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A z  a ra n y d ió .
A „Káosz“ középfokú iskolák csoportja választm ányi ülésén a referádák 

ló i  hallo ttuk , hogy a kultuszm iniszter ú r a .középiskolai, tanároknak’ aranydiót 
íg é r t . a karácsonyi ünnepekre. A tan á rság  várja  á m egígért aranyd ió t és mi, 
akik ég és föld között lebegünk, azt hisszük, m éltán bizakodunk abban, hogy a 
nagy diók közé részünkre is fog cgy-egy kisebb fá jta  éli ócska keveredni.

A gond m indig nehéz, de ilyenkor karácsony tá ján  hatványozottabban 
nehezedik ránk, am ikor az ünnepet mi is ünneppé akarjuk te n n i ' családjaink 
számára. T ele 'vagyunk azonban aggódó félelemmel, hogy a dióval való ünne
pelni akarásunk csak szerény óhajtás m arad, dió nélkül pedig oly kevéskénk 
van. hogy az még a hétköznapokra sem elegendő, annál kevésbé gondolhatunk 
sa já t evőnkből a rra , hogy m agunknak és családunknak csak félig-m eddig is bol
dog-. örvendező karácsonyestét szerezhessünk.

A tanárság-m indenkor szerény volt a kéréseiben s most is százszor inkább 
adni szeretne, m in t kérni. \  alaliányszor azonban a kérés nem kellemes szere
pére vállalkozik, Iparkodik igényét hazafias gondolkodásával összeegyeztetni. De 
éppen ez a hazafias gondolkodás vezeti rá  a tanárságo t a rra  az igazságra, hogy 
a jövendő M agyarország fundairientum a csak a jól fizetett tisztviselő, elsősor
ban pedig a tan á r lehet, m in t aki előkészítője annak a gárdának,.am elyik Nágy- 
M agyarország felépítéséhez a köveket majd össze fogja hordani. .Nem lehet 
tehát, a tanárságo t szerénytelenseggel megvádolni, am ikor nem zetm éntő és nem 
zeti é letet megalapozó m unkájáért, a m egélhetés legm inim álisabb felté te le it 
hangoztatja  és kérelmezi, m ár csak azért sem, m ert az úgynevezett „őszirózsás 
forradalom " után, —. melyre különben nem szívesen hivatkozunk, -ü-_a tisztv ise
lők minden kategóriája  előlépett, egyedül a tanárság  nem. Igaz, hogy az 1919- 
hen eszközölt előléptetések visszamenő érvényűek voltak, de stá tusunk  akkor is 
rövidséget szenvedett, m ert pl. a m ár részünkre biztosíto tt két V l-ik  f. o. állás, 
valam int a m inisztertanács határozata folytán m egjelent tiltó  rendelet kö- 
vctkezeseképen, az azóta m egüresedett állások sem töltettek  be és sajnos, m int 
értesülünk, a két IVI.-iik fizetési osztályon kívül, a többi ¡'mis á fás  nem is tö lt
hető be, m inthogy az 1921.— 22. évi kötsógvet.ésl törvény, az ezt megelőző 
.költségvetés 19(5 a! 1 ám helyett mái' csak 160 ái'lás javadalmából go-ndoislködik. 
Ha a legutóbbi 24 rendkívüli kinevezés az 1921— 22. évi költségvetésben fe l
vett állásokat nem terheli, akkor az üres állások betöltését, még várhatjuk, 
ellenkező esetben azonban nem. l l i r  szerin t a mostani kinevezések újonnan 
szervezett „ajándék á llásokéra  tö rtén tek  és az üresen m aradt állásokat nem 
érintik, hírre vonatkozói!ag azonban biztos és megnyugtató értesülésünk «¡limes.*’)

*1 M ár van pozitív  értesülésünk, hogy ez a 24 kinevezés ú jonnan  szervezett 
állásokra tö rtén t! Szerk,
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A nnyi m egállapítható, hogy a 196-ról lö(J-ra csökkent állások száma sze
r in t nemcsak a m egszállott te rü le ten  m aradtak  állásai szülitek meg, hanem 
még néhány olyan állás is töröltetett, amely nyugdíjazás, vagy ¡halálozás 
fo ly tán  ü rü lt meg.

