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jegyzőkönyv
a Síketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének Budapesten a siketnémák állami 

intézetében 1914. évi május hó 31-én tartott XIII. rendes közgyűléséről.

Jelen vannak: Gönczi Gyula alelnök elnöklete mellett Klis 
Lajos tiszteletbeli elnök, Kegler Ferenc titkár és szerkesztő, Völker 
József pénztárnok, Záborszky Árpád jegyző, Persehke Theodor az 
osztrák kartársak egyesületének kiküldötte, továbbá a következő 
egyesületi tagok és vendégek: Nagy Péter, Kondra Mihály, Németh 
László, Szotfrid József, Scholtz Lajos, Schulmann Adolf, Kanizsai 
Ferenc, Schreiner Ferenc, Zemkó Péter, Simon József, Katona Géza, 
Szép József, Krupa Pál, Ábrahám János, Györgyi! Ákos, Pető Fe
renc, Schaeffer Mátyás, Vas István, Adamesik István, Lett József, 
Salgó Elemér, Batta Kálmán dr., Kardos Ignác, Szabady Géza, 
Kunsch Ferenc, Vissi János, Derbész Bertalan, Natonek Berta, Vaj- 
tér Ferenc, Bihari Károly dr., Molnár Antal, Sz. Szabó László,. 
Hochrein Lajos, Ungermann József, Bárczi Gusztáv, Gogola Aladár, 
Gyovai D. József, Zsemberi József, Szentgyörgyi Gusztáv, Michels 
Fülöp, Mayer András, Hribik L. Aladár, Klis Lajosné, Deschenszky 
Ferenc, Szabó Károly, Schrott Ernő, Kábán József, Simonyi Sze- 
rafin, ifj. Bründl Ödön, Wolkóber János, Rózsa Ede, Sas Jenő stb.

Tárgy.
I. Elnöki megnyitó. Gönczi Gy. elnök a következő beszéddel 

nyitja meg a közgyűlést:
Tisztelt Közgyűlés!

„Becsülni mást és becsültótni másoktól szép erény és jelentős 
erkölcsi vagyon.“ Ennek a kijelentésnek valósága elsősorban vonat- 
kozhatik a mi érdemes, mindannyiunk osztatlan be.csülését biró, sze
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retett elnökünkre, Borbély Sándorra, aki e mély értelmű szavakat 
a tőle megszokott erős meggyőződéssel hirdette múlt évi közgyűlé
sünkön. Ő, aki első közöttünk a mások megbecsülésében, első részese 
a mi becsülésünknek. Nincs közöttünk csak egy is, aki az ő jelentős 
erkölcsi vagyonát egy szemernyivel megrabolná. Ha mégis akadna, 
kivetnek magunk közül. Mélyen fájlaljuk tehát, hogy azt, akit mi 
az elsők között becsülünk, akit kartársi szeretetünk gazdagságának 
nagy részesévé tettünk, aki első közöttünk a kartársi együttérzés és 
szeretet ápolásában: azt ime most nem tisztelhetjük körünkben.

Fokozott mértékben érzem én az ő hiányát, mert tudom, mily 
nagy szükségünk volna mai fontos tanácskozásunkban az ő bő ta
pasztalatára, kiforrott véleményére, a magyar ¡siketnéina-oktatás 
érdekében való erős meggyőződésének hirdetésére. Tudom, hogy 
amikor kötelességből elfoglalom az elnöki széket, ezzel az ő jelen
létét nem pótolhatom. Kérem azért önöket, hogy ami fogyatkozás 
bennem van, találják meg annak pótlását Borbély Sándor eszméiben, 
amelyek mindenkor közöttünk vannak és velünk lesznek.

Öröm tölti el szivünket, amikor most e teremben tartjuk gyü
lekezésünket és közelből szemlélhetjük a siketnéma-oktatás javára 
való azt az áldozatkészséget, melynek bizonysága e neves intézet
nek a kor igényei szerint való külső megnövekedése. Örömmel kö
szöntjük e falak között a mi tiszteletbeli örökös elnökünket, Klis 
Lajost, ez intézet érdemes igazgatóját, a mi kedves házigazdánkat: 
óhajtván, hogy az a megbecsülhetetlenül fáradságos munka, melyet 
ő ez intézmény fejlesztése érdekében kifejtett, célja megvalósulásá
ban lelje legszebb jutalmát. És ami külsőt most befejezett, annak 
belső tartalma legyen teljes összhangban az ő nemes és hasznos in
tencióival.

Hölgyeim és Uraim! Szó esketik róla: miért szakított egyesü
letünk vezetősége azzal a jó szokással, hogy a hely és idő megvá
lasztása által a hasznosat kellemessel párosítsuk: lévén mostani ta
nácskozásunk ideje igen rövid és foglalkozásunk legszorgosabb szaka 
pünkösd ünnepe. Ennek egyedüli oka egyesületi életünk hagyomá
nyos kötelességérzete, amely nemcsak kedvtelésünknek, hanem még 
fontos anyagi dolgainknak is igen sokszor eléje helyezte azt a 
nemzeti közügyét, melynek szolgálatába szegődtünk. így  történt, 
hogy a Szentlélek ünnepén jöttünk e helyre, hogy a siketnémák haj
lékát templommá avassuk, mert Isten egyik legszebb dicsérete a 
munka. Templom .a mi műhelyünk és különböző hitünk mellett egy 
a mi vallásunk: a magyar siketnéma-oktatásügy szeretete. Kemény
ségünk pedig: eszméink győzedelme.

Keménységünk teljesedését első sorban a magunk erejétől 
várjuk, mindazáltal nagyon jóleső érzés volna számunkra, ha annyi 
félreértés után, mielőbb teljes megértésre találnánk a siketek és 
némák ügyének szolgálásában. A magunk erejéből lettünk és va
gyunk azok, amik vagyunk: a magyar siketnéma-oktatásügy Ön
zetlen harcosai. Ne vétessék tehát rossz néven tőlünk, ha a foglal
kozásunkat érintő kérdésekben szavunkat hallatjuk és nemcsak tísz-
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lelettel kérjük, hanem el is várjuk meghallgattatásunkat, mert a mi 
mesterségünkben csak mi lehetünk a mesterek.

Mai tanácskozásunk legfontosabb tárgya tanárképzőnk újjá
szervezése. E kérdés tárgyalásának semmiben sem akarván eléje 
vágni, a jelenlevők bölcs belátására és meggyőződésére bizom annak 
eredményes eldöntését. E helyett inkább kívánok kifejezést adni egy 
oly rejtett hangulatnak, amely mindegyikünk lelkét fogva tartja 
és súlyos teherként nehezedik munkánkra, de tárgysorozatunkban 
nem kínálkozik alkalom e terhen könnyíteni. Ez a rejtett hangulat 
akkor ülte meg sötét gondjával a lelkeket, amikor a mai nehéz és 
napról-napra nehezebbé váló megélhetési viszonyok között ismeretes 
lett előttünk a jövő évi állami költségvetés, amely nemcsak nehány 
jóleső reménységünktől fosztott meg bennünket, hanem jogos és ha
tározott Ígérettel biztosított kívánalmainkat sem váltotta be, sőt 
amit e téren már elértnek hittünk, mintha az is kicsúsznék kezünk 
közül. Ismétlem, ezt kötelosségszerűleg csak azért hoztam elő, hogy 
törekvésünk összhangjának e kellemetlen disszonanciáját tompítsam, 
érezvén, hogy egyesületünk elsőrendű kötelessége e kérdés napiren
den való tartása.

Igaz ugyan, hogy a munka eredménye szoros kapcsolatban 
van a munka anyagi javadalmazásának mértékével, mindazáltal mi 
tartsuk meg oktatásügyünk eddigi szolgálásában tanúsított önzetlen
ségünket továbbra is, mert amíg ideálok hevítenek bennünket, addig 
munkánk csak áldásos lehet a közre.

Jóleső érzéssel állapítom meg, hogy az az udvariassági alapon 
megindult kölcsönös érdeklődés, mellyel osztrák kartársaink a mi, 
és mi az ő ügyük iránt viselkedünk, mely a. múlt évi közgyűlésün
kön kedves szomszédaink részéről, egyesületük hivatalos képvisel- 
tetésében, első ízben nyert kifejezést: nem maradt abban és mai 
közgyűlésünkön ismét szíves szeretettel köszönthetjük osztrák kar
tácsaink egyesületének hivatalosan megjelent képviselőjét, Perschke 
Theodor urat, akit kérünk, hogy viszont való szomszédi és kartársi 
üdvözletünket vigye haza megbízóinak.

Most pedig, miután kedves vendégeinket és szeretett kartár
saimat együttesen és külön-külön üdvözölni szerencsés lehetek:-;*, 
Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének X III. rendes 
közgyűlését megnyitóidnak nyilvánítom.

Lelkes éljenzéssel vétetik tudomásul.
1. Scholtz L. németül tolmácsolja az elnöki megnyitóbeszéd

nek, Perschke Theodor osztrák kartárs üdvözlésére vonatkozó részét.
Éljenzéssel tudomásul vétetik.

2. Perschke T. megköszöni a szíves megemlékezést és örömé
nek ad kifejezést afelett, hogy megtaláltuk azt a kapcsolatot, amely 
kapcsolat és kölcsönös érintkezés a siketnérria-oktatásügy és saját 
ügyünk előmozdításában csak előnyös hatással lehet. Különösen ki
emeli a magyar siketnéma-intézeti tanároknak azt a dicséretesen 
megnyilatkozó egységességét, amellyel egyesületükben működnek 

rés azt az áldozatkészséget, amellyel egyesületi hivatalos lapjukat:
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a „Magyar Siketnéma-Oktatás“-t fenntartják. Üdvözli azt a kor
mányt, melynek ilyen lelkes munkásai vannak. Köszönetét mond a 
Mitteilungban megjelent ismertetésekért az illető tudósítónak és 
küldőinek nevében üdvözli a közgyűlést és sok szerencsét kíván a 
tanácskozásokhoz.

