6 . hogy 1897-től mostanáig a legcsekélyebb javadalmazásu 
állásoknak évről-évre való szaporítása folytán a gyógypedagógu
sok státusa az 1897. évi költségvetés indokolásának világos intéz
kedése dacára nemcsak a tanítóképző tanárok státusának kereté
ben, (amely már a VII, sőt a VI. fizetési osztályra is kiterjedt) 
nem fejlesztetett, hanem a tanügyi kormány 1908. évi 76.447. sz. 
rendeletének megnyugtató kijelentése dacára már a polgári iskolák 
tanszemélyzete státusának is javadalmazás tekintetében jóval alája 
sülyedt.

7. hogy a javadalmazásban való ez a fokozatos lejebb- 
szállás — kapcsolatban az évek óta egyre növekedő és immár 
alig elviselhető drágasággal — a gyógypedagógiai tanárok közt 
állandó nyugtalanságot hozott létre, amely egyrészt a magyar 
gyógypegagógiai oktatásügy fejlődését, másrészt az anyagi gon-
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dolc révén magát az oktatási eredményt is kedvezőtlenül befolyá
solja. Tehát nemcsak a tanárokat, hanem közvetve a gondjaikra 
bízott siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekeket is ártatlanul 
sújtja.

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

Helyzetének jobbrafordítása céljából a rendelkezésére álló 
egyetlen alkotmányos eszközt a kérvényezés jogát igénybe veszi.

És arra kéri a tanügyi kormányt és a magyar államnak 
mindazon hatalmait, akiknek kezébe a gyógypedagógiai tanárok 
sorsa le van téve :

a) m éltóztassék a gyógypedagógusok fizetésügyét is 
rendezni az 1897. évi költségvetési törvény által m egjelölt 
ke re tb en : egyelőre az 1909. évi költségvetési törvény 
ígéretéhez képest a X I. fizetési osztály m egszüntetése és 
az állásoknak a Y1IJ., IX. és, X. fizetési osztályokban való 
m egharm adolása á l ta l ;

b) m éltóztassék rendezni lehetőleg még az 1911. évi 
költségvetésben, — vagy amennyiben az állam  a harm a
dolás 1 0 0 . 0 0 0  koronányi összes kiadás többletét egyszerre 
nem b irná el, — legalább az 1911., 1912. és 1913. évek 
költségvetésében.

Kérem a Mélyen tisztelt Kongresszust, hogy e javaslatot, amely 
— bizonyára meggyőződésük szerint is — a legszigorúbb tárgyilagos
sággal, minden szertelenségtől menten javasolja anyagi ügyeink 
rendezését — abban a reményben, hogy az ennek szellemében 
készült emlékiratunkat sorsunk hivatott intézői oly igazságos jó
akarattal fogják elbírálni, amily bizó reménységgel mi azt előter
jesztjük — egy akarattal elfogadni méltóztassék. (Lelkes éljenzés 
és taps.)

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

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

Volensz^y G^yula: Igen tisztelt Kongresszus! Azzal óhajtot
tam volna megtoldani a javaslatot, hogy az igazgatói 600 koronás 
működési díjnak fizetés jellege statuáltassék. Az Orsz. Polgári 
Iskolai Egyesület azt fogja kérni a minisztertől, hogy az 1911.
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évi költségvetésben mondassák ki, hogy ezek a működési pótlé
kok fizetésjellegüek. Gr. Batthyány Tivadar úr Öméltósága is meg
győződött afelöl, hogy ez kivihető. A költségvetés a letárgyalása 
és szentesítése után törvény erejével bir. Ha abban egy ilyértelmü 
fogalmazvány is helyet foglalna, amelyhez hasonló beiktatást a 
kultuszminisztérium már ismételten megtett, semmi nehézsége 
sem volna annak, hogy az igazgatók számára kiutalt 600 korona 
működési pótléknak fizetés jellege legyen. Ennek ugyanis az a 
nagy előnye volna, hogy a nyugdíjba is beszámíttatnék, ami most 
nem történik meg. Pénzügyi akadályokba ez nem ütközik, mert 
momentán megterheltetést az államra ez nem jelentene; érezhe
tővé csak akkor válik, ha egyikünk vagy másikunk nyugalomba 
vonul. Intézményeink azonban sokkal fiatalabbak, semhogy töme
ges nyugdíjaztatásra kilátás volna. Most momentán ellenkezőleg 
bizonyos haszon háramlanék az államra, mert rögtön 50%-ot 
és 2%-ot vonnának le a fizetésjellegű pótlékból. Miután az 
egyesületünkben nekem kell intéznem ezt a dolgot, informál- 
tattam magamat minden irányban. Egy akadálya volna csak 
ennek, de ez is elesik: a VI. fizetési osztályba sorozott közép
iskolaiaknak, akik a 6400 koronás fokon vannak, 7000 koro
náig menő nyugdíjjogosultságuk volt a VII. fiz. osztályban és 
azt nem lehet elképzelni, hogy ha fizetés tekintetében előbbre 
mentek, a nyugdíjban visszamenjenek a 6400 koronás alapra. 
Effekt dolog tehát, hogy az ő hatszáz koronájuk nyugdíjjogosult. 
Az elemi iskolai igazgatóknak az 1907 : XXVI. XXVII. t.-c. alap
ján megállapított igazgatói működési pótléka ugyancsak fizetés 
jellegű. Ha tehát a memorandum még nem kész annyira, hogy 
ily betoldás lehetséges, ezekre lehetne hivatkozni. Ha pedig már 
annyira kész, hogy azon változtatni nem lehet, talán a küldöttség 
szónoka lesz szives ezeket szóval előadni (Helyeslés.) s ezzel a 
memorandumot kiegészíteni.

Elnök: Mélyen tisztelt Kongresszus! Azt hiszem, az adott 
helyzetben már csak ez az utóbbi forma fogadható el. Az elő
készítő-bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, de ebben nem 
annyira fizetésjellegű, mint inkább nyugdijtermészetű dolgot látott. 
Miután a délutáni kongresszuson kiküldendő végrehajtó-bizottság 
a nyugdíjügyre vonatkozólag is megteszi a szükséges lépéseket, 
nehogy esetleg ismét valami — nem használom szívesen ezt a 
szót — sérelem essék rajtunk, ezt a kérdést azzal kapcsolatosan 
kívántuk tárgyalni. Abban azonban nem látok semmi nehézséget, 
hogy a küldöttség szónoka, ezt az óhajunkat, mint a kongresszus

M agyar G yógypedagógia. 23
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határozatát tolmácsolja Őexcellenciája előtt. (Helyeslés.) Ezt tehát 
határozatképen kimondom.

Mélyen tisztelt Kongresszus! Miután elfogadtatott a határozati 
javaslat, nem marad más hátra, mint kijelölni azt az utat-módot, 
melyen kívánságainkat illetékes helyre juttatjuk. Az előkészítő-bizott
ság abban a reményben, hogy a kongresszusnak nem lesz ellene 
kifogása, a kérvényezés jogával kívánt élni és úgy tervezte, hogy a 
kongresszus a miniszter úr Őnagyméltósága elé a határozati javas
latban kitüntetett pontozatok összességével megszerkesztett memo
randummal fog járulni és hogy ezt a memorandumot Őexcellen
ciájának a mai napon nyújtja át. Az volna a szabályszerű, ha az 
emlékiratot egész terjedelmében felolvasnánk. Nem tudom, kiván- 
ják-e ezt az urak. (Felkiáltások: Ismerjük, itt van nyomtatásban.) 
Amennyiben az idő előrehaladottságára való tekintettel ettől elte
kinteni méltóztatnak, kijelentem, hogy a kongresszus az emlékira
tot teljes szövegében magáévá tette és elhatározta, hogy azt kül- 
döttségileg a mai napon átnyújtja Őexcellenciájának. (Helyeslés.) 
Egyúttal a kérvény egy másodpéldányát Náray-Szabó Sándor dr. 
államtitkár úr Öméltóságának is át fogjuk nyújtani. Méltóztatnak 
ebbe belenyugodni ? (Helyeslés.) Ezt tehát határozatképen szintén 
kimondom.

A felolvasottnak kijelentett kérvény szövege a következő:

Nagyméltóságú Mintatér Úr!
Kegyelmes Urunk!

A magyar gyógypedagógiai intézetek tanárainak 
1910. november 26-án, Budapesten tartott kongresz- 
szusa egyhangúlag hozott határozatával a követ
kező alázatos kérelmet terjeszti Nagyméltóságod elé:

a) m é l t ó z t a s s é k  a  g y ó g y p e d a g ó g u s o k  í i z e t é s -  

ü g y é t  i s  r e n d e z n i  a z  I S O 1? ,  é v i  k ö l t s é g v e t é s i  

i n d o k o l á s b a n  m e g j e l ö l t  k e r e t b e n :  e g y e l ő r e  a z  

1 9 0 9 .  é v i  k ö l t s é g v e t é s i  i n d o k o l á s  Í g é r e t é h e z  

k é p e s t  a  X I .  f i z e t é s i  o s z t á l y  m e g s z ü n t e t é s e  
é s  a z  á l l á s o k n a k  a  ' V i l i . ,  I X .  é s  X .  f i z e t é s i  o s z 

t á l y o k b a n  v a l ó  m e g h a r m a d o l á s a  á l t a l ;
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b) m é l t ó z t a s s é k  r e n d e z n i  l e h e t ő l e g  m é g  a z  

1 9 1 1 .  é v i  k ö l t s é g v e t é s i b e n ;  v a g y  — amennyiben 
az állam a harmadolás körülbelül 100.000 koronányi 
összes költségtöbbletét egyszerre nem bírná el — 
l e g a l á b b  a z  1 9 1 1 . ,  1 9 1 3 .  é s  1 9 1 3 .  é v e k  k ö l t s é g -  

v e t é s é b e n .

Alázatos kérelmünk m egokolására legyen szabad  
mély tisztelettel előadnunk a következőket:

1. a )  Az „Instructio Pro Directione Regii Surdo-  
Mutorum lnstituti V aciensis Altissim e praescripta“ fizetés-  
ügyünket ekép szabályozza:

1. §. „D e Statu Personali et Salariali“ d. et e. Bini 
Saeculares Professores, quorum primus Anni 4 5 0  f. altér 
400  f. Salaris uterque gratuito hosp ito  pro Se, non vere  
pro Uxoribus, vei Prolibus, et focalibus Lignis pronisis, 
quorum Structio Segnetur Sub c.

f. Adiunctus Professorum  habebit Annue 200  f. gra- 
tuitum hospitium et intradomalem Victum, denique libe- 
ram Lignationem, obligationis, Verő ejusdem futurum 
Professores  Supplere et Artem graphidis Alumnis Surdo-  
Mutis Tradere“. (Ezt az „Instructio“-t I. F E R E N C Z  
király képviseletében és nevében A lm ássy Antal királyi 
biztos  írta alá és pecsételte  m eg  1802. augusztus 14-én).

b)  Az 1813-ban nyomtatásban kiadott hivatalos  
„Bestim m ung dér D iaeten “ (VIII. lapján) a siketnéma-  
intézeti igazgatót éppúgy, mint a gimnáziumi „Local-  
D irektor“-t a IX.-, a siketnéma-intézeti „ p ro fesso r“-okat 
éppúgy, mint a gimnáziumi „professor“-okat a XI. o s z 
tályba sorozza . E „B estim m ung“ szerint volt m ég  XII. 
osztály  is: a siketnéma-intézeti tanárok nem az uto lsó ,  
hanem az u to lsó  előtti osztályban voltak.

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

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

Cehál fize té s , cím, nyugdíj és  szo lg á la ti kötelezettség  
tekintetében m ajdnem  egy é v szá za d ig  egyenlően beosüllettünk 
a g i m n á z i u m i  tanárokkal.

23*
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II. Amikor az 1893. évi IV. t.-c. hatálya a g y ó g y 
pedagógusokra  kiterjesztetett, a g y ó g y p e d a g ó g u so k  fize
tésrendezésének  keretéül a z  1 8 9 Z .-Í  kö ltségvetési indokolás 
a la n íló k ép ző -in léze ti la n szem étg ze t statusának k ere té t jelölte  
m eg. Utalva arra, h ogy  „a fogyatékos érzéküek tanításának 
rendkívül terhes s valóban önfeláldozást igénylő  ellátása, 
melyre képzettebb és m egbízhatóbb tanerőkre van szük
ség , mint bármely más téren, a tanerők kedvezőbb  
fizetési osztá lyozását teljes mértékben indokolja“.

1 8 9 Z -b en  tehát a kö ltségvetési indokolás a f ize té s  s z e m -  
pon tjából a t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t i  tanárokkal állított egg  
vonalba minket.

III. A z 1908. évi 76 .447 . sz. közoktatásügyi miniszteri 
rendelet a következő  kijelentést tartalmazza: (a fizetés
rendezés tárgyában tett) „intézkedések a g y ó g y p e d a g ó g u 
sokat aránylag oly kedvező  helyzetbe hozták, amilyent 
az egyéb , együvé  rangsorolt intézm ények (polgári iskolák) 
tanerői a mai napig sem  értek e l .“

1 9 0 8 -  ban tehát a tanítóképző-intézetekről nem tétetik 
ugyan említés, de f ize té s  tekintetében a p o l g á r i  i s k o l á k  
e l ő t t  álltunk.

IV. Az 1909. évi költségvetési indokolás a g y ó g y 
p ed a g ó g u so k  f izetésrendezésének lényegét a következők
ben vázolja: „. . . . f igyelem m el a rendszeresített állá
sok  közötti aránytalanságra és az általános drágaságra, 
a gyógy p ed a g ó g ia i  intézeteknél sem  zárkózhattam el a 
tanítói állások m éltányos arányosítása elől. £  fe lső  nép- 
és p o lg á r i iskolai la n szem élyze l lé lszá m ren dezésén ek  m intá
já ra , itt is több évre felosztottan tervezett rendezés  
lén yege  az, h ogy  a rendes tanítók számára megnyittatik 
a Vili. fizetési osztály  és az 1909. évi költségvetésben  
megállapított létszám ot véve  alapul, —  az eddig  a IX., X. 
és XI. fizetési osztályban rendszeresített állások — a XI. 
fizetési osztályban m eghagyandó néhány állás kivételével 
ezentúl fokozatosan  a VIII., IX. és  X. fizetési osztályokba  
egyen lő  arányban osztatnak b e .“

1 9 0 9 -  ben tehát a f iz e té s  szem pontjából a p o l g á r i  
i s k o l a i  tanárokkal kerültünk e g y e n l ő  elb írálás alá.

V. Az állami költségvetésekben  a tanítóképzőknél,  
a gyógyp ed agóg ia i  intézeteknél és  a polgári iskoláknál



Napló. 341

szervezett állásokat szá m  szer in t  a következő  táblázat 
tünteti fel: (U gyanezt az 1. sz. grafikon szemlélteti.)

Év

A tanítóképzőknél 
szervezett

A gyóped. intéze
teknél szervezett

A polgári iskolák
nál szervezett

XI. X. IX. VIII. VII. VI. XI. X. IX. Vili. XI. X. IX. VIII.
f z e : é s i 0 z t á I y ú á 1 I á o k s z á m a

1897 25 28 59 34 5 19 14 16 2 144 514 61
1898 25 30 55 41 5 — 23 15 16 2 144 544 61 —
1899 16 39 55 39 5 — 29 15 16 2 144 556 61 _
1900 14 48 46 36 5 — 29 15 13 4 108 559 120 •_
1901 10 52 40 40 7 — 29 20 15 6 98 539 180 _
1902 10 52 34 44 9 — 32 24 15 6 98 539 220 —
1903 22 69 42 59 12 — 36 28 21 6 98 579 220 _
1904 25 81 46 67 12 — 39 30 23 6 98 614 220 1
1905 25 86 51 72 12 — 48 30 23 6 98 615 264 1
1906 25 91 57 72 12 — 51 33 27 7 98 614 298 1
1907 25 68 68 84 12 — 51 38 32 8 98 579 384 1
1908 25 49 79 92 12 — 56 43 32 8 98 550 475 1
1909 11 25 87 86 33 1 56 47 38 8 98 555 488 50
1910 11 25 87 86 33 1 56 47 38 8 98 555 488 50
1911 9 25 94 79 44 4 68 52 38 13 98 592 463 113

Az 1897 — 1911. évi állami kö ltségvetésekben a 
tanítóképzőknél, a gy ó g y p ed a g ó g ia i  intézeteknél és  a 
polgári iskoláknál szervezett  állásokat száza lékokban  az 
alábbi táblázat mutatja: (U gyan ezt  a 2. sz. grafikon s z e m 
lélteti).

Év

A tanitóképzőknél 
szervezett

A gyógyp. intéze
teknél szervezett

Apolgáriiskolák- 
nál szervezett

XI. X. IX. VIII. VII. VI. XI. X. IX. VIII, XI. X. IX. VIII.
fizetési osztályú állások százalékokban kife ezve

1897 16-5 18-5 391 22 5 3'4 37-2 27-6 31-9 39 20-0 71-5 8-5
1898 16-0 192 352 26 3 3-3 _ 41-1 26-8 28-6 35 192 72-7 8-1 —

1899 104 25-4 35-7 25-5 30 — 46-8 24-2 25-8 3-2 18-9 72-9 82 —

1900 7'6 32-9 31-5 24-6 3-4 — 47-6 24'6 21-3 6-5 136 71 '0 15-4 _
1901 6-7 349 26-9 26-8 47 — 41-4 28-6 21-4 8-6 11-3 66-0 22-7 --- ■
1902 6-7 34-9 228 29’6 6-0 — 40'0 30-0 22-5 7-5 11-0 64'6 24-4 —

1903 108 34-3 20-1 28-9 5-9 — 39-6 30’8 23-1 6-6 11-0 64-5 24-5 —

1904 108 35-1 199 290 5-2 — 30'8 30'6 235 61 105 65-3 23-6 0.1
1905 10-4 35-3 19-9 29-5 4-9 — 44-6 27-9 214 6-1 10-0 62-9 27-0 o-l
1906 9-7 36-4 23-1 25-1 5-7 — 48'2 28-0 22-9 5-9 9'7 60-7 29-5 o-l
1907 98 26-5 26 4 32-6 4-7 — 396 29'5 24-8 6-2 9'2 54'6 36-1 o-l
1908 9‘7 191 30-8 35'7 4-7 — 40'4 30-9 23-0 5'7 "8'6 49’0 42-3 01
1909 4-5 10 3 35-8 35-4 13-6 0-4 37-5 31-5 260 50 8-1 45-8 41-9 4-2
1910 4-5 103 35-8 35-4 13-6 0-4 37-5 315 26 0 5-0 8-1 45'8 41-9 4-2
1911 3-5 9-8 36-9 31.0 17-2 1-6 39'8 304 22-2 7-6 7-7 467 36'6 9-0
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Megállapítható e táblázatokból: —  h ogy  1897-ben  
a g y ó g y p e d a g ó g u so k  f izetésrendezése  a Vili. fizetési 
osztály megnyitásával tényleg  a tanítóképzők által alko
tott keretben indult;

— h o g y  a XI. fizetési osztályban szervezett  állások  
szám  szerint is, százalék szerint is, úgy a tanítóképzők
nél, mint a polgári iskoláknál a minimumra csökkentek; —  
ellenben e legcsekélyebb  javadalmazásu állások a g y ó g y 
pedagógiai intézeteknél szám  szerint is, százalék szerint is 
rendszeresen emelkedtek;

— h ogy  az 1911. évre s z ó ló  költségvetési javaslat 
is a XI. fizetési osztályú állások apasztása helyett (ami 
az 1909. évi költségvetési indokolásban igértetett. (v. ö. 
IV. pont) azok számát 56-ról 68-ra, százalékát 3 7 5  
százalékról 39'8  százalékra emeli fel;

— h ogy  az 1911. évi költségvetési javasla ta  Vili., 
IX. és  X. fizetési osztályokban való megharm adolás e lvé
nek m egvalósítása helyett az a lsóbb (XI. és X. fiz. oszt.)  
állások számának n öve léséve l  az aránytalanságot m ég  
nagyobbá t e s z i ;

— h ogy  1 8 9 Z -lő l 1911-ig a legcsekélyebb  javadal- 
mazású állásoknak évről évre való szaporítása folytán a 
gyógypedagógusok sláhisa a z  1 8 9 Z. év i kö ltségvetési indokolás-  
bán k ife jezésre  ju tott elv dacára  n em csak  a tan ítóképző  tanárok  
státusának keretében  (amely már a Vll., ső t  a VI. fizetési 
osztályra is kiterjed) nem  fe jlesz le le tt;  ső t a tanügyi korm ány  
1 9 0 8 . év i ZQQ-QZ. s z . rendeletének m egnyugtató kijelentése  
dacára  a p o lg á r i iskoláknál előnyösebb helyzetben  sem  h agya
tott m eg, hanem  m a m á r  a p o lg á r i iskolák la n szem élyze le  s tá 
tusának is ja va d a lm a zá s  tekintetében jó v a l alája sülyedl.