Ez szomorú k ilá tás a jövőre nézve, m ert ha még a term észetes fogyás 
következtéiben felszabadult állások sem tö ltetnek be. új állások pedig nem 
szerveztetnek és tanerő-szükséglet által sem szaporodik a létszámunk, akkor 
könnyen megeshelik, hogy a most 15— 16 évvel biró k artá rsa ink  később érik  
el azt a fizetési fokozatot i t t .  minit amelyet elértek volna, hja e l e m  i iskolánál 
maradnak.

Mit kérjünk  itehát uranydióképen! ( Kórjaik elsősorbon ¿innak a nienioian- 
dumntik a megszívlel ését és kedvező elintézését, melyet a . középfokú iskolák 
csoportja a ,,Ivansz,“ ú tján  illetékes helyre felterjesztett. Ebben a felterjesz
tésben státusunk olyan rendezését kérelmeztük, hagy la. gyógyipiaedagógiai 
tanárok 10%-a a VJ.-dik, a többiek pedig egyformán számarány szerint a 
YlT-iik. Y ll l - ik  és IX -ik  fizetési osatályba soroltassanak.

Ez a kérésünk azonban a karácsonyi diónak csak az egyik gerezdje 
lehet, m ert az általános és folyton felfelé emelkedő dirágiaiság1 a sürgős segélyt 
is involválja. ’

A tavasz-féllel. amikor a „Ivansz,“ , középfokú iskolák csoportja, la tan á r
ság anyagi érdekeinek előbbre vitele ügyében e ljá rt a m inisztérium ban, a 
valuta javulása volt az a beígért mód, amely a tisztviselők megélhetését őszre-, 
t. 1. most az ősz,re — , türhetöbbé tenni ¡hivatva le tt volna. Mi balga gyermek 
módjára számítcíttu-nk! 1000 K fizetés 5000 K-nffk fog megfelelni, minden 
olcsóbb lesz és mi visszaváltoga.tjuk eladott bútordarabjainkat. Ezzel szemben 
mi törtéint? Az, hogy pénzünk értéke a legkisebbre esett, a drágaság a leg
magasabbra szökött és ha tavaly szegények voltunk, most nyomorgóikká lot
tóink, akiket m indenki sajnál, de akiken nem segít senki. Szent meggyőződé
sünk, hogy az akkori ígéret öszinite volt. hiszen azt m u ta tta  egy ideig a korona 
vás-án’ió ereje is. és m i h ittü k , hogy ezt ti tanévet m ár jobb körülmények 
között fogjuk m egnyitni. Csalódtunk, m in t mái' annyiszor! Tudjuk, hogy a 
pénzügyi politika, mely ra jtu n k  segíteni, alkart, jó szándékú volt, de hogy az 
szándék szerint nem sikerülhetett, azt égy gyermekkori visszaemlékezésemmel 
világ-xtihiaitnám meg legjobban. Tél idején feltűn t faihunk végén nagy. sátoros 
kocsijával az árus. H an g já t még nem hallo ttuk , de mi gyermekek m ár messzi
ről m egism ertük az aszalt körtés tó to t. O sintalanságból a kocsi mögé lopódz- 
tuuh, és  a  féket, észrevétlenül becsavartuk. M egnyúlt a „Szürke“ a sáros úton. 
sőt nagyot fújva meg is állt. A mi tótunk jól tudta, honnan fuj a szél, osto
rával sebesen osztotta ránk  az igazságot s u tán a  vígan fo rdu lt a kerék a m á
sik ház elé. .

Tanulságé Félre  a kerékkötőkkel s akkor karácsony estén, a tisztviselő 
családoknál is boldogan zeng m ajd az ének: D ic ső sé g ... b ék e ssé g ...!

Pulin László.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A B lá tte r fü r  Taubstum m enbildung 192.1. 31. évfolyam ában megjelent 

egyes szakcikkek, értekezések és előadások kiivomlatos ismertetése helyett, hely
szűke miiatjt csak a megjelenít, cikkek, füzetek, folyóiratok és könyvek címét kő 
zöljük. Az 1.921. jan u ári sziámbáin H. Lindner. Leipzig. A siketném a-oktatás fon
tosságáról ír. —  Ottó Wiedniei-Neulliöln: A siketnéma álláspontja a jel, hang és 
íráebeszjédlben és ezek egymás közötti vonatkozása a tanításban :— címen foly
tatólagos hosszabb oifcket közöl.



11 — 12. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 3

A februári számban G otth ilf K uli, Z ürich : T örténeti visszapillantás a 
vakok és siketném ák zürichi intézetében 1809— 1.916. címen folytatólagos közle
mény. Wi.lhélm Kohmer. a szóképolvasás . módszeréről értekezik.