Lelkes éljenzéssel vétetik tudomásul.
3. Kegler F. titkár a v. nevében indítványozza, hogy a köz

gyűlés köszöntse:
Jankovich Béla dr. vallás-*és közoktatásügyi miniszter urat,, 

dr. Ilosvay Lajos és dr. gr. Klebelsberg Kuno államtitkárokat, dr. 
Tóth István min. titkárt, ügyosztályunk vezetőjét, dr. Wlassics 
Gyula, gr. Zichy János és dr. Náray-Szabó Sándor egyesületi dísz- 
tagokat.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel elfogadja.
II. Jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése.
Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére

Hribik L. A. és Németh L. tagtársakat kéri fel.
III. A titkár évi jelentése az egyesület állapotáról és műkö

déséről.
1. Kegler F. titk. felolvassa jelentését, melyet 

a közgyűlés tudomásul vesz.
IY. A reformbizottság javaslata a tanárképző újjászerve

zésére.
1. Gönczi Gy. elnök a választmány határozata alapján felkéri 

Szotfrid J. tagtársat, mint a Tanárképző újjászervezésére kiküldött 
bizottság egyik tagját, hogy a bizottság eddigi működéséről tájé
koztassa a közgyűlést.

2. Szotfrid J. fejtegeti a tanárképző újjászervezésének a szük
ségességét, ismerteti az eddigi előmunkálatokat és megjelöli az el
veket, amelyek figyelembevételével a Tanárképző újjászervezése 
megoldandó lenne s javasolja, hogy ¡a tanárképző az egyetem bevo
násával négy éves legyen.

Scholtz L. és Zemkő P. hozzászólásai után a
közgyűlés elfogadja Szotfrid javaslatát és kimondja, hogy 

a tanárképző úgy szerveztessék, hogy az az egyetem bevonásá
val négy éves legyen.

3. Schreiner F., Gönczi Gy., Záborszky Á., Simon J., Németh 
L., Zemkó P., dr. Bihari K. és Szentgyörgyi G. hozzászólásai után

a közgyűlés elhatározza, hogy az előbb kimondott elv 
szemmeltartásával elkészíti a tanárképző részletes tervezetét, 
mely munka elvégzésére Szotfrid J., Györgyi! A., Schreinei* 
F., Simon J. és Zemkó P. tagtársakat kéri fel azzal, hogy a 
tervezetet f. évi október hó végéig készítsék el, hogy az a lap 
novemberi számában már megjelenhessék és így alkalom adas
sák a tagtársaknak a tervezet megismerésére és hozzászólására. 
A tervezet tárgyalása pedig e tárgyban tartandó rendkívüli 
közgyűlésre kitűzendő.

Az elnök a gyűlést 20 percre felfüggeszti.
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Y. Gönczi Gy. elnök a gyűlést újból megnyitja.
Tudomásul vétetik.

YI. Kegler F. titkár felolvassa az egri tanári testület, Váradi 
Zsigmond és Gácsér József, meg Einmer István üdvözlő táviratait.

Lelkes éljenzéssel tudomásul vétetik.
VII. Bárczii Gusztáv értekezése: Az intézeti ifjúsági életről.
A közgyűlés feszült figyelemmel hallgatja Bárczinak a meg

győződés és szent rajongás hangján hirdetett eszméit, majd Simon 
József felszólalására

köszönetét fejezi ki az élvezetes és hasznos előadásért és 
határozatilag kimondja, hogy üdvösnek tartja az ifjúsági kö
rök és cserkészcsapatok meghonosítását, miknek létesítését az 
egyes intézeteknek figyelmébe fogja ajánlani.
V III. A szerkesztő jelentése az egyesület lapjáról.
Kegler F. szerkesztő felolvassa jelentését az egyesület lapjá

ról, melyet
a közgyűlés lelkes éljenzéssel tudomásul Vesz s a szer

kesztőnek eredményes munkálkodásáért köszönetét mond.
IX. A bizottságok jelentései.
1. Gönczi Gy. jelenti, hogy az állandó bizottságok megala

kíttattak és így működésre készen állanak, melyek közül a reform- 
bizottság f. évi ápr. 5.-én meg is kezdte működését.

Tudomásul vétetik.
X. Az évi zárszámadás megvizsgálása.
1. Palatínus N. K. a számvizsgáló-bizottság nevében jelenti, 

hogy az évi zárószámadásokat tételről-tételre megvizsgálták s azt 
teljesen rendben találták, miért is kéri a bizottság nevében a pénz
tárnoknak a felmentvény megadását.

A közgyűlés Yölker József pénztárnoknak a szokásos óvá
sok fenntartása mellett a felmentvényt megadja és buzgó és 
eredményes munkálkodásáért köszönetét mond.
XI. A költségvetés megállapítása.
1. Yölker J. pénztáros előterjesztésére a közgyűlés a követ

kező költségvetést állapítja meg az 1914-ik évre:
A) Bevétel:

a) Tagsági díjakból:

1. Maradék 1913-ról
2. Hátralék tagsági díjakban
3. 160 tag f. évi tagdíja
4. Pártoló tagsági díjak
5. Új tagok félévi tagdíja__

Összesen:

327 K 25 fill.
508 „ — „ 
800 „ — „ 
30 „ — „ 
20 —  „ 

1685 K 25 fill.
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b) Előfizetési díjaktól:
1. Hátralékos előfizetési díjak
2. F. évi előfizetési díjak
3. Intézetek előfizetési díjai

917 K 50 fill. 
840 ,, — ,, 
276 — „

Összesen: 2033 K 50 fill.
A z összes bevétel: 3718 korona 75 fillér.

B) Kiadás: 
1. A Magyar Siketnéma-Oktatás nyomtatási 

költsége (18 ív), ívenként 66 K
2. Táblázatoknak, kimutatásoknak a lapban 

való közlése alkalmával felvetődő többlet- 
kiadás 2 ívnek megfelelőleg 

A kiadóhivatal kiadása 
A szerkesztő évi kiadása 
A titkár évi kiadása

6. A pénztáros évi kiadása
7. A szerkesztő 1913. évi tiszteletdíja
8. A szerkesztő 1914. évi tiszteletdíja
9. Nemzetközi kongresszusi naplókra

10. Vegyesekre és előre nem látottakra

3.
4 .
5.

1188 K

132
100 55

100 55

100 55

20 55

100
150 55

100
200 55

Összesen :
A z összes kiadás 2190 korona.

2190 K

XII. Indítványok.
1. A titk. a v. nevében javasolja: küldje ki a közgyűlés egye

sületünk képviseletére a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus es 
Oktató Szövetség előkészítő bizottságába dr. Bihari Károlyt, az egye
sület titkárát és lapunk szerkesztőjét.

Elfogadtatott.
2. A titkár a v. határozata alapján ajánlja: lépjen be egyesü

letünk egyelőre mint jogi személy az A. T. O. E.-be s az alapszabá
lyokra való hivatkozással kérjük a 100 K tagsági díjnak felére való 
leszállítását.

A közgyűlés így határoz.
3. A titkár a v. nevében kéri a közgyűlést, gondoskodjék a 

dr. Náray-Szabó S. dísztagsági okmányának átadásáról.
A közgyűlés az ügynek elintézését az elnökségre bízza.

4. A titkár előterjeszti Hövényes Antalnak a választmánytól 
az 1915—16.-i egységes határidőt ajánló módosításával elfogadott 
indítványát: a korpótlékok és a helyettes igazgatók ügyének ren
dezéséről.

A közgy. az előterjesztéshez hozzájárul és a két indít
ványt a jóléti bizottsághoz utalja.

X III. Dr. Bihari Károly beszédtankönyvének ismertetése.
1. Dr. Bihari K. a francia mintára szerkesztett beszédtanköny

veit ismerteti.
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A közgyűlés köszönettel veszi a tanulságos előadást, az 
idő rövidsége miatt azonban arra kéri a szerzőt, hogy egy más 
alkalommal még egyszer és bővebben ismertesse meg tan
könyveit.

XIV. Tisztviselők, választmányi tagok és számvizsgálók vá
lasztása.

1. Gönczi Gy.. elnök úgy a maga, mint tiszttársai nevében 
megköszöni a megtisztelő bizalmat és felkéri a közgyűlést, hogy a 
megüresedett tisztségeket töltse be. A választások megejtésére Né
meth László, Ábrahám János és Hribik Aladár tagtársakat kéri fel.

2. Németh L. a szavazatszedő-bizottság elnöke felfüggeszti a 
gyűlést és a titkos szavazást elrendeli.

Tudomásul vétetik.
3. A szavazások megtörténvén, Németh L. újból megnyitja a 

gyűlést és kihirdeti a választások eredményét, mely szerint a köz
gyűlés a következőképen alakította meg a tisztikart, a választmányt 
és a számvizsgáló bizottságot:

Elnök: Borbély Sándor, álelnök: Gönczi Gyula, titkár: 
Istenes Károly, jegyző: Záborszky Árpád. Választmányi tagok: 
Dr. Bihari Károly, Mlinkó István, Simon József, Szentgyörgyi 
Gusztáv, Szotfrid József, Váradi Zsigmond. Választmányi pót
tagok: Adamosik István, Schulmann Adolf. Számvizsgálók: 
Palatínus N. Károly, Puha László, Szabady Géza.

4. A közhangulat kifejezéseképen Németh László, mint 
a szavazatszedő-bizottság elnöke, a távollevő Borbély Sándort, 
mint az egyesületnek közmegbecsülésben és szeretetben álló 
nagyrabecsült volt elnökét, kit a mai közgyűlés bizalmával új
ból kitüntetett: megválasztatásáról távirati úton értesíti.

5. Gönczi Gy. a maga és megválasztott tiszttársai nevében 
megköszöni a kitüntető megtiszteltetést és átveszi az elnöklést.

Éljenzéssel tudomásul vétetik.
6. Gönczi Gy. elnök indítványozza, hogy szeretett elnökünk, 

Borbély Sándor iránt tanúsított nagyrabecsülésünknek adjunk ki
fejezést oly módon is, hogy egy küldöttség révén személyesen is 
hozzuk tudtára azt a lelkes bizalom-megnyilvánulást, amely őt is
mételten egyesületünk élére állította.