VI. H o g y  a státusrendezésre 1911-ben a szem ély i  
javadalmazásoknak hány százaléka fordíttatnék, azt mutatja 
a következő  tábla:

Az intézmény neve

Személyi
javadalma

zások
összege

K

Status
rendezésre

fordított
összeg

K

A személyi 
javadalma
zásnak a 

státusrende
zésre

fordított %-a

Gyógypedagógiai intézetek 674.219 5.690 0'84°/o
Polgári isk o lá k ............... 4,329.425 41.360 0-95%
Középiskolák................... 6,106.608 85.250 1'39%
Felső kereskedelmi iskolák 712.880 7.980 1-12%
Tanítóképzők................... 1,374.618 23.870 1'73 %
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Ez a táblázat világítja m eg  legközvetlenebbül f ize tés 
ügyünk m ostoh a  állapotát. Az oktatási ágak között  statu
sunk kapta aránylag a legkisebb ö s s z e g e t  rendezésre,  
pedig, mint az V. alatti táblázatokból kitűnik, a rende
zésre mi vagyunk leginkább rászorulva. Ilyen ölem ben 2 0  
évig is eltartana a gyógypedagógu sok  stá tu sren dezése .

VII. Az 1911. évi költségvetési javaslat adatai szerint 
a g y ó g y p e d a g ó g u so k  átlag fizetése  . . . .  2 3 8 0  K,
a tanítóképző tanárok átlag f i z e t é s e ..................... 3 7 3 3  „
a polgári iskolai tanszem élyzet átlag fizetése  . 2 8 2 3  „ 
lenne.

Ezzel szem ben  legyen  szabad bemutatnunk egy  pár 
külföldi példát; csak azokat, amelyekre nézve  m egbízható  
adatokat sikerült kapnunk.

H o l ?
A siketnémák 
intézeteiben a

A vakok 
intézeteiben a

Szellemileg 
fogyatékosok 
intézeteiben a J e g y z e t

tanárok javadalma koronákban

Franciaország*) . 2865- _ _ * Szolgálati idő
Poroszország . . 2464-5890 2.880—5.760 —5900 30 év
B e r l in ............... 2827-7068 — -5700
Bajorország . . . 2515-5796 3000-5520 —5600
Hamburg . . . . 3416- — -5900
Bremen............... — — -6000
Hall. . . . . . . — 2880-5040 _
L e ip z ig ............... — — -7200

Tehát a m ű v e l t  k ü l f ö l d ö n  m aga a kezdő ' f iz  elés  
nagyobb nem csak a m i k e zd ő  f ize té sü n k n élh a n em  a m i állag-  
fize tésünkn él is. $  k e zd ő  f iz e té s  oll a m i k e zd ő  fz e lé sü n k  
(10-00 K ) k é tszeresén é l is nagyobb.

Vili. A g yógyp ed agóg ia i  státus fizetésbeli előrehala
dását egyénenként és e g é sz é b e n  a 3. sz. grafikon ábrá
zolja és érthetően szemlélteti:

h ogy  a g y ó g y p e d a g ó g u so k  állami szolgálatuk m eg 
kezdése  előtt átlag 4 — 5 éven át m űködnek a gyakorlati 
tanítás terén és foglalkoznak elméleti e lő k é s z ü lé s s e l ;

h ogy  a gyógypedagógu sok  fize lésü gye  a z  egyének elő
lép te tési v iszo n ya i tekintetében is szem m el láthatólag v is s za 
fejlődött.

Van közöttünk nem egy, aki 3 2 — 33 éves  korában 
kerül a X. fizetési osztályba. Aminek az állam sz em p o n t
jából is káros következm énye, h ogy  státusunkban a 
28. életéven felüliek közül 25% a nőtlen ember. A  c s e 



kély javadalmazás miatt státusunknak ily nagy része van 
elzárva a családalapítástól.

*

Az alázattal előadottak teljesen megvilágítják java
dalmazásunk sü lyedésének, a magyar közoktatás többi 
ágazataihoz mért lejebbszáhításának és külföldi kartár
sainkéhoz v iszonyított  alacsonyságának a képét.

Ám , ha őszinték akarunk lenni, nem hallgathatjuk 
el, h o g y  a javadalmazásban való ez a lejebbszállás —  
kapcsolatban az évek óta egyre fo k o z ó d ó  és immár alig 
elviselhető  drágasággal — a gy ó g y p ed a g ó g ia i  tanárok 
közt mélyreható nyugtalanságot hozott  létre. O ly  fokú 
nyugtalanságot, amely a magyar gyógyp ed agóg ia i  okta
tásügy fejlődését, ső t  az anyagi g o n d o k  révén magát az 
oktatási eredményt is kedvezőtlenül befolyásolja. Tehát 
a javadalmazásban való lejebbszállás nem csak a tanáro
kat, hanem közvetve  a gondjaira bízott siketnéma, vak 
és gyengeelm éjű  gyerm ekeket is ártatlanul sújtja.

Tisztán áll előttünk helyzetünknek képe. És segíteni 
a magunk erejével nem  tudunk rajta. H elyzetünk jobbra- 
fordítása céljából azért vesszük  m o st  igénybe a rendel
kezésünkre álló egyedüli alkotm ányos e szk ö z t :  a kérvé- 
n yezés  jogát.

K E G Y E L M E S U R U N K !

A fogyatékos érzéküek e lső  magyar intézetét annak 
halhatatlan emlékű alapítója, 1. F E R E N C Z  király, az inté
zet „lnstructio“-jában királyi pártfogásáról biztosította.

Arra n ézve  pedig, h o g y  Ő fe lsége  fe le lős  miniszterei 
fizetésünk tekintetében miként vélekedtek, a fent előadotta
kon kívül idézzük m ég  Excellentiád nagynevű elődjének, 
Trefort Á gostonnak  1880-ban az országgyűlés elé terjesz
tett jelentéséből a következőket:

„O ly  végb ő l ,  h o g y  a siketnémák intézete tanári tes
tületé emberbaráti nehéz feladatát buzgón teljesíthesse,  
m éltányos, h ogy  az erkölcsi elism erésen kívül életfentar- 
tási gondok tó l szabadulva, anyagi tekintetben oly hely
zetbe juttattassék, m ely leh etség essé  teszi, h ogy  a tanárok 
minden idejüket kizárólag a siketnémák nevelésére  és  
oktatására szentelvén , nek én yszer íttessen ek m ás , kevésbbé

344 Napló.



Napló. 345

terhes feladattal járó s mellette jobban díjazott tanári 
állom ások elnyerése után vágyódni, s  azt, ami az inté
zetben el nem érhető, az intézeten kívül keresni.

Eltekintve a siketnémák külföldi intézeteinél rendsze
resített magas fizetésektől, s csak arra figyelve, h o g y  a 
bécsi hasonló intézetnél a tanárok fizetései az állami 
középtanodáknál alkalmazott tanárokéival egyenlősíttettek  
és jelenleg is magasabbak, mint azon illetmények, melyek  
a váci siketnéma intézet tanári kara részére az 1880. 
évi költségvetésben  e lő irán yozta lak .“

1 8 8 0 -b a n  lehál m aga a z  akkori m in iszler keoeselle a 
köllségoelésben elő irányzott [ize lésekel.

B izonyosak  vagyunk abban, h ogy  ha kétségbeejtő  
helyzetünket Excellentiád m e g ism e r te : bö lcs  belátása, 
jóindulata és igazságszeretete  folytán m a E xcellenliád fogja  
kévéséin:' a z  1911. év i kö llségvelési javasló iban  a g yó g yp ed a 
gógusok ré s z é r e  elő irányzott jize lé sek e l.

Teljes bizalommal kérjük Excellentiádtól sorsunk  
jobbrafordítását. N em csak  a magunk, hanem közvetve  
a magyar g y ógyp ed agóg ia i  oktatásügy, tehát részben a 
magyar kultúra javára is kérjük.

A magyar g yógyp ed agóg ia i  intézetek tanárai 1910. 
novem ber  26-án Budapesten tartott o r szágos  kongresszu 
sának m egbízásából

Nagym éltóságodnak,
K egyelm es Urunknak 

mély tisztelettel

legalázatosabb s z o lg á i :

Áko s  I s t ván
a kongresszus elnöke

Kirschenheuter Ferenc
a kongresszus titkára.

Elnök: Kiván még valaki szóiani? (Nem.) Amennyiben senki 
sem kiván szóiani, Isten áldását kérve kongresszusunk működé
sére, a megjelenteknek megjelenésükért hálás köszönetét mondva, 
a délelőtti tanácskozást azzal a kijelentéssel, hogy a kongresz- 
szus küldöttséggé alakul át és azonnal felvonul Őexcellenciájához,
bezárom. (Élénk éljenzés és taps.)

*  *
*
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(A kultuszminisztériumban 12 órakor előbb Gr. Zichy János 
vallás és közoktatásügyi miniszter úr, azután Dr. Náray-Szabó 
Sándor államtitkár úr fogadta a kongresszus küldöttségét.)

A minister úrhoz a küldöttség vezetője a következő beszé
det intézte :

cÉk os István: Nagyméltóságú Miniszter Úr! Kegyelmes 
Urunk ! A gyógypedagógiai intézetek tanárai országos kongresz- 
szusának határozata értelmében jelentünk meg Nagyméltóságod 
előtt. Nem az elkeseredés lázongásával jelentünk meg, hanem 
azzal az őszinte bizalommal, amellyel a gyermek fordul szerető 
atyjához, akinél tudja, hogy aggodalmai megértő szívre s meg
értő, szerető szív megnyilatkozásában megnyugvásra találnak. 
Kegyelmes Urunk! A gyógypedagógiai intézetek fejlődése óriási 
arányokban haladt előre a közoktatásügyi kormány kegyes 
gondoskodása folytán. Talán hivalkodás nélkül mondhatjuk, hogy 
ez átalakulási folyamatból mi is kivettük a magunk szerény 
részét. A gondjainkra bízott gyermekeket szivünk lelkesedésé
vel neveltük, a társadalmi akciókat ébren tartottuk és iparkod
tunk mindazokat a tényezőket megnyerni, amelyeknek közös 
együttműködése a sikert biztosítja. Fájdalommal kell azonban 
jelentenünk Kegyelmes Urunk, hogy akkor, amikor mi ily lel
kes buzgalommal fáradoztunk a közjó érdekében, a nyomasztó 
anyagi helyzet bizonyos nyugtalanságot keltett bennünk; annyival 
inkább, mert az 1911. évi költségvetési előirányzat némileg mos
tohán bánt velünk. Kegyelmes Urunk! Az 1909. évi költségelő
irányzat indokolása kilátásba helyezte azt, hogy a legalsóbb fize
tési fokozat ránk nézve megszűnik és a többi fokozatba arányo
san fognak az állások beosztatni. Az 1911. évi költségelőirányzat 
pedig ezzel ellentétben a XI. fizetési osztályban alkalmazottak szá
mát szaporította. Azt hiszem, nem méltánytalan az a kérésünk, 
amit Nagyméltóságodhoz intézünk, hogy tekintettel arra, hogy 
mielőtt valaki a mi pályánkra jön, előzetesen hosszabb szolgálati 
időt tölt el másutt, méltóztassék a XI. fizetési osztály megszün
tetését a közel jövőben elrendelni. Másrészt kilátásba helyeztetett 
az is, hogy létszámunk a X., IX. és Vili. fizetési osztályokban 
megharmadoltatik, illetve, hogy az állások ez osztályokban ará
nyosan osztatnak be. Sajnosán látjuk, hogy az idei költségvetés 
indokolásában erre vonatkozólag semmiféle határozott Ígéret nincs. 
A kongresszus nevében és megbízásából mindnyájunk nevében 
arra kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék fontolóra venni a mi 
szerény kérelmünket és méltóztassék, amennyire csak lehetséges,

HapIŐ.
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intézkedni aziránt, hogy az állások a Vili., IX. és X. fizetési osz
tályban megharniadoltassanak. Egyúttal még a mai kongresszus
ból kifolyólag azt a tiszteletteljes kérelmet is bátorkodunk Nagy
méltóságodhoz intézni, hogy az igazgatói pótlékokat személyi 
természetűekké méltóztassék átváltoztátrii, hogy azok a nyugdíjba 
is beszámíthatók legyenek.

Kegyelmes Urunk! Amikor mi az iskola küszöbét átléptük, 
elfeledkeztünk arról, hogy emberek is vagyunk. A gondjainkra 
bízott gyermek érdekét tartva szem előtt, csak nevelők, oktatók 
voltunk. Kérjük Nagyméltóságodat, tekintse meglehetősen sanyarú 
helyzetünket, méltóztassék bölcs belátásával intézkedni és lehetővé 
tenni hogy a jövőben, amikor átlépünk azon a küszöbön, ne 
kelljen mást éreznünk, mint azt, hogy nevelők vagyunk és ne 
kelljen arra gondolnunk, hogy emberek is vagyunk. Mély tisztelettel 
átnyújtom Nagyméltóságodnak a kongresszus kérvényét,|illetve 
emlékiratát annak mellékleteivel együtt, kérvén, hogy azt szives 
figyelmére méltatni kegyeskedjék.

(j[póf Ziehv Jái\os vallás és közoktatásügyi miniszter : Mélyen 
tisztelt Uraim ! Köszönöm, hogy szívesek voltak kozzám szemé
lyesen elfáradni és hogy előadták kívánságaikat, amelyekről egyéb
ként nekem úgy is tudomásom van. Hisz van itt a minisztérium
ban rajtam kívül még egy igen jó barátjuk, aki az Önök érdekét 
igazán a szivén hordja, és ez Náray-Szabó Sándor államtitkár úr, 
aki igazán, mondhatom minden rendelkezésre álló idejét a gyógy
pedagógiának és az Önök személyes érdekeinek szenteli és áki 
azokat a legteljesebb mértékben magáévá tette. E tekintetben tehát 
legyenek megnyugodva, hogy amint itt mindenkor előzékenységre 
találtak a múltban, úgy előzékenységet fognak találni a jövőben 
is. Én, mélyen tisztelt Uraim, teljes tudatában vagyok azon misszió 
fontosságának, amelyet Önök teljesítenek, mint gyógypedagógu
sok. Tudom, hogy rendkívüli szolgálatot tesznek a társadalomnak 
és az államnak. És éppen ezért ezt méltányolni is akarom, mél
tányolni is fogom. Legyenek meggyőződve, hogy e kéréseket, 
amelyeket most részletezni nem akarok, mert arra nincs mód és 
alkalom, azoknak egész komplexumát tanulmány tárgyává fogom 
tenni és azon leszek, hogy azok az Önök javára lehetőleg telje- 
síttessenek. (Lelkes éljenzés.) Legyenek meggyőződve, hogy engem 
a legnagyobb jóindulat és jóakarat fog vezetni az Önök ügyeinek 
mérlegelésénél, megbirálásánái és elintézésénél. (Lelkes éljenzés 
és taps.)

Napló.
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Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr előtt a kongresszus 
vezetője a következőkép szólt:

cTÍáos Isíoán: Méltóságos Államtitkár Ú r! A gyógypedagógiai 
intézeti tanárok országos kongresszusa mély tisztelettel jelenik 
meg Méltóságod előtt, hogy szerény kérését előterjessze. A 
kegyelmes ur az imént kegyes volt meghallgatni a mi aggodalmain
kat és mint szerető atya válaszolt nekünk, hogy amennyire lehet
séges, a mi óhajtásunkat teljesíteni fogja. Méltóságod előtt feles
leges dolognak tartjuk, hogy a mi ügyünket vázoljuk. Hisz ha 
valaki, úgy Méltóságod ismeri a mi állapotainkat, hisz ismeri 
mindnyájunkat mondhatni személyesen, de ismeri valamennyiünk 
működését is. Éppen a miniszter úr Őnagyméltóságától hallottuk, 
hogy Méltóságod mily nagy szeretettel foglalkozik ügyeinkkel, 
s ezt mi hosszú évtizedeken keresztül tapasztalhattuk is. Amikor 
Méltóságodat arra kérjük, hogy az Őnagyméltóságának átnyújtott 
kérvényben foglaltakat fontolóra venni és amennyire lehetséges 
azokat a nem követeléseket, csak óhajtásokat lehetőleg teljesíteni 
méltóztassék, azt hiszem Méltóságos Uram, ez nem szerénytelen
ség. Méltóztassék a gyógypedagógia ügyének az érdekét továbbra 
is szivén viselni. Méltóztassék figyelembe venni azt, hogy közöt
tünk igen sokan vannak, akik előrehaladottabb korban jöttek e 
pályára és akiknek nagyon fájdalmasan esik, hogy hosszabb 
szolgálati idő után is nem tudni mennyi időt lesznek még kény
telenek eltölteni a ma még érvényben lévő legutolsó fizetési fo
kozatban. Amidőn kérvényünk, illetve emlékiratunk egy példányát 
szerencsém van tisztelettel átnyújtani, kérjük Méltóságodat, mél
tóztassék ügyünket bölcs belátásával, jó szivével és jóakaratával 
támogatni.

cDr. JVáray-Szabó Sándor államtitkár: Mélyen tisztelt Uraim ! 
Köszönöm azt a bizalmat, amellyel ügyes-bajos dolgaikban 
hozzám fáradni szívesek voltak. Szónokuk volt szíves hang
súlyozni azt, hogy én az uraknak úgyszólván mindegyikét sze
mélyesen is ismerem, ügyüket pedig nemcsak hogy ismerem, 
hanem abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a gyógy
pedagógia ügyének fejlesztéséből én is kivettem részemet. 
(Éljenzés.) Kedves kartársaimmal a gyógypedagógia ügyeinek 
élén mindig szívesen munkálkodtam és iparkodtam eljutni oda, 
amit ma már elértünk, hogy más modern államok gyógypedagó
giai oktatás módjait nemcsak meghonosítottuk, hanem meggyő
ződésem szerint azokat bizonyos tekintetben túl is szárnyaltuk. 
(Igaz! Úgy van!) Mélyen tisztelt Uraim! Hogy ez sikerült, ez
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nagyrészt az Önök szeretetteljes és 'odaadó munkájának tulajdo
nítható, mert anélkül ezt az eredményt el nem érhettük volna. 
Munkásságuk eredményeképen Önöknek bizonyára igényük van 
arra is, hogy az Önök munkássága kellően honoráltassék. A magam 
részéről, jól tudják, eddig is mindig azon voltam, hogy az Önök jogos 
és méltányos igényei kielégítést nyerjenek. Hisz én voltam az, aki 
a tanerőképzés szervezése alkalmával módját ejtettem annak, hogy 
a polgári iskolák tanítóival egy rangba helyeztessenek és az Önök 
sorsa az övékéhez köttessék. Hogy, tisztelt Uraim, sajnos nem 
sikerült nekem abban a tempóban megvalósítani az Önök kíván
ságait, amelyben az a mai drágasági viszonyok között külö
nösen indokolt és méltányos volna, ez nem csupán az Önök 
sérelme, hanem az állami tisztviselők egészének a sérelme és ez 
összefügg az állam sanyarú pénzügyi helyzetével, amelyen remél
jük, idővel a pénzügyministerium és a kormányzat bölcsessége 
segíteni fog. Addig pedig arra kérem Önöket, Tisztelt Uraim, 
legyenek szívesek türelemmel lenni és legyenek meggyőződve 
arról, hogy mi kérelem nélkül, hivatalból is módját keressük 
mindig annak, hogy az Önök sorsát javíthassuk és az Önök jo
gos és méltányos igényeit kielégíthessük. Legyenek irányunkban 
bizalommal és én biztosítom Önöket, hogy továbbra is ugyan
abban a szeretetben és jóindulatban fogom ügyüket részesíteni, 
amelyben eddig részesítettem. (Éljenzés.)

A tankötelezettség kérdéséhez.
Nagy Péter és Scholtz Lajos kartársaim a „Magyar Gyógy

pedagógia“ szeptemberi, illetve októberi számában foglalkoznak a 
siketnémák tankötelezettsége kérdésében kifejtett nézeteik közben 
azzal a móddal is, melyet a „Gyógypedagógiai oktatást illető tör
vényes rendelkezések a külföldön“ című gyűjtemény előszavában, 
mint leghelyesebbet ajánlottam. Mind a két cikkező soraiból azt 
látom, hogy az én javaslatomat nem helyesen értelmezték éppen 
a legfontosabb vezérelvekben. Miután fel kell tételeznem, hogy 
nem mindenkinek volt alkalma az eredeti javaslatot olvasni, ide 
igtatom az „Előszónak“ ezt illető részét.

„Hazai tapasztalataink arról győztek meg, hogy sem az állam, 
sem a törvényhatóságok, sem pedig a társadalom nem fukar a
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fogyatékosokkal szemben. Énnek a három tényezőnek együtt
működése, ha az kellően szabályoztatik, kell hogy hatékonyan 
javítson a helyzeten. Alig hiszem, hogy tévedjek, ha azt állítom, 
hogy amikor az állam a tanerők fizetését elvállalja, az intézet 
épületének felemeléséről a törvényhatóság gondoskodik, annak 
felszerelését és fenntartását a községek s az áldozatkész ember
barátok hozzájárulása biztosíthatja: több mint egy évtizednek 
kelljen elmúlnia, hogy a tanköteles korúak 80—90% tanításban 
részesülhessen.

A meghozandó törvénynek azonban olyan határozott rendel
kezéseket kell tartalmaznia, melyek kibúvást nem engednek meg 
s — mint azt a külföldi törvények is előírják, — a szülőknek 
mulasztását, vagy hanyagságát szigorúan büntetik.

A magyar törvény szerkesztésénél tehát részemről a követ
kező főbb szempontokat kívánnám figyelembe venni.

1. Minden törvényhatóság köteles a fogyatékosság minden 
fajának megfelelő számú intézetet felállítani. Két kisebb törvény- 
hatóság egyesülhet s közösen tarthatja fenn az intézetet.

2 . A tanítás ingyenes. Az állam gondoskodik arról, hogy 
minden intézet megfelelő számú tanerővel láttassák el s egyúttal 
felügyel arra, hogy a tanítás és nevelés a követelményeknek meg
feleljen. A tanítóképzés joga az övé.

3. Az intézetek dologi szükségleteiről a törvényhatóság 
gondoskodik. Ő alkalmazza a gondnokot, ki az anyagi ügyeket 
intézi az intézetek igazgatóival karöltve. Az igazgatókat a szám
adások vezetése s a pénzkezelés alól teljesen mentesíteni kell, 
hogy összes idejüket és erejüket a tanításra fordíthassák.

4. Az iskolaszékek kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
tanköteles korú fogyatékos gyermek a megfelelő intézetbe elhelyez
tessék. Az elhelyezés költségeit a szülőktől a községek szedik 
be, úgy mint a közadókat s szállítják be az intézet pénztárába. 
Szegényebb, vagy teljesen vagyontalan szülők gyermekei után a 
község fedezi részben, vagy egészben a költségeket. A kiadások 
összegét, illetve az elhelyezés költségeit minden törvényhatóság 
maga állapítja meg a helyi viszonyoknak megfelelőleg. A szülőket, 
illetve községet csak a lakás, élelmezés és ruházat, esetleg gyógy
kezelés költségei terheltetik.

5. A tanköteles kor a gyermek 7-ik évétől 15-ik évéig 
terjed. Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet.“

Eme közölt sorokból kiviláglik: 1-ször, hogy sehol sem állí-
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tóm, hogy az új intézetek felállításáról csak a törvényhatóság tar
tozik gondoskodni (Nagy Péter)

2- szor, hogy sehol sem állítom, hogy siketnéma (voltaképen 
gyógypedagógiai) oktatást decentralizálni akarnám s

3- szor, hogy az intézeteket a vármegyék és iskolaszékek alá 
óhajtanám rendelni. (Scholtz Lajos)

Azt hiszem, hogy javaslatom figyelmes átolvasása után erre 
a következtetésre jutni nem lehet. Hiszen az első kikezdésben hatá
rozottan három tényező közreműködésétől várom a sikert s mert 
hazai viszonyainkat ismerem, s mert tudom, hogy sem az állam, 
sem a törvényhatóság, sem pedig a községek ezeket a kétségtelen 
nagy terheket, sokkal nagyobbakat, mint aminőknek azt a két cikk
író kartársam számítása kimutatja, magára nem vállalhatja, de ezt 
tőlük nem is kívánják sehol sem, mint egyedüli megoldási módot, 
mind a három tényezőnek igénybevételét tartom szükségesnek.

Téved tehát Nagy Péter kartársam, midőn azt véli, hogy én az 
összes terheket a vármegyékre kívánom hárítani. De a kötelezettsé
gek teljesítéséért valamely hatóságot felelőssé kell tenni. Szerintem 
ezen felelősség a vármegyékre hárítandó, mint a melyek leginkább 
isemrik az ő hatóságuk alá tartozó vidék anyagi viszonyait s a 
megoldásnál legjobban tudják az alkalmas s célra vezető eszkö
zöket megtalálni. Ha a vármegye saját erejéből képes az intézetek 
dologi szükségleteit ellátni, akkor a kérdés megoldása egyszerű. 
Nem kell, hogy a tanerőkön kívül államsegélyt vegyenek igénybe. 
Ha azonban a megye, illetve szabatosabban kifejezve, törvény- 
hatóság olyan szegény, hogy sem maga, sem pedig a szomszédos 
törvényhatósággal karöltve a terheket fedezni nem képes, ott 
marad még mindig a végső menedék, az államsegély igénybe vétele.

Jelenleg is úgy áll a dolog, hogy a vármegyék, a mennyiben 
szükségleteiket fedezni nem tudják, az állam segítségét veszik 
igénybe, ezen újabb teher fedezésénél is, legalább részben, igénybe 
vehetnék azt a segítséget. De a vármegyéknek, mint ezt a jelen
legi intézeteknél is látjuk, sokkal több fedezeti forrás áll rendel
kezésükre, mint az államnak s az újabb teher újabb források 
felkutatását eredményezheti. Egyébként az intézet dologi kiadásai 
— a növendékek eltartási költségeitől eltekintve, nem olyan 
nagyok, hogy azt bármelyik vármegye is ne vállalhatná magára. 
Hiszen látjuk, hogy egyes városok is, csak hogy közintézményt 
nyerhessenek, minő nagy áldozatokat hoznak, százezrekbe kerülő 
épületeket emelnek, azok jókarban tartásáról gondoskodnak stb. 
stb. Egy iskola-épület felemelése 8—10 tanteremmel stb. alig



3 5 2 A tankötelezettség kérdéséhez.

kerülne bárhol is 100.000 koronába. Annak évi fenntartása (fűtés, 
világítás, tisztogatás, taneszközök stb.) 5—6000 koronát igényelne. 
A vármegyét szerintem csak ez a teher kötelezné, mert a növen
dékek eltartási költségeit viszont első sorban a szülő, másodsor
ban a község tartoznék fedezni. Hogy ezen fedezetet a községek 
hogyan szerzik meg, arra is a jelenlegi gyakorlat ad útmutatást, 
ahol most is szerzik. Ha saját erejükből erre nem képesek, igénybe 
veszik a törvényhatóság segítségét olyan mértékben, amennyire az 
indokolt, illetőleg amilyen mértékben azt a törvényhatóság indo
koltnak látja. Ha a község a terheket viselni képes, akkor nem 
volna helyes, hogy a szegényebb községek rovására állami, vagy 
törvényhatósági segélyt vegyen igénybe. Csak az lehet a helyes 
elv, hogy senki a teherviselési képességén felül ne kényszeríttes- 
sék a költségekhez való hozzájárulásra. Ezt az elvet nem látom 
sem Nagy Péter, sem Scholtz Lajos számításaiban, akik bár utal
nak arra, hogy a tehetősebb többet áldozzon, de tévednek abban, 
ha azt hiszik, hogy p. o. egy rendezett tanácsú városnak nagyobb a 
teherviselési képessége, mint p. o. egy nagy községnek, esetleg 
kis községnek is.

Nem volna tehát helyes egy rendezett tanácsú városra, amely 
anyagi zavarokkal küzd, nagyobb terhet róni, mint egy községre, 
ahol a lakosság a községi terheket saját vagyonából, pótadó kive
tése nélkül, fedezni képes. Egyébként éppen a vármegyei ható
ságnak lenne feladata az, hogy méltányosságot gyakoroljon s a ter
heket igazságosan megossza.

A gyermekek eltartási költségeinek fedezetéről első sorban, 
mindenütt a világón, az eltartásra kötelezettek tartoznak gondos
kodni. Ez az elv vitetett keresztül egész állami életünk minden ágá
ban s ez az elv irányadó minden téren. De hiszen egyedül ez is 
a helyes. Közsegélyt csak az kapjon, aki arra reá szorúl. Közse
gélyt első sorban az tartozik nyújtani, aki a segélyre szorulónak 
vagy hozzátartozójának hasznát látja, vagy valamikor hasznát látta. 
Ezen az alapon szerveztetett a betegápolás, a rokkantak és munka
képtelenek eltartása. Csak kétes esetekben háramlik ez a teher az 
államra, vagy pedig az eltartásra kötelezett község, vagy törvény- 
hatóság anyagi erőinek elégtelensége esetén.

Természetes, hogy kivételek is lehetnek. Ilyen kivételes ese
tek elbírálására a körülményekkel ismerősebb vármegyei hatóság 
mindig biztosabb, mint az állam.

Ha tehát a vakok, siketnémák, testi és szellemi fogyatékosok 
és az eskórosak tankötelezettsége törvényhatóságilag rendeztetik
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— egyes fogyatkozásuak részére hozandó törvényről, nézetem 
szerint, ma már beszélni sem lehet — akkor csak ezek az elvek 
lehetnek irányadók és célra vezetők.

Az oktatás decentralizálása valóban nem is jutott eszembe. 
Ma, amikor minden téren a szakfelügyelet szükségességét hangoz
tatják s amikor mindnyájan úgy vagyunk meggyőződve, hogy a 
tanító munkáját csak ezen munka természetével ismerős egyén képes 
helyesen megbírálni, laikus felügyeletet igazán nem tartanék jónak. A 
decentralizálás csak anyagi ügyekben lehetséges, úgy a miként 
jelenleg is van, hogy t. i. az intézetek a vidék viszonyaihoz mér
ten önmaguk gondoskodnak a dologi szükségletek fedezéséről. A 
tanítás ellenőrzése, amint ezt más oktatási ágnál működők előttem 
számtalanszor hangoztatták, a gyógypedagógiai oktatás terén ez 
idő szerint a legideálisabb módon történik. A tanügyi vonatkozású 
kérdések elbírálásánál sem lehetne helyesebb s célszerűbb módon 
gondoskodni, mint a jelenben divik. Scholtz Lajos kartársam 
nem tudom, hogy juthatott a decentralizálás gondolatára, de azt 
még kevésbé értem, hogyan állíthatta azt, hogy én az intézeteket 
az iskolaszékek és vármegyék alá akarom rendelni. Az 1876. évi 
XXVI11. t. c. az iskolaszékek egyik feladatává tette, hogy a tankö
teles gyermekek iskolába járásáról gondoskodjanak. Én magam sem 
kívánnék más feladatot ruházni reájuk. De kivihetetlen is volna 
nézetem szerint az, hogy egy megyei intézet fölé a községi isko
laszékek, vagy iskolai gondnokságok helyeztessenek. Mi módon 
lehetne p. o. az ungvári intézetet a csapi iskolaszék és még az 
(Jngvár közelében levő más községek iskolaszéke alá rendelni ? Vagy 
úgy képzelte Scholtz kartársam, hogy valamelyik, az intézet szék
helyén működő iskolaszék lehetne az intézet felettes, vagy legalább 
is ellenőrző hatósága? Valóban zavarban vagyok, mert nem tudom 
megérteni, hogy juthatott T. kartársam ilyen gondolatra. Az iskola
szék igénybe vételét szükségesnek tartom azért, mert a községtől 
függetlenül intézkedhet a fogyatékos gyermekek elhelyezése iránt. 
Ugyanez a hatóság végzi ezt a feladatot a külföld minden államá
ban, ahol a közoktatás szervezete a mienkéhez hasonló. Kizárólag 
a fogyatékos gyermekek iskoláztatása céljából külön hatóságot 
létesíteni feleslegesnek tartanám, másrészt azonban valamely ható
ságot felelőssé kell tenni azért, hogy a tanköteles korú gyermek az 
iskolától el ne vonassák s azt a feladatot legcélszerűbben az isko- 
székek láthatják el.

Ha valaki figyelmesen átolvassa az „Előszóban“ közölt néze
temet, más következtetésre azt hiszem nem is juthat.

M agyar G yógypedagógia. 24
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Nagy Péter és Scholtz Lajos kartársaim által ajánlt módoza
tokra ez idő szerint nem kívántam kiterjeszkedni. A jelen észre
vételek megírására csak az késztetett, hogy olyat állítottak rólam s 
olyan nézeteket s elveket tulajdonítottak nekem, amelyeknek még 
a gondolata is távol áll és állott tőlem.

Csak azt ismételhetem ezúttal, hogy törvényt csak a már meg
levő törvényekkel megegyezően, azok szellemében lehet megalkotni 
s az én javaslataim a meglevő törvényeket tartják szem előtt.

A 13. konferenciáról.
Irta : É ltes Mátyás.

A fogyatékos elméjű gyermekek oktatásával foglalkozó német 
szakemberek két egyesületet tartanak fen. A „Verband der] Hilfs
schulen Deutschlands“ inkább a kisegítő-iskolákban, - -  a „Verein 
für Erziehung und Pflege Geistesschwacher“ pedig inkább az inté
zetekben elhelyezett gyengeelméjüek érdekeit szolgálja. Az utóbbi, 
régi, tekintélyes egyesületbe tartozó német szakemberek az idén 
Weisbadenben jöttek össze immár a 13-ik konferenciára, ahogy 
ők népes gyűléseiket nevezik.

A szakemberek képzéséről szóló tétel előadására a konfe
rencia elnöke az e sorok Íróját kérte fel. A meghívásnak készséggel 
tettem eleget, mert — eltekintve a dolog személyi motívumaitól — 
azt láttam, hogy ime a nálunk sokszor mintaképen emlegetett 
német szakkörök is elismerik gyógypedagógiai oktatásügyünk 
példás szervezetét, annak tanulmányozását konferenciájuk tárgyai 
közé felveszik és az előadásra magyar embert kérnek fel. De 
örömmel tettem eleget a meghívásnak azért is, mert azt hiszem, 
hogy a gyakorlati szakemberekkel való érintkezésből, különösen 
ott, ahol mindenki a legjobb tudását, leghelyesebbnek tartott eljá
rását mutatja be, nagy haszon származik magára az ügyre is. 
Ezt ma még itthon sajnálattal nélkülözzük.

Az előértekezleten az elnökség beszámolója volt napirenden. 
A beszámoló 3 évre terjedt ki és megemlékezett az elhunytakról, 
az új intézetekről és az új irodalmi termékekről, köztük a „Magyar 
Gyógypedagógiádról is.

Az első értekezletet szeptember 14-én tartották. A tárgyalás 
előtt a város, a kormány a tanítóság, a német kisegítő-iskolák



A 13. konferenciáról. 355

szövetsége stb. üdvözölték a konferenciát. Von Meister kormány
elnök azt hangoztatta, hogy a gyengeelméjüekről való gondos
kodásnál a szánalom s a szeretet nem elegendő, hanem annak a 
tudománnyal és a tapasztalattal karöltve kell működnie.

Elsőnek dr. cMetlzee fegyházi és javítóintézeti főorvos 
(Waldheim) lépett az előadó asztalhoz. Hangsúlyozta, hogy a 
gross-hennesdorfi, illetve most már chemnitzi intézetből eddig 
500 gyengeelméjüt bocsátottak ki az életbe, s ezek közül egy 
sem került büntető intézetbe, pedig a javitó-intézet lakóinak jelen
tékeny %-át a gyengeelméjűek szolgáltatják. Ez a gyengeelméjüek 
megfelelő nevelésének az eredménye; más szóval, a gyengeelmé- 
jűeket annyira lehet nevelni, hogy későbbi életükben a szokásos 
erkölcsi törvényeket megtartják. Érdekesen fejtegette a megfelelő 
nevelésben nem részesült gyengeelméjű fegyencek viselkedését a 
büntetés ideje alatt. Waldheim Szászország egyik legnagyobb és 
legnépesebb büntető intézete ; s a belépettek l/a része bevallotta, 
hogy az iskolában nehezen tanult s hogy sokáig ült az első osz
tályokban. Az előadó sürgette, hogy a tébolyda és a büntető 
intézetek közé egy középső intézet alapíítassék, ahova csak az 
abnormálisok lennének elhelyezhetők mindaddig, míg lelkületűk 
át nem alakul.

A második előadó Pastor J3poidstetí (Neuerkerode) volt, aki 
a gyengeelméjűek kezdő oktatásáról beszélt. Előadásában a nor
mális gyermek lelkének fejlődését vette alapul. A felszólalók ezt 
az elvet hibáztatták, mert a normális és az abnormális gyermek 
lelkének fejlődése különböző.

A konferencia harmadik tárgya alulirottnak az előadása volt 
„Organisation dér Anstalten und Schulen für Geistesschwache in 
Ungarn“ címmel. Főbb szempontok : a történeti fejlődés, az első 
intézet keletkezése, államosítása, a többi intézetek, majd a kisegítő
iskolák fejlődése, az ideges gyermekek intézete, a psychologiai 
laboratórium, az intézetek és iskolák belső élete, felügyelete, a 
szaktanács működése, a szakemberek képzése, dr. Náray-Szabó 
Sándor működése és az irodalom.

A vitában Gampe városi tanácsos (Hannover) kiemelte a 
magyar szakemberek képzésének kiválóságát; szerinte a hármas 
képzésnek ez a módja utánzásra méltó. J^iper elnök hasonlókép 
elismeréssel adózott e rendszernek. Dr. JVIeltzor Németország 
politikai széttagoltságában látja annak az okát, hogy a szakembe
rek képzésének ez az egységes módja ott még nem valósulhatott 
meg. Gampe ajánlja, hogy a tartományok bizonyos egységes
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hozzájárulás mellett, a szakemberek képzésére ily közös képzőt 
létesítsenek. Major nürnbergi igazgató javaslatot ad be, hogy az inté
zetek vezetésére csak gyógypedagógiailag képzett egyének alkal
maztassanak. Ez a túlságosan radikális javaslat nagy vitát idézett 
elő. Annál is inkább, mert elfogadása esetén — tekintve hogy 
nekik szakképzőjük még nincs — legfeljebb hozzánk küldhetnék 
képesítőzni szakembereiket. A konferencia végül is J^iper elnök 
javaslatára elhatározta, hogy a miniszterhez felterjesztést intéz 
gyógypedagógiai képző szervezése céljából. Este dr. Jíellner, az 
alsterdorfi intézet orvosa tartott a nagyközönség számára előadást, 
a gyengeelméjüek intézete lakóiról. Előadását életnagyságú vetített 
képekkel illusztrálta.

A konferencia harmadik napján — szept. 15-én — dr Gron 
tartott előadást a gyógypedagógiai gyakorlatok technikájáról. Alap
elv a gyengeelméjű tanuló akaratának oly irányó nevelése, hogy 
képes legyen önmagán segíteni, önművelésén és fejlesztésén köz
reműködni. Ily irányú céltudatos foglalkoztatás közben a rendes 
napi teendők és foglalkozások egész sora, a kivitel körülményei 
és pedagógiai helyessége, mellett a gyógypedagógiai külön gya
korlatok jellegével bir.

GüMer arról beszélt, hogy milyen legyen a szemléltető 
oktatás a gyengeelméjüek iskoláinak alsó fokán, ha azt akarjuk, 
hogy a növendékek cselekvőleg is résztvegyenek abban. Külö
nösen az utánzó játékok fontosságát emelte ki. Az előadást követő 
vitában valaki azt a megjegyzést tette, hogy az utánzás nem önálló 
tevékenység. Ez állítással szemben a konferencia az előadó 
nézete mellé állt, hangsúlyozván, hogy az emberi tevékenység 
legnagyobb része utánzáson alapszik s annak különös fontossága 
van h gyengeelméjüek nevelésénél és tanításánál.

Az utolsó előadó Sehlefeel, a gyengeelméjüek rajzoktatásáról 
tartott előadást. Teljesen az áll. kisegítő-iskola tantervében és uta
sításában foglat elvek alapján áll. Kiemelte, hogy a bénákat nem 
szabad a rajzórákról kizárni, mert a szép iránti érzéket ápolni, 
rajzolási készség nélkül is lehet. A konferencia kimondotta, hogy 
a távlati rajzot is tanítani kell a felsőbb fokon.

Szeptember 16 án, a konferencia 4 ik napján, a wiesbadeni 
hat osztályú kisegítő iskolát tekintették meg a résztvevők; a kala
uzolást Malter városi isk. tanácsos vállalta magára. Gyönyörű 
mintatanításokat tartottak a számolásból, történetből, földrajzból 
és a beszédjavitásból. Délfelé a közeli ldsteinbe rándultak a kon
ferencia tagjai. Az Idsteial intézet kiválóságáról több alkalommal

Éltes Mátyás
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olvastunk ;*) annak részletes ismertetését itt mellőzöm. Az ajtóban 
a növendékek rezesbandája kiválóan sikerült darabokkal üdvözölte 
a vendégeket. Rendkivül tanulságos volt, a történelmi kutatásairól 
jól ismert cKirmsse kiállítása. ({Uégonbühl számos kézirata, arc
képe, az abendbergi intézet beosztása, napirendje volt látható. 
JJJjyengeelméjűek oktatását tárgyaló eddig ismert legrégibb munka 
1533 ból, szintén ki volt állítva. (Irta J Jeter Jordán. Címe a többi 
közt „Leyenschuol darneben auch eyn vntherricht, wie die vnge- 
lerigen köpíf, so eyns grobe verstands seyn, sollen vnderweyfit 
werden.“) A hülyéket tárgyaló komoly**) és tréfás iratok, (K. Hauser 
nürnbergi tölcsére) teljes számban ki voltak állítva. Szóval az e 
téren elért eredményeknek szinte páratlan gyűjteményét láttuk 
ldsteinben. Ezzel a kiállítással egy, kétségkívül világhírre vergődő 
gyógypedagógiai múzeumnak vetették meg az alapját. Az intézeti 
növendékek munkáinak és az intézeti tanszereknek a kiállítása 
(legtöbbje saját találmányuk és készítményük) szintén igen tanul
ságos volt. Délután gyakorlati tanításokat hallgattunk. Az idsteini- 
eknél megszoktuk a kiváló eredményeket, most azonban különösen 
is remekeltek.

Kedves emlékekkel távoztak a konferencia résztvevői idstein- 
ből, hogy 1912-ben Bielefeldben újra találkozzanak.

Berkes János ünneplése.

Közvetlenségtől és meleg érzelmektől áthatott ünneplésben 
volt része e hó 18-án a magyar gyógypedagógiai oktatásügy egyik 
rangban is legelső munkásának, Berkes János igazgatónak, a Ferenc 
József-rend lovagjának, abból az alkalomból, hogy a gyógypeda
gógia terén szolgálatának 25-ik évét betöltötte. Gróf Zichy János 
vallás és közoktatásügyi miniszter úr üdvözlő iratát Náray-Szabó 
Sándor dr. államtitkár úr nyújtotta át meleg elismerő szavak kísé
retében a jubilánsnak a gyógypedagógiai orsz. szaktanács dec. 
17-iki gyűlésén.

*) L. Ellenbach (Éltes) Mátyás „A gyengeelméjűek világából.“ c. művét 
és — Fürj-Karnay „Tanulmányutunk“ a M. Gyógypedagógia 1910. októberijszám.

**) Köztük a „Magyar Gyógypedagógia“ is.



A Miniszter Úr üdvözlő irata így szól:
Tekintetes BERKES JÁNOS igazgató úrnak, Budapest. 

Értesültem arról, hogy Igazgató Úr a folyó hó 18-án tölti 
be közszolgálatának 25-ik évét.

Ürömömre szolgál megállapíthatni, hogy ezen negyed
századra terjedő szolgálata alatt a vezetése alatt álló intézet- 
és a gyógypedagógiai tanítóképző igazgatási teendőinek ellá
tása, valamint a gyógypedagógia ügyének fejlesztése körüli 
eredményes munkásságával mily kiváló érdemeket szerzett.

Indíttatva érzem magam arra, hogy ezen úgy Igazgató Úrra, 
mint a szakoktatásra jelentős évforduló alkalmából Önnek 
különös elismerésemet fejezzem ki azzal az óhajtással, hogy 
kipróbált munkásságát még hosszú időn át érvényesíthesse 
az oktalás és közmüveiődésügy érdekében.

Hazafias üdvözlettel:
Budapest, 1910. évi dec. hó 8 .

ZICHY s. k.

Vasárnap délelőtt a budapesti gyógypedagógiai intézetek 
tanárai, mintegy 60-an, testületileg keresték fel az ünnepeltet. Ákos 
István h. igazgató az ünnepelt vezetése alatt álló állami intézet 
és az ideges gyermekek állami intézete tanári testületének, — Klis 
Lajos igazgató a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének,
— Herodek Károly igazgató a vakok kir. orsz. intézete tanárainak,
— Éltes Mátyás az állami kisegítő-iskola tanárainak, — Kádas 
György a gyógypedagógiai képző hallgatóinak üdvözletét és 
szerencse kivánatát tolmácsolta. Személyesen fejezték ki jókívánsá
gaikat Németh László, Zádor Endre, Adler Simon igazgatók, az 
izr. siketnémák budapesti orsz. intézete tanárai és számos ismerős. 
Az érdemekben gazdag jubilánst fölötte meghatotta a nem várt 
kitüntető ünneplés s meleg szavakkal mondott azért köszönetét.

A siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete írásban is 
kifejezte üdvözlését a következő átirattal:

Nagyságos
BERKES JÁNOS igazgató Úrnak 

a Ferenc József-rend lovagja, a gyógyped. intézetek 
orsz. szaktanácsának előadója, stb.

Budapest, 1., Alkotás-u. 53.
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Tisztelt Igazgató Úr immár egy negyed századot töltött 
a magyar gyógypedagógiai oktatásügy szolgálatában. Ily 
hosszú működéssel tiszteletet, becsületet érdemel már az is, 
aki nemes, de .nehéz pályánkat egyszerű munkásként bár, 
de legjobb igyekezettel szolgálja.

Igazgató Úr azonban — már régtől fogva — a gyógy
pedagógiai oktatásügynek vezetői, irányítói közé tartozik, sőt 
— sorainkból — évek óta annak épen első képviselője. A 
tiszteletnek és becsülésnek fokozott mértéke, tehát méltán 
illeti meg.

Életének e nevezetes pontján mi különösképen jogot 
formálunk ahhoz, hogy jubileumán őszinte nagyrabecsüléssel 
üdvözöljük Igazgató Urat, mint aki 25 éves szolgálatának 
első felét a siketnémák oktatásában töltötte el s kiváló szak
tudásával, lángoló lelkesedésével ezen ügynek egész gene
rációt nevelt.

Igazgató Úr munkás életével kiküzdötte, kiérdemelte azt, 
ami pályánkon elérhető. Többszörösen viselője díszes bizalmi 
állásoknak; részese a legmagasabb kitüntetésnek: a királyi 
kegynek.

Igaz érdemeinek méltatásául fogadja tőlünk is a legna
gyobb kitüntetést,mit adhatunk: az elismerések babérkoszorúját.

Kartársi tisztelettel,

a „Siketnéma-imézeti tanárok országos egyesülete“ nevében 

Budapest, 1910. december hó 11-én.
Klis Lajos s. k. Kegler Ferenc s. k.

elnök. P. H. titkár.

Távirati utón üdvözölték a jubilánst:
Dr. Tóth István min. fogalmazó; Ernuszt Kelemen v. b. t. 

t., a vakokat gyámolító orsz. egyesület dunántúli fiók egylete ne
vében; Dr. Telbisz Károly udv. tanácsos, polgármester, Temesvár 
város tanácsa és az ottani siketnémák intézete felügyelő-bizottsága 
nevében; Szvacsina Géza udv. tanácsos, polgármester a siketné
mák és vakok kolozsvári intézete felügyelő-bizottsága nevében; a 
„Magyar Siketnéma - Oktatás“ szerkesztősége; Borbély Sándor 
igazgató és családja; Mlinkó István igazgató, Klug Péter igazgató; 
Váradi Zsigmond igazgató; Bartók Lajos és neje; a borosjenői 
gyógypedagógiai intézet, az ifjú vakok szegedi intézete, az ifjú
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vakok szombathelyi intézete, a vakok kolozsvári intézete, a siket- 
némák debreceni intézete, a siketnémák pozsonyi intézete, a siket
némák jolsvai intézete, a siketnémák körmöcbányai intézete és a 
siketnémák temesvári intézete tanári testületé.

Levéiileg adtak kifejezést érzelmeiknek :
Az izr. siketnémák orsz. intézete, a Wechselmann I-féle 

vakok intézete, a siketnémák soproni intézete, a siketnémák egri 
intézete, a siketnémák aradi intézete, a siketnémák szegedi inté
zete, a siketnémák ungvári intézete és a siketnémák kolozsvári 
intézeti tanári testületéi, továbbá Ascher István min. számtanácsos; 
Egyiid Lajos; Válek János és Medgyesi János tanárok.

*  *
*

Berkes János az 1885. évi dec. hó 18-án lépett az akkor 
egyedül álló váci kir. orsz. siketnémák intézetének szolgálatába. 
Itt működött 1897-ig, nagy szorgalommal, kiváló szakértelemmel. 
Zajtalan, de igen eredményes munkássága a kormány figyelmét is 
korán felkeltette s váci tanári állásából a szellemileg fogyatékosok 
első hazai intézete igazgatói állására, Budapestre neveztetett ki. 
Új, eddig elhagyatott tér állott itt előtte, melyet igyekezett tudásával, 
nagy szorgalmával mentői tökéletesebb fokra emelni. Törekvéseit 
nagy siker koronázta. Nemcsak a vezetésére bízott intézet fejlődött 
fokozatosan, de kezdeményezésére és közbenjárására más hasonló 
intézmények is életre keltek. Az 1904. év óta, mint a gyógypeda
gógiai intézetek orsz. szaktanárának előadója a szakoktatásügy 
minden ágának, a siketnémák, a vakok, a szellemileg fogyatékosok 
és beszédhibások ügyének fejlesztése körűi egyaránt jótékony 
hatást gyakorol. Jelentékeny érdemeket szerzett a gyógypedagógiai 
tanárképzés terén is, mint a gyógypedagógiai képző igazgatója 
és előadó tanára. Méltán mondhatta az egyik szónok, hogy a 
25 esztendő az ünnepelt feje fölött nyomtalanul tűnt el, de az 
ügy történetében mély nyomokat hagyott. A 25 év előtti 1—2 
intézet és 10 15 szakember helyett ma 30 intézményben 200
szakember áldozza fel munkaerejét, a szerencsétlen fogyatékosok 
ügyének. Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár e nagy alkotásában 
derekasan közreműködött az ünnepelt is. Sokoldalú s igen ered
ményes munkásságának elismeréséül két évvel ezelőtt Ő Felsége 
a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

360 Berkes János ünneplése.



Ámman. Beszélő süket. (Sürdus Luquens). 361

A M M A N .

Beszélő süket (Surdus Loquens).
Latin eredetiből fordította Szabó Imre siiketnéma-intézeti hittanár.

III. FEJEZET.

Azon eljárásnak leírása, amely szerint a született süketeket 
vagy betegség folytán megsüketülteket és a süketség miatt 
egyúttal némákat beszélni tanítom, és a kijavítható beszéd

hibákat megszűntetem.

Elegendőnek tartom mindazt, amit eddig a betűkről és azok 
mesterséges képzéséről előadtam, hogy a figyelmes olvasó a süke
teket beszélni megtaníthassa; és ha semmit sem tennék is hozzá, 
vállalkozhassék arra, amit ezen fejezetben ígérek, minlhogy azokban 
az egész művészet alapjai megvannak. De nehogy az olvasó azt 
vethesse szememre, hogy csupán kívánságát keltettem föl, híven 
beszámolok arról, amit az elmúlt tíz év alatt, mióta egynéhány 
süket, és pedig úgy született süket, mint később megsüketült egyén 
oktatásával fáradozom (mert meg kell jegyezni, hogy aki kisded
korában megsüketül, mielőtt anyanyelvén beszélni, olvasni és írni 
tudna, lassanként meg is némul), miféle megjegyzésre méltó és 
fölötte szükséges dolgokat tapasztaltam; hogy annál hathatósabban 
buzdítsak egyeseket hasonló dolog megkísérlésére, és hogy néhány 
társam legyen ezen mű véghezvitelében. Ha imitt amott homályos 
helyekre talál az olvasó, azt inkább magának, mint nekem tulaj
donítsa ; ha t. i. ezeket úgy olvassa, mint valami elbeszélést. Mert 
bátran állíthatom, hogy ezen szabályaim annyira biztosak, hogy 
akár a mennyiségtan tudományával vetekedhetnének. Mert az egész 
idő alatt, mióta evvel a dologgal foglalkozom, csupán egyetlen 
leánykát bocsátottam el kioktatás nélkül, azt is csak értelmi gyön- 
gesége miatt; valamint egy hitvány zsidógyereket, akinek semmire
kellő atyjától a reáfordított fáradságért előreláthatólag még csak 
köszönetét sem várhattam; sőt számos némát két hónap alatt olvasni 
és a legtöbb szót kimondani megtanítottam. Hogy pedig ennek 
bizonyossága mindenki előtt nyilvánvaló legyen, azt kell csak
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meggondolni, hogy a beszéd helyesen és szabályszerű rendben 
kiejtett szavakból áll, a szavak pedig különböző módon csopor
tosított betűkből vannak összetéve, a betűknek sajátsága és lényege 
pedig a különféleképpen alakított hangtól és lehelettől függ. Mint
hogy tehát minden egyes betűhöz a hangszervek sajátos alakulata 
szükséges, és az, hogy egymástól való különbségük szembeötlő 
legyen, mint a II. fejezetben kimutattam ; ki tagadhatná, hogy a 
némák, ha szemeik épek, és szorgalmas mesterre találnak, betűket, 
és az egymásután kiejtett betűkből szavakat alkotni és végre ezek
ből a beszédet létrehozni képesek?

A siiketnémától, kit tanítani akarok, legelőször azt kívánom, 
hogy eleveneszü és tanulékony legyen; ne legyen se nagyon 
kisdedkorú, se nagyon idős, hanem az ú. n. kamaszkorban, t. i. 
8—15 éves; továbbá hogy beszélőszervei helyesen alakultak legye
nek. Mert a hülyéket egyáltalában nem lehet tanítani; a kisdedek 
pedig se nem vigyáznak eléggé, se azt nem értik még, hogy 
amire őket tanítom, saját hasznukra és könnyebbségükre szolgál; 
a felnőttebbek vagy barátságtalanok, vagy nagyon szégyenlősek. 
Akiknek pedig a süketségen kívül beszélőszerveik is alkalmatlanok, 
mások beszédjét megérteni és saját gondolataikat írással kifejezni 
egyes esetekben képesek lesznek ugyan, de beszélni soha meg 
nem tanulnak.

Amikor tehát alkalmas tanítványra találtam, első gondom, 
hogy belőle valami hangot kicsaljak; mert anélkül minden fáradság 
haszontalan, sohasem fogna hangos szóval beszélni. Amiről azon
ban a süketek, kiktől, bevallom, magam is sokat tanultam, a hangot 
a hangtalan lehelettől magukban megkülönböztetik, valóban mély 
titok ezen művészetben; ez, ha szabad úgy szólnom, a süketek 
hallása, vagy legalább is valami ahhoz hasonló. T. i. az a reszkető 
mozgás és csiklandozás, melyet saját torkukban éreznek, midőn 
önszántukból hangot adnak ki, ami igen gyakran történik. Mert 
hogyan értené meg a süket, hogy mit akarok, ha számat valamely 
betű (hang) kiejtésére fölnyitom, és neki meghagyom, hogy ugyan
ezt ismételje ? Nem tudná, mondom, hogy vájjon egyszerűen csak 
kinyitottam-e a számat, vagy hangtalan leheletet bocsátottam ki, 
avagy igazi hangot adtam, hogy azt utánozza. Ezért kezét torkomra 
helyezem, hogy észrevegye annak rezgő mozgását, midőn hangot 
adok ; azután megparancsolom, hogy ugyanazt a kezét saját torkára 
helyezze, és engem utánozzon. így mintegy zabolával, hangját 
kezemmel hajlíthatom, úgyhogy végre a legcsekélyebb hangválto
zást is észreveszi. Nem riaszt vissza, ha a hang kezdetben érdes



és nehézkes, mert idővel a szervek gyakorlata folytán mind job
ban és jobban finomodik és simul. Ily módon könnyen leszokta
tom őt a süketeknél gyakran előforduló és az igazi hangtól annyira 
különböző rikácsolásról is, és helyette a gége rezgésétől létrehozott 
emberi hangot idézek elő.

Ha kaptam hangot, ami legtöbbször mindjárt az első kísér
letnél megtörténik, a magánhangzók kiejtését rövid idő alatt meg
tanítom ; t. i. arra késztetem, hogy mikor a hangot a gégében 
létrehozza, a száj nyílását úgy alakítsa, mint ahogy a magánhang
zók képzését föntebb előadtam. Hogy pedig ezt könnyebben 
tehesse, tükröt használok; mert a nyelvnek, állkapcsoknak és az 
ajkaknak a magánhangzók képzéséhez szükséges különböző moz
gásait csupán engem nézve utánozni nem tudná, hacsak azt néhány
szor tükör előtt meg nem kísérli, és így némi gyakorlatot nem 
szerez. Mert testünk minden izmát nem mozgathatjuk annyira 
tetszés szerint, hogy sokszor hosszú gyakorlatra ne volna szükség; 
amit naponta tapasztalnak azok, kik táncolni, énekelni, sípon vagy 
más hangszeren játszani tanulnak. Azért tanítványomnak az emlí
tett mozgásokat tükör előtt addig kell utánoznia, míg az arra 
szolgáló izmok hozzá nem szoknak. Ekkor tapasztaltam azon 
általános vélemény helytelenségét, hogy a süket, mihelyt hallását 
visszanyeri, beszélni is fog. Mert bár a halló- és beszélőszervek 
közt a legszorosabb kapcsolat van, úgyhogy bármilyen hangot 
hallunk, azt szinte természetszerűleg utánozni is tudjuk ; azt 
hiszem, mégsem olyan szoros, hogy arra mindjárt első kísér
letre képesek legyünk. Hanem a másoktól hallott hangot több
ször utánozva és egyúttal saját hangunkat hallva végre azt vesz- 
szük észre, hogy a kettő egymáshoz hasonlít, és lassanként így 
tanulunk meg mindnyájan beszélni. Mert akár süket valaki, 
akár hall, mikor beszélni tanul, épp úgy, mintha valami más mű
vészetet tanulna, amit már az I. fejezetben is kiemeltem, a szervek 
csak hosszas gyakorlat után lesznek alkalmasak és hajlékonyak; 
ezért az idegen betűket (hangokat) sokszor csak hosszú idő múlva 
tudjuk helyesen kiejteni.

Különös figyelembe kell azonban ajánlanom, hogy mikor a 
süketeket valamely betűt (hangot) kiejteni tanítom, azt nekik egy
úttal föl is írom ; máskülönben annak értelmét, amit szükségszerűleg 
ismerniük kell, soha meg nem jegyeznék. Hogy pedig előmene
telüket jobban megismerjem, azt rendelem sokszor, hogy olyan 
betűket, amiket ki nem ejtettem, hanem csak leírtam, ismételjenek; 
és viszont az olyanokat, amiket egyszerűen csak kimondtam, szó
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val és írással utánozzák. Ebből hihetetlen haszon háramlik reájuk; 
mert a betűk mélyebben emlékezetbe vésődnek. A süketek távol
létemben is tudják azokat ismételni; és ami minden képzeletet 
fölülmúl, mihelyt az ábécé minden betűjét ismerik, tudnak olvasni, 
és nekik bármit tollba mondok, helyesen leírják. De egy nap 
ritkán tanítom őket több, mint két vagy három betűre, hogy azok 
jelentését össze ne zavarják.

A magánhangzók kiejtése nagyon kényes dolog, és minthogy 
a nyelv helyzetének legcsekélyebb eltérése azokat is megváltoztat
hatja, óvatosan kell velük bánni. Mén csakúgy mint a hallók, épp 
úgy a süketek is, nem teljesen azonos szájnyílással mondják ki 
azokat; azért ezt a dolgot különféle módon kell megkísérelni. És 
minthogy az e és i, o és u, ö és ü magánhangzók egymáshoz igen 
közel állnak, véletlenül megesik néha, hogy a tanítvány kezdetben, 
mikor az egyiket kívánom, a másikat hangoztatja. Ilyenkor én ama 
ravaszsággal élek, hogy őt nem korholom, hanem inkább meg
dicsérem, minthacsak az a betű (hang) volna, amelyet kívántam, 
és a kiadott hangot vele néhányszor megismételtetem; és végül 
felírom neki az igazi jegyet, amellyel azt a hangot kifejezzük, az 
előbbit pedig kiíörülöm. És így sokszor véletlenségből és fáradság 
nélkül megkapom azt a magánhangzót, amelyet szántszándékkal 
nem kaptam volna meg olyan könnyen. Azalatt, míg a magán
hangzókai megtanulja, kezét gyakorta torkomra helyezem, orrát 
pedig újjaimmal gyöngén befogom, hogy megszokja a hangot hibát
lanul és teljes áramlattal csupán a szájon kibocsátani.

Mikor már a magánhangzókat ismeri, áttérek a félhangzókra, 
amelyek valamivel nehezebbek, kivált az orr-félhangzók; minthogy 
a süketek, hacsak őket arra meg nem tanítják, hangot az orron 
keresztül sohasem adnak. Azért az m inél kezdem, mely legjobban 
szemlélhető, és a többinél könnyebb; hogy legalább azt meg
szokja, miképpen kell a hangot az orron keresztül kibocsátani. 
Ezért meghagyom a tanítványnak, hogy ajkait szorítsa össze, és 
kezét torkára helyezvén, adjon ki hangot; és így szükségképpen 
m-et fog ejteni, nem pedig em-et, mint közönségesen történik. 
Koolaert úr leánya, mielőtt gondjaimra bízták volna, ki tudta ugyan 
mondani ezt a szót: papa, mert ez olyan szócska, amely számtalan 
más szó mellett a szemnek legkönnyebben hozzáférhető; de meg
vallotta nékem a szülő, hogy ezernél többször hiába próbálta vele 
kimondatni ezt a szót: mama, amit pedig én az előbb leírt módon 
egy perc alatt véghezvittem.

Amit a 11. fejezetben a félhangzókról és mássalhangzókról mond



tam, alig tudom eléggé ielkedre kötni, szíves olvasó | nehogy ha 
valamely süketet kellene tanítanod, a velük kapcsolatos magán
hangzókkal együtt tanítsd őket kiejteni, mint pl. em, en, ká, ef, stb., 
mert így sem olvasni, sem valamit helyesen kimondani meg nem 
tanul. Mert a félhangzók és mássalhangzók lényege és ereje nem 
a hozzájukcsatolt magánhangzóban áll, hanem azt valamely meg
határozott és sajátlagos hang vagy lehelet teszi. így a Mán (férfi) 
szóban az m betű erejét az orron kibocsátott hang adja, és nem 
mondjuk azt, hogy emman. Ha másképpen jársz el, kedves olvasó, és 
azt akarnád, hogy süket tanítványod, ki a betűket már ismeri, mondja 
ki ezen szavakat: Tafel (asztal) vagy fílond (kutya), nem hallanál egye
bet, mint té, á, ef, e, el vagy há, o, en, d, ami pedig nagyon helytelen 
volna; és minthogy kezdetben vele beszélgetni nem tudsz, ezt a 
hibát nem egykönnyen javíthatnád ki. Emez eljárás szerint azon
ban, mihelyt a betűket ismeri, elkezd olvasni, mert olvasni mi 
egyéb, mint a betűket egymásután kiejteni? P. o. a Mond(szk\) szónak 
kiejtéséhez semmi egyéb nem szükséges, mint hogy az m, o, n, d 
betűket ilyen módon hangközök nélkül kiejtsük, és a Mond szó 
magától létrejön.

FONTOS MEGJEGYZÉS. Ezen eljárásnak legnagyobb hasz- 
nát lehetne venni az iskolában, kivált azon nyelvek tanításánál, ame
lyeknek betűit egész szavakkal fejezik ki, mint pl. alpha («), ómega (w), 
gimel (J), kettős vé (w), ipszilon (y) stb. Mert igen sok időveszteséggel 
jár, és a gyermeknek elmegy a kedve a tanulástól, mire azon szavak 
kezdőbetűit különválasztani és olvasás közben egymással össze
kapcsolni megtanulja. Én azonban, bár a hiú kérkedésnek esküdt 
ellensége és gyűlölője vagyok, avval dicsekedhetem, hogy egy
néhányszor kedvtelésből három vagy négy nap alatt játék közben 
és mintegy oda sem vigyázva megtanítottam olvasni olyan gyer
mekeket, kik iskolába még sohasem jártak, sem a betűzés közön
séges módját nem ismerték. Sőt bizonyos amsterdami szabónak 
születése óta süketnéma fiát két hét alatt megtanítottam arra, hogy 
a Miatyánkot elolvassa és könyv nélkül tudja. Ezért rendkívül csu
dálatos dolog, hogy az olvasásnak ezen jelentékeny megköny- 
nyebbítését mostanáig figyelmen kívül hagyták vagy használatba 
nem vették.

A másik két orr-félhangzó, t. i. a közönséges n és az az n, 
mely g  vagy k előtt hangzik, és amely amattól teljesen különbözik, 
semmi különös nehézséggel nem jár. Csak tükörből megmutatom 
a süketnek, hogy mind a kettőnél a nyelvnek milyen helyzete szűk-
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séges, és kezét orromra helyezem, hogy a hangos lehelet kihaío- 
lását az orron keresztül megérezze; másik kezét pedig torkomhoz 
illesztem, hogy egyúttal a gége rezgését is észrevegye. Itt újból 
felhívom a figyelmet arra, hogy az n betűt, ha b vagy p követ
kezik utána, m-nek, ha pedig g, k vagy q követi, ng-nek ejti 
majdnem mindenki könnyebbség kedvéért; ezt tehát a süketeknél 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. A franciák a szó végén lévő 
zz-jüket majdnem mindig ng-nek ejtik; erre ügyeljen, aki a süketet 
franciául tanítja beszélni.

Mikor az l betűt tanítom, tanítványomnak azt parancsolom, 
hogy nyelvét a felső fogakra, de csupán a metsző- és szemfogakra, 
és a szájpadlásnak a fogakkal szomszédos részére helyezze, és 
akkor kezemmel jelt adok neki, hogy a hangot a szájon keresztül 
bocsássa ki. Nehogy azonban / helyett n-et ejtsen, ami akkor tör
ténik, ha a nyelv a hang kijáratát annyira elzárja, hogy az orron 
keresztül hatol ki, azt amíg hozzászokik, újjaimmal gyöngén ösz- 
szeszorítom, és így az l kiejtésére alakult hangot a szájon keresz
tül kihatolni kényszerítem.

Az r betű csaknem valamennyi közt a legnehezebb, és ez 
az egyetlen, amely nem áll hatalmam alatt. Mindazonáltal az összes 
süketek közül, akiket mostanáig oktattam, csupán kettő hangoztatja 
a torokban ; de mind a kettőnek olyan vastag a nyelve, hogy ha 
hallanának, akkor sem tudnák az r-et másképp kiejteni. Tanítom 
pedig ezt a betűt oly módon, hogy a süketnek kezét hol torkom
hoz, hol szájamhoz helyezem, hogy a hangnak ugrándozó és 
néhányszor félbeszakadó kiáramlását szinte megtapinthassa; néhány
szor félbeszakadó kiáramlását szinte megtapinthassa; néhányszor 
a tükörbe is nézetek vele, hogy egyúttal a nyelvnek rezgő és 
hullámzó mozgását is megfigyelje. Ne várja azonban senki a sükettől, 
hogy ezen betűt mindjárt először helyesen ejtse ki; azért nem kell 
vele sokat fárasztani, hanem a dolgot alkalmasabb időre kell 
halasztani, mikor a beszélőszervek a hosszú gyakorlat által már 
mozgékonyabbak lesznek.

Mikor a magánhangzókat és félhangzókat jól megtanítottam, 
feladatomnak legnehezebb és legfontosabb részét már megoldot
tam; mert a mássalhangzókat igen könnyen meg lehet tanítani. 
Ezek u. i. vagy egészen néma, vagy csak igen gyöngén hangzó 
lehelet, mely a szájüreg három tájékának különböző záródása vagy 
nyílása mellett vagy lassanként, vagy egyszerre hatol ki. Ezeket a 
süket úgyszólván csak kezét a szájhoz emelve mind könnyen 
megtanulja.
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A li valamennyi közt a legegyszerűbb, és nem egyéb, mint 
levegő, melyet szokottnál vastagabban és erősebben lehelünk ki 
a szájon.

A eh keményebb h, amelyet úgy szoktam tanítani, hogy a 
süketnek tükörből megmutatom a nyelv domborulatát, és a kihatoló 
leheletet vele megtapintatom. Hasonló módon kell eljárni az s (sz), 
sch vagy francia eh és angol sh és az /  vagy ph tanításánál; mert 
ezek a lehető legkönnyebbek, és a megelőzőkből oly kevés 
fáradsággal megtaníthatok, hogy emlékezetem szerint soha sem 
töltöttem el ezen betűkkel egy negyedórát.

Ezen betűknek megfelel ugyanannyi más, melyek amazokkal 
majdnem azonosak, mint a belga g  a ch-val, a francia és belga 
2  az s-sel (sz), a francia j  az sc/z-val és a v az /-fel vagy ph-val; 
csupán az a különbség, hogy ezeket hasonló terjedelmű gyengéd 
zönge kíséretében szoktuk ejteni, amit a süket, ha egyszer kezét 
torkomra helyezve megérez, könnyen tud utánozni. Nagyon cse
kély fontossággal bir, akár hozzáteszik a zöngét, akár nem; csak 
ezeket a betűket valamivel enyhébben hangoztassák, mint az előb
bieket.

A pillanatnyi mássalhangzókra megtanítanám a süketet, még 
ha vak volna is; mert ha a kihatoló leheletet megtapintatnám, 
közülük valamelyiket szükségképpen kiejtené. Tanítványomnak tehát 
egyszerűen megparancsolom, hogy szájamra és nyelvemre nézzen; 
azután kezét torkomra helyezvén, vagy k-1, vagy t-1, vagy p-1 ejtek, 
és felszólítom, hogy ugyanazt tegye. Ritkán téveszti el valamelyiket 
már első alkalommal is. Ezen három betűnek ugyanannyi meg
felelő is van; A-val megegyezik a g, ahogy a franciák, németek 
stb. ejtik; /-nek megfelel a cl és némileg az angol th; p-nek pedig 
a b. Azonban itt is elegendő, ha úgy tanítjuk a süketet, hogy ez 
utóbbiakat enyhébben és csekélyebb erővel ejtse, mint az előb
bieket.

A kettős-mássalhangzókról nincs szólnom egyebet, mint 
hogy a süketnek azokat meg sem mutatom előbb, míg az egysze
rűeket mind helyesen kiejteni és kettőt összekapcsolni meg nem 
tanult. Mikor már ki tudja mondani a ks-ei (sz), akkor mutatom meg 
neki az x jegyét, és megmagyarázom, hogy ez egyenlő értékű a 
/óval és ó'-sel (sz); és így tovább a többieket is. Mert a német 
3, valamint a c e vagy i előtt annyi mint ts (sz); az angol j  d-bői 
és francia j-bői áll; az angol eh t és sh stb.

És ily módon süket tanítványomat megtanítottam ugyan a 
betűket egyenként kimondani; minthogy azonban beszélni még
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nem tud, egy-két megjegyzésre méltó dolgot csatolok még ezen 
betűk szabályszerű összekapcsolásáról beszéd és olvasás közben.

Kezdetben majdnem minden félhangzót és mássalhangzói nyílt 
szájjal kiejteni tanítom tanítványomat, nehogy az ajkak vagy fogak 
megakadályozzák, hogy a nyelv mozgását láthassa. De azután gon
dosan hozzászoktatom, hogy az n, ng, l, r félhangzókat, valamint 
a h, g, eh, s (sz), sch, z, k, d, t mássalhangzókat bármilyen szájnyílás
sal ki tudja ejteni. Máskülönben néha csak jelentékeny közzel és 
rosszul hangzóan tudná némely magánhangzóval és mássalhang
zóval azokat összekapcsolni. Pl. wiel-í mondana wil helyett, tieri-X 
tin helyett stb.; holott pedig a beszédnek és olvasásnak egész 
szépsége a magánhangzóknak a többiekkel való közvetlen kap
csolatában áll, minden idegen hang kizárásával. Általában pedig 
a téli idő alkalmasabb a süketek oktatására, mert kiejtés közben 
a szájon vagy orron kihatoló leheletet is láthatják.

Mikor tehát a süketet az eddig elősorolt betűket egyenként 
kiejteni megtanítottam, megtanítom őt a legkönnyebbek és leg
szembetűnőbbek közül kettőt vagy hármat úgy kimondani, hogy 
közvetlen összefüggésben legyenek, és közöttük hézag ne marad
jon, mint ab, am, a f ba, fa, ej. ast, tam, mof stb., hogy a betű
ket egymásután kimondani megszokja. Azután lassanként a nehe
zebb csoportosításokhoz szoktatom őt hozzá, magánhangzókat, fél
hangzókat és mássalhangzókat egymással különböző módon ösz- 
szevegyítve hol ezt, hol amazt téve előre; és így csekély fárad- 
sággal és rövid idő alatt megtanul olvasni, ha arra figyelmet fordít. 
Hogy pedig a szavak jelentése mélyebben emlékezetébe vésődjék, 
gyakran megparancsolom neki, hogy azon betűkből, amiket előtte 
egyenként kiejtek és vele ismételtetek, szavakat alkosson, és azo
kat rögtön papírra vesse; mert így nemcsak a betűket lerajzolni, 
hanem minden szót, amelynek jelentményét ismeri, helyesen leírni 
megtanulja. Ezen eljárással fiaarlemban egy ostoba és együgyű 
fiút egy hónap alatt megtanítottam a betűket helyesen kimondani, 
valamint némileg olvasni és írni.

Gondosan kell törekednem arra is, hogy amikor mással
hangzó következik valamely mássalhangzó után, mint pl. ps, ts, kt, 
gd, t f  stb, vagy félhangzó után, mint pl. Is, Ik, lm, md, m f ms 
stb., a tanítvány azokat közvetlenül kapcsolja egymáshoz, nehogy 
kiejtés közben bizonyos i vagy e hallassák a kettő között; ami 
ha nem vigyáznak, gyakran megesik. Ezt azonban könnyen elhárí
tom, ha mint már említettem, megtanítom őt a félhangzókat és 
mássalhangzókat bármilyen szájnyílással kiejteni. De sokáig gon-
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dót okozott ez a három csoportosítás: pm vagy bm, tn vagy dn, 
ti vagy dl) mert helyettük ezeket kaptam: pem, len, tel stb.; míg 
észre nem vettem, hogy azokat a pillanatnyiakat nem kell kiejteni, 
hanem elegendő a törekvés azok kiejtésére, és a dolog szeren
csésen megszűnt.

Kezdetben nem ritkán megesik, hogy a süket tanítvány & fél
hangzóval vagy mássalhangzóval összekapcsolt magánhangzókat mm  
elég gyorsan ejti, hanem kelleténél jobban nyújtja az olvasás szép
ségének nagy hátrányára. De ezen a hibán úgy segítek, hogy a 
magánhangzókat olyan félhangzók és mássalhangzók elé helye
zem, melyek leginkább hatalmamban állnak, és amelyeket újjaim- 
mal igazgathatok. P. o. e szavakban: kam, stem, stof tip, lub az 
a, e, i, o, u magánhangzókat igen gyorsan kell kiejteni; nehogy 
azonban a tanítvány így mondja ki: kaam, steem, stoof tiip, Imb, 
mihelyt a magánhangzót hallottam, űjjaimmal ajkait becsukom. És 
így nemcsak ezen szavakban, hanem minden más szóban meg
tanulja a magánhangzókat tetszés szerint rövidíteni.

Tanítványomnak, ha már bizonyos ideig gyakorolta magát, 
valami könyvet adok olvasni, amelyből ha egy sort elolvasott, azt 
parancsolom, hogy nézzen rám, és a könyvet becsukva az összes 
szavakat, miket előtte újra elmondok, ismételje; ami rendkívül nagy 
hasznára van, mert így az éppen elolvasott szavakat, amelyeknek 
jelentménye emlékezetéből még egészen ki nem törlődött, puszta 
szemlélet útján utánozni megtanulja. Magunk is, ha a könyv sze
münk előtt van vagy könyv nélkül tudjuk, amit olvasnak, tisztán 
halljuk, amit könyv segítsége nélkül vagy az olvasótól való igen 
nagy távolság miatt, vagy annak érthetetlensége miatt (átfáfpsux) 
meg nem értettünk volna. De nem akarnám a süketeket ezen 
eléggé fáradságos gyakorlattal terhelni, míg jól előre nem haladtak, 
mert enyhén és okosan kell velük bánni.

De nagy nehézség látszik abban, hogy 1. némely betű, mint 
e és i, o és u, ö és ii majdnem ugyanazon szájnyílással hangzik;
2 . mások teljesen ugyanazzal, mint az m, n, ng orrhangok a nekik 
megfelelő p, t, k pillanatnyiakkal; 3. mások pedig, mint a eh, k 
csaknem rejtve maradnak a torokban, és ezért a süketek azokat 
szükségképpen összetévesztik. Ez a nehézség azonban csekély 
jelentőségű ; mert azonkívül hogy a tapasztalás és a süketek, kik 
beszélnek és másokat megértenek, mellettem szólnak, az elsőre 
azt felelem, hogy a süketektől a betűknek egészen pontos megkülön
böztetését (xpvní'pov) nem lehet követelnünk, míg elegendő mennyi
ségű szóbőséggel nem rendelkeznek. Mert akkor nem fognak
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370 Szabó Imre

jobban habozni, mint a gyakorlott olvasó, ki valamely hevenyében 
írott levelet olvas, bár abban sok egymástól nagyon különböző 
betűt talál, mint m és n, r és n, a és o stb., azokat, minthogy 
gyakran egyformán vannak írva, egymástól csak a megelőzőkből 
és a következőkből, de mégis meg tudja különböztetni. A máso
dikra azt felelem, hogy a süketeket hozzá kell szoktatni, hogy 
annak, aki velük beszél, egyúttal torkára is nézzenek, mert a 
pillanatnyiak csaknem sohasem hangzanak a gége bizonyos emel
kedése nélkül, és így a nekik megfelelő orrhangokiól megkülön
böztethetők. A harmadikra alig szükséges válaszolnom, mert a k 
pillanatnyi, a eh pedig legtöbbnyire szemmellátható. De hogy a 
süketek természetes gyöngeségén könnyítsünk, lassan és világosan 
és minél kevésbbé lehajtott fővel kell velük eleinte beszélni. Nem 
úgy, mint némelyeknak szokása, kik hogy a süketek könnyebben 
megértsék őket, beszéd közben szájukat csudálatos módon eltör- 
zítják, és fejükkel folytonosan bólintgatva a süketek számára teljesen 
kárbavesző hangot nagyobb nyomatékkai kierőszakolni törekszenek.

Mások azt az ellenvetést fogják tenni, hogy az ily módon 
megtanított süketek beszélni fognak ugyan, de rajtam kívül talán 
senkinek beszédjét meg nem értik. Ez a nehézség valóban némileg 
fontosnak látszik; de tudni kell, hogy némely betűt legtöbben 
épp oly gondatlanul ejtenek, mint amilyen hanyagul írják azok 
jegyét. Aki beszélni tanul, éppen olyan, mint aki mások írását 
olvasni tanulja, és a süket, kinek füleit a szemek pótolják, a 
másoktól kimondott szavakat mintegy olvasva érti meg. Már pedig 
az olyan eleinte alig tud egyebet elolvasni, mint amit tanítója írt, 
azután tamilótársainak írását is, végre pedig mindent, bármilyen 
rosszul és olvashatatlanul {inv.oüc) van Is írva. Nem keli tehát 
csudálkozni, ha azok, akiket beszélni tanítok, kezdetben engem 
könnyebben megértenek, mint másokat (mert,én a betűket egész 
terjedelmükben, nem pedig megcsonkítva ejtem ki, mint sokan 
szokták), azután a , rokonokat és házbelieket és végre akárkit.

Mikor született süket tanítványom olvas, és az én beszédemet 
már némileg utánozni tudja, úgy bánok vele, mint üres lappal és 
a világ új lakójával. Először a legközönségesebb tárgyak nevére 
tanítom meg, úgy a főneveket, mint a mellékneveket, valamint a 
fontosabb igéket és határozószókat némely kötőszókkal együtt; 
azután a szóragozást és igehajlítást, végre a megtanulandó nyelv 
sajátos szerkezeteit, amiket könnyű és neki leginkább hasznos 
példákkal világositok meg. Ezek a neki legszükségesebb dolgok 
kérésének, Isten és a szülők iránt való tiszteletnek és a felebaráti
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szeretetnek, az udvariasságnak stb. kifejezésére szolgálnak. Ebben 
a dologban rendkívül nagy hasznomra volt az az öt forgat
ható korong, mely az egész német nyelvkincset tartalmazza ; 
ezt Schwenter mennyiségtani munkájában *) találtam, kibővítet
tem és belga nyelvre is alkalmaztam. Ebből a magánhangzók, 
felhangzók és mássalhangzók összes létezhető csoportosításain 
kívül a német szók minden végződését, valamint a származott és 
összetett szavakat is gyorsan és könnyen meg lehet tanulni. Ezek a 
korongok vastag papírból készülnek, és az elsőtől kezdve az 
ötödikig folyton nagyobbodnak, és írás csak a szélükön van, mely 
minden következőnél kívülebb terjed, mint a megelőző; és egy
mással úgy vannak összeállítva, hogy közös középpont körül 
szükség szerint mindegyiket forgatni lehessen. Az elsőn vannak a 
viszonyszók és más szócskák, amelyek főnevek és igék összetéte
lére szolgálnak, mint ab, an, üt, mit, be, ge, uer stb.; a másodikon a 
szókezdő betűk, pl. f, ft, ftr, fr, fi, fr, fi, \á)t fdjr stb.; a harmadikon 
az összes magánhangzók és mássalhangzók, melyek a megelő
zőkkel szótagot vagy szótagrészt alkotnak; a negyediken a vég
zőbetűk, melyekkel a német egytagú szók végződhetnek, mint rt, rm, 
tó, rf, rfcí), rty. m, rf, mt, nt, ft, lm stb.; végre az ötödiken a német szók 
összes végződései, mint en, er, irt, uttg, fjeit, fant stb. Úgyhogy ezen 
korongok különböző forgatásával egy tőből több száz szárma
zódat és összetettet képezhetünk, ami valamely nyelv megtanulá
sánál nagy könnyebbség.

Most pedig, hogy ígéretem másik részének is eleget tegyek, 
és szavam beváltsam, a beszédhibák kijavítására térek át. Ezen 
hibáknak oly nagy a sokasága, hogy azokat egyenként fölsorolni 
unalmas volna; sőt néha a baj erősebb a tudománynál. Ezért csupán 
a legfőbbeket és amelyek különösen értekezésem keretébe tartoz
nak, azokat fogom tárgyalni. Tehát vagy általános a fogyatkozás, 
midőn az egész beszéd, vagy részleges, midőn egyik vagy másik 
betűnek kiejtése hibás; mindkettő a hang és beszédszervek jelenté
keny vagy csekély megromlásával.

Általános fogyatkozás a szervek hibájával vagy magának a hang
nak hiánya (á'pwvía), vagy annak egyéb hibái mennyiségben, minő
ségben és a kiejtés módjában; vagy mélyebben gyökerezik, pl. 
hülyeség az oka, vagy a nyelvnek és a többi szervnek hűdése vagy

*) D e lic ia e  P h y s ic o -M a th e m a tic a e , Nürnberg, 1636. 4r. Az említett 
helyet nem találtam benne; ugyanezt mondja 'Q r a s s h o f f  is.
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durva és alkalmatlan volta; vagy azon részeknek, melyeknek 
szabadon kellene mozogniuk, a többiekkel való összeforradásuk- 
ból eredő mozdulatlansága. Mindenki belátja azonban, hogy ilyen 
hibák megjavítására ettől a művészettől semmit sem várhatunk, 
hanem azt az orvosokra és sebészekre kell hagynunk.

De a szervek hibája nélkül való általános fogyatkozás már 
ide tartozik, amelynek főképpen két fajtája van; egyik az ú. n. 
hottentottizmus, másik a dadogás. Amazt ezen értekezés első feje
zetében már leírtam, és nagyon ritkán fordul elő. Abban áll, hogy 
valaki a másoktól hallott hangokat helyesen meg tudja érteni és 
különböztetni, de a beszélőszervekkel nem tudja úgy létrehozni, hogy 
azokat mások is megértsék. Ilyen volt Veer János haarlemi esküdt 
urnák leánya; a t betűn kívül egyetlen egyet sem tudott kimon
dani, és egész beszédje a t betűnek örökösen ismételt értelmetlen 
zagyvaléka volt. ő t azonban ugyanazon módon, mint ahogy a 
süketnémákat szoktam tanítani, megtanítottam az összes betűket 
tisztán és határozottan kimondani, és három hónap alatt a gyó
gyíthatatlannak vélt hibát úgy eltűntettem, hogy nyoma sem maradt; 
úgyhogy azon idő óta a gyönyörű leányka egész helyesen tud 
beszélni.

A dadogás majdnem folytonos tévedés a beszédben, ami leg- 
többnyire rossz szokásból ered. Leginkább pedig a pillanatnyi 
betűknek oly fáradságos és aggodalmas ismétléséből áll, hogy az 
ilyen dadogóknak arca a levegő gyorsabb kilehelése és a lélekzet- 
vétel lehetetlensége miatt végre is szederjessé válik és nekivörö
södik. Ezeknek azt tanácsolom, hogy sokat olvassanak fönnhangon 
és hangos szóval, az éppen olvasott történeteket barátjuknak 
mondják el, naponként tanuljanak meg valamit könyv nélkül, és 
azt gyakran ismételjék; továbbá csak lassan és megfontolva beszél
jenek. Közben szorgalmasan gyakoroltatom velük a minden lehető 
módon összekapcsolt pillanatnyi betűk kiejtését, pl. tak, tek, tik, 
pák, pék, pik, kuyt, tuyt stb.; és így segítek a dadogáson.

A részleges beszédhibák egy, két vagy több betűnek romlott 
kiejtésében vagy a kiejtés teljes hiányában állanak; és vagy vala
mely szerv hibás alkatából vagy gyöngeségéből, vagy szokásból 
veszik eredetüket. A szervek, melyekben a hiba lehet, vagy csupán 
szenvedők, vagy pedig cselekvők. Amazok a száj- és orrüreg járata, 
amelyen a hang és lehelet keresztülhatol |  és a beszéd megrom
lik, ha vagy kelleténél tágabb, vagy nagyon szűk. A szájüreg 
hibája vagy az alsó állkapocs kificamodásából. vagy annak más
honnan származó mozdulatlanságából veszi eredetét; és ebben az



esetben a beszédet megjavítani nem lehet, hacsak előbb ezen okokat 
el nem távolttjuk. Az orrjárat néha túlságosán bő, úgyhogy a 
hang és lehelet nagyobbrészt az orron keresztül hatol ki. Ebből 
a beszéd általános fogyatékosságán és a hang jelentékeny megrom
lásán kívül származik még az a részleges hiba, hogy mindazon betűk, 
melyeknek csupán a szájon keresztül kell előtörniük, mint h, t, p 
stb., ki nem ejthetők. Ezen a hibán alig lehet másképpen segíteni, 
mint hogyha azt az üreget igen vékony lemezzel úgy eltorla
szoljuk, hogy a hang és lehelet szokottnál jobban a szájon 
keresztül kihatolni kényszerüljön. Ha a hiba csekély, a k, t, p stb. 
betűket összeszorított vagy bedugott orral kell kimondani, vagy a 
nyelv hátulsó részét kell a nyílás elzárásához hozzászoktatni. Egy 
városunkbeli könyvkereskedő leányának orrjárata egész a szájpadlás 
közepéig nyílik, aki ezen oknál fogva az említett betűket sohasem 
tudta kimondani; mikor azonban újjaimmal orrát összeszorítottam, 
azonnal ki tudta ejteni.

Néha ez a járat nem elég tág vagy teljesen járhatatlan; aki
nek ez a hibája, az m, n, ng orrhangokat vagy nehezen, vagy 
sehogysem tudja kimondani. Azért minden követ meg kell moz
dítani az akadályok eltávolítására, máskülönben minden fáradság 
hiábavaló volna. Akik erős náthában szenvednek, és orrukat vastag 
nyálka tölti be, nehezen ludják azokat a betűket kiejteni; és közön
ségesen azt mondjuk, hogy orrukból beszélnek, de helytelenül, 
mert éppen nem eléggé beszélnek az orrukon keresztül.

A cselekvő beszédszervek, melyekben hiba lehet, a nyelv, 
nyelvcsap vagy nyeldeklő, az állkapcsok a fogakkal és az ajkakkal. 
A nyelv hibája vagy a mennyiségben, vagy a minőségben, vagy a 
mozgásban van, néha valamennyiben egyszerre. A mennyiség 
gyakran túlságos, ritkán kevés, hacsak egy része le nincs vágva, 
vagy valami fekély el nem pusztította. Néha akkora, hogy az 
egész szájüreget betölti, ami a beszéd jelentékeny megromlását 
okozza. Mert a nyelv beszéd közben majdnem mindenütt akadályba 
ütközik, és így némely betű vagy egyáltalában nem hangzik, vagy 
szörnyen eltorzul. Ezen esetben a nyelvet, amennyire terjedelme 
engedi, tükör előtt kézzel kell igazgatni. Házamban tartózkodott 
egykor egy dán nemes, ki azonkívül hogy nyelvének túlságos ter
jedelme miatt sok betűt helytelenül ejtett, a k betűt soha semmi 
igyekezettel létrehozni nem tudta, hanem helyette t-\ mondott. Én 
két újjamat erősen nyelvére illesztettem, és fölszólítottam, hogy 
ejtse ki ezt: ká; ő mint ahogy hozzá volt szokva, ezt akarta 
mondani: tá, de nyelvét fogaihoz illeszteni nem tudta, és ezért
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legnagyobb csudálkozásra szükségképpen ká-i ejtelt. Ugyanezen 
nemes az l betűt, melynek a fogak közelében kell képződnie, a 
szájüreg hátsó részében nagyon hibásan hangoztatta; de hama
rosan hozzászoktattam őt, hogy nyelvét a fogakhoz illesztve később 
elég helyesen ejtse. Az r betűről ezen esetben alig lehet valami 
jót remélni. A nyelv minőségének hibája az, ha mozgató rostjai 
igen gyöngék, amiből bizonyos restség keletkezik, és ez különö
sen az / és r betű kiejtésének árt. Némelyeknél ez a hiba a korral 
megszűnik; mert a természetes hév növekedésével ezen rostok 
ereje az egész idegrendszerrel egyetemben megerősödik. Néme
lyeknél öröklött, és ez esetben komoly megfontolásra ad okot. 
Én azonban sok esetben szerencsésen leküzdöttem, és pedig 
csak nemrégen egy rotterdami kereskedő fiánál és leányánál, kik 
az r és l betűt semmiképpen sem tudták kimondani, hanem ha 
bárhol előfordult, /-vei szokták helyettesíieni. Most azonban, mi
után a nyelv helyes fekvését nekik megmutattam, az /-et mind a 
ketten könnyen és helyesen ejtik, az r-et pedig, mint közönségesen 
mondani szokták, némileg a torokból. A nyelv mozgásában van a 
hiba, ha vagy egész alsó és oldalsó része mozdulatlan, amit vala
mikor Ruysch úr házában egy leánynál láttam; ezen a hibán azon
ban nem igen lehet segíteni. Vagy hogyha a nyelv eleje igen 
feszes és rövid kötelékkel függ össze, amit egész helyesen nyelv
féknek (de Tongriem) neveznek; mert ez a felső fogak felé irá
nyuló mozgását nagyon akadályozza, és az / és r betű kiejtését 
megnehezíti vagy meggátolja. Ezt a hibát a fék fölmetszése és 
utána a szorgalmas gyakorlat könnyen megszűnteti. Vagy hogyha 
a nyelvnek egyáltalában nincs fékje; és ezen esetben csupán az 
/ betű szenved sérelmet. Mert mikor a nyelv az / kiejtésénél föl
felé és egyszersmind némileg hátrafelé görbül, minthogy a fék 
vissza nem tartja, egészen hátracsúszva, azután pedig rögtön előre 
visszatérve valami bizonytalan r-et képez l helyett. Ez a hiba ritka, 
és könnyen megszűnik, ha az, akinél előfordul, megszokja azt, 
hogy midőn l et akar ejteni, nyelvét fölfelé és egyúttal előre moz
gassa.

A nyelvcsap vagy hiányzik a beszéd pótolhatatlan kárára, 
vagy nagyon terjedelmes. A első hiba a hangnak is árt, mint 
azok tapasztalják, kiknek ezen szervét a bujakór vagy más fekély 
elpusztította; valamint a pillanatnyi betűk kiejtésének, mivel a 
leheletet a szájüregben nem lehet annyira fékentartani, hogy az 
orrjáraton keresztül, amelyet azalatt a nyelvcsapnak és az ínyvitor
lának el kellene zárniuk, ki ne hatoljon, ki ne menjen, ki ne



szökjön, ki ne törjön. A másik nem rontja el a beszédet olyan 
jelentékenyen, csak az orrhangokat teszi némileg tompábbakká; 
segíteni pedig úgy lehet rajta, ha egy részecskéjét lemetszik.

Az alsó) állkapocs hibáiról szólottám már, mikor a szájüreg 
hibás alakulatáról beszéltem; a felsőt pedig néha a szú rongálja 
meg, és akkor úgy a hang, mint a beszéd együtt szenved. Egyet- 
mást hozzáteszek még tehát a fogakról és az ajkakról.

Fogyatékos lesz a beszéd, ha a fogak vagy hiányzanak, vagy 
annyira sűrűek, hogy közöttük semmi hézag nem marad. Mindkét 
esetben különösen az 5 (szj és /kiejtése hibás; az első esetben 
még az e és i magánhangzóké is, melyek úgyszólván a fogak 
mellett élesednek ki. A fogak hiányát azok mesterséges behelye
zése pótolja; túlságos sűrűségükön pedig az segít, ha a szemfogak 
és metszőfogak közt egy kicsiny részt fűrésszel eltávolítunk, hogy 
a lehelet az s (sz) és f  z  és v kiejtésénél azokon a közökön 
szabadon keresztülhatolhasson.

A beszédnek ártalmára vannak végül a nyúlajkak, vagy melye
ket seb vagy fekély elpusztított. Mert nem lehet létrehozni az m, 
b, p, f  v betűket; mások pedig, mint az 0, u, ö, ü majdnem egé
szen elromlanák. Ezért ha nyúlajak a hibának oka, meg kell 
gyógyítani, de még azután is szükség van az ajakhangok kiejtésé
hez megkívántató gyakorlatra, míg egészen szokássá nem lesz. 
Ha azonban mind a kettő hiányzik, gyógyításról szó sem lehet, 
hacsak valaki az ajkak hiányát újjaival mesterségesen pótolni nem 
tudja; ha csak az egyik hiányzik, a meglevő ép szorgalmas 
gyakorlat által végül mind a kettő helyett szolgál. Ismertem egy 
gyermeket, kinek alsó ajka olyan kicsiny volt, és álla annyira 
hátrahuzódott, hogy az f  betűt alkotni nem volt képes. Útasításomra 
azonban felső ajkát az alsó fogakra illesztette, és már az első 
leheletnél kiejtette az /-et.

A rossz szokásból eredő beszédhibák száma csaknem végtelen, 
de nevük nincsen, hanem csak élőszóval lehet azokat pontosan 
meghatározni. Állanak pedig egyik vagy másik betűnek kelleténél 
lágyabb vagy keményebb, vastagabb vagy élesebb, nyíltabb vagy 
zártabb kiejtéséből. Miért is azok kijavítását az ezen értekezésben 
lerakott alapokon bárki maga elvégezheti. Ezek közé számítom azo
kat is, akik idegen nyelvekkel foglalkoznak.

Van még más valami beszédhiba is, amely különösen némely 
szónoknál fordul elő, akiket, bár jó hangosan kiabálnak, alig a 
századik ember ért meg. Ennek oka abban rejlik, hogy csak a 
hangra ügyelvén, a mássalhangzókat mintegy eltemetik a magán
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hangzók alá; és hangjukat három vagy négy hanggal magasabbra 
emelve elvesztegetik, és tüdejükből a levegőt egészen kilehelik, 
mielőtt a mondatot befejezték volna, az utolsó szavakat pedig 
tökéletlenül és mintegy belélekzés közben hozzák létre, és azokat, 
mint ahogy a köznép helyesen fejezi ki, elnyelik. Ők azonban, 
ha akarnak, maguk segíthetnek a bajon, ha hangjukat fékentartják, 
ha nem kiabálnak oly hevesen, mert így mind maguknak, mind 
hallgatóknak sokat használnak.

Amit mostanáig a hangról és beszédről mondottam, a min
dennapi és közönséges beszélésről értem, amely kilehelés közben 
történik; mert van.még másik módja is, ha t. i. belélekzés közben 
képződik, ami nem áll mindenkinek hatalmában, és amelyet néhány
szor egy-két hasbeszélőnél csudálkozva láttam. Egyszer Amster
damban is hallottam egy öregasszonyt mind a kétféle módon 
beszélni, és mintegy a saját kérdéseire önmagának belélekzés 
közben felelni, úgyhogy megesküdtem volna, hogy valamely fér
fival beszélget, ki tőle legalább két lépésnyi távolságra van; mert 
azt hittem, hogy a belélekzés közben elnyelt hang távolról jön. 
Ez az asszonyka könnyen játszhatta volna a jósnő szerepét.

Mindezeknek ugyan legtöbb hasznát veszik a süketnémák, 
akiknek kedvéért írtam; de a gyakorlati életben ezekből másokra 
is sok haszon háramlik, mint ezen értekezésben itt-ott említettem.

1. Kik olyan nagyot hallanak, hogy a legnagyobb kényel
metlenség nélkül sem szentbeszédre, sem az emberek társaságába 
nem járhatnak, magukat tükör előtt úgy begyakorolhatják, hogy a 
hallás mellőzésével azután legnagyobb gyönyörűségükre szemeik
kel tudnak hallani.

2 . A gyermekek jártas mester keze alatt ezen eljárás segít
ségével nemcsak nagyon rövid idő alatt megtanulnak olvasni, 
amilyen nyelven csak tetszik; hanem ha tanulás közben hozzá
szoknak ahhoz, hogy az egyes betűk képzésére ügyeljenek,

3. szemeikkel és füleikkel egyformán fognak hallani, aminek 
nem ritkán rendkívül nagy hasznát veszik. Minthogy u. i. sokszor 
nagyon érdekünkben áll tudni, hogy mit forralnak vagy beszélnek 
titokban felőlünk, és hogy magunk vagy mások ellen miféle alat
tomos terveket kovácsolnak, amiket előttünk, még ha jelenvagyunk 
is, susogva vagy halkan beszélve könnyen eltitkolhatnak; szeren
csések leszünk, ha ami füleink előtt rejtve marad, szemeinkkel föl
fedezve a veszedelmet kikerülhetjük, és másoknak titkos cselveté
seit ily módon megismerhetjük.

4. Aki jelentékeny beszédhibában szenved, mint már említet
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tem, azon szabályok szerint, melyeket itt közöltem, hibáikat nem
csak kijavítják, hanem egészen meg is szüntetik önművelés által, 
hacsak a szervek nem teljesen alkalmatlanok.

5. Ezen eljárás bármely nyelv helyes kiejtését is megőrzi az 
enyészettől, sőt még ha elvesz is, csekély fáradsággal vissza lehet 
állítani, ha a betűket az általam bemutatott módon körülírjuk.

Minthogy tehát Horatius szavai szerint
„Célt mindenben az ér, ki a szépbe vegyíti a hasznost“;

(Ars Poetica)
egyesek talán tapasztalni fogják, hogy nem születtem hiába, kik a 
beszélésnek ezt a csudálatos művészetét figyelmes szemmel vizs
gálják, és mindazoknak, amikről itt szólottám, igazságát örömest 
belátják, és alkalom adtán maguk és mások javára felhasználják ; 
valamint a Teremtő Isten dicsőségét velem együtt szívesen fogják 
hirdetni, mire a beszédet legfőképpen kaptuk.

HAZAI HÍREK.
Meghívó. A ,.Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztősége nevé

ben lapunk alapítóit az 1911. évi január hó 6 -án délelőtt 10 órakor 
a siketnémák budapesti állami intézetében tartandó értekezletre 
van szerencsém meghívni. Az értekezlet tárgyai:

A szerkesztőség és kiadóhivatal beszámoló jelentése az 1910. 
évről; a számvizsgálók jelentése; a szerkesztőség, a kiadóhivatal 
vezetőjének és a számvizsgálóknak megválasztása az 1911. évre.

A kartársainknak, általában lapunk alapítóinak az értekez
leten való szíves megjelenését tisztelettel kérem.

Budapest, 1910. december hó 15-én.
Berkes János, felelős szerkesztő.

Gyűlés. A gyógypedapógiai tntézetek országos szaktanácsa 
1910. évi december hó 17-én tartott gyűlésének tárgysorozata.

1. Dr. Bihari Károlynak gyógypedagógiai szeminárium léte
sítése iránti felterjesztése.

2 . A sik. aradi intézete tantestületének november 8 -iki jegy
zőkönyve.

3. A sik. aradi intézete igazgatóságának 408. számú felter
jesztése.

4. A sik. kecskeméti intézete tantestületének október 28-iki 
jegyzőkönyve.

5. A budapesti állami gyógypedagógiai nevelő-intézet igaz
gatóságának a tápdíjak biztosítása iránti felterjesztése.
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6 . A debreceni kisegítő-iskola órarendje.
7. A Káplán Kelemen-féle abc.- és olvasókönyv.
8 . A Fürj-Karnay-féle abc.- és olvasókönyv tárgyalása.
9. Egy szaktanácsi külső tagság betöltésére vonatkozó javaslat.
10. Az ideges gyermekek intézete igazgatóságának a latin 

nyelv tanítására alkalmazandó tanár iránti felterjesztése.
1 1 . Az ungvári siketnémák intézete tantestületének jegyzőkönyve.
12. A borosjenői gyógyp, nevelő- és foglalkoztató-intézet igaz

gatóságának felterjesztése az erkölcstan tanítása ügyében.
A magyar gyógypedagógiai tanárok országos kongresz- 

szusának végrehajtó-bizottsága.
F. évi december hó 10-én alakult meg a kongresszus végre

hajtó-bizottsága. Ezen bizottságba kiküldettek: a Siketnéma-intézeti 
Tanárok O. E. részéről: Kegler Ferenc, Istenes Károly, Vatter 
Ferenc, Záborszky Árpád és Simon József; a vakok intézetei részé
ről: Herodek Károly, Horvát Attila, Kirschenheuter Ferenc, Kleitsch 
János és Fiedler Lajos ; a szellemileg fpgyatékosok intézetei részéről: 
Ákos István, Káplán Gyula, Karnay Árpád, Fürj Pál és Frey József. 
A bizottság elnökül megválasztotta Ákos Istvánt, társelnökül Herodek 
Károlyt, titkárul Istenes Károlyt, pénztárosul Káplán Gyulát, a sajtó 
tudósítójául Kirschenheuter Ferencet, jegyzőül Fürj Pált.

A gyűlésen a 7-es előkészítő-bizottság beszámolt a kongresz- 
szus lezajlása után tett intézkedéseiről, mely szerint megállapította 
és hitelesítette a kongresszus jegyzőkönyvét és naplóját, az emlék
irat sokszorításáról gondoskodott s köszönetét fejezte ki a bpesti 
siketnémák intézete igazgatóságának, hogy az előkészítő-bizottság 
s a kongresszus délutáni tanácskozásaira helyiséget engedett át.

A végrehajtó bizottság a jelentéseket tudomásul vette s azután 
a kongresszus határozatait tárgyalta pontonként. Elhatározta, hogy 
a pénzügyi bizottság tárgyalásai alkalmával támogatásra kéri fel a 
pénzügyi bizottság tagjait, s egyúttal felkéri dr. Szebeny Antal kép
viselőt, hogy a részletes tárgyalás során szólaljon fel. A Magyar 
Gyógypedagógia és a Magyar Siketnéma-Oktatás szerkesztőségét 
közleményeink elfogadására felkérte s a kartársakhoz felhívást inté
zett, hogy anyagi és erkölcsi ügyeikben a bizottsághoz forduljanak, 
amely készséggel fog eljárni minden, ügyes-bajos dolgaikban. 
Elhatározta a bizottság, hogy belép az Állami tisztviselők országos 
egyesületébe s belépésre hívja fel a kartársakat is.

A bizottság küldöttségileg kérte fel dr. Szebeny Antalt, hogy 
a pénzügyi bizottságban szólaljon fel érdekünkben s ennek a 
kérésnek megfelelőleg a képviselő úr utalással arra a kijelentésre, 
melyet a miniszter úr az általános tárgyalás során tett, hogy t. i. a polgári 
iskolák és gyógypedagógiai intézetek tanárainak fizetését is 3  év 
alatt kívánja rendezni, kérdé, hogy a 3 évbe az 1911 -ik év is 
beszámíttatik-e s hogy a polgári iskoláknál tervezett fizetés ren
dezésnek teljesen megfelelő lesz-e a gyógypedagógusoké? A 
miniszter úr kijelentette, hogy a rendezést az 1911- 12—13. évek
ben kívánja keresztül vinni s a gyógypedagógusok fizetés rendezé
sét is ugyanúgy kívánja végrehajtani, mint a polgári iskolai tanárokét.

Hazai hirek.
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Látogatás. Gr. Zichy János vallás és közoktatásügyi minisz
ter dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár kíséretében nov. 19-én d. e. 
9 órakor meglátogatta a vakok budapesti országos intézetét. A 
magas vendégek egész váratlanul érkeztek. Növendékeink önképző
köre Erzsébet királyné névnapja alkalmából II háziünnepélyét tar
totta, amelynek végső részén magas vendégeink is megjelentek. 
Két leány növendék Oláh Margit és Riedel Margit Vanyócky 
György zeneakadémiai növendék zongora kísérete mellett részie
teket énekelt a Casanova operettből. A miniszter igen nagy gyö
nyörűséget talált a növendékek énekében és többször elismerését 
nyilvánította. Igen tetszett a zenekar által előadott népdal egyve
leg is. Az ünnepély végeztével az igazgató néhány szóval üdvö
zölte a ministert és az államtitkár urat. Az üdvözlés után meg
nézték az intézet összes helyiségeit és a tapasztalt tisztaság és 
rend felett elismeréssel adóztak. A növendékeket társalgó helyi
ségeikben felkeresték és csodálkozásának adott kifejezést a minister 
úr. hogy milyen ügyesen olvasnak, írnak és a térképen tájékozód
nak. Nagyon tetszett a magas vendégeknek a sakk-, vár- és dominó
játék. Az óvodában a kis gyermekek énekkel és szavalattal fogad
ták a miniszter urat, a kis gyermekek kedves fogadtatása láthatóan 
jól esett. Igen megragadta a miniszter figyelmét a gyermekek 
kézimunkája. Háncsból különféle tárgyakat készítenek, melyek ízlé
sessége általános feltűnést keltett. A nyomdában a nyomda műkö
dését magyaráztatta meg a minister, s a nyomdásztól egy Braille 
ábécé lapot vett át. Miután nevét a vendégkönyvbe bejegyezte, 
átment a vakokat gyámolító egyesület helyiségeibe és ott az ipari 
munka iránt érdeklődött különösen. Megnézte a kefekötő és gép- 
kötő műhelyeket, a raktárt, a hálótermeket, a vakok külön szobáit 
(celláit), a konyhát és végignézte az étlapot. Meghallgatta az egye
sület gondnokának azon kérelmét, hogy a jelenlegi helyiségek 
már szükeknek bizonyulnak s az épíikezés mielőbbi megkezdése 
tovább alig odázható el. Azt hisszük, hogy a két intézetben szer
zett helyszíni tapasztalatok jó hatással voltak a miniszter úrra.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Az első templom siketnémák számára. Mindezideig a 

siketnémák az istentiszteletnél való lélekemelő résztvevéstől hallás
hiányuk miatt —- úgyszólván — el volhk zárva. Most azonban 
főtisztelendő M. I. Mc. Carthy, New York-ban, siketnémák számára 
létesítendő templom felépítését szorgalmazza. Nevezett pap egész 
életét és tevékenységét a siketnémák lelki világának szenteli. 
Fáradhatatlan tevékenységének eredményét, a már épülőfélben 
levő templomot, még az évben fel fogják szentelni. Ez lesz az 
első templom, amelyben a szent misét kivéve, minden egyházi



ténykedést jelnyelven fognak végezni úgy, hogy a tanulatlan és 
örökös némaságra kárhoztatott felnőtt siketnémák is részesülhet
nek az istentisztelet nemesítő hatásában. (Michels.)

380 Vegyes.

VEGYES,
Siketnémák zsebnaptára 1911-re. Györgyfy Ákos és Szent- 

györgyi Gusztáv szerkesztésében ügyes összeállítású s alkalmas 
alakú naptár jelent meg Vácon. A naptári részen kívül érdekes 
közlemények is vannak benne, amelyek úgy a siketnémákat, vala
mint azok hozzátartozóit is érdekelhetik. Írtak bele a többek között 
Borbély Sándor, Klis Lajos, Gácsér József, Klug Péter, Schreiner 
Ferenc, Simon József, Wolkóber János, Schulmann Adolf, Hövényes 
Antal s többen. A közlemények rövidek s tartalmasak. Melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára vászonkötésben 1 K.

Memorandum fabrikáló tanférfiak. Ezen címen a „Pesti 
Hírlap“ december 18-iki számában valaki a gyógypedagógusokat 
is megvádolja, hogy idejüket a memorandum készítésével foglalják 
el s ezért a gyermekeket nem taníthatják nagy buzgalommal. „Az 
ő szemükben működésük főeredménye a fizetés javítás“ úgymond 
a közlemény. Ki kell hogy egészítsük a hír írójának közlését. A 
gyógypedagógusok ugyanis a memorandum készítésén kívül fog
lalkoznak még az új intézetek szervezési munkálataival, összegyűjtik 
a szegénysorsú gyermekek eltartási költségeit, írnak tankönyveket, 
járnak a szünidőben városról-városra, hogy a gyógypedagógiai 
ügyet népszerűsítsék, létesítenek egyesületeket, írnak közleménye
ket a szerencsétlenek érdekében stb. stb. Hogy aztán milyen buz
galommal tanítanak? Ugyan menjen el egyszer a hír írója bár
melyik intézetbe, bármikor s győződjék meg róla. Higyje meg, 
senki nem tart attól, hogy munkásságát ellenőrzik.

Esperanto nyelvgyakorló- és olvasókönyv. Medgyesi 
János kartársunk ki az Esperanto nemzetközi segédnyelv leglelke
sebb terjesztője hazánkban, a maga nemében kiváló esperanto 
nyelvgyakorló- és olvasókönyvet írt. Látszik e munkán, hogy 
gyógypedagógus szerkesztette, mert e könyv segítségével valóban 
gyakorlati úton, aránylag igen rövid idő alatt tanulhatja meg az 
ember az Esperanto nemzetközi segédnyelvet. Az esperantisták 
nagy örömmel fogadták derék kollegánk e kiváló művét, mellyel 
egyúttal a gyógypedagógusokra is nem kevés dicsőséget hozott 
a szerző.

A „Magyar Gyógypedagógia“ előfizetési díját beküldötték: 
Szántó Jenő Bpest 5, Watzke Rezső 1910 és 1911-re 20, Fodor 
Anna 7.50. Mészáros Imre Csongrád 7.50, Siketn. int. Kolpzsvár 9, 
Éliás Jakab Arad 10, Hertzka Gusztáv Bpest 10, Benedek Ábrahám 
Bpest 5, Müller Lajos Kolozsvár 5, Mlinkó István Eger 10, Martin 
Gyula Bpest 10, Szende Sándor Bpest 10 K.

Budapest, 1910. dec. 11-én. A kiadóhivatal nevében
Éltes Mátyás,

pénztáros Vili., Mosonyi-utca 6.
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1
2

Taritzky Ferenc........
Perük G yula.........

- nős T. O.
»

— 1869
1869

— 28
28

— - -

Tí* 00 6 nyugdíjazott
meghalt
nyugdíjazott3 Bogányi G yula.......... 48 » — 1874 7 16 — — 4

(*4 Olgyay lános . . . .  . _ 1876 21 3 ■ meghalt
Ulrich Géza ........... - J5 55 » — 1877 — 20 _ — 9

6 Fodor A n n a ............. 59 férj. K. m. 
T. O. — 1878 __ 19 — 13 — — —

7 Együd L ajos............. 50 nős T. O 3 1881 8 8 _ ,_ _ 12 1
8 Ákos István................ 49 3 1881 8 8 — _ ’_ 9 --
9 Berkes János............. 48 » » 4 1885 4 8 — — — 3 10

10 Nécsey Já n o s ............ 48 V
P. I. 
T. O. — 1888 6 3 — • — — 13 ~

11 Kiinda Kálmán.......... 41 T. O. — 1888 6 3 _ ■ •_ 10 3
12 Lovács József........... 46 1889 _ 8 __ J-i 7 6
13 Kossovits József........ 55 Z.T.O. 15 1889 --. 8 \--V 13 -. - _ "v
14 Horváth Attila............ 48 — 1889 _ 8 — _ ¡2 1 _
15 Weiser A d é l............ 47 férj. t . a 4 1889 - 8 - 13 — —
16 Bartók Lajos.............. 59 nős Eretts 

E.T. O 1889 — 9 — - — 12 —
17 Borbély Sándor . . .  . 44 P. I.O. 1 1890 3 4 _ _ _' 3 10
18 Pischinger Nándor. . . 45 Z.T.O. — 1889 8 _ — 12 1 _
19 Moussong Pál.......... 49 T. O. — 1892 — 5 _ . • ix. • 11 - nyugdíjazott
20 Gácsér József ........ 38 — 1892 2 3 — — 4 9 --.
2 Nagy P é te r............... 39 — 1892 2 3 — _L 4 9 _
22 Zádor Endre ........... 37 — 1892 5 2 3 8
23 Horváth Attiláné . . . 41 férj. — 1890 — 10 —- 10 . __ ’_:
24 Németh László . . . . 44 nős Theol. —; 1892 5 _ _ 3 8 2
25 Stanczel János . . . . 41 T. O. 3 1893 4 _ __ — . 5 8
26 Hertilla Szilárd........ 39 - 1893 4 -- ' 2 7 4 __
27 Flerodek Károly . . . 37 2 189, 3 ' __ 1 3 4 5
28 Szotfrid József.......... 36 nőtlen — 1894 3 — — 2 5 6 —
29j Pivár Jgnác . . . ........ Theol. 1895 9 Ö meghaltBölcs.
301 Roboz József............. - nős T. O. 11 1895 — 2 — __ — — 11

31 Dr. Bihari Károly . .. 36 »
T  0 .  
á l la m  
t .  d r .

3 1895 2 - — 4 1 8 —

*) Je g y z e t .  A kimutatás a gyógypedagógiai tanárok országos kongresszusa emlékiratának 
Vili. pontjához szerkesztett grafikon adatai alapján készült és azt pótolja. Az eredeti értékes grafi
konok közlése teknikai akadályok miatt nem volt megvalósítható

Rövidítések magyarázata: T. O. =  tanítói oklevél. — B. h. =  bölcsészethallgató. — R. T. 
O. =  rajztanari oklevél.. — P. i. O. — polgári iskolai oklevél. — Z. T. O. =  zenetanári oklevél.

**) 30 évi kötelező szolgálat mellett alkalmazva.
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5 fizetési oszt.- Dán
eltöltött évek száma

32 Paull István ............. 50 nős T. O. 18 1895 2 7 6
33 Mlinkó István............ 38 4 1895 2 — — 4 3 6 _
34 Török Sándor........... 39 2 1895 2 — _ 3 6 4 _
35 Séra Lajos............. 36 nőtl. 2 1895 2 — — 4 5 4 _
86 Válek János ............ 40 nős 7 1896 1 — — 4 3 6 __
37 Scháffer Károly . . . . — n V 34 1897 — — — — — 4 6 nyugdíjazott
38 Éliás Jak ab ............. 48 13 1897 - — — — 9 4
39 Klis Lajos ............. 46 12 1897 — — — — 9 4
40 Váradi Zsigmond . . . . 42 8 1897 — — — 4 3 6 —
41 Tar József........ . . . 36 3 1897 1 — — 3 4 5 —
42 Vucskits János.......... 35 1897 — —- — 4 1 — meghalt
43 Káplán Gyula........... 36 nőtl. 2 1897 1 — — 4 4 4 —
44 Török Gyula.............. 34 nős 2 1897 2 — — • 3 5 3 —
45 Völker József............ 34 1 1897 2 — — 3 5 3 . —
46 Hobler Rezső ........ 37 3 189 í 1 — — 5 4 3 —

47 Skultéty Lajos . . .  . 48 nőtl. Theol.
P0l£ . Í. 11 1897 — — — — 11 2 —

48 Kelemen Ignác.......... 43 nős f.O . 6 1897 1 _ — 4 8 __ -
49 Palatínus Károly........ 34 nőtl. 2 1897 2 — — 3 8 __ —
50 Halenkovits Fanny.. 44 haj. 1 1897 1 — — 6 6 — —
51 Pápay Mária............ 38 »

K. m.
T. O. — 1897 — — — 13 — — —

52 K l u g  P é t e r  ...................... 34 n ő s T . O . 3 1898 — _ — 3 1 8 __
53 C s a p ó  G y ö r g y  ........... 34 1 1898 2 — — 2 4 4 —
54 É l t e s  M á t y á s ................. 37 6 1898 2 — — 2 4 4 —
55 S c h a n n e n  P é t e r  ........... 35 2 1898 2 ---' — 2 5 3 — ;
56 K i r s c h e n h e n f e r  F e r e n c 33 n ő t l . 2 1898 2 — — 3 4 3 _
57 S c h n e l l b a c h  F e r e n c  . . 33 n ő s — 1898 1 — — 5 5 1 —
58 B . - n é  Z a t t l e r  Id a  . . . . 39 férj K. m .  

T. O. 8 1898 — — — 12 _ __* —

59 Markovics Árpád . . . . 36 nős T.O. 4 1899 — — 2 3 3 3
60 Kábán Jó z se f ................ 37 4 1899 — — 2 3 5 1
61 Deschenszky Ferenc . 31 1 1889 — — 2 3 5 1 — ;
62 Kegler Ferenc ................ 35 ^4 1899 — 2 3 5 1 —
63 Szabady Géza................ 33 3 1899 — — 2 3 6 — —
64 Szsbados Ödön . . .  . ?4 >5 57 1 1899 — — 2 3 5 1 —
65 H.-né Griffaton Lujza 36 férj. K. m.

' . O. 6 1899 — — 11 — — — -
66 Ehiing Jakab.............. 32 nős T O. 2 1900 — — ‘ 2 2 5 1 —
67 Florváth Pál............... 30 nőtl. 1 1900 — — 2 2 5 1 —
68 Kondra Mihály........ 29 nős — 1900 — — 2 2 6 — —
69 Medgyesi János........ 39 10 1900 — _ — 2 6 — —
70 Kleitsch János............ 34 3 1900 — — 2 3 5 — —
71 Greiner László . . . . . . . 33 1 1900 — — 3 4 3 — —
72 Scholtz Lajos ........... 35 7 1901 — • — . 2 3 4 — —
73 Vatter Ferenc .............. 34 nőtl. 6 1901 — — 2 3 4 _ --- -

74 Hövényes A ntal........... 34 nős 5 1901 — — 2 3 4 — —
75! Erdős Isván ...................... 29 1 1901 — — 2 3 4 — — meghalt
76 Istenes Károly................. 30 nőtl. V — 1901 — — 2 3 4 — —
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XI. X IX. Vili.
J e g y z e t

fizetési oszt.- bán
eltöltött évek száma

77 Rédiger Károly.......... 30 nőtlen T. O. 1901 2 3 4
78 Gönczy Gyula ......... 37 nős 4 1901 — — 2 3 4 _
79 Sándor L a jo s ........... 29 i— 1901 — — 2 3 4 _
80 Govrik Béla .......... 33 2 1901 — — 2 4 3 __
81 Veress Lajos........... 37 4 1902 — — 1 4 3 _ __
82 Kolumbán Károly.. . . 45 19 1904 .-- .— — * 3 3 -_ ' _  '
83 Hrivnák László........ 29 2 1902 — 2 3 3
84 Erdélyi József........... 30 1 1902 — —e 2 3 3 ■ _
85 Plichta Béla............... 30 nőtlen 3 1902 — ,__x 2 3 3 ‘ __ "
86 Piroska Károly......... 28 nős 1 1902 — ■ ___ 2 3 3 ' _ __
87 Schreiner Miklós . . . . 28 , _ 1902 — ■_ 2 3 3 _
88 Vissy János . . . . . . . . . 32 3 1902 ---- __ 2 3 3 -_ _
89 Wolkober János . . . 30 3 1902 __ _ 2 3 3 --- —
90 Záborszky Árpád .. 28 nőtlen 1 1902 -- "__ Z 3 3 —_;i ■_
91 Nemere G y u la ......... 29 nős 3 1902 -- .. ' --r,- 2 3 3 — :—
92 Lázár P á l ................. 30 nőtlen 3 1903 --— 2 3 2 _ _
93 Wellinger Mihály. . . 29 2 1903 --T• _ 2 3 2 — _
94 Noszkav Károly........ — 3 1903 — --. 2 3 . -- — .— meghalt95 Török Sándor............ 33 nős ■-- 1903 .--- — 2 3 2 r— :
96 Adamcsik István . . . 36 V B. h. 

T. O. 6 1903 — — 2 3 2 — —.
97 Iván József ............... 27 nőtlen T O. t 1903 — _ 2 3 2 -_ _•
98 Puha László ........... 29 nős 2 1903 — _ 2 3 2 _■ v _1.
99 Szobolovszky István . 32 3 1905 — — — 4 I — ____\j

100 Ábrahám János.......... 27 1 1903 — — 2 4 1 — v _
101 Miiller Lajos............. 27 — 1903 — — 2 4 1 : —í_; _
102 Tasch P é te r ............. 26 nőtlen --■ 1903 ..--- 2 4 1 — _Á
103 Karnay Árpád........... 31 5 1904 -- ' 2 3 1 —.
104 Derbész Bertalan . . . 32 nős 5 1904 — 2 3 1 —
105 Schreiner Ferenc . . . . 28 nőtlen P. I.

T. O. —J 1904 -- . -- . 2 3 1 — —- ■
106 Zemkó Péter............. 28 T. O. 3 1904 _ 2 3 1 -_
107 Fürj P á l ..................... 26 1 1904 '-- 2 3 1 _— _ •
108 Pirovits Jenő.............. 28 1 1904 — --- 2 3 1 — _
109 Fehér Károly............. 28 nős 3 1904 — — 2 3 — . — — meghalt
110 Tóth Zoltán............... 27 • 1 1904 — --- 2 3 1 _
111 Szentgyörgyi Gusztáv 25 nőtlen —• 1904 —■-- - 2 3 1 -— -
112 Láng István................ 28 nős » 2 1904 — — 2 3 1 —- —
113 D.-né Kreupl Sarolta 36 férj Kézim 

T. O. 10 1906 — — — 4 — — 5
114 Eötvös László........... 29 nős T. O. 3 1904 — 2 4 _ _ —
115 Emmer István............ 26 1°04 ? 3
n e Schulmann Adolf . . . . 27 nős 2 1904 _ _ 2 4
117 Winkler Sándor........ 31 nőtlen 7 1905 — — 2 3 _ _ _.

118 Dávid M ihály............ 28 1 1905 — — 2 3 . -- — _
119 Vas János............. ... 26 V

1

»

I

2 1905 2 3
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XI. X. IX. VII..
J e g y z e t

fizetési oszt.-ban
eltöltött évek száma

120 Csák Sándor............. 26 nőtlen T. O. 1905 2 3
121 Fáklya Károly........... 27 2 1905 — — 2 3 _ _ _
122 Krupa P á l ................. 24 - 1905 — — 2 3 — — _
123 Hribik Aladár............ 33 9 190'S 1 3
124 Fodor István............ 29 5 1905 _ _ 2 3 —— ___
125 Tiffert G yörgy.......... 28 nőtlen 4 1905 — ,_ 2 3 _ __ __
126 Horváth István .. 29 5 1905 _ _ 2 3 _ _-
127 Balázs G éza ............. 29 5 1906 _ 2 2 _„
128 Varsányi Ferenc........ 29 4 1906 — —- 2 2 '—
129 Györgyffy Á kos........ 27 » JJ 3 1906 — 2 2 — — —
130 Frey József ................ 26 p. r. o.

T O. 3 1906 — — 2 2 — — —
131 Miehels Fülöp........... 26 T. O. 2 1906 — _ 2 2 ---■ —
132 Schnitzl Gusztáv . . . . 25 nős 2 1906 — _ 2 2 — _ -
133 Mayer András.......... 25 1 1906 — — 2 2 -- - __ —
134 Rieger G yörgy........ 25 1 1906 — — 2 2 --- _ —
135 Faragó Géza . . 24 1 1906 - _ 2 2 — — —
13c Nemesdfalvi József 24 nőtlen — 1906 _ _ 2 2 — _ —
137 Schaffer M átyás....... 23 _ 190o — _ 2 2 _ __ -
138 Tóth Árpád............... 23 1 106 — 2 2 — _ —
139 Miskey K ároly.......... 29 B. h. - 1906 - — 2 2 — —
140 Juhász Zoltán............ 25 T. O. 2 1906 _ 2 2 '--- _ —
141 Pető F e ren c ............. 26 1 1906 — _ 2 2 _ —
142 Simon József............. 27 5 K06 _’ 2 2 — _ —
143 Sturm József ............ 23 1 1907 — — 2 1 — _ —
144 Fiedler Lajos.............. 28 3 1907 — __ 2 1 _ —
145 Lett József ............. 28 4 1907 — 2 1 — —
146 Szabó Károly........... 27 4 1907 — 2 1 ._ —
147 Wayán F erenc......... 27 3 1907 — — 2 1 ---
148 Tamás István ............ 25 3 1907 — _ 2 1 _ _
149 Varga B é la ............... 25 3 1907 - 2 1 — _ —
150 Deschenszky Nándor. 25 3 1907 — — 2 1 — .—•,' — "
151 Sándor Szilveszter . . . 25 1 1907 — — 2 1 _ —
152 Joó Sándor ............. 25 1 1907 .— — 2 1 — _ —
153 Kozma Sándor .......... 23 ¡ 1907 _ 2 1 —_ ■_ —
154 Hochrein Lajos.......... 26 6 1908 - — 2 1 --- _ —
155 Berinza István............ 23 2 1908 1 1
156 Sz. Szabó László . . . 31 10 1908 _ _ 2 1 _ _
157 Góts O ttó ................. 21 2 1908 — — 2 1 — * — 5
158 Takáts G yula ............ 23 2 1908 — ~ 2 1 — __ —
159 Kun E rn ő ................. 22 1 1908 _ — 2 1 — — —
160 Pákán Árpád.............. 23 1 1908 — 2 1 — — —
161 Gábor L a jo s ............ 20 — 1908 — — 2 1 — —

162 Dankó István............. 21 » — 1908 — — 2 1 — — —

. y 1 i %'i £b. TI■Ff.y
Bichler I. könyvnyomda, Budapest, I]J
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