A m árciusi számiban Krupp Ariézen: A gépies beszéd a munkaiskolában. 
K. S'ohmeil'iiíg-Stettiili: Az iskiolafilm a siketnéma intézetben és a ídketnéniá.k 
filmje. — F. Güssow: Szám tankönyv a felsőfokon.

Az áprilisi számban Fnainz Ruftieux, E lb e rtfe ld :' A Mikeinémn természetes 
beszédfejlődése a tan ítá s  első évében.

A m ájusi számban. 11. Kocli T ik it :  Veszély fenyegeti-e a német módszert? 
Krnst Emmerig, München: L icentiat Lassoréj', Pedro Ponce de León tanítási 
eredményeinek eddig ism eretlen szemtanújáról ír. Ottó V alte r, V eim ar: A 
beszéd megvilágítása ai'aki Sízempontból. Franz Rittm eier, E r fu r t : A régibb és az 
új a bbszerű munkaiskola.

A júniusi számban G. Fér v e ri: történeti tanulm ány a síketnémák neve
léséről. — Loremz-CkiKsimir-Würzfonjrg: Az olvasókönyv kérdéséhez. Megeléged
hetünk-e? Nem!

P. H irsch -tő l: A siket gyermekekkel való foglalkozásnak lehető legkoráb
ban való megkezdéséről.

A júliusi számban: A siket beszédje és az élet káván a kínai. Pünkösdkor a 
rajnam enti siketném a tanárok  közgyűlésének két előadási tá rg y a :

1. O ktatásunk életforrása. In tu itio  és Analysis. N, Mlenke.
II . Az intézetből k ilépett növendékek szellemi .gyámolítása. Pescbke, Köln. 

V isszapillantás a képírásos módszerre. II. Lindner. Leipzig,
Füzetek. —  Folyóiratuk. — Könyvek.

1. Giaiser Johannus, Schleswig, saját kiadásaiban : Adalékok a siketnémák 
továbbképzéséhez' és szénafcoztafó foglalkoztatásához. 1. A sikeínéma az ókorban 
és a középkorban. 2. M unkanélküliek gyám olítása.

2. A .gyerm ektanulm ányi és gyógyító nevelői fo lyóirat 161. füzetének 
mellékleteként Stiieir orvos prof.-tói: A Psycbopatbia felismerése és kezelése 
gyermekeknél és ifjaknál.

3. F erre ri, Giulio, Disegno storico dell’eduóazione dei, Sordom uti, 3 vol. 
Ivőz. jelentés.

4. Új tankönyv a sikeihnémáik tanítása szolgálatában, Természeti ismeretek 
siketném ák részére. Négy füzetben. V— V ili .  oszt. számára. W eisenfelsi kolle
gák kiadásában.

5. La Pár aula. A beszéd cimű folyóirat a barcelonai városi siketném n 
intézetben, 1918. jan. 1.-óvel m egindult.

6. Bimiért <1 r . : A hallás. A íiidbánta Imink szociális jelentősége, azok elhá
rítása. Weiohert kiadása, Berlin.

7. W ende Gusztáv: A siket néma-ág befolyása a gyermek szellemi és beszéd
beli fejlődésére. — Ez az értekezése a könyvpiacon még nem jelent még.

8. G. Panconcelli-O alzia: K ísérleti Phonetika. (P.)

A tanárképzés Szászországban.
„A szászországi közoktatásügyi minisztérium 1920. április 20-án kelt rendelete 

a siketnémák és nagyothallók nyilvános iskolai tanárainak képzése és vizsgarendje 
tárgyában.

Az alább következő határozmányok és vizsgálati szabályzat a kihirdetés nap
jával lépnek életbe.

Drezden, 1920. április 20.
Kultusz- és közoktatásügyi minisztérium : 

Dr. Seyfert. “



4 MAGYAR S TR EYNÉM A - 0  K TATÁS. 11 — 12. sz.

„A siketnéraaintézeti tanárok képzésére vonatkozó határozmányok.

1.

Az alább közölt „Vizsgálati szabályzat a siketnémaintéáeti tanárok részére“ 
3 §-a*) szerint vizsgálatra csak azon jelöltek bocsájtatnak, akik az előirt előzetes 
tanfolyamot elvégezték.

E tanfolyam elvégzése minden tanárgyakornokra kötelező, aki valamely nyil
vános siketnémaintézetben, vagy nagyothallók iskolájában alkalmaztatik.

A kiképzés, amely elméleti és gyakorlati irányú, általában 5 évig tart.

3.

Az elméleti kiképzés anyaga :
a) Az általános pädagogiai, psychologiai és gyermekpsychologiai ismeretek 

mélyítése.
b) A siketnémák és nagyothallok oktatásügyének történelme, didaktikája és 

methodikája.
c) Psychopathologia, a beszéd psychologjája, phonetika és a beszéd patholo- 

giája a siketnémaügy szempontjából.
d) Bevezetés a jelnyelvbe.
(’) Gyermekvizsgálat. A ! siketnéma, nagyothalló és beszédhibás gyermekre 

vonatkozó önálló vizsgálódásra és megítélésre való képesítés.'

4. , . , ■

A gyakorlati kiképzés anyaga :
a) Hospitálás.
b) Tanítási gyakorlatok végzése.

. . c) A hallási és beszédbeli fogyatkozásban szenvedők kezelése.
■ cl) A szakrajzban és kézügyességben való kiképzés. (Skizzieren und Formen.)

5.

A 3a és 3c alatt, említett szakokból a kiképzés az egvetemen (főiskolán), a 
szakrajzból és kézügyességből valamely akadémián vagy iparművészeti iskolán és a 
többi tárgyakból az intézetben szaktanárok által.

'  6 .

Részletintézkedések eszközlését a minisztérium fenntartja magának.

7.
Az intézeti igazgatók minden iskolai félév végén a tanárgyakornokok kikép

zésének menetéről és állapotáról jelentést tartoznak tenni a minisztériumnak.“
(A vizsga-szabályzatot lapunk s’zük terjedelme miatt nem közölhetjük. Szerk.)

(Blätter f. Tausthldg. 1920. 14— 15. sz.)

y *) 3. §. Vizsgálatra ama tanerők bocsájtatnak, akik rendes tanítói (elemi és közép
iskolai) képesítéssel bírnak és valamely szászországi szakintézetben működó szaktanfolyamon 
resztvettek.'
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Pályaváltoztatás.
A közel m últban egy értékes em berünk különös, körülmények közt hagyta pl 

pályánkat. K i ne, emlékeznék a,z- idősebb kartá rsak  közül Dávid Mihályi',a?
A nagyhangú Máskára, a  kedves jó  cim borára, a derék és m indig szolgálatkész 

k a rtá rsra , a. k ifogyhatatlan, szellemes recitá.torra,' a1 jeles pedagógusra, könyvbirálóru 
stb. ?

E jó emlékek még' a  háború előtti világból valók. Hogy m it te tt, merve j á r t  a  
háború a la tt s azóta, hogy a. ránk  erőszakolt békét szenvedjük,. kevesen tud ják . Sajnos 
lapunk szűk tere nem engedi meg, hogy viselt dolgaival részletesebben foglalkozzunk, 
ügyelőre csak az oláhokkal szemben tan ú s íto tt hazafias m agatartásnak  néhány jellemző 
esetére k ívánunk  rám uta t ni.

M int utóbb besorozott B. osztályú népfölkelő, m in t nélkülözhetetlen a katonai 
szolgálat alól ideiglenesen föl volt mentve. De am ikor lá tta , hogy szövetségesünknek 
iiiit legundokabb ellenségünk: az chili is há tba  tám ad bennünket, önként jelentkezett 
a legkényesebb ős egyúttal- a legveszedelmesebb szolgálatra. M int az I. hadsereg h ír 
szerző osztályának nyomozója k itűnő  szolgálatot, t e t t  a hadseregnek, m elyekért ismé
telten elismerésben volt része. B átorságát, merészségét jellemzi az. hogy m in t pro- 
scribált egyén m ert lejönni K olozsvárra akkor, am ikor o tt m ár. az oláhok voltak az 
igazságosztó u rak . M indnyájan tud tuk , hogy kényes ügyben já r . Az oláhok, íis sej
te tték  ezt s azért m in d já r t jelentkezése alkalm ával lecsípték. Faggatták , va lla tták  
amúgy oláh módra, de csak nem tu d tak  belőle k ivenni egy árva  kukkot se, de azért 
továbbra is fogva ta r to ttá k . Fogalm unk sem volt hová lehetett, am ikor egyszerre 
csak fegyveresen beállít az őrizetére kirendelt s 20 koronával lekcnyerezett katona (író 
egy cédulával, melyben cigare ttá t k ért és egyúttal közölte, hogy le vau ta rtó z ta tv a  s 
Hogy mivel vádolják, pedig luít ő így és amúgy, szóval á rta tlan . Csak természetes, 
hogy az igazgató m ásnapi vallom ása mindenben födte az övét s így M iska bará tnő t: 
elkerülve a fölm agasztaltatást, rövid időre k iszabadult fogságából. ‘

Alikor a, >ikotnémák kolozsvári intézete oláh im périum  alá került, Dávid Buda
pesten tartózkodott. A. fcolsevizmus m ia tt csak hónapok m úlva tu d o tt hazajönni Kolozs
várra, de akkor meg az oláhok nem akarták  őt elism erni. Többszöri furfangos k ísé r
let: u tán  végre mégis sikerü lt előbb szerzett jogait velők elism ertetni és rendszeres 
fizetését k iu ta lta tn i. De alig  hogy ez m egtörié-nt, az oláhok velünk együtt ő t is ú jra  
elcsapták, de csak azért, hogy kél nőtlen ka.clársunk kivételével néhány n ap ra  rá 
régi állásainkba visszahelyezzenek, igaz csak ideiglenes minőségben. D ávid a  vissza
helyezettek közt volt. Az oláhok erősen szám ítottak  sokoldalú tu d ásá ra  és oláh nyelv
ismeretére. G yerm ekkorát és ifjúságának első éveit Bukarestben tö ltö tte  s így alkalm a 
volt az oláh nyelvet jól e lsajátítan i. Beszéli is úgy áz oláh nyelvet, m in t kevés benn
szülött, erdélyi oláh.

M ikor nem sokára újból kenyérlörésre kerü lt a dolog az oláhokkal s az igazgatót 
távozásra  kényszerítették, a többi kartárssa,! együ tt Dávid is le te tte  al kívánt: esküt 
abban a reményben, hogy így m ajd több szolgálato t.tehet a m agyar ügynek.

D ávidot az oláhok a m ár em lített okoknál fogva uz igazgatói állással k ínálták  
meg. ()' annak elfogadását ahhoz a föltételhez kötötte, hogy az  oláh osztályokkal p á r 
huzamosan a m agyar siketném a gyerm ekek részére m agyar osztályokat i s . á llítsanak  
fel. M inthogy erre  az oláhok hajlandók nem voltak. Dávid >Szt. P á lt követve o tthagy ta  
őket az igazgatói állásukkal együtt.

Előbb egy ideig ügynökösködött, m ajd  a  liosszúíalusi polgári iskolához került. 
De i t t  sem volt m aradása. Az oláhok keze i t t  is elérte. De hogy zaklatásaik tó l Végkép 
megszabaduljon, gondolt merészet és nagyot. H iv a ta lt válla lt a bukaresti m. k ir . konzu
látusnál. Hogy m ily szerencsés p á ly á t választo tt ezzel, azt m u ta tja  am a körülmény, 
hogy a in. k ir. külügym iniszter ú r  m ár is irodaigazgatónak . lép tette  elő. D ávidnak 
gra tu lá lunk  a fényes álláshoz, a  konzulátusi h ivata lnak  pedig Dávidhoz. AT P.
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K Ü L Ö N F É L É K .

Titkári hírek. Ezidei őszi választmányi gyűlésünket f. évi szeptember 
24-én Váczon tartottuk meg. Cházár András szobra előtt Borbély Sándor, az ünnepi 
lakomán Deschensky Ferenc tartottak beszédet. Gönczi Gyula 1921. aug. 5-én, 
Derbészné Kreupl Sarolta aug. 13-án vált ki az élők sorából. A választmányi gyű
lésből kifolyólag az elnökség nyomatékosan felhívja a tagok figyelmét a KANSz.-ra 
és az összesség érdekében ajánlja az oda való belépést. Szabady 25 éves szolgála
tát ünnepelte Budapest. Ez évre is kaptunk 5000 korona lapsegélyt az államtól. 
Talán a fővárostól is kapunk annyit. 10.000 korona azonban csak 5 lapszámra elég. 
A hiányzó 10.000 koronát lapdijakban feltétlenül be kell fizetnünk, hogy minden 
hónapban lapot kaphassunk. Ha valaki lelkiismeretlen, az összességnek árt. Az alap
szabálymódosítást Kiug, Plichta és Istenes készítik elő. Akinek erre vonatkozóan 
javaslata volna, juttassa azt Szegedre. Hövényes a Pedagógiai Könyvtárra (P>udapest, 
Vili.. Mária Terézia-tér 8. sz.) hivja fel a tagok figyelmét. A siketnémák tankötele
zettségének törvényjavaslatát Nagy Péter és Schulmann Adolf készítik.

K in ev ezések . A korm ányzó úr öfőm éltósága Berkes János bpesti áll. gyógyped. 
igazgatót a VI. liz. osztályba kinevezte. - A  vall. és közolít. min. a, gyógyped. s tá 
tusba vá következő igazgatókat és tanárokat nevezte k i: V II. f. oszt.-ba:, Szabados Ödön, 
Horváti» Pál, Szabady Géza, NCcsey János, K om ira Mihály, H orváth  A ttila, V alter 
Ferenc,' Hövényes A ntal, Istenes Károly. — V III. f. o.-ba: K rupa Pál, V arsányi Perem;, 
Györgyfy Ákos, F rey  József, Michels Ftllöp, Simon József, Szabó K ároly. — IX. I. o.-ba: 
Mnyer 'Dezső, K unsch Ferenc-, Szép József, U ngerm ann József, Supka K áro ly , Fizárv 
Bódog-. X. f. o.-ba: B ernáth  Is tván t.

A Siketnémák Cházár A ndrás Országos O tthona uov. 6-án ta r to t ta  rendes 
közgyűlését hivatalos helyiségeiben, am ikor is 3 évi m unkálkodásáról számolt be a 
vezetőség-. A gyűlés lefolyása nívós volt. Elnökké újból 1ictnényffy  Károly ta n á r t vá
laszto tták  meg.

Borbély Sándornak ..A némák megszólaltatása, vagyis a siketném ák beszéd
tan ításának  kezdete“ című képes abc-je a  siket-némák I. osztálya részére m ár teljesen 
elfogyott. M intán a  szerzőnek, szegény latéin«;: ember létére, e könyvecske újabb 
kiadásához az anyagi eszközök nem állanak rendelkezésére, a közoktatásügyi korm ány
nak kellene gondoskodnia1, hogy az a  b iiá la tk o r elhangzott javításokkal és pótlások
kal mielőbb második kiadásban megjelenhessek.

Yölker igazgató értekezését „A. siketnémák kiejtési tanításáról1■ — melyet leg
utóbbi közgyűlésünkön olvasott fel a szerző nagy hatás klséretébebn, — a M. S. Ö. 
januári szám ában kezdjük közölni.

Továbbképző kurzus siketnéma; tan áro k  ré s z é re . . .  Berlinben. (Azt gondoltad: 
Budapesten? M ajd i t t  is l e s z . . .  m ár van is: I)r. Kanschburg- Pál egy. ta n á r továbbképző 
előadásokat- ta r t, a. gyógyped. tanárok  részére.) A berlini kurzus programúi j a : 1. A
német nyelv fejlődése. Előadó: R ichter egy. t. 2. A beszéd élettana. Előadó: K atzen- 
schtein egy. tanár. 3. K ísérleti phonetika. Előadó: G utzm ann egy. tan . 4. A. német nyelv 
logikai és g ram m atikai fölépítése. Előadó: W ahle sebleswigi '.igazgató. 5. Beszédhibák, 
Előadó: Gutzmann egy. t. 0. A fül és a legújabb ism eretek a halló-szerv terén. Előadó 
Bever egy. t. 7. Ivét vitai-est az. I. oszt. legújabb reform jai ti illetőleg.

A lipcsei „Lehrerverein“ egy tankönyvet ado tt ki első Osztályosok részére.'M eg
hozatjuk és ism ertetjük.

Hallásvizsgálat: Sonnt-ag B. németnyelvű munka, teljes ú tm uta tást  n y ú jt ezen 
a. téren. Megrendelhető a szerkesztőség ú tján ,

Zolimé, Albertine tollából jelent, meg a „Művészi beszéd és ének alapvonalai“ 
i. m unka. A sn. tanárokat, m in t beszéddel foglalkozókat érdekelni fogja c mű. amely a 
beszédhibákkal is bőven foglalkozik.

A nagyothallók iskolájához: Z. Kiss János, Hajdú és Magyar k a rtá rsak  nevez
te ttek  ki. ‘

Kegler Ferenc sa já t kérelmére a vakok budapesti intézetéhez helyeztetett.
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L eopo ld  R ezső káil-ársunk eljegyezte Mlinkő M argitét, M indkettőjüknek «¡sív 
¡•<'.1 g ratu lálunk. '

Oláli knltúrkép. A siketuéiuak arad i intézetét a  fonnin korm ány megszüntette, 
a temesvári intézetet pedig Foksánba (Őromániábá) helyezte. Ez utóbbi rendelkezés 
ellen — m int a Temesvári H írlap nov. 15-i számában olvassuk — a város közegész
ségügyi bizottsága tiltakozását jelen tette  be. ’Hogy a tiltakozásnak  valamilyen befo- 
lyása,'lenne az ügyre, valószínűleg a bizottság tág ja i sem hiszik. h.

V szeged i in té z e tb e n  szeph 11-én ny ito tták  meg a tanévet; felvétetett az 1.
osztálybal 40 a II.-ba 18, a 111-ba 10, a IV-be 10. az V-be 8, a, VI VTII.osztályba
II növendék; a foglalkoztatóban 13 nyert alkalm azást, s így az, összes növendékek 
száma 110. Vz intézet a  folyó tanévben in te rná tu st n y ito tt1: a  szükséges felszerelése
ket nagy nehézségekkel bár. de sikerü lt megszerezni. -Nagy baj azonban, hogy e célra 
tanterm eket kellett lefoglalni s hogy nincsen betegszoba. Egy nemes em berbarát, dr. 
Milkó Endre, hajlandó le tt volna 1,300.000 korona költséggel sajátjából a  megfelelő 
helyiségekkel az in tézetet kibővíteni, de mire elkészültek a tervek, már* 3 millióba ke
rült volna az építkezés s em ia tt. elm aradt.

Rendes osztályokat vezetnek: Gábor Lajos. Gresz József, ívákonyi Sándor, l.aug 
István. M ilassin Gyula, Nécsey János, P lieh ta  Béla. Selinitzl Gusztáv, Szabados Ödön 
és Török Sándor. A to rn á t és kézügyességet Ábrahám János tanítja,, L áng  Is tván  súlyos 
betegsége m ia tt 3 havi szabadságot kapo tt s most ideiglenesen Ábrahám tan ítja  osztá
lyát. ¡Zengő P éter a  kisegítőhöz osztato tt be szolgálattételre, azonban — mivel Sclinitzl 
szabadságra megy — a helyette visszarendelt Zengő P éter veszi á t osztályát. Az intor- 
iiátus gondnoki tisz té t Gyovny 13. József lá tja  el.

Az intézet 150.000 korona államsegélyl kapott, azonban ez a) fűtés-világítás 
költségeire sem elegendő s a növendékek ellátására, szükséges összegek előteremtése igen 
nagy gondot okoz az igazgatónak, kinek e célra mintegy 450.000 koronát kell elő
teremtenie. Ez a mai viszonyok között is szinte lehetetlen feladat s az intézet m áris 
anyagi nehézségekkel kiizködik. «

Státusunk.

Fiz. o-
1921—22.

költségvetés
szerint

Rendkívüli
állás*)

..
Összesen Jelenleg

betöltve Betöltendő Fokozatos
olőíépés

Betöltés 
után lesz

VI. _____ 2 1 3 1 2 2 3
VII. _____ 24 9 33 29 4 6 33
VIII. ____ 38 7 45 37 cS 14 45
IX. _____ 42 6 48 44 4 18 48
X. __ 42 1 43 42 1 8 . 32

XI..........__ 12 — 12 5 7 . --- —
Ki nem ne-

vezett ... --- . — — 3 — — — .

Mindössze : 160 24 184 161 26 48 161

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

A „Magyar Síketnéma-Oktatás“ Olvasóihoz!

1911-ben léptem a siketnéma-oktatás terére.,Azóta nagy és nehéz időket élt át 
társadalmunk s mindnyájan érezzük most, hogy az elmúlt 10 év alatt több évtizedet 
szenvedtünk át. A szenvedés, a munka a legjobb köszörüköve az ember tudásának 
és erkölcsének. Mind a kettőből alaposan kivettem a részem. Nem hivalkodásból, 
nem önzésből szögezem le, hogy többet dolgoztam, mint szenvedtem, talán azért 
volt, mert a munka annyira elvonta a szenvedésről a figyelmemet, hogy azt észre

*) Legutóbbi rendkívüli kinevezésekkel már betöltve.
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sem vehettem, de meg aztán ezt könnyebb is volt elviselnem, hiszen ebben nem voltam 
egyedül részes, volt aki azt megosztotta velem és sarkalt a további küzdelemre.

Nem érhetett volna szebb jutalom, munkám iránt nem nyilatkozhatott volna 
meg szebben az én kartársaim bizalma, mint amikor azt parancsolták nekem, „vedd 
a kezedbe a lapunkat“ ! lés mert én ezt a kitüntetést nem demagógia, nem kor cs 
nem összeköttetések útján, hanem munkásságom elismeréseképpen és a munkámba 
vetett bizalom hitében kaptam — elfogadtam azt. Elfogadtam pedig azzal, hogy dol
gozni fogok a siketekért és némákért.

Lehet, sőt biztos, hogy nem fogok mindenkinek szájaize szerint dolgozni, ezek 
már lesznek olyan őszinték és megmondják ezt.

Lehet, sőt biztos, csalódások fognak érni. ’
Lehet, hogy munkálkodásom eredménytelen lesz, egy -azonban lehetetlen s ez 

az, hogy a siket gyermek érdekét szemem elől elveszítsem. Úgy érzem, hogy akkor, 
amikor a siket gyermekért szálló'k harcba, ugyanakkor annak a karnak az érdekeiért 
is sorompóba lépek, melyre e gyermeksereg sorsa bizatott: a siketnéma tanárokért.

A zászlón, melyet átvettem, két jelszó van írva : .
jog  és méltányosság; én aranybetükkel vésem melléje a harmadikat: munka! 

. * * - .

Lapunkat a béke múlthoz hasonlóan lehetőleg minden hó elsején kézbe kapjak 
olvasóink. Aráig a viszonyok nem engedik, szűk keretek közt. Tartalma mindig egy 
szakcikk, egy cikk aktuális kérdésekről, hírek és külföldi szemle. Tervbe vettem az 

.évi közgyűlés mellékletét. Ezt szószerint, hozzászólásokkal egyetemben egy füzetben 
fogom szétküldeni.

Ezzel kapcsolatban közgyűlési propagandát is kell csinálnom, remélve, hogy 
ezáltal a szakoktatás problémáit alaposabban fogják tudni megvitatni közgyűléseinken.

Alapos a reményem, hogy nagyobb pénzösszeghez jut lapunk, s akkor egy 
pályázatot hirdetünk meg, melyet azonban már most bejelentünk, hogy a pályázók
nak legyen több idejük a feldolgozásra. A pályázat címe lesz: „Beszédkönyv a siket- 
néma-intézetek 11—IV. osztálya számára“. Tehát nem vezérkönyvet, hanem tankönyvet 
kérünk. Feltételekről és díjról annakidején többet.

Feldolgozás alá kerül majd a magyar siketnémák természetes jelnyelve is. 
Remélve, hogy ezt a kérdést olvasóink élénk figyelemmel fogják kisérni és bőven 
kapunk közlendő anyagot.

Ugyancsak munkába vesszük a „siketnémaságtant“ is, mely fel fogja ölelni a 
siketnéma gyermek anatómiáját, élettanát, lélektanát és a prophylaxist.

Ezzel kapcsolatban nem fogunk megfeledkezni azokról a gyakorlati vonatko
zású kérdésekről sem, melyek a pályaválasztással állanak szoros kapcsolatban. Ennek 
a kérdésnek a feldolgozását és tisztázását azért gondoljuk jónak, hogy egyes üzemek, 
cégek figyelmét intézeteinkben nevelést nyert növendékeinkre folhívj-uk és növendé
keink elhelyezkedését biztosítsuk.

A jelenleg aktuális kérdések fonalát átvesszük, azokat a megváltozott viszonyok
nak megfelelően redukálva tárgyaljuk majd a szükséghez képest.

A külfölddel, főleg a németországi intézetekkel, szorosabb viszonyba óhajtunk 
lépni, ezért szakcikkeink javát, nyelvükre lefordítva megküldjük nékik.

Hazai intézeteink beléletével, eseményeivel a legnagyobb örömmel kívánunk 
foglalkozni. Ezeknek a beküldését azonban minden hó 20 ig kérjük.

Teljes akarattal, őszinte ambícióval azon leszek, hogy szaklapunk kedves 
barátjává váljon minden siketnéma-tanárnak és siketnéma-pártfogónak.

Amilyen szeretettel küldöm szét a számot, olyan melegség fogadja azt min
denütt, ahová bekopogtat. Dr. Bárczi Guszláv.

Kiadó és laptulajdonos; a Siketnéma-intézeci Tanárok Orsz. Egyesülete. 
Kiadóhivatal: Budapest, Vili. kér., Festetich-utca 3. szám;

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest, VIII., Nap-utca 1 ti.