A közgyűlés kitörő éljenzéssel elfogadja az indítványt 
és Gönczi Gy. vezetésével a küldöttséget azzal bízza meg, hogy 
tisztében még a holnapi nap folyamán járjon el.

7. Deschenszky F. indítványozza, hogy Kegler Ferencnek, 
aki 6 éven át viselt titkári állásától a saját akaratából a mai napon 
megvált: mondjon a közgyűlés köszönetét.

A közgyűlés magáévá teszi az indítványt s nagy elisme
réssel adózik Kegler F. yolt titkárnak hat éven át tanúsított 
buzgó és eredményes működéséért s az egyesület felvirágozta
tása körül szerzett érdemeit e jegyzőkönyvben örökíti meg.
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8. Kegler F. köszöni a megtiszteltetést annak a hangoztatásá
val, hogy elhatározásában az egyesület érdeke vezette, mintán any- 
nyira felszaporodtak a titkári és a szerkesztői teendők, hogy mind
egyik állás egész embert kíván.

Kegler önzetlen kijelentése tudomásul vétetik.
XV. Szerkesztő választása.
1. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel

Kegler Ferencet választja meg az egyesület hivatalos lap
jának a szerkesztőjévé.

2. Kegler F. köszöni a megtiszteltetést és Ígéri, hogy minden 
erejét a lap felvirágoztatására fogja szentelni.

Lelkes éljenzéssel tudomásul vétetik.
XVI. A rovatvezetők és a kiadóhivatali intéző választása.
1. Kegler F. szerkesztő javaslatára a közgyűléstől a követke

zők választattak meg rovatvezetőkké:
Szakcikk: Klis L., fordítás: Schulmann A., Váradi Zs., 

szakirodalmi szemle: Michels F., Völker J., ált. ped. szemle: 
Adamosik I., pedagógiai megfigyelések: Nagy P. és a kiadó- 
hivatal intézőjévé: Pető Ferenc.

XVII. Az aleln. bemutatja a gr. Zichy Jánostól, dr. Náray- 
Szabó Sándortól, Biffl Frigyestől és Paull Istvántól időközben ér
kezett köszönő és üdvözlő táviratokat, valamint a dr. Herrmarin 
A.-tói jött szíves hangú köszöntő levelet.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadja az előadottakat s 
dr. H. A. megemlékezését viszonozza.

XVIII. A közgyűlés köszönetét mondott a snk. bpesti 
áll. intézete igazgatójának és tanári testületének a szíves ven
déglátásért és sokirányú figyelméért.
XIX. A XIV. rendes közgyűlés helyének megállapítását

a közgyűlés a választmányra bízza.
Ezzel a közgyűlés véget ért.

K. m. f.

Gönczi Gyula s. k.,
közgyűlési elnök.

Záborszky Árpád s. k.
jegyző.

Hitelesítjük:
Németh László s. k.. Hribik L. Aladár s k.
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Titkári jelentés
a Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete 1913— 14. évi állapotéról és működé
séről. Irta és egyesületnek 1914. máj. 31.-én Budapesten tartott XIII. közgyűlésén 

felolvasta Kegler Ferenc.

Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk állapotát és egy évi sáfárkodá
sunkat az alábbiakban igyekszem megrajzolni és összefoglalni.

A legutóbbi közgyűlésen felolvasott jelentésem óta a) egyesüle
tünk dísztagjává választatott (1913. jún. 30.) 1. Gr. Zichy János v. 
VKM. és 2. Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár; b) pártolóink élére 
iktattuk: 3. Papp Antal munkács-egyházmegyei püspököt és 4. oldal- 
kanonokját, Gébé Pétert (1914. ápr. 5.); c) rendes tagul felvétettek a 
következő kartársaink 1913. szept. 27.-én: 5. Gyömörey Alfonz és 6. 
Gáspár Árpád (Ungvár), 7. Némethy Kázmér (Debrecen), 8. Z. Kiss 
János (Kolozsvár), 9. Herczka Gusztáv (Bpest); 1914. ápr. 5.-én: 10. 
Kákonyi Sándor (Szeged), 11. Farkas Erzsébet (Ungvár); 1914. május 
30.-án: 12. Kárpáti Ottó és 13. Pető János (Kaposvár), 14. Faragó Béla 
és 15. László Géza (Sopron), 16. Eötvös László; d) lemondás miatt tö- 
rültettek a tagok sorából ápr. 5.-én: 1. Melles Géza pt. (Ungvár) és 2. 
Pápay Mária (Bpest).

így egyesületünk taglétszáma most dísztag: 3, tiszteletbeli tag: 2, 
pártoló: 4, rendes: 168, összesen 177. A tagok számát alakulás óta (1901) 
ez a — fokozatos fejlődést bizonyító — számsor mutatja: 36, 42, 44, 
58, 72, 86, 96, 113, 120, 120, 141, 155, 163, 177. Örvendetes jelenség, hogy 
pártolóink sorában tisztelhetjük a fennebb megnevezett két előkelő állású 
férfiút. Vajha példájuk buzdítólag hatna és a müveit magyar társada
lomnak minél több — hozzájuk hasonlóan gondolkozó — tagja támo
gatna bennünket nagy céljainkra való törekvésünkben! Az erre való 
igyekezetét jónak látom itt újólag figyelembe ajánlani.

XII. közgyűlésünk óta, melyet 1913. jún. 29.-én és 30.-án tartot
tunk Keszthelyen a város vendégszerető hajlékában s egyesületünk tör
ténetében is feljegyzésre méltó erkölcsi támogatásával, a választmány 
háromszor tanácskozott: 1. Vácon 1913. szept. 27—28.-án, az immár 
hagyományos Cházár-ünnepkor, 2. ápr. 5.-én (szintén Vácott) és 3. máj. 
30.-án Bpesten. Mindannyiszor a tagok közül is többen részt vettek a 
gyűlés tanácskozásában. A 2. sz. alkalomkor Dr. Herrmann Antal tb. 
tag előadást tartott a párisi sn. intézetről. Reformbizottságunk egy 
ízben tartott értekezletet: ápr. 5.-én d. e. Bpesten. E gyűlésekről a M. S. 
O! „Hivatalos rész“ rovatában esetről-esetre számot adtam.

I.
1. Múlt évi közgyűlésünk határozatából megkértük a VKM.-ot a 

vezérkönyv egységes értelmezése, az V—VIII. osztályok beszéd anyagá
nak megírása, a torna-tanfolyamok, az óradíjak felemelése, a régi (30 
éves) szolgálati idő visszaállítása és az együtt képesített tanároknak 
egyenlő rangsorbeli előhaladása ügyében (106—1913. sz.).

Erre a felterjesztésünkre eddig nem kaptunk választ.
2. Az ápr. 5.-i választmányi gyűlés nevében —- Dr. H. A. fennebb 

említett előadásának hatása alatt —- kértük Ő exellentiájától egy szak
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embernek Párisba küldését, aki ott -— tanárképzőnk reformálása előtt — 
huzamosabb időn át tanulmányozná a nemzeti sn.-intézetet, az ott lévő 
fonetikai laboratóriumot, tanárképzést és az ott szoros kapcsolatban mű
ködő beszélő szervek és beszéd klinikáját.

3. Ugyancsak m. é. közgyűlésünk meghagyásából figyelmükbe aján 
lőttük az intézeteknek ifjúsági körök alakítását s esetleg lap szerkesz
tését és vetítő-készülék berendezését.

Tudtunkkal eddig 8 helyen működik ifjúsági kör: Vácott, Kör
möcbányán (lappal), Kecskeméten (1.), Kolozsvárt (1.), TJngvárt, Deb
recenben (1.), Sopronban (1.), Bpésten áll, int. (1. és cserkészettel), Eger
ben és Pozsonyban most van alakulóban. Vetítő-készülék van Szegeden, 
Vácott és Pozsonyban.

4. Egyesületünkből indult a kezdeményezés, azért itt megemlítem, 
hogy a Y K M. Szegeden a gyengébb tehetségű snk. számára külön osz
tályt engedélyezett és hozzájárult, hogy Bpesten Dr. Bihari K. kartár
sunk — az eszme első megpendítője és harcosa — a nagyothallók és 
beszélő siketek részére tanfolyamot szervezzen.*

II.
1. Anyagi ügyeinket illetőleg az 1914—15.-i költségvetés ellen — 

az Á. T. 0. E. útján — óvást kellett emelnünk, mert ez a költségvetés 
a 'tanerő-szükségletet 5 új állásnak a X. f. o.-ba való szervezésével ki
fejezetten csak részben kívánja kielégíteni a így nyilvánvalóan figyel
men kívül marad az 1913.-i költségvetésnek az az Ígérete, melyre pedig 
a VKM. a legutóbbi kultuszvita során is célzott (v. ö. M. S. 0. 1914. 
6. sz. 130. 1.), hogy t. i. a XI. f. o. csak az ideigl. minőségű, nem szak- 
képesített emberek részére tartatik fenn.

2. A régi (30 éves) 'szolgálati időnek novelláris úton való vissza
állítására vonatkozó kérésünk támogatására megkértük az Á. T. 0. E.-t. 
I tt megemlítem, hogy a győri kongresszus ezt. a „kétségtelenül jogos“ 
óhajtásunkat a nyugdíjügyre vonatkozólag IV, előterjesztett határozata
2. pontjában elismerte, (V. ö. M. S. 0. 1913. 11., 235. 1.)

3. A snk.-nak a kemigrafus iparból való kizárása ¡arra késztette 
egyesületünket, hogy ez intézkedés .megváltoztatására törekedjék s has
son oda, hogy ilyen eset más szakmákban megelőztessék. Kérésünkre 
a szakszervezeti tanács közli velünk: „helytelennek tartja, hogy bármely 
ipari szakma elzárja a süketnéma fiúk vagy leányok érvényesülésének 
útját. Ebben az értelemben értesíteni fogják a kemigrafusokat és az 
összes szakmákat, hogy ezt ne tegyék.“

III.
1. Az Á. T. 0. E.-nek 1913. szept. 20—22.-én Győr városában tar

tott kongresszusán (IV.) egyesületünket az elnök és a titkár képvisel
ték, melyről a M. S. 0. m. é. 10. (201. 1.) és 11. (233. 1.) sz.-ban rész
letesebben beszámoltunk.

2. A kolozsvári sn.-intézetnek 25 éves jubileumán (1913. okt. 4.)
elnökünk vett részt egyesületünk nevében. (V. ö. M. S. 0. 1913. 11. sz. 
216. 1.) ■ J

* A felvételi hirdetés olvasható : Pesti Hírlap 1914. jun. 7., 7. 1, Néptanítók 
Lapja jun. 18. (25. sz.) 25. 1. M. Tanítóképző 6. sz. 365. 1. Szerk.
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3. A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és Oktató-Szövetség 
létesítésére az Orsz. Középiskolai Tanáregyesülettől kirendelt 7-es bi
zottságnak ápr. 26.-i értekezletén, melyre 15 egyesület küldött meg
bízottakat, egyesületünket Gönczi Gy. aleln., Simon J. v. tag és a titk. 
képviselték.

Ebben az ügyben teendő további lépéseinkről az indítványok során 
leend alkalma tanácskoznia a t. Közgyűlésnek.

4. Ausztriai kartársainknak ápr. 14—15.-i gyűlésén Yáradi Zs., 
Kováts Z., Völker J., Hobler R., Deschenszky F. és Wayán F. tagtár
sak képviselték egyesületünket, akiket ott a legnagyobb szívességgel 
fogadtak.

5. A tanári testületektől választott bizalmi-férfiak az egyesület 
vezetősége és a lap szerkesztője, meg a tagok közötti érintkezést álta 
Iában eredményesen közvetítik. Itt-ott azonban mintha kisebb-nagyobb 
fokú lanyhaság mutatkoznék, melynek oka előttem ismeretlen és így 
az orvoslás módjára sem tehetek javaslatot. Az illető tanári testületek 
nagyon jó szolgálatot tennének ügyünknek, ha ebben a tekintetben 
segítségünkre jönnének. A bizalmi-férfiaknak egy évi munkásságát a t. 
K.-nek méltánylásra ajánlva, jelentem, hogy e tisztet most is ugyan
azok a tagtársaink töltötték be, akiket m. é. jelentésemben névszerint 
felsoroltam. (V. ö. M. S. 0. 1913. 8—9. sz. 185. 1.)

6. A kartársi együttérzés ápolása szintén egyik célja egyesületünk
nek. Működésünk visszhangját bizonyítja legújabban ez intézet tanári 
testületének az a szíves hangú meghívó-levele, mely tagtársainkat az 
ország távoli vidékeiről is idehozta.

7. Tagjaink áldozatkészsége c. alatt megemlítem, hogy Adamcsik I. 
tagtársunk egy általa szerkesztett tanuló-játéknak, az ú. n. mesélő
gépnek terjesztési jogát egyesületünknek engedte át.

Ügyrendünk 18. §-a kötelességemmé teszi a függő ügyek nyilván
tartását. Ezek: a Cházár A.-utca, a szakfelügyelet, a bibliográfia, a nö
vendékek megvizsgálása és csoportosítása, a női kézimunka reformja, 
a snk, érdemes mestereinek jutalmazása (idevonatkozóan a YKM. már 
tett elvi kijelentést, v. ö. M. S. 0. 1913. 11. sz. 230. 1.), a sn.-intézeti 
tanárok nemzetközi szövetsége; a tanárképző reformja közgyűlésünk tár
gyai közt áll.

*
Kérem a t. Közgyűlést, hogy a mostani helyzetnek, mely eredeti

leg csak -szükségszülte kényszerűségből való megoldásnak értelmeztetett, 
— hogy t. i. a titkári és szerkesztői tisztet egy ember látja el — ne 
méltóztassék rendszerré válását megengedni. Ne pedig azért, mert én 
hat évi titkári működésem alatt szerzett tapasztalat alapján állítom, 
hogy ez a tisztség egy egész embert kíván és immár három évet meg
haladó szerkesztői minőségemben megbizonyosodtam, hogy ezt a két 
tisztséget úgy ellátni, amint azt a fejlődés törvénye megkívánja, az egye
sület érdekeinek kockáztatása nélkül nem lehet.

Köszönöm ezúttal is a t. Közgyűlésnek ismételten megújuló bizal
mát és kérem jelentésemnek tudomásul vételét.

Lelkemből óhajtom: Isten áldása legyen a S. T. O. E.-n, hogy 
minél sikeresebben haladhasson célja felé, mely ügyünk felvirágoztatása!
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Szerkesztői jelentés.
Irta és a S. T. O. E. XIII. közgyűlésén (1914. május 31.-én Budapesten) felolvasta 

Kegler Ferenc az egyesület hivatalos lapjának szerkesztője.

Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Siketnéma-Oktatás az elmúlt idő
szakban is igyekezett hű képet adni egyesületünk tevékenységéről. E 
célból a „Hivatalos rész“ ismertette mindazt, ami az egyesület választ
mányát foglalkoztatta. A legidőszerűbb tárgyakról pedig, mint a tanár
képzés reformja, az ifjúsági iratok, élénk eszmecsere fejlődött a lapban.

A snk. elterjedéséről és tanításáról közölt statisztika, az állami 
költségvetés, nemkülönben a rangsor bizonyára sokszor forognak kézben 
s így a kiadásukkal járó áldozat nem volt hiábavaló.

Az intézetek életéből beküldött híreket készséggel közreadtam s 
amennyiben e tekintetben itt-ott hézagok mutatkoznak, annak oka raj
tam kívül keresendő.

Kérdések és feleletek c. alatt újabban kísérletet tettem, hogy akik 
egy s más dologban a kartársak összeségéhez fordulnak, ez úton kap
hassanak értesítést gyakorlati tapasztalatokról. Az idő fogja megmu
tatni: közszükséges és életképes-e ez az eszme.

„Ü gyünkről, rólunk és mi“ c. alatt a „Vegyesek“ rovatában f. évtől 
kezdve óhajtom rendszeresen megemlíteni a kiadott szakmüveken, füze
teken, különlenyomatokon kívül — az újságokban, folyóiratokban meg
jelent, bennünket érdeklő cikkeket, továbbá bartársainknak másnemű 
(nem szakbeli) irodalmi munkálkodását. Aféle forrásjegyzék (ú. n. re 
pertórium) lenne ez, ami a szakbeli búvárkodást, kutatást megkönnyí
tené s jövőben a bibliográfia összeállításához adatokkal szolgálna. Ez
úttal is kérem a tagtársaknak szíves támogatását, az adatok közlését s 
ha lehet, az illető dolognak beküldését. (Eddig az 1., 3., 4., 5. és a 
mostani számban van ily közlemény.)

A „Bulletin international de l’Enseignement des Sourds-Muets“ 
c. alatt Párisban (254, Rue Saint Jacques) szerkesztett nemzetközi sn.- 
oktatásügyi évkönyv IV. kötetét ismertettük (ebben már Magyarország 
adatai külön cím alatt szerepelnek) s közöltük az V. kötet tervezetét, 
hogy kartársainknak alkalmat adjunk az ott felvetett eszmékhez való 
hozzászólásra. Külön is kiemelem a mű szerkesztőségének azt a gyakor
lati érzékre valló újítását, hogy a kartársak összeségéhez fordult:' mit 
kívánnának a jövő kötetben vitára bocsátani. (Ennek az évkönyvnek 
a megrendelését készséggel közvetítjük.)

A Stern—Váradi-féle becses fonetikai mű fordításának közlése 
legközelebb befejeződik és azt különlenyomatban is kiadja egyesületünk, 
abban a reményben, hogy aziránt legalább annyira érdeklődni fognak 
kartársaink, hogy a kiadási költség megtérül.

Már tavalyi jelentésemben szó volt arról, hogy de l’Épée-nek két 
nevezetes szakművét — „A snk. oktatása methodikus jelekkel“ és „A 
snk. beszédtanításának művészete“ —• Szabó I., a snk. bpesti áll. inté
zetének hittanára francia eredetiből magyarra fordította és azt kiadásra 
egyesületünknek átengedte. A kiadást azonban eddig a szélesebb körre 
kiterjedő felhívás sem biztosítja. 17, legnagyobbrészt országos jellegű 
újság és szaklap közölte — tudtommal — a felhívást és az eredmény
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eddig csak 62 jelentkező. Ezért a művek kiadása késik. A siettetésnek 
egy módja van: a nagyobb érdeklődés.

A szerkesztői könyvtár az elmúlt évben gyarapodott a) özv. Schaf
fer Károlyné adományából 28 darab könyvvel-füzettel, 1—4. K. Schaffer: 
„Jugendblätter“ I—IV., 1872—75., 5. Schaffer K.: „Temesvár sz. kir. 
város rövid helyrajza“ (magyar és német nyelven) 1882., 6. Schaffer K.: 
„A snk. temesvár-városi iskolája története tekintettel a snk. ügyére 
Magyarországon“ 1890., 7. Sch. K.: „A snk. temesvár-városi intézetének 
története“ 1896., 8—13. Értesítők: 1894—5., 1897—8., 1900—1.. 1902—3., 
1903—4., 1904—5. 14. K. Schaffer: Systematisch geordneter Turn-Un« 
terrioht, 1871., 15. Németh L. és Váradi Zs.: ABC és olv. könyv a snk. 
I. o. számára, 1902., 16. Klis L.: A sn. oktatás vázlatos ismertetése, 1902. 
23. old., füzet, 17—19. Berinza J., Scherer I.: A snk. tárgyi és alaki 
nyelvoktatása II., III., IV. isk. év, 1893., 1894., 1895., 20. Herodek K.: 
Pivár Ignác, 1905., 19. old., füzet, 21. Roboz J.: Mi a dadogás és ho 
gyan lehet rajta segíteni? 1900., 32. old., füzet, 22. Dr. Sarbó A.: A 
beszéd, 1906., 23. E. Walther: Geschichte des Taubstummen-Bildungs- 
wesehs, 1882., 24. Scherer I.: Nemzetközi gyermekvédő kongresszus 
(1899. IX. 13—17.) naplója, (1900.), 25. A. Mell: „Encyklopädisches 
Handbuch des Blinden-Wesens“ (1900.), 26—28. íro tt füzetek; b) Dr. 
Bihary K. ajándékából a „Kiejtési gyakorlatok“ c. füzet 1 pld.-ával; 
c) Nagy P. ajándékából a „Család és Iskola“ c. lapnak 1913. 1—7. sza
mával; d) a cserepéldányokkal. A könyvek, lapok közül némelyeknek 
bekötése szükséges, hogy használhatók legyenek.

A lapnak régebbi évfolyamait Kecskemétről Vácra szállítottuk és 
azt az egyesület egyéb kiadványával együtt időről-időre hirdetjük.

1913-ban ívnyi terjedelmű volt a lap (1912-ben 151/,, ív). A 
f. évben eddig megjelent hat szám 8% ív (és egy statisztikai melléklet), 
a II. félévben lehetőleg szintén ilyen méretben kell haladni.

A nyomatott pld.-okiból (400) elküldetett tp.: 16, csp.: 30 (ebből 
1 Ausztriába, 6 más külső országba), lapoknak, könyvtáraknak 9, elő
fizetőknek 154 (intézeteknek 22, tagoknak 132), mutatvány és átmenő 
pld.: 21.

A kiadói munkáiban való szíves közreműködéséért Pető Ferenc tag
társunknak, valamint összes munkatársamnak itt a t. K. színe előtt kö
szönetét mondok, külön is kiemelve Schulmann A. támogatását, aki 
kérésemre készséggel vállalkozott arra, hogy a M. S. O.-ról rendszeresen 
küld ismertetést a Párisban megjelenő „Revue générale de l’Enseig
nement des Sourds-Muets“ és a bécsi „Mitteilungen des Vereines öster
reichischer Taubstummenlehrer“ c. szaklapokba.

Jelentésemet s ezzel együtt szerkesztői működésemet a t. Közgyű
lés ítélete elé bocsátva, kérem t. tagtársaimat: legyenek lapunknak to
vábbra is lelkes támogatói, — anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt ■—■ 
hogy az valamennyiünk büszkeségére minél tökéletesebbé és tartalmá- 
sabbá fejlődhessék.
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A tanárképzésről.
Irta és a S. T. 0 . E. 1914. május 31.-én Budapesten tartott közgyűlésén felolvasta

Szotfrid József.

Tisztelt közgyűlés! Választmányunk folyó év virágvasárnap
ján tartott gyűlésén foglalkozott már e kérdéssel, ezt megelőzőleg 
a reformbizottság is megvitatta az ügyet. Az egyiakaratú elvi meg
állapodásnak részletes kidolgozását a v. megint csak a reformbizott
ságra bízta.

A kiküldöttek ¡az idő rövidsége miatt nem tehettek eleget e 
megbízatásnak: reám hárult a feladat, hogy ez ügynek legalább 
a mibenlétét ismertessem a t. közgyűlés előtt.

Az ügy rendkívüli fontosságára vall, hogy szaklapjaink be
hatóan foglalkoznak a kérdéssel és nem egy figyelemre méltó cikk 
került az érdeklődő szakembereink elé. Kérdés tárgya volt, hogy 
van-e szükség a képzőre és ha vian rá szükség, milyen legyen az. 
Az első kérdés felett hamar napirendre térhetünk, mert bár vannak 
okok.arra, hogy e felett is lehet vitatkozni, de ¡a munkálkodni akaró, 
az ügyet szívvel-lélekkel szolgálni kívánó szakemberek e kérdés
nél még csak szót sem vesztegetnek. Oktatásügyünk természetes 
folyományaként következik, hogy erre szükség van. Csak a jól 
képzett szakférfiúk hivatottak arra, hogy az oktatásügyet és ne
veltjeiknek ügyét minél nagyobb tökélyre vigyék.

Amilyen képzettségűek a szakemberek, olyan az egész okta
tásügy. Hiányos képzettségű és közömbös emberektől nincs mit 
várni.

Hogy milyen legyen a tanárképzés, mikép jussanak tanáraink 
hivatásuk magaslatára: ez az a kérdés, amit a mostani közgyűlés 
lesz hivatott megvitatni, az erre való eszmecserét óhajtom napirendre 
hozni.

A siketnémák oktatásügye réginek is mondható, de mégis 
csak újkeletű az. A XVIII. század végéig tartott ez az ókor, amikor 
a szórványos oktatást felváltotta az intézeti rendszer. Úgy a ré
gebbi kort, mint az újat az jellemzi, hogy kiváltak egyes ember
barátok, ezek között kutató, alkotni vágyó lelkes emberek, tudó
sok, pedagógusok és . mindegyike egy-egy lépéssel előbbre vitte az 
oktatásügyet. Úttörő elődeink alkotásai az alap, amelyen oktatás
ügyünk nyugszik.

A sporadikus időszak útörőinek alkotásai annak idején is 
nagy értékűek és feltűnést keltőek voltak, azok jelentőségét most 
a rendszeres oktatás idejében is értékeljük.

De a fejlődés tovább megy, többet kíván, többet követel. Ok
tatásügyünk érdeke, a fokozottabb igények, a megváltozott társa
dalmi helyzet az ügy munkáiéitól bővebb tanulmányokat, nagyobb 
készültséget kívánnak.

Vizsgáljuk meg sorra ezeket a szükségleteket, ezeket a tanul
mányokat, mérlegeljük ezek fontosságát, amik mindinkább előtérbe 
nyomulnak, amelyek tulajdonképen oktatásügyünk küszöbén van
nak, helyet kívánnak, de még kellő fogadtatásra nem találtak.
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Induljunk ki célunk anyagából: a siketnémából, a hiányos 
érzékű gyermekből.

Amit elődeink szórványosan egynél-egynél megfigyeltek, ér
tékesítették az utódok számára, nekünk ugyanazt kell cseleked
nünk. Nekünk is kutatnunk kell a gyermekünket és kifürkészni az 
ő lelkének rejtett világát. A gyermek lelke rejtély még. Hát még 
a siketnémáé!

Legelső tanulmányunk tehát a lélek, a gyermek lelke. Az egész 
művünk, összes tudnivalóinknak alapja a lélektudomány.

A lélek tanulmányozása magával hordja a lélek eszközeinek 
a tanulmányozását. Anatómiai és fiziológiai ismeretek nélkül meddő 
dolog a léleknek a tanulmányozása. .Sok oldalú tanulmányra van 

«itt szükség. A lelki működés kifejezője a beszéd, a nyelv. Nyelvet, 
beszédet tanítunk. Minden működésünk ezen alapszik és e köré 
csoportosul. A ki pedig nyelvet, beszédet tanít, annak a nyelvet, a 
beszédet ismernie kell, még pedig teljes egészében és részleteiben. 
Hogy a nyelvtudományból mennyi a mi ismeretünk, tudásunk, ezt 
ezúttal részletezni nem szándékozom.

Akár mint a nyelvtudománynak egyik ágát, akár pedig mint 
a sn. oktatásnak célját és eszközét vesszük: a fonetikát éppen olyan 
fontosságúnak ismerjük, mint az előbbieket.

A fonetikának a  sn.-oktatás a szülőanyja. Ennek a tudomány
ágnak az értékét most kezdik kellőképen mérlegelni, a tudomány
ágak között követelik számára azt a helyet, amely joggal megilleti. 
A fonetikában való teljes jártasság tehát elsőrendű feladatunk. E 
tudománynak alapos ismerete nélkül a snk. tanára nem mondható 
szakembernek.

A tudós ember világpolgár, mert a tudomány nemzetközi. A 
tudomány a nemzetek közös kincse. Nem zárkózik el senki elől. 
Hozzáférhető. Csak el kell érte .menni. A kultur államok között 
élünk, a velük való érintkezésünk mindennapi. Ügy érzem, nem 
kell bizonyítanom, hogy nekünk legalább egy idegen kultúrnyelvet 
ismernünk kell.

A neveléstanról és módszertanról kell még szólnom.
Ezek kizárólagos szaktárgyaknak ¡mutatkoznak. De ha jói 

fontolóra vesszük feladatunkat, nem elégedhetünk meg a kizáró
lagos szaktárggyal, mert az igazi tudás az összehasonlításból és 
megkülönböztetésből származik. Az általános pedagógiának épen 
úgy megvan a mi falaink között a jogosultsága, mint a különösnek.

Nagy vonásokban rámutattam, mik legyenek a mi tanulmá
nyaink.

Ha azt kérdezzük, hogy a képzőnek mostani keretei megfelel
nek-e a célnak, erre az előbbiekben talán választ is adtam. Nem 
szándékozom bírálni a mostani képzőt, mert hiszen a legkiválóbb 
szakférfiaink terjesztik benne a tudást és kartársainknak úgyszól
ván mindannyija tőlük szerezte szakismereteit; tiszteletünk és há
lánk száll mindenkor feléjük, de amikor a képzőnk fejlesztéséről, 
bővítéséről, reformálásáról van szó és ezt a kérdést éppen maga a
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képző vetette -a felszínre: akkor hivatottaknak érezzük magunkat mi 
is, hogy a tárgyhoz ügyünk iránti szeretekből hozzászóljunk.

Az oktatásügyünk, különösképen a hazai, egészen fiatalnak 
mondható. A mostani eredmények úgyszólván a legutóbbi két év
tizednek az alkotásai. A gyors fejlődés csak szükségszerű berendez
kedéseket teremtett. A természetes fejlődés a -szükség által terem
tett kereteket bővíteni kívánja és amennyiben a nagyobb keretek 
szilárdabb alapot is kívánnak: új alapozásra is van szükség.

Ha képzőnk kereteit bővíteni kívánjuk: első feladatunk a jó 
megalapozás. Most csak az -a kérdés, hogy ez -az -alapozás a régi 
helyen történjék, vagy pedig újat keressünk.

Előbb a minket érdeklő tanulmányokról szóltam, hogy lássuk 
azok szükségességét, hogy mily határok között járjunk, hol legyen 
a mi helyünk.

A tudományok központja az egyetem. A tudomány minden
kié. A hozzáférhetés bizonyos alakiságokhoz van kö-tve, de -a lényeg 
az, hogy a tanulni vágyóknak meg legyen a tudomány megértheté- 
séhez szükséges alapismeretük: tanulni azonban mindenkinek lehet. 
Kifejezetten: érettségi bizonyítvány kell az egyetemen való beirat
kozáshoz, hogy az, aki bizonyos pályára készül, itudori oklevelet 
kapjon. Egyébként tanulnia bárkinek lehet, kiki hallgathatja azt 
a tudományt, tudományágat viagy annak részletét, amely nék-ie tet
szik, amely őt érdekli. Tehát módunkban van, hogy a nekünk szük
ségeseket az egyetemen hallgathassuk, miagunkat arra -a fokra emel
hessük, melyet tőlünk úgy -a pályánk, mint -az élet megkíván.

Mindnyájan -érezzük a magasabb képzés szükségét és ennek a 
módja az alma -mater kapuja felé vezet.

Eddigelé csak a magunk kívánságáról ¡szóltam, tanulmányaink 
ér-tékét nem kell különösen kiemelnem: de egyre még rámutatha
tok. Ez ia szükség nemcsak nálunk mutatkozik. A művelt nyugat
nak példáira is hivatkozhatunk, ahol a tanárképzés az egyetem bele- 
vonásával történik. Bár nem -szükséges mindenhol a  külföld példáira 
hivatkoznunk, -alkothatunk mi anélkül is, hogy a külföldet utánoz
nék. De ha -tekintjük -a hazai művelődési viszonyokat és fejlődést, 
itt is számos példával találkozunk, hogy egyes intézmények, szak
iskolák főiskolákká fejlődtek. Ha figyeljük csak az elemi iskolai' 
tanítóképzés fejlesztésének irodalmát, ott is magasabb törekvésekkel 
találkozunk és ha mérlegeljük ezeket ¡a törekvéseket, jogosaknak 
találjuk. A polgár-iskolái tanárképző — bár forma szerint nincs 
kimondva — lényegében főiskola. A polgár-iskolái t-anárok jogos 
törekvései egyetemet kívánnak.

A természetes fejlődés eredménye nem is lehet más, hogy a 
középfokú tanintézetek fölött csak egy intézmény állhat és ez az 
egyetem.

Mi is felette állunk a középfokú iskoláknak, a mi törekvésünk 
is csak az egyetem felé irányulhat. De nemcsak a helyzetünk visz 
vele, de a kor kívánalma is.

Ha, részletezni kívánom a képzőnk tárgyait, azokat két részre 
osztom: általános tudományos -érdekűek és szakérdekűek.
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Általánosak: a fiziológia és bonoían, a lélektan és ált. peda
gógia, a magyar nyelv, fonetika és irodalom, egy idegen kultűr- 
nyelv; szaktárgyak: lélektan és a pedagógia összehasonlító, meg
különböztető modorban, módszertan, gyakorlati fonétika, az oktatás 
története és irodalma, gyakorlati tárgyak, gyakorlati képzés. Az 
előbbiek az egyetem tárgyai, az utóbbiak a szakképzőéi.

Hogy mennyi ideig tartson, erre iazt felelhetem, amennyit az 
egyes tárgyakból való elkészülhetésre az egyetem szabott. Az egye
tem tanterve és tanításrendje az irányadó. Az egyetemi tanulmá
nyokhoz legalább 2 év kell. Egy év feltétlenül szükséges a gyakor
lati és a szakbeli ismeretekhez. Az oklevél megszerzéséig miég kí
vánok egy évet a  külső gyakorlatra.

A vizsgálat módjára megjegyzem, hogy az kétféle lenne: 
alapvizsga és szakvizsga. Az alapvizsga eredménye a leckekönyvbe 
kerül, a szakvizsga eredményéről pedig oklevelet kapnak jelölt
jeink. A képesítő vizsgáló-bizottság állana az egyetemről kiküldött 
tagokból és az illetékes szakemberekből. A képesítés módja: írás
beli és szóbeli.

H atáro zati j avaslat:
1. Mondja ki >a közgyűlés, hogy kívánja képzőnk főiskolává 

szervezését.
2. Az általános tudományt szolgáló tantárgyakat az egyete

men hallgassák a jelöltek.
3. A szaktárgyakat az arra illetékes szakelőadók tanítsák.
4. A képzőnek ilyenformán való megalkotása érdekében fel- 

terjesztés intézendő a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz.

Indítvány a korpótlékok rendezése és a helyettes 
igazgatók ügyében.

A S. T. 0 . E. 1914. május 31.-én Budapesten tartott közgyűlésének küldte 
Hövényes Antal.

Tekintetes közgyűlés! A siketnéma-intézeti tanárok korpótlé
kának megállapításánál a következő 3 törvény alkalmaztatott:

1. Az 1893. évi XXVI. t.-c. 2. §-a, mely csak a népiskolánál 
töltött 5 évi működés után 100 koronát állapít meg.

2. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-a, mely ugyancsak 5 évi 
népiskolai szolgálat alapján 200 koronával magasabb illetmény
ről szól.

3. Az elvi jelentőségű rendeletek tárában — 1902. kiadás — 
4869—1900. eln. sz. alatt megjelent törvény-függelék 14. §-a, mely 
az ötödéves korpótlékot 2000 K-n aluli törzsfizetésnél 10%-ban 
állapítja meg.

E háromféle törvény alkalmazása folytán a siketnémák po
zsonyi intézeténél működő tanárok korpótlékát a következő táblá
zat mutatja:
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N é v I. Kp. II. Kp.

K I K

Az utalványozási 
rendelet száma

Mely törvénycikk 
alapján

1. Deschensky Ferenc 140 200 29,790— 1905
148,360— 1909

4869 — 1900 trv. függ.

2. Hövényes Antal*... ... 100 200 92,498 — 1903 
102,482-1907

1893. XXVI. 2. te. 
4869— 1900. tf.

3. Deschensky Nándor ... 140 — 17,614— 1911 4869-1900 . tf.

4. Fizáry Bódog... ... ... — — — —

5. Nemesdfalvi József ... 140 — 63,397— 1913 4869—1900. tf.

6. Pirovits Jenő ... ... . 140 — 104,575— 1909 4869-1900  tf..

7. Szépfalusi Ferenc — — — —

8. Wayán Ferenc ... ... 140 — 120,930— 1910 4869-1900 . tf.

9. Winkler Sándor ... ... 100 140 59,768-1903 
76,221 — 1909

1

1893. XXVI. 2. te. 
4869— 1900. tf.

10. Zengő Péter ... ... ... 200 111,563 — 1912 1907. XXVII. 3 te.

* III. korpótléka 200 K. 1912. X. 1. óta.

E táblázat tanúsága szerint H. A. öt évi népiskolai működé
séért kap évi 100 K-t I, korpótlék címén az 1893. törvény alapján. 
Ezzel szemben Z. P., ki ugyancsak öt évig működött a népiskolá
nál, I. korpótlék címén évi 200 Iv-t élvez. A harmadik eset az, mi
kor valakit az ötödik működési év a XI. fizetési osztályban ér és 
akkor az I. korpótléka évi 140 K.

Sőt a fenti táblázat szerint a szerencse oly baloldala is lehet
séges, hogy az illető I. korpótlék címén 100 és II. korpótlék címén 
140 K-t kap és így alapúi véve a bekövetkezendő 35 évi szolgálatot, 
ez utóbbi egész működése alatt 30 X 100 + 25 X 60 K-val azaz 
4500 koronával kap kevesebb fizetést, mint az a fiatalabb kartárs, 
ki 1907 után működik vagy 3 évi működéssel a X. f. o.-ba kerül.

Készséggel elismerem, hogy .a fiatalabb kartársak korpótléka 
örvendetes haladást mutat, de viszont nem látom az ésszerű okot, 
mely miatt az idősebb kartársak mostohább bánásmódban része
sülnek.

Mi kivettük a részünket az ex-lex-ek idejéből és talán senki 
sem korhol minket azért, mert a keresztlevelünk némileg már meg
fakult.

A 3-féle törvény alkalmazása folytán az I. és II. korpótlék 
kérdésében mutatkozó méltánytalanságok megérdemlik, hogy egye
sületünk tanulmányozza a csonka korpótlék ügyét és ezért indítvá
nyozom a következőket:
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1. Az egyesület a bizalmi férfiak útján szerezze be az összes 
intézetekre vonatkozó íadatokat.

2. Az egyesület indokolt memorandumban kérje meg a ható
ságot az I. és II. korpótlékok egyöntetű rendezésére, a fejlődésnek 
megfelelő módon.

3. Az egyesület még az 1915—16.-i költségvetés tárgyalása 
előtt hajtsa végre az indítványt.

Tekintetes közgyűlés! Az 1909. évi 67,810. számú vallás- és 
közoktatásügyi (miniszteri rendelet alapján a  siketnéma-intézetek- 
ben meghonosíttatott az állandó megbízott helyettes-igazgatók intéz
ménye, mely intézkedésre egyrészt a központi nyilvántartás és 
ellenőrzés, másrészt pedig a kifejlődött intézetek sokoldalú és ter
jedelmes adminisztráció folytonossága és egyöntetűsége szempont
jából volt szükség.

A helyettes-igazgatók átlaga a legidősebb, a legtapasztaltabb, 
az intézeti és a társadalmi életben meggyökerezett tanárokból ke
rült ki, az igazgató közvetlen javaslata és felterjesztése alapján.

A megbízatás alapján a felettes hatóság az intézet belső és 
külső érdekkörének ügyébe bevont egy állandó munkaerőt, az igaz
gató nyert egy (Szakavatott tanácsadó munkatársat és az igazgató 
megbetegedése vagy akadályoztatása esetén az intézet ideiglenes, 
időleges vezetése nem volt változó, bizonyai lan, ingatag kézben.

Az ügy, az intézetek és az igazgatók jól jártak, de a közvet
lenül érdekeltek csak munkatöbbletet gondot és felelősséget kaptak 
és immár elmúlt 5 év (anélkül, hogy az illetők fokozottabb munkás
ságuk ellenértéke gyanánt bárminő kedvezményben részesültek 
volna.

Az elszórtan élő helyettes-igazgatók eddig talán szerénység
ből nem szólották helyzetük érdekében, de ¡az általános haladást 
tekintve, ilyen részleges mozgalom indokolt.

Az egyesületen kívül ilyen mozgalom nem volna helyesel
hető, azért indítványozom, hogy az egyesület, mint érdekeink elő
mozdítására hivatott tényező, tanulmányozza a kérdést és ia köz
gyűlés mondja ki a következő határozatokat:

1. Köriratilag megkérdezendők a helyettes-igazgatók munka
körük és kedvezményük tárgyában.

2. Az ¡adatok feldolgozásával az egyesület beadványt intéz a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, melyben kinevezést, 
tiszteletdíjat vagy egyéb kedvezményt kér a megbízott állandó he
lyettes-igazgatók számára.

3. E beadványt az egyesület még a jövő tanév megkezdése 
előtt intézi a felettes hatósághoz.
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Közgyűlési iratok.
Gönci Gyula elnök, Budapest, Mosonyi-utca 8.

(Távirat.) A hozzám intézett meleghangú táviratban foglal
takért hálás köszönetét mond Zichy János.

*
Siketnéma-intézeti tanárok közgyűlése elnökének

Budapest, V III., Mosonyi-u. 8.
(Távirat.) X III. közgyűlésük alkalmából fogadják szeretet

teljes üdvözletemet, eredményes munkásságukhoz kitartást és sze
rencsét kíván hű munkatársuk Náray-Szabó.

*

Táviratban üdvözölték még a közgyűlést: 1. Biffl Fr. (Wien),
2. az egri tanári testület, 3. Debrecenből Gácsér és Emmer, 4. Kör
möcbányáról Váradi, 5. Kolozsvárról Paull tagtársak.

Tekintetes Borbély Sándor úrnak, a Siketnémák Intézetének
igazgatója

Vác.
Xagyrabecsült igazgató úr! Rendkívül sajnálom, hogy a Si

ketnéma-intézeti tanárok Grsz. Egyesületének május 31.-én tartott 
közgyűlésén nem jelenhettem meg s a közgyűlés üdvözlő sorait csak 
tegnap kapván meg, későn küldöm köszönetemet azoknak, akik tő
lem is várják ügyüknek támogatását.

Méltóztassék és méltóztassianak meggyőződve lenni, hogy 
tisztelettel hajlok meg emberszerető munkájuk előtt és a siket
némák, a természetnek e mostoha gyermekei iránt érzett mély rész
vétem buzdítani fog, hogy azoknak törekvését, akik tanításukra 
vállalkoznak, hathatósan elősegítsem.

Kiváló tisztelettel 
Budapesten, 1914. június 2.

Dr. Ilosvay Lajos, 
államtitkár.

*
A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete közgyűlé

sének üdvözléséért fogadják őszinte köszönetemet.
Igaz tisztelettel 
Budapest, 1914. június hó 4.

Klebelsberg.
*

Igen tisztelt közgyűlés! Kedves kollegák!
Fontos családi ügyek akadályoznak abban, hogy részt vegyek 

egyesületünk idei közgyűlésén. Pedig az önökkel való minden érint
kezésem nemcsak rokonszenvemet és nagyrabecsülésemet öregbíti 
az önök nagyérdemű személye és nagyértékű munkája iránt, hanem 
egyúttal a magam igazi lelki épülésére, nemes altruisztikus, humá
nus érzések keltésére szolgál. Igaz tisztelettel és szeretettel üdvöz
löm önöket. Büszke öntudattal és önök iránt meleg hálával tölt el
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engem az, hogy engem, ia szerény érdeklődő laikust tiszteletből díszes 
sorukba iktattak és ezzel üdvös munkájuk dicsőségének részesévé 
tettek.

Az igazi lelki nagyságot megillető hódolattal üdvözlöm első 
sorban azt, akinek nemes barátsága megszerezte nekem e megtisztel
tetést: szeretett elnökünket. Azt hiszem, mint tiszteleti tagnak jo
gom van hozzá, hogy ¡a közgyűlés színe élőt kifejezzem iránta fel
tétlen bizalmamat és rendületlen ragaszkodásomat. Hiszem, hogy 
a közgyűlés és egyesületünk minden tagja fentartás nélkül oszto
zik velem e meggyőződésben és érzületben és kötelességünknek tar
tom, hogy ezt őszintén ki is nyilvánítsuk most, midőn kicsinyes 
izetlenkedések zaklatni próbálják Borbély Sándort alkotó munkájá
ban. És legyen szabad kifejeznem tapasztaláson alapuló legmelegebb 
elismerésemet a komoly kötelességteljesítés és kedves szívjó-ság igazi 
mintaképe, szeretett szerkesztő-titkárunk iránt.

A legmelegebb kartársi üdvözlettel, őszinte tisztelettel igaz 
hivlik Pozsony, 1914. május 30. Herrmann Antal.

*
Programm a S. T. 0. E.-nek X III. rendes közgyűlésére (1914. 

május 31.) Szombat: D. u. elszállásolás. Rendező: Dr. Bihari. Este
6 órakor választmányi gyűlés. 8-kor közgyűlési előértekezlet. Eél 
9-kor vacsora étlap szerint Gundelnél. R .: Kegler.

Vasárnap: D. e. 8-kor közgyűlés. 10-kor fél órai szünet. Tíz
órai a „Park-szálló“-ban. R .: Szabady. Eél 11-kor a közgyűlés foly
tatása. Gyűlés után csoportfényképezés az intézet udvarán. R .: Si
mon és Michels. (Az eső miatt elmaradt.) 2-kor ebéd étlap szerint 
Gundelnél. R.: Kegler. Ebéd után séta az állatkertben. R.: Bárczi. 
Este 8-kor találkozás az Angolparkban. Yezető: Zemkó.

Hétfő: Reggel fél 8-kor gyülekezés V III., Festetich-utca 3.
7 ó. 45 p.-kor indulás az angyalföldi tébolyda megtekintésére. Ve
zető: Istenes.

Kedvezményes villamos vasúti jegyek a Méhkas kezelőjénél, 
Simonnál vásárolhatók. — A X III. közgyűlés jelvényeit kiosztja 
Derbész. — A közgyűlés programmja Petőnél kapható. — Egyebek
ben felvilágosítással és útbaigazítással szívesen szolgál a helyi bi
zottság elnöke: dr. Bihari Károly.

Budapest, május 29.-én.

Dr. Náray-Szabó S. dísztagunk.
Dr. Náray-Szabó Sándornak június 14.-én délelőtt adta át a

S. T. 0. E. a dísztagsági okmányt. A kiküldötteket — Klis L. tb. 
eln., Gönczi Gy. aleln., Istenes K. titk., Záborszky Á. jző., Simon
J. v. tag és Kegler E. szerk. — Borbély S. eln. vezette, aki az okira
tot a következő szavakkal nyújtotta át:

„Méltóságos államtitkár. úr! A Siketnéma-,intézeti Tanárok 
Országos Egyesületének vagyunk a küldöttei. Egy oly egyesület
nek elöljárói és tisztviselői, mely bár nem nagy számú tagokból
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áll, de behálózza® az egész országot .s magában egyesít minden 
szakembert, ki siketnémák tanításával foglalkozik. Tehát nincs 
hiány közöttünk s nincs kivétel belőlünk. Valamennyiünk egésze 
nevében hozzuk s tesszük le azt a tiszteletünket, mely a hivatásáért 
rajongó szakbeli ember leikéből fakadhat Méltóságod előkelő s tő
lünk igen tisztelt személye iránt. Az iránt a férfiú iránt, ki szintén 
életét szentelte rá <s közel három évtizedes munkáját adta rá arra 
az eszmére, hogy a fogyatékos és hiányos érzékűek országos társa
dalmi ügye a nemzeti kultúra számottevő magaslatára emelkedjék 
hazánkban.

Kínálkozik reá az alkalom, hogy e magaslatnak rétegeit szét
szedjem s .a fokozatos lépcsőkre rámutassak; de Méltóságodnak a 
teljesített munkán nyugvó öntudata tudja, ami látó szemünk pedig 
látja, amit nem részletezek. És azután nem is szeretném érinteni az 
Ízlésnek azt a határvonalát, melyen Méltóságodnak ismert szerény
sége mindig tiltakozó őrt szokott állani. Legyen tehát elég annyi, 
hogy a mi — egy kevés kezdetnek kivételével — ma eredmény van 
a magyar siketnéma-oktatás területén, az mind a Méltóságod ne
gyedszázadnál hosszabb hivatali működéséhez fűződik.

Ezek a tárgyi okaink, melyek az eszet Ítéletre késztetik. Ezen
kívül szubjektív indító okaink is vannak. Méltóságodnak emberies 
érzülete és cselekedete oly .stílszerűen illett a mi humánus ügyünk 
élére! Nem a paragrafust nézte és főként nem .annak hideg szelletét 
éreztette, mely megöli a lelket. A lényeget tekintette, maga is a 
lelkes munkát végezte és azt jutalmazta. És m;i tudjuk, mert érez
zük, hogy csakis ily kormányzással lehetett a magyar siketnéma- 
oktatás ügyét arra az elismert magaslatra emelni, mely számottesz 
hazánkban s immár hivatkozás tárgya a külföldön is.

íme — nagyjából .szólva — erről kívántunk mi, egyesület ön
ként, független szabad akaratunkból vallomást tenni Méltóságod
nak, hogy a való érdemnek elismerni tudásával és méltányolni aka
rásával önmagunkat is megtisztelhessük,

E hódoló érzésünket kívánja kifejezni ez az egyesületi okirat, 
mely azt adja tudtára mindeneknek, kiket érdekelhet, hogy a Siket- 
néma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének 1913. évi ke-izlhelyi 
közgyűlése Méltóságodat a magyar siketnéma-oktatás terén kifejtett 
alapvető és aztán építő munkájáért, egészben véve pedig el nem múl
ható érdemeiért egyhangúlag az egyesület dísztagjává választotta.

Ez az, amit mi legtöbbet adhatunk. S ezt adjuk is önként, szí
vesen, hódolattal. Fogadja ezt Méltóságod jó néven tőlünk.

És habár ez idő szerint félrevonult is a lázas munka :és a rend
szeres cselekvés útvonalából, mégis kérjük, hogy alkalomadtán to
vábbra is legyen előmozdítója ügyünknek; minket, munkásokat pe
dig méltasson továbbra is eddigi kegyes jóindulatára.

Tiszteletünknek tárgyát: Méltóságodnak előkelő, nagybecsű 
személyét a jó Istpn oltalmába ajánlottan áldást kérünk további 
életére is.“

Az államtitkár úr nemes hevülettel mondott beszéddel köszönte 
meg dísztaggá választását. Ö érezte s most is természetesnek tartja
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1—■ úgymond — hogy az a szeretet, mely őt hozzánk fűzte, nem 
lazulhat meg, mert ő valóban mindenkor nem a szabályokat ridegen 
végrehajtó hivatalfőnök, hanem a fogyatékos érzékűek ügyének 
szívvel-lélekkel való dolgos irányítója kívánt lenni.

Elhárítva magától a  dicsőséget, elismeréssel szóllott ezúttal 
is a sn.-oktatásügy munkásairól, akiknek —- ő legilletékesebb annak 
megítélésére — elsősorban érdemük az elért eredmény.

Kifejezte azt a meggyőződését, hogy a fogyatékosoknak elő
készített iskolakötelezettségi törvényjavaslata a gazdasági viszo
nyok javultával minden bizonnyal törvénnyé lesz.

Az okmányt azzal a kijelentéssel vette át, hogy az mindenkor 
késztetni fogja annak a  szolidaritásnak ápolására és fentartására. 
mely őt hosszú és küzdelmes működése alatt hozzánk és ügyünk
höz kapcsolta.

Ezután az államtitkár úr ősi magyar szokáshoz híven ven
dégül látta a küldötteket s velük jó ¡ideig elbeszélgetett.

Az okmányt egyszerűséggel párosult művészettel ifj. B randi 
Ö. tagtársunik, a snk. bpesti áll. intézetének rajztanára tervezte és 
készítette; csinos, sötétzöld bőrtokját pedig Tóth M. sn. könyvkötő
mester csinálta. K.

Egy testnevelési reform.
Oktatásügyünk terén még sok a kívánnivaló. Erezzük ezt vala

mennyien s mindnyájunk lelkében ég a vágy szebbet, jobbat alkotni 
s ügyünket — ha csak egy lépéssel is — előbbre vinni.

Alább a testgyakorlás egy meglehetősen elhanyagolt nemére 
hívom fel az illetékes kartársak figyelmét.

Intézeteinkben a tornaoktatás még ma sincs azon a fokon, 
amelyet a kor szelleme ¡s növendékeink fejletlen szervezete megkíván. 
Egészen új elvek szerint, új mederben folyik manapság mindenütt 
a tornaoktatás. Ma már alig van szakember, aki ne hangoztatná, hogy 
az ifjúságot, amint csak lehet, ki kell ragadni a tantermek, a torna
csarnokok poros levegőjéből, vinni kell ki a szabadba, az udvarra, 
a játszótérre, hogy ott természetének megfelelően, játszva, könnyű 
szerrel érje el azt, amire eddig alig volt alkalma. Jelentékeny sze
rephez jutnak a jelenkori tornaoktatásnál a szabadtéri sportok és 
a játék. A tavaszi és őszi hónapokban tartani szokott játékdélutánok 
is az újkori, tartalmas testedzés szolgálatában állanak.

Igen örvendetes jelenség, hogy ez az új irányzat már nálunk, 
a snk. oktatásánál is kezd itt-ott érvényesülni. Kétszeres fontossá
gúak ezek az új elvek nálunk, ahol oly gyermekanyaggal van dol
gunk, amelynél a testgyakorlás a mostoha életviszonyok, melyek 
közt legtöbb növendékünk felnő, esetleg fogyatékosságát okozó be
tegség egyéb káros következményeit is van hivatva ellensúlyozni, 
ha lehet, teljesen eltüntetni.

Igen nagy hibája, fogyatékossága volt eddig a hazai torna-.
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oktatásnak, hogy — a külföldi példák dacára — az ifjúság úszas- 
tanításáról nem gondoskodott. Valami megmagyarázhatatlan okból 
az iskola mindezideig idegenkedett az úszástanítástól. így  voltak 
vele a mi intézeteink is. Pedig hogy az úszás a testedzés egyik leg
egészségesebb neme, a legedzőbb sportág, azt szakemberek, de még 
laikusok előtt is teljesen fölösleges bizonyítgatni. Emellett a leg
határozottabban növeli a bátorságot, erősíti az akaratot, a gyakor
lati életben meg úgy saját, mint embertársaink érdekében akár
hányszor hasznát vehetjük. Az úszás ilyenformán a legkiválóbb 
tornanemek közé tartozik, amelyet ott, ahol a helyi viszonyok azt 
megengedik, okvetlenül fel kell venni a tornaoktatás anyagául. 
Újabban különben — amióta nagy testedző és nevelő értékét erőseb
ben hangoztatják — az iskola mindinkább magára vállalja az 
úszástanítás feladatát. Hogy csak egy közismert példát említsek, 
a székesfőváros a múlt esztendőben iskoláiba behozta az ingyenes 
úszástanítást s azóta a főváros tanulóifjúsága rendszeres úszástanl- 
tásban részesül.

Hogy mi volt az oka intézeteinkben e sportág eddigi mellőzé
sének, nem kutatom. Legtöbb helyen bizonyára a mostoha, kedve
zőtlen helyi viszonyok okozták, hogy nem méltatták kellőképen 
figyelemre. Pedig egy kis jóakarattal, esetleg némi anyagi áldozat
tal majdnem mindenütt megoldhatjuk az úszástanítást.

A nagyobb városokban mindenütt van uszoda, ahol növendé
keink mérsékelt díjazásért, esetleg ingyen is, a tornatanár felügye
lete s vezetése mellett, annak utasításai .szerint részesülhetnének 
ilynemű oktatásban. Oly helyeken, ahol uszoda nincs, legalább a 
tavaszi hónapokban a szabadban kíséreljék meg a növendékek úszás
tanítását.

Intézetünk, hogy növendékei testedzését minél többoldalúvá 
tegye, most a tavasszal próbálkozott meg az úszástanítással. Szük
ségesnek tartom megjegyezni, hogy Egerben e tekintetben a viszo
nyok igen kedvezőek, mondhatnám ideálisak, amennyiben uszodánk 
tágas, elég nagy s dacára annak, hogy a szabadban van, május 1.-től 
október 1.-ig állandóan használható, mert vize — természetesen for
rásvíz — télen-nyáron 22—23° C. meleg.

Egyelőre csak a fiúnövendékek tanultak úszni. Tizes-tizen 
kettes csoportokban mindennap eljártak az uszodába, ahol a torna
órákon tartott úszási előgyakorlatokkal kellőképen előkészített nö
vendékek ügyesebbje már az ötödik-hatodik lecke után tudott úszni. 
Kísérletünk szép eredménnyel járt — a fiúnövendékeknek több .mint 
a fele megtanult úszni — s ezután nemcsak állandósítjuk, hanem, 
hacsak nagyobb akadályokba nem ütközik, jövőre már a nagyobb 
leányok is részesülnek úszástanításban. Elvégre rájuk ugyanazok 
a testnevelési elvek, szabályok érvényesek, amelyek a fiúkra. Célunk, 
hogy már a közel jövőben ne hagyhassa el intézetünket oly növen
dék, aki ne tudjon úszni. Erős a hitem, hogy ezt sikerül is elérnünk.

Ha szeretettel, lelkesedéssel s hozzáértéssel foglalkozunk nö
vendékeink tornaoktatásával, lassan-lassan eltünedeznek a csoszogó,
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nehézkes járású, ügyetlen, sápadt, vézna legénykék s csupa egész
ségtől, erőtől duzzadó, akaraterős, ügyességében, erejében bízó nö
vendékeink lesznek, akik az élet versenyében derekasan megállják & 
helyüket.

(Eger.) Sturm József.

HIVATALOS RÉSZ.
A közgyűlés előtt tartott választmányi gyűlésen (Bpest, 1914. 

máj. 30.) részt vettek: Gönczi Gy. aleln., Völker J. pénzt., Nagy P., 
Simon J. és Szotfrid J. v. tagok, Záborszky Á. jző, Kegier F. titk.- 

'szerk. és több egyesületi tag.
1. Az aleln. közölte, hogy Borbély S. eln. bejelenté távolma

radását. Ezt a v. sajnálattal vette tudomásul.
2. Az ápr. 5.-i v. gyűlés jzkvének bemutatása után tudomásul 

vette a választmány, hogy a) Szentgyörgyi G. bejelentette elmara
tá sá t; b) a szakt. az ott lévő lapokat — az Y—VI. évf. kivételével, 
melyekért már írtunk -— visszaküldte; c) a snk. párisi nemzeti inté
zetében való tanulmányi kiküldés ügyében írtunk a VKM.-hoz; 
d) az A. T. 0. E.-beli tagság tárgyában körlevelet küldtünk a ta
nári testületekhez; e) a snk. kecskeméti intézete elvi határozat ki- 
mondatását kéri az elhagyottá nyilvánítás ügyében (kiadandó a 
gyámolító-bizottságnak); f) a felvett tagoknak értesítést küldtünk; 
g) Papp Antal munkácsi g. kath. püspök meleghangú levélben vá
laszolt a pártoló tagságáról szóló értesítésünkre; h) az 1914—15.-i 
költségvetés sérelme ellen — az Á. T. 0. E. útján — óvást tettünk; 
i) a közgyűlési meghívók szétküldettek.

3. Rendes tagul felvette a v. a következő kartársakat: Kár
páti Ottó és Pető János, Kaposvár (ajánlotta: Kiinda K.); Faