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Az uj nyugdíjtörvény.

A z állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek'és árvái
nak ellátásáról szóló törvényjavaslatot a képviselőház dec. 4-iki, a 
főrendiház pedig dec. 21-iki ülésén elfogadta. A' törvényjavaslatnak 
legfelsőbb szentesítés végett Ö Felségéhez való felterjesztése a kép- 
viselőháznak dec. 23-iki üléséből folyólag történt.

*

A bennünket legelső sorban érdeklő részek lm. így szólnak:
2. §. A jelen törvény határozmányai szempontjából az állami 

tisztviselőkkel egyenlők: 4. Az állami intézeteknél, valamint a kor
mány kezelése alatt álló közalapokból és közalapítványokból fen- 
tartott intézeteknél alkalmazott tanítószemélyzetnek: tagjai, ameny- 
nyiben ellátás szempontjából nem tartoznak az 1875. évi XXXII. 
t.-c.-kel alkotott országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe, 
amely nyugdíj- és gyámintézet kötelékéből az állami felső nép- és 
polgári iskoláknál, valamint az állami gyógypedagógiai intézeteknél 
alkalmazott tanítószemélyzetnek tagjai a jelen törvény hatályba
lépésének napjával kivétetnek.

126. §. Az állami felső nép-, és polgári iskoláknál, valamint 
az állami gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott tagító.személy- 
zetnek eddig az 187.5. évi XXXII. t.-c.-kel alkotott országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozott ama tagjai, akik a 
jelen törvény hatálybalépésének időpontjában még tényleges szol
gálatban állanak, ezzel az időponttal megszűnnek az országos taní
tói nyugdíj- és gyámintézetnek tagjai lenni, reájuk, valamint özve
gyeikre és árváikra a jelen törvény hatálybalépésétől kezdve a jelen 
törvénynek összes határozmányai kiterjednek s a jelen törvény ha
tálybalépéséig állami iskoláknál vagy állami, intéseteknél töltött 
szolgálati idejük ugyanolyan elbírálás alá esik’, mintha az a jelen 
törvény hatálya alatt töltetett volna el.

Az első bekezdésben említettek által, valamint azok után az
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országos tanítói nyugdíj- és gyámintézetbe a jelen törvény hatályba
lépéséig befizetett járulékok az említett nyugdíj- és gyámintézet 
tulajdona maradnak, a jelen törvény hatálybalépéséig esedékessé 
vált, de még be nem fizetett járulékok pedig az említett nyugdíj- 
és gyámintézetbe befizetendő!?. Az állami felső nép- és polgári isko
láknál, valamint az állami gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazva 
volt tanítószemélyzetnek ama tagjaira, akik a jelen törvény hatály
balépésének időpontjában már nem állottak tényleges szolgálatban, 
valamint ezeknek özvegyeire és árváira, továbbá az említett tanító
személyzet ama tagjainak özvegyeire és árváira, akik a jelen törvény 
hatálybalépése előtt haltak el, a jelen törvény határozmányai nem 
terjednek ki s az őket megillető ellátásokat továbbra is az eddigi 
mértékben és határozmányok szerint az országos tanítói nyugdíj- 
és gyámintézet terhére kell folyósítani.

Az első bekezdésben említetteknek szolgálati díj fizetési köte
lezettsége a fizetés természetével biró illetményeknek csak a jelen 
törvény hatálybalépése után folyósítandó többleteire terjed ki.

*
Az új nyugdíjtörvény tehát visszaállítja az állami ellátáshoz 

való jogunkat, de figyelmen kívül hagyva a százados gyakorlatot 
és a méltányossági okokat —• 40 évi köteles szolgálati idővel.

Illő tisztelettel, hajiunk meg a törvény előtt, de igazságunk 
megingathatatlan tudatában nem mondunk le a szolgálati időnk 
kedvezőbb elbírálására irányuló további küzdelemről. „Amit erő 
és hatalom elvesz, azt idő és szerencse ismét visszahozhatják, de 
amiről valaki, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak 
visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges.“

Igazságunknak előbh vagy utóbb, de feltétlenül elkövetke
zendő teljes diadalába vetett hitünket táplálja, erősíti az a remény, 
hogy a leghivatottabb és legilletékesebb tényező: a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium a jövőben is megértéssel, méltánylással 
— és ha kell, eréllyel — fogja álláspontunkat védeni, támogatni.

A siketnéma-oktatás'jfejlődése.

Szép, férfias munka a mi munkánk. Gárdánk tetterővel, becs
vággyal, alkotni akarással megy, siet reggelenkint az iskolába, ott 
emberfeletti erővel izzad és dolgozik s a végén fáradt, remegő 
inakkal távozik. A munka szép, de .az eredmény nem az. Nagy ba
jok vannak nálunk. Az első baj az, hogy siketnémáink hangja min
den, csak jó és érthető nem, a  második haj pedig az, hogy növendé
keink nem tudnak beszélni. Elég.

Ezer és egy dolog foglalkoztathat bennünket, de az a kettő 
mégis a legfontosabb. Valamennyiünk lelkében ég a dolgok meg
ismerésének vágya, itt-ott eszmét is cserélünk egymással, de a nyil
vánosság előtt még nem tettünk hitet. Mit akarunk? Mi a tervünk?
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Magáinkba szállni és tökéletesedni. Én. az én vallomásomat nagy
jában a következő pontokban foglalom össze::

1. Az első osztály anyaga két év munkája legyen.
2. Az egyes hangokat nemcsak nehézségük, hanem hasznos

ságuk foka szerint kell tanítani.
3. A siketnéma gyermekek már az első hónapokban mondatok

ban beszéljenek.
4. Az egyes hangokat szavak keretében, .a szavakat mondatok 

keretében tanitsuk.
5. Nincs szükség az egyszerre képzett hangok összeségére,
6. Tiz hangból egész mondatokat alkothatunk össze..
7. Az egyes hangok, hangkapcsok, hangsúly., beszednimtis 

igazítására külön órák veendők fel.
8. Minden intézetben egy külön fonetikus legyen.
9. Amit a gyermek kifejez, azt látja, érzi vagy eselekszi.
10. A szemléltetést a természet, az élet valóságai szolgálják,
11. Egyes szavakat nem emlézünk és nem rajzolunk.
12. A mostani szótárak a nyelvalakok hivatalos elnyomói,
13. A beszédtárgy ne a tanár, hanem .a gyermek mondani

valója legyen.
14. Ne arra gondoljunk, hogy mi miért lelkesedünk, hanem 

arra, hogy a növendéknek mire van szüksége.
.15. A gyermek hangulata az iskola hangulata legyen.
1(3. Iskolai élet nincs, csak gyermeki élet van.
17. A folyékony beszédnek legnagyobb ellensége a  soha nem 

pihenő kiejtés javítás.
18. Aki nem beszél, az nem mesél; aki mesélni szeret, :az be

szélni is szeret. Mesélődélutánokat rendezzünk.
19. Az uj kor iskoláiban nincsenek tantárgyak, hanem munka,
20. Amely gyermekkel nem történik valami, vágy nem történt 

valami, annak nincs miről beszélgetnie.
21. A németek mesterkélt képekkel, az amerikaiak fotográfiák

kal szemléltetnek. A siketnémák oktatója kodak nélkül ne vigye sé-. 
tálni növendékeit.

22. Kapcsot kell teremteni, de nem a rajz és slöjd, hanem a 
rajz, slöjd és a beszédtanítás között.

23. Az úgynevezett számtani órák ne a számtani igazságok 
hideg kereséséből, hanem számolási diskurzusokból álljanak.

24. Számtani példatára minden növendéknek legyen.
25. Egyes számtani példa egész történet legyen.
26. Siketnéma intézetekben szó ne essék tiszta számokkal való 

számolásról.
27. A beszédtanításban nem lehet alsó és felső fokot megkülön

böztetni.
28. A siketnémák intézeteinek nem lehet az a céljuk, hogy nö

vendékeiket bizonyos fokon a hatéves épérzékü gyermek nivójára 
emeljék.

29. A siketnémák intézeteinek nem lehet olyan végcéljuk, mint 
a népiskoláknak.
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30. A siketnémák intézetei nem azért létesültek, hogy növen
dékeiket tetszetős számn tudományágban kiműveljék, hanem hogy a 
siketnémákat beszélni megtanítsák.

31. A siketnéma az intézetben azért dolgozik, hogy beszólni 
tudjon, az életben pedig azért beszél, hogy munka nélkül ne ma
radjon.

32. A siketnémák tanítója ne csak gyermekpszichológiákat, 
hanem gyermekmeséket is olvasgasson.

33. Legkellemesebb olvasmányunk Petőfi Sándor verses könyve 
legyen.

34. Valamennyien jó tankönyvírók legyünk, mert a siketnéma 
mondanivalóját mi szövegezzük.

35. A siketnémák intézeteiben nincs beszéd írás nélkül.
36. írás van, de „leírás“ nincs, csak beszéd.
37. Szabaduljunk a tetszetős rendszerektől s ne akarjuk min

den módon összehasonlítani a falut a várossal.
38. Miniszteri biztosi járás alkalmával egy osztályvezető pa

naszkodott, hogy N, hí. növendéke nem tudja a veresbegyet. De hogy 
az illető növendék alkalomadtán ezt a mondatot: ,,B. M. hátba vá
gott engem“, nem tudta elmondani, azon nem ütközött meg.

39. Az osztályokban nem képek, hanem események kellenek.
40. Eddigi képeinkből csak a növendékek hozzátartozóinak a 

fényképeit tartsuk meg.
41. A siketnéma, ha képet lát, tolakodik, de nem beszél.
42. Nem csoda, ha a siketnémák panaszkodni szeretnek, mert 

a mostani tanítási módszer kifejezéseiből csak a panaszkodásra vo
natkozók fakadtak az ő lelkűkből.

43. A siketnéma természeténél fogva kiváncsi, tehát beszédes 
is volna, ha beszélni tudna.

44. Sok siketnéma azért nem szeret beszélni, mert a beszéd — 
fáj neki.

45. Ha nekem olyan idomtalan hangom volna, mint a mi siket
némáinknak, én is inkább jelelnék.

46. Mi most azért dolgozunk, hogy az anyagot elvégezzük s 
nem azért, hogy a siketnéma beszélni tudjon.

47. A beszéd felépítésére nincs tudományos rendszerünk.
48. Nem ismerjük a gyermekbeszéd fejlődését.
49. A siketnémát nem lehet úgy beszélni tanítani, mint az 

épérzékűt.
50. A beszédtanítás terén honi tekintélyeket kérünk.
51. A mi Vatterjeink nem tanítanak, nincs akit utánozzunk.
52. Nálunk nem a tanítás, hanem az igazgatás a fő.
53. Csodálom, hogy a felnőtt siketnémák csak úgy tódulnak 

a könyvtárakba, mert az intézetekben nem. olvasnak, hanem tár
gyalnak.

54. Nem olvasókönyvek, mert ilyenek nincsenek az életben, 
hanem mesekönyvek kellenek nekünk.

-55. Mesekönyvek és újságok. Minden intézetnek egy külön új
ságja legyen. Az újságot a növendékek írják és nyomtassák.
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56 . 'Növendékeinkkel, úgyszólván, pajtási viszonyban élünk. 
A felnőtt ember tekintélyét mi is óvjuk meg.

57. Egy osztály létszáma 10 gyermeknél nagyobb nem lehet. 
Legszebb, ha öt van.

58. Az egyes osztályok növendékei a beszédtanításnál is talál
kozzanak egymással.

59. Én nagyon szeretem a tanuló vendéget az osztályomban.
60. Intézeteinkben ne tisztaság és rend, hanem élénk beszéd- 

zsivaj és sok forgács legyen.
61. A munkát mindig a szemetje jellemzi a legjobban.
62. Egy embernek csak egy hivatása lehet.
63. Aki kovácsmesternek készül, abból, nem lehet jó fazekas. 

Mi is csak egy pályára készüljünk.
64. A hivatásszeretet egyformán kiárad a munkára és a mun

katársakra. Szeressük egymást. ,
65. Az egyetértés maga a szeretet.

Adamcsik István.

A koros siketnémák foglalkoztatója.

A múlt tanévi vizsgák lezajlása nyomában Vácon egy új in
tézmény nyilt meg: a tanulásban nem részesült, 12 évesnél idősebb 
siketnémák befogadására. A közoktatásügyi kormány ezzel a tényé
vel a társadalmunknak egy parlagon heverő rétegéről gondoskodott. 
Az 1912. évi állami költségvetésnek idevonatkozó indokolása töb
bek között azt mondja: „messze kihaló szociális érdekeltei fog szol
gálni a koros siketnémák foglalkoztatója.“ Amikor ez íródott, a fog
lalkoztató még csak csírájában sem volt meg, sőt külföldi példák 
sem álltak előttünk, mert úgy tudjuk, hogy ilyen intézmény még 
sehol sincs.

Lássuk tehát, hogy az indokolásnak előbb idézett szavaihoz mit 
szól a gyakorlat?

Lapunk olvasóinak már volt alkalmuk megismerkedni a fog
lalkoztatók szervezetével. (V. ö. A snk. váci intézetének értesítője 
1911—12., 64—79. 1. A szerit.), ezúttal a megindulása óta eltelt 5 
hónapról óhajtok egy kis tájékoztatót nyújtani, még pedig a fiúk fog
lalkoztatójáról. (Alkalomadtán a leányok foglalkoztatójáról, a kecs
keméti varróiskoláról és a szegedi kötőműhelyről is meg fogunk 
emlékezni. Sz.)

Egyelőre 15 munkás-növendék felvételét tervezte a foglalkoz
tató intéző-bizottsága, mely létszám a jelenlegi helyiségre való te
kintetből nem is fog nagyobbodhatni mindaddig, amíg más, bővebb 
helyiségről nem történik gondoskodás; másrészt számolnunk kellett 
azzal is, hogy korlátolt számú növendékkel tanácsosabb a kezdetet 
megalapozni.

A növendék-anyag meglehetősen vegyes értékű, úgy munkára, 
mint tanulásra. Ez természetes is, részben mert a koruk 13—31 év
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között váltakozik, másrés-zt azért is, mert egyik szülő gyenge fej
lettségű gyermekétől kisván megszabadulni, a másik pedig szeretne 
életrevaló gyermekéből valamit faragni; tékát kicsi—nagyobb, 
gyenge—fejlett egy rekeszbe kerül. De azért a leggyengébb tehetségű 
gyermeket is lehet hasznosan foglalkoztatni,, csak megfelelő munka
nemről történjék gondoskodás.

A foglalkoztató iskolai szemléltető-eszközök és tanszerek ké
szítését tűzte ki egyik főbb céljául,, mely irányzatban fejlődik is 
legerősebben. Készülnek ezenkívül olyan? fajáték-áruk is, melyek
kel ezideig osztrák és eseh játékárűgyárak kedveskedtek játszó gyer
mekeinknek, jó néhány millió; ellenérték fejében.

Tervbe vettem a vakok foglalkoztatói: kefe-fa stb. szükség
leteinek készítését is, de ebben egyelőre akadályoz a helyiség szűkös 
volta és a kereskedelmi kormánytól nyerendő' néhány famegmun
káló gép késlekedése.

Az iskolai oktatásnál mindjobban kezd tért hódítani a termé
szetes tárgyak után- való rajzoltatás és távlati képek rajzolása.

Ez irányzat megvalósítására az iskolák megfelelő — a termé
szetes tárgyakat hűen utánzó — .rajzmintákkal, eszközökkel szere
lik fel rajztermeiket. Tanszerkereskedőink szép haszonhoz jutnak 
e réven s ha még magyar volna az árújok! legfeljebb a deszkája az. 
Többször kapok mintául egyes tárgyakat tanszerkereskedőktől, 
melyeknek eredete — amint a kereskedő; őszintén bevallja — bizony 
a Duna forrása táján van..

Ilyen rajzminták is készülnek a foglalkoztatóban puhafából 
és hársfából egyaránt. Valamennyi készítményünk kiállja a ver
senyt bármely külföldi vagy hazai gyártmánynyal, az ára pedig 
amazonénál 50—80%-kal olcsóbb. Pl., míg egy gazdasági eszköz
gyűjtemény egyik kereskedőinél 45—50 K,. a másiknál 60 korona, 
ezzel szemben nálunk ugyanaz a gyűjtemény 22 K 50 fillérért kap
ható.

Célszerű munkanem megválasztásával tehát az életben cél, 
baszom nélkül tengődő' falra gúnytáblái ez imtéménybem művelik* a 
magyar ipart, megkeresik a kenyerüket, továbbá megtanulnak írni, 
olvasni és megtanulnak az emberekhez hasonlóvá lenni. Az én né
máim szeptember óta megtanulták már az összes kis betűket írni és 
tudnak körülbelül 60 szót megértve írni és utánjelelni, naponkint 
egy órában tanítva.

S ezt az egy órát a 13 évestől kezdve- a 31 éves legényig alig 
várják. Mennyire örülnek, mikor jön egy-egy űj szó' s azt leírhatják 
más emberekhez hasonlóan papirra, irónnal.

Ilyen irányú intézmény nemcsak a koros siketnémáknak, de 
még a gyenge- tehetségű tanköteleseknek is célszerű volna. Hány nö
vendék van olyan, aki kerékkötője a- haladhatásnak, átka az osz
tálynak, mert nincs tehetsége a kiejtéshez. A Végeredmény 4—8 évi 
tanításuknál az, hogy elraboltak a tehetségesektől 80% időt s a 
saját tudásuk egy jobb tehetségeshez képest alig 10%. Az ilyenek 
a foglalkoztatóban kényelmesen elérnék azt a szellemi fokot 3—5 
év alatt az írásos-beszéd tanításával, amellett gyakorolnák magukat
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célszerű foglalkozásban, amely munkájukkal legalább a fél ellátá
sukat megkeresnék.

I tt kidomborodik a foglalkoztatónak egy másik gyakorlati 
előnye, az, hogy olcsó, még a kezdetén is igen olcsó. Bizonyítom ezt 
az eddig elé-rt eredmény nyel.

A raktári könyvünk szerint júl. 1-től nov. 30-ig eladatott 2011 
korona értékű készítmény, raktári készlet 2420* korona értékű, tehát 
összesen 5 hónap alatt 4431 korona értékűr árút produkáltunk, ami 
a növendékek fentartásáboz bőségesen elég volna,, ha a 2000 koronát 
meghaladó szerszám, bútor, anyag stb. beszerzését nem vemmők te
kintetbe, mely kiadás hova-tovább csökkenni fog a bevétel előnyére. 

Tájékozásul ide iktatom első megjelent, kis árjegyzékünket: • 
A tanulatlan siketnémák ipari foglalkoztatója a vallás- és köz- 

oktatásügyi kormány jóváhagyásával és támogtásával azt tűzte ki 
különösebb céljául, hogy olcsó tan- és szemléltetö-eszközök készí
tésével módot nyújtson minden hazai iskolának arra, hogy meglévő 
készleteit jutányos áron kiegészíthesse vagy új beszerzéseit — az 
oktatás színvonalának emelése végett eszközölhesse.

E véghői az alábi árjegyzék szolgáljon tájékoztatásul:
I. Gazdasági eszközök gyűjteménye 30 tárgy 22 K 50 f. 2. 

Mértani testek 5X10 cm-es nagyságban 30 f. 3. Mértani testek 
7X14 cm-es nagyságban 50» f. 4. Mértani testek 30X42 cm-es nagy
ságban 5 EL 5. Számológép», golyókkal 9 E . 6. Villamos csengő áll
ványon teljes szereléssel 6 E. 7.. Kémlőcső állvány 80 f. 8. Álló, 
mozgó csiga darabonkint 50 f. 9. Tizedes mérleg minta 4 K 50' f. 
10. Majz.-mimták,. puha fából (Kemény fából 20%-kal drágább):

Támasztó létra, állványon 1 K 50' f. Kézi létra 50 f. Asztal 
1 E  50 f. X lábú asztal 1 E  50 f. Szék 1 E . Magyar szék 1 E . Lóca 
1 E . Vizes pad 1 E . Mosóteknó. 1 E . Malteros láda 80 f. Dézsa 1 K. 
Talicska 80 f. Szivattyús kút 2 K. Gémes kút 2 K 40 f. Kerekes 
kút 2 K. Kapu 1 K. Házikó 1 K 80 f. Kutya-ház 1 K 20 f. 
Templom, torony 2 I i  50 f. Kerék 2 K. Köszörű, állványnyal 2 K. 
Kocsi sorompó 1 K 50 f. Madárház 1 K stb., stb.

A szállítási és csomagolási díj az árakban benfoglaltatik.
Komára Mihály.

Költők a siketségről.

A siketség testi fogyatkozás, szervi hiba, érzékhiány. Termé
szetes következménye, véle járója a némaság. Emberi hibákkal, 
gyarlóságokkal a képző- és szőművészet is foglalkozik. A költő 
gyakran a szatira, az irónia vagy a humor hangján szól ezekről.

A szatira kigúnyolja a hibákat. A szerencsétlenségből gúnyt 
űzni azonban nemcsak etika-ellenes, hanem: művészietlen is. Leg
feljebb akkor engedhető meg, ha az ilyen fogyatkozásokban szen
vedő konokul maga okozta baját, vagy azt nevetséges módon lep
lezni vagy szépíteni erőlködik vagy hasznot akar belőle húzni.
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A szatírának az az etikai és egyúttal művészi feladata, hogy 
erkölcsi hibákat ostorozzon, abból a célból, hogy javítson. A gúny
vers rendesen hanyatló (dekadens) korszakban dívó műfaj, mikor 
— Horatius szerint — nehéz szatírát nem írni.

Az irónia célzata rokon a szatíráéval.. Hibákat, fogyatkozáso
kat előnyöknek és erényeknek tüntet fel, nem azért, hogy leplezze 
és népszerűsítse, hanem bogy annál jobban kiemelje.

A humor használja néha. a. szatíra és irónia szelid eszközeit. 
De nem azért, hogy gúnyoljon, ostorozzon és büntessen, hanem hogy 
vigasztaljon és engeszteljen, hogy mentegessen és enyhítsen.

Emberi hibák feltüntetésével foglalkozik még a komikum, a 
karrikatura, a paródia, a travesztia, a szárkázmus stb. Ezenkívül 
pedig a költészet, az irodalom, minden melléktekintet nélkül, túlzás, 
szépítés stb. nélkül, a maguk valóságában is, tárgyilagosan és élet
híven rajzolja az emberi hibákat, mint a reális emberi élettől elvál- 
hatatlan motívumokat és jelenségeket. Ezt teszi a művészi realiz
mus. Az idealizmus hibák nélkül törekszik az életet bemutatni. A. 
naturalizmus, verizmus, materializmus stb. pedig célzatosan hal
mozza, túlozza az emberi hibákat és ezzel szintén meghamisítja a 
való élet képét.

Ez a rövid bevezetés nem akar szépészeti vagy poétikai érte
kezés lenni. Csak rá akartam mutatni, miféle szempontokból és 
célzatokkal említheti a költészet, az irodalom a siketnémaságot. A 
tudományos, a filantropikus vagy egyéb társadalmi célokból való 
tárgyalás itt természetesen nem jön tekintetbe.

Újabb időben feljegyzem magamnak, ha sokoldalú költői ol
vasmányaim közben a siketnémaság megemlítésére akadok. E fel
jegyzésekből időnkint szemelvényeket közlök a t. szerkesztőség szi
ves engedelméből, rendszerint a magam, e célra hevenyészett for
dításában.

Hans Sachs, a nürnbergi mesterdalnok iratai közt (Geistliche 
u. vveltliche Lieder, G-oedeke kiadása, V. I. 13.) található ez az 
epigram:

Alfonz királytól egy gróf kérdi:
Férj s nő közt van-e békeség?

Alfonz szól: Ha siket a férfi,
S egészen vak a feleség.

Sebastian Scheffer, Poemata, 1572., 136. 1. és Melander, Joci 
atque seria, 1603, 489. sz. van e latin disztichon:

Hogyha a férfiúnak füle nincs, 
s szeme nincsen a nőnek:

A házasságot baj, panasz elkerülik.

Nicolaus Reúsner, Aureolorum emblematum liber singularis, 
Argentorati, 1591. Latin epigram. (Tranquillitas conjugii.) 

Boldogság és béke van akkor a hitvesi frigyben,
Hogyha a férj siket és hogyha vak a feleség.
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Nemet: Deliciae poetarum germanorum, 1612., V. 776. 1. 
Az asszony vak, a férj siket:
Színboldog frigy csak így lehet.

A. Popé, Poeticái works, Edinbourgh, 435. 1. (angol).
On certain lady of court.

(Egy bizonyos udvari hölgyről: Miss Henrietté Howard).
Szokatlan szép dolgot mesélek

— Irigység, hallgass egy kicsit —
Egy asszonyról, ki nemes lélek,

Okos, barátságos, szelíd.

A szíve jó, nincs szenvedélye,
Nincs benne gőg, se léhaság,

Szépen vegyül derült kedélye 
S érzelmes szende mélaság.

S hibája nincs? Irigység kérdi.
Yan egy, tagadni nem lehet.

Egész világ bármint dicséri:
A nő nem hall, a nő siket.

Gr. E. Lessing.
Das Muster dér Éhen.

(A házasságok mintája.)
Egy ritka példát mondok nektek,

Majd bámul rajta a világ.
Házasfelek csak veszekednek —

Hiszik, de ez a hit fonák.

Láttam a házasság mintáját:
Csendes, mint nyári éjszaka.

Nem félek, hogy azok, kik látják,
Meghazudtolnak valaha.

Pedig az asszony nem volt angyal,
S a férje: nem volt az se szent.

Hibájuk volt nékik bizonynyal —
Hibától ember egy se ment.

De hogyha gúnyolódó kérdi:
Ilyen csoda hogyan lehet?

A válaszomból majd megérti:
Yak volt a nő, a férj siket.

(Y. ö. E. Ivöhler, kleinere Schriften, III. 89. 1.)
Herrmann Antal dr.
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IRODALOM.
A siketnémák zsebnaptára. (Szakférfiak és siketnémák közre

működésével szerkesztik: Györgyfy Ákos és Szentgyörgyi Gusztáv 
siketnéma-intézeti tanárok, Vác. Ára 1 korona 20 fillér. A szerk.) 
(Sj.) A zsebnaptár az első nyomtatott könyv, amely a siketek 
életviszonyaihoz alkalmaztatva, s így kizárólag nekik íródott. Tehát 
azzal a céllal adatik a siket kezébe, hogy saját életviszonyaiban raj
tunk kívül tanácsadót nyerjen benne.

Ez a cél előttem a legértékesebb s eliez a célhoz mérvén nézem 
már a III. évfolyamát; ezzel a céllal vártam már az elsőt is.

Érdeme e naptárnak mindenekelőtt az, hogy jött, hogy itt van 
s amint azt a siketek kezében látom, szeretik is. Ehhez az érdemhez 
mit tegyek hozzá én, hiszen akiknek szánva van, azok mondják a leg
jobb birálatot akkor, amikor szeretve forgatják, olvassák.

Minden költő akkor válik költővé igazán, ha a nép ajkára 
veszi nótáját, dalát; A könyvíró akkor igazi iró,. ha könyvét a 
könyvtárak nem fényes tisztaságban tartják, hanem ha a lapokon 
meglátszik az olvasás, a használás nyomat

A naptárszerkesztő munkájára is a kelendőség a legjobb 
kritika!

A siketek naptárára szerény nézetem szerint a kellemes kritika 
mellett illik még valami! És ez a valami: a kivánalom. Kívánság 
az, hogy a naptárban foglalt cikkek, közlemények soh‘ se igyekez
zenek másnak szólni, mint éppen a siketeknek. Mert ha a három év
folyam minden közleményét stílusbeli magasság szerint mérem 
össze a siketek átlaga szellemi szintájával, akkor kételkednem lehet 
abban, hogy e közleményeket haszonnal olvasgathatták.

A siketek értelmi életét mi alapozzuk meg az intézetekben s 
a nagyobb ipari központokon kívül állók tovább haladására a szel
lemieket véve tekintetbe, alig gondolhatunk. Látjuk a körülöttünk 
élők egész szellemi nívóját emelkedni, különösen, a nyomdászokét, 
de ezzel a kellemes tapasztalással ritkán találkozunk más ipari 
pályán élőknél.

Éppen azért nyugton állíthatom, hogy a nagy átlag előtt a 
naptár cikkei csak kevéssé lesznek hasznosak, használhatók!

A stílusbeli emelkedettség ebben a naptárban is helyén van, 
de oly emelkedettség, amilyent tapasztalunk, a siketek javarésze 
előtt, holt anyag. Éppen azért ajánlatos volna egyszerűbb előadási 
formák használata. Nem adnék a siketnek, különösem az intelli
gensebbeknek holmi vitára jogosító cikket sem, mert könnyen úgy 
találkozunk velük, mint módszerekről tereferélőkkel, ami egyáltalá
ban nem megy a mi javunkra, különösen akkor, ha a siket a tollat 
forgatni szereti és akarja.. A túltengő becsvágy a siketnél ragályos 
betegség, Ne vitára késztető cikket adjunk neki, hanem tanácsot 
az önművelődésre, a munkára, a munka értékelésére s az élet sok 
apró-cseprő bajára nézve.

A' földműveseknek szánt kalendáriumot nézzük csak! Minden



1. szám. ÍIAOTAB SIEETWÉHÁ-OKTATÁS. 11

életviszonyukra van benne eset, tanács, utasítás, egy egész év képe. 
van benne; a siketek naptárába is ilyenek illemének.

Azonkívül apró elbeszélések, adomák, tréfák, amik élvezetessé 
teszik azt s amik érthetők is a nagy átlag előtt. Azt hiszem, hogy a 
104. lapon olvasható „Szellemi gyöngyök“ közlését a szerkesztők 
csak azzal tudják indokolni, hogy azokat a snk. pátronusa írta. Gya
korlati tanácsok, utasítások kellenek nekik éá hozzájuk mérve — 
minden!

Ha ezekkel megbővülne, már is nagyobb haszon'volna a nap
tár minden betűjében, sorában! (A 33. lapra egy téves adat csúszott: 
a snk. intézeteiben a .magánvizsga díja nem 20, hanem 50 korona. 
Kimaradt a naptárból a) az I., II. évf. állandóan használható közle
ményeire való utalás, b) a tartalomjegyzék, c) a jegyzetekre való 
rész. A szerit.) . ..

Az „Adatok Horvát- és Szlavonország iskolaiigyéneit törté
netéhez a legrégibb időktől a mai napig“ című műnek nemrég jelent 
meg az utolsó (ötödik) kötete Zágrábban. A tanügyi és tudományos 
folyóiratok, valamint a napilapok elismeréssel emlékeznek meg a 
horvátok e művéről, melynek mindegyik kötete kb. 1200 oldalra 
terjed. Az I.. az 1835., a II. -az. 1869., a III. az 188-8. évvel zárul, 
inig a IV. és V. kötetek a jelenkor iskolaügyét tárgyalják. A mű 
nemcsak a népiskolákat mutatja he, hanem az egész, tanügyet. Az 
adatok eredeti kútforrások alapján, tárgyilagosan írattak. A gaz
dagon illusztrált műben megtaláljuk a-z érdemes tanügyi férfiak 
életrajzát is. Hogy lássuk az adatok elrendezését, felsoroljuk az V. 
kötet főbb fejezeteit. Az 1888. iskolai törvény; a végrehajtására vo
natkozó fontosabb rendeletek. Óvodák, elemi nép-, ismétlő- és pol
gári iskolák; menházak, javító, intézetek, siketnémák és vakok inté
zetei. Tanítóképzők, különféle szakiskolák (gazdasági, gyümölesé- 
szeti, erdészeti, tengerészeti, bábaképző, fiú és női iparisoklák, ke
reskedelmi iskolák stb.) Gimnáziumok, reál-iskolák, líceumok és 
papi szemináriumok stb. Irodalmi társulatok munkálkodása.. Tam 
ügyi folyóiratok.. — Mindezek időrendben csoportosítva találhatók. 
Ez a mű valóságos enciklopédiája nemcsak a bűnügynek, hanem Hor
vátország egész kulturális állapotának és így nemcsak a pedagógu
sok, de más körök érdeklődésére is számot tarthat. Az első kiadás 
már elfogyott, most a második kerül nyomás alá. — Cuvaj Antal 
kir. tanácsos, országos tanfelügyelő 25 éves munkájának eredménye 
ez a mű, melyre nemcsak ő maga, de. a horvátok is méltán büszkék 
lehetnek. A mű az Államnyomdában készült;, a kormány kiadása; 
egy kötet ára 16 K. (Zágráb.) Josip Medved. .

Gyermektanulmányi könyvtár. 1. sz... Nóyrády László dr.: A gyer
mek és a játék. Kiadja a Magyar Gyermekt-anulmányi Társaság: Buda
pest, 1912. Ara 5' K. A megrendeléseket legeélszerűbb a könyvtár szer
kesztőjéhez, dr. Nógrády László tanárhoz küldeni (Budapest. X., Tiszt
viselőtelep', I)i"iej-n. 1.) Ismertetni fogjuk.

A Gyermektanulmányi Múzeum (Nyitva: hétfőn), szerdán és pén
teken d. e. 10—i  és d. u. 4—8 éráig) irodalmi vállalatot indított, begy 
gyűjteményeinek' tudományos feldolgozását ismertté' tegye. Ezen válla
latban oly dolgozatok fognak megjelenni, amelyek a magyar gyermek
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testi és szellemi fejlődésére vonatkozó adatokat, valamint ösztönszerű és 
művészi alkotásainak irodalmi feldolgozásait fogják tartalmazni. Most 
jelent meg az első füzet „A Gyermektanulmányi Múzeum gyűjteményei
nek leírása“ címen, mely a M. történetét, feladatát, gyűjteményeinek 
ismertetését tartalmazza.; A négy képpel díszített füzetet Ballai Károly 
titkár állította össze és a külföldi érdeklődésre való tekintettel fran
ciára is lefordíttatott, A füzet ára 80 f. Kapható Ranschburg Gusztáv 
könyvkereskedőnél, Budapest IV., Ferenciek-tere.

VEGYESEK.
Olvasóinknak, munkatársainknak áldást hozó új esztendői kívá

nunk!
*

A tag- és lapdíjak küldésénél az utalványok egyesületünk pénz
tárosának nevére címzendők!

*
Az 1913. évi állami költségvetést a képviselőház dec. 11-iki és 

13-iki ülésén tárgyalta és azt változtatás nélkül elfogadta.
Kammerer Ernő előadó: Ami a gyógypedagógiai intézeteket illeti, 

-7- szám szerint van 17 — (? Sz.) 280.000 K többletből végrehajtja a 
költségvetés a státusrendezést, új állásokat szervez, a budapesti siket- 
néma iskola mellé internátust létesít és a nem állami ilynemű intézetek 
segélyezésére 121.000 K-val nagyobb összeget fordít, mint eddig. Kis 
költséggel e téren valóban mintaszerű eredményeket értünk el és mond
hatom, hogy a külföld jobban méltányolja az itt elérteket, mint magunk, 
kiknek mindezek szemeink előtt állnak.

Giesswein Sándor annak az óhajtásának adott kifejezést, hogy 
25 évi működés után szállítsák le a tanárok heti óráinak a számát.

Mártonffy Márton ajánlotta, hogy az 1914. évi költségvetésben 
a megharmadolás teljessé legyen, továbbá, hogy a tanár a hatodik és he
tedik korpótlékot is megkapja.

Farkas Pál azt fejtegette, hogy hazánkban a kultúra és munká
sainak működése nem részesül abban az általános szeretetben és komoly 
megbecsülésben, mely feltétlenül szükséges volna.

Gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter a két korpót
lékra vonatkozóan kijelentette, hogy tekintettel a tanárok szolgálati ide
jének, meghosszabbítására, a maga részéről a legnagyobb készséggel fog 
e tekintetben a pénzügyminiszter úrral érintkezésbe lépni.;

*
Miniszteri elismerés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Góts 

Ottónak, a siketnémák kecskeméti intézete tanárának a : növendékek ön
képzése terén kifejtett érdemeinek méltánylásául elismerését fejezte ki. 
Gratulálunk.

A VKM. Kunsch Ferenc kartársunkat állásában végleg megerő
sítette.

Dr. Tóth István miniszteri s. titkár úr nov. 23-án meglátogatta 
a snk. váci foglalkoztatóját és úgy nyilatkozott, hogy az eddig- elért ered
mény és haladás nem várt módon meglepte őt.

Tankönyv-engedélyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
150.693—1912. számú rendeletével a siketnéma-intézetek és iskolák szá
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mára tankönyvül engedélyezte Leit Józsefnek a siket némák kecskeméti 
intézete tanárának „Történelem a siketnéma-intézetek VII., VIII. osz
tálya számára“ című könyvét. Midőn Lett József kartársunknak sikeré
hez szívből gratulálunk, nem mulaszthatjuk el, hogy örömünket ne fe
jezzük ki e mű megjelenésén, mert ez lesz az első tanköny a siketnéma- 
oktatásügy terén, amelyet a miniszter úr elfogadott és használatra aján
lott az intézeteknek. A munka most sajtó alatt van s a napokban fog 
megjelenni. A miniszter úr a munka megírásáért 200 korona tisztelet
díjat utalványozott és a kiadási jogot a szerzőnek hagyta fenn. Ezt az 
eljárást helyesnek tartjuk, mert ezzel szabad teret nyit a tankönyv
irodalom terén a jogos versenynek. Vajha Lett József kartársunk pél
dája buzdításul hatna kartársainkra,: hogy tankönyv-irodalmunk, mely 
téren eddig igen kevés munkásság mutatható fel, lendületet nyerne és 
felvirágozna. A tankönyvet megjelenése után bővebben fogjuk ismer
tetni.

A szaktanács dee. 14-iki gyűlésének tárgyai: 1. A kinevezésekre 
vonatkozó javaslat. 2. A tanítási kötelezettségre vonatkozó törvényjavas
lat. 3. A szaktanácsi szabályzat módosítása. .4/ Az egységes szervezeti 
szabályzat módosítása. 5. Gyógypedagógiai enciklopédia kiadására javas
lat. 0. A snk. debreceni intézete tantestületének jegyzőkönyve. 7. Zádor 
Endre tanulmányúti jelentése. 8. A feministák egyesületének az abnor- 
mis leány-növendékek női felügyelet alá helyezésé iránti kérelme,

Kongresszusunk végrehajtó-bizottsága dec. 19-iki zárógyűlésén el
határozta, hogy működéséről körlevélben számol bé a tanári testüle
teknek.

Cházár-ereklye. A „Gömöri Újság“ 1912. évi dee. 8-iki számából 
olvassuk, hogy Cházár Andrásnak, a siketnémák váci országos intézete 
kezdeményezőjének alsó fogsora a rozsnyói múzeumban van elhelyezve. 
Ez a híradás eszünkbe juttatja azt, hogy 1902-ben, midőn a váci sn.- 
intézet a 100 éves fennállását készült megünnepelni, tervbe vette azt is, 
hogy Cházár Andrásnak hamvait a jólészi Parnasszus sírboltjából eset
leg Vácra szállítja és a méltó kegyeletnyilvánítás fénye és melege mel
lett emlékezeti feltámadást rendez a nagy humanistának, a váci siket- 
néma-intézet kezdeményezőjének. Ám a terv nem lett több a tervnél, 
mert a hely szinére utazott kutatók (Nécsey János és több váci tanár) 
a jólészi parnasszus sírboltját már beomolva találták, a Cházár tetemé
nek pedig csak híre volt már meg, de hamva nem volt megtalálható.' 
Cházár Andrásnak egyik életrajz-írója: Gácsér József mondja, hogy 
Cházár nemcsak életében, de halála után is ördöngős hírében állott. A 
babonás nép még a sírboltját is görbe szemmel nézte. Mikor pedig idő
vel a sírbolt ajtója elkorhadt már, a vakmerő bátorságra kapott babonás 
nép behatolt a halott sírboltjába és az egykor félelmetes fej koponyájával 
nemtelen, duhaj játékot űzött s szerte hányta a nemes lélek testének 
hamvait. — Azt írja most a Gömöri Újság, hogy Baumgarten és Ecsedy 
gazdatisztek 1857-ben megtalálták a jólészi Parnasszus sírboltjában, a 
Cházár koporsójában ennek alsó fogsorát, melyre vonatkozólag gróf 
Andrássy Dénes ugyanakkor irta volt fel a megtalálás körülményeit. 
Most ezt az ereklyét Sulyovszky István kir. tanácsos, uradalmi kor
mányzó a rozsnyói múzeumnak juttatta. B. S.

Kabarét, jelmezestélyt rendez a „Cházár András- Orsz. Snéma 
Otthon“ f. hó 18-án este 9 órakor Budapesten, az „Erzsébet“-díszterem- 
ben (VII., Erzsébet-körút 27.). 16 snéma leány balettot is fog táncolni. 
Családjegy 5, személyjegy 2 K (a pénztárnál 5Ö f-rel több): Az Otthon 
irodája: VIII., Szigetvári-u. 22., I.
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Siketnémák karácsonya. A váci, "kecskeméti, egri és ungvári intézet 
növendékei pásztorjátékot mutattak be. Ungvári volt. élőkép, vonósnégyes 
és tréfás jelenet is. — Budapesten verset, párbeszédet mondtak. I tt  — 
az .ajándékon kívül — a legtöbb gyermek cipő- és ruhafélét is kapott. ■—- 
Szegeden most is a tanítónőképző növendékei rendezték a karácsonyfa-ün
nepet. Jászai Géza ¡e, püspök beszédet mondott. -—• A Oházár András 
Orsz. Siketnéma Otthon karácsonyestélyén tombola is volt. — A. Magyar 
Siketnéma-Kör Szilveszter-estélyt tartott; volt szin ¡előadás, tombola 
és tánc..

Felszabadult leány iparos-tanoncok, A siketnémák kecskeméti 
varróiskolájának szép ünnepélye volt 1912. december hó 1-én, amikor a 
varróm ¡¡hely négy .első tanonca felszabadult. A varróműhely 1909. de
cember 1-én nyílt meg s most károm évi működése után szabadította fel 
első tanulóit, akik közül kettő mint segéd továbbra is az intézetben ma
radt,. kettő pedig szüleihez ment, hogy otthon önállólag keresse kenyerét.

A belga siketnéma-oktatás állapota eléggé hátramaradott. A leg
több intézetbe 3. évük betöltése után veszik fel a gyermekeket, akik 
18—1.9 éves korukig, sőt tovább is ott maradnak. E bosszú tanulási idő 
dacára .a növendékeknek alig 1/io-e képes pl. egy rendesebb levél megírá
sára. 'Oka ennek egyebek között a tanítószemélyzet szakképesítésének 
hiánya. Sőt sokan még az elemi iskolákban való tanításra sincsenek 
képesítve, összhangzó munkáról így tehát szó sem lehet; mindenki saját 
módszere és képességeihez mérten dolgozik. Gyűléseket, ahol a tanítás 
ügyei szóba kerülnének, egyáltalában nem tartanak. Míg az .elemi isko
lákban évente csak egyszer, vagy kétszer van új felvétel, addig a síik. 
intézeteiben bármikor — .évközben is — vehetők fel új tanulók. Sok 
intézet csak az üzleti célt tartja, szem előtt. Valósággal vadásznak az 
államtól eltartott gyermekekre az évi 600. frank eltartási díjért. Gyako
riak a hallónémák, kik rövid idő alatt tanulják meg a beszédet. Az ilye
neket azonban nem bocsátják el, hogy őket ünnepi alkalmakkor bemutat
hassák és a közönség bámulatát felkeltsék a nagyszerű .eredmény fölött, 
Természetes, hogy ezzel -csak ártanak a siketnémáknak.

Az intézetek ellenőrzése a kormány részéről úgyszólván semmitérő. 
A biztosok mindenkor csodálkozásukat fejezik ki az elért eredmény fö
lött, de képtelenek megítélni az oktatás nehézségeit, mert éppenséggel 
nem értenek hozzá. Az egyes iparágakban. való oktatás azonban jó, sőt 
néhol kitűnő. (Eos)

A „phanoluminator“. Nem régen jött híre az „optophon“-nak, 
mely a vakokat képessé teszi a fényhatásoknak a füllel való észreveyé- 
sére, A „Kevue“ most a phánoluminatorról számol be, mely a siketeknek 
lehetővé teszi bizonyos hanghatásoknak a szemmel való észrevevését. 
Ez az eszköz egy tomszki orosznak, P.ost Sándornak a találmánya s nem 
egyéb, mint egy hanghullám-analyzátor, mely által az egyes hangok kü
lönféle fényjelenségeket váltanak ld, (Sok ilyen .találmányról olvastunk 
már! Gyakorlati hasznavehetőségükrő] azonban hallgat a krónika. 
A szerit..) .(Bű. f. Taubstbldg.) Sz—sz.

Gyermektanulmányi kongresszus és kiáll i tűs. A Magyar Gyer
mektanulmányi Társaság 10 .éves fennállásának alkalmából 1913, már«. 
17—18. napjain országos gyermektanulmányi kongresszust tart és azzal 
kapcsolatosan kiállítást rendez. A kongresszus előkészítő bizottsága a 
kongresszus tárgyalandó tételei gyanánt ,a következőket állapította meg: 
A) Főtételek. I. Gyermektanulmány és pedagógia. II, Gy.-tanulm. és or
vosi tudomány, III, Gy.-tanulm. és igazságszolgáltatás, IV. Gy.-tan.ulm. 
és gyermekvédelem. B) Szakszerű tételek. I. A g y .  egyénisége és az



■1. szám. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 15

egyéni nevelés. 1. Az egyéni oktatás rendszerei az iskolában. 2: E. jel
lemlapok az iskolában. 3. A tanulók osztályozása. 4. A t. orvosi vizsgá
lata. 5. A kisegítő iskolák. 6. Az ideges gyermekek iskolái. II. Az alkotó 
munka az iskolai nevelésben és oktatásban. 1. Az a. m. pszihológiája. 2. 
Az a. m. és a társadalom. 3. Az a. m. oktatástana. 4. A kisdedek alaki 
foglalkoztatása. III. A gyermekek erkölcsi világa. 1. A gy. erkölcsi élete.- 
2. Gy.-tanulm. és gy.-irodalom. 3. A gy. erkölcsi elzüllésének okai: a) 
Élettani és lélektani szempontból; b) Az elzüllés külső okai. 0) Demon
strációk. Lélektani kísérleteknek, a kiállítás anyagának bemutatásai és 
magyarázatai. D) A kiállítás. A megvitatott kérdések egy részét a gy.- 
tanulm.-i kiállítás világítja meg, mely a következő csoportokra oszlik: 
1. Pszihológiai eszközkiállítás. 2. A tanulók orvosi vizsgálatára szolgáló 
eszközök kiállítása. 3. Az alkotó munka alkalmazása a kisded óvodában 
és :az iskolában. A kiállítás eme, csoportjának teljessé tétele céljából 1. 
felkérjük hazánk pedagógusait, hogy akik az alkotó munkát a nevelő- 
oktatásban alkalmazzák, annak eredményeiből 3—4 legjellemzőbb tár
gyat, rajzot, agyagalkotást, famunkát vagy egyéb anyagból készült gyer
mekmunkát beküldeni szíveskedjenek. (Nem a rendes rajztanítás, kézi
munka (szlöjd) oktatás eredményeiről van szó, hanem arról, hogy a gyer
mekek kézügyességét hogyan használják fel az ©(gyes tantárgyak taní
tásánál. Pl. a „Beekő vára“ című olvasmány tárgyalása után a gyer
mekekkel lerajzoltatjuk, hogyan képzelik el azt a jelenetet, mikor Stibor 
vajda Beckőt ledobatja a sziklatetőről, vagy agyagból megcsináltatjuk 
a Vág felett meredeken emelkedő várat. Az alkotó munka alatt tehát a 
gyermekeknek bármely tárgy keretében való teljesn önálló tevékenysé
gét értjük:.) 2. Külön kiemeljük a női kézimunkának azt az újabb irá
nyát, mely szerint azt nem a mintakönyvek lélektelen sablonjai után 
tanítják, hanem a tanuló önálló tervelésének engednek teret s csak a 
célt tűzik ki, esetleg a motívumot adják meg s végül a kész tervek ki
dolgozására nyernek a tanulók csupán a technikai kivitelre vonatkozó 
Utasításokat. 3. Minden tárgyhoz a készítő nevét, életkorát, iskolafajt, 
osztályt s a beküldő nevét, állását s lakhelyét feltűntető cédula erősí
tendő, továbbá az illető pedagógus rövid leírása, melyben eljárását is
merteti. (Mióta foglalkozik e kérdéssel; a foglalkozás (alkalmazás) mód
szeres leírása; kitől látta, kitől vagy h.ol szerezte az ösztönzést reája? 
Mik a tapasztalatai?) 4. A tárgyak megfelelően -csomagolva legkésőbb 
1913. február hó 10-ig Ballai Károly titkár címén a Gy. M.-ba Buda
pest, VIII., Mária Terézia-tér 8. küldendők. A címen feltűnően ráírandó 
„kiállításra“. 5. A csomagolás és szállítás költségeit köszönettel meg
térítjük, azonban a tárgyak visszaküldésére nem vállalkozunk. — 4. 
Gyermekirodalom és képeskönyvek kiállítása. 5. A modern nevelő isko
lák bemutatása. A kongresszusi tagsági jelentkezések az előkészítő bi
zottság elnökéhez, Nagy László tanítóképző-intézet! igazgatóhoz Buda
pest, VIII., Üllői-út 16/B. küldendők. Ide intézendők. :a kérdezősködések 
is. Rendes tagsági díj a M. Gy. T. tagjainak 3 K, másoknak 5 K. Ven
dégtagok, akik egy előadási .csoportot hallgatnak meg, 1 K-át fizetnek. 
A tagsági díjak és a kongresszus céljára szánt adományok Perényi Jó
zsef dr. pénztáros címére küldendők, Budapest, VI., Bulyovszlcy-utca 26. 
Kedvezményes lakásra és ellátásra nézve a Magyar Tanítók Turista 
Egyesületének közbenjárását kértük és nyertük meg.

Az -efőMszítő' !bizotésá4i
Poroszországban csökken a sok. száma. 'fo’-O....Iflu-Iu a lakosság

47 -2%-Teál (12,886.108 lélekkel),' míg a snk. száína csak■ '(T010
lélekkel) szaporodott. 1880-ban, 10.000 lakosból 10'2 (11-3 férfi, 9-1 nő),
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1910-ben pedig csak 8-7 (9-4 f., 7-9 n.) volt sn. A snk. összes száma 
1910—ben 34.804 (18.659 f. és 16.145 n.) volt. 1910-ben a legtöbb sn. 
(6686) 40—50 éves volt, 1905-ben pedig a többség' (6489) csak 30—40 
éves volt. 70 évesnél idősebb volt 1905-ben 1062, 1910-ben 1065 sn.

Egyesületünk kiadványai. 1. Lapunk 1—X IV . évfolyama. Az első 
négy évf. ára a 25 K, de ezek csak annak adhatók el, aki az eddigi év
folyamokat mind megveszi.

2—3. Évkönyv 1908. Évkönyv 190:). Tartalma; az egyesület mű
ködése, közgyűlése; értekezések. 1—1 példány 50 fillér. Bélyegekben is 
küldhető.

4. Juan Pablo Bonéi: A betűknek elemeikre való felbontása és a 
némák beszédre való tanításának művészete. Madrid, 1620. Fordította 
Adler Simon. Ára 2 K.

5. Nagy Péter: Fonétizáló állvány és asztalka. (Ismertetését 1. 
M. S. O. 1912. 7. sz. 144. oldal.) 1 drb állvány keményfából 32 II (10 drb 
300 II) * fenyőfából, olajfestésse] v. barnára pácolva 27 II (10 drb 
240 K ); 1 drb asztalka keményfából 54 II (10 drb 490 I I ) ; fenyőfá
ból 42 II (10 drb 360 K). A szállítási díjat és a csomagolást utánvéttel 
a megrendelő fizeti; ez utóbbi önköltségi árban számíttatik és a külde
mény értékének 4—5%-ánál több nem lehet.

6. Záborszky Árpád: Képek a tornatanításfOoz. (Tollrajz.) Egy so
rozat (18 tábla) 15 K.

7. Kegler V . : Adatok a S. T. (). E. 10 éves történetéhez. Ára 25 
fillér. Bélyegekben is küldhető.

*

Figyelembe ajánljuk, hogy a) Stern Ottónak „A mássalhangzók 
(konzonánsok) kifejlesztése a siketnémák I. (artikulációs) osztályában ‘ 
c. műve (fordította Yáradi Zsigmond), melynek közlése most van folya
matban lapunkban: külön lenyomatként is ki fog adatni. Előjegyzéseket 
már most elfogadunk.

b) De l’Épée: „A. siketnémák oktatása methodikus jelek által“ és „A 
siketnémák beszédtanításának művészete“ c. műveinek kiadása előkészí
tés alatt van. E két munkát Szabó Imre, a snk. bpesti áll. intézetének 
hittanára fordította. Előjegyzéseket e két műre is elfogadunk.

Szerkesztői üzenetek. V. M. Z—b. Az adatokra sor kerül. — V. 
Zs. Folytasd! A közgy.-i előadás is jöhet. — Sz. I. Most nem lehetett. 
— N. P. Levelet írok. D. F. ? -— F. I. Várom!

TARTALOM: Az uj nyugdíjtörvény. — A siketnéma-oktatás fejlődése. (Adamcsik 
István.) — A koros siketnémák foglalkoztatója. (Kondra Mihály.) — Költők a 
siketségről. (Herrmann Antal dr.) — Irodalom. — Vegyesek.
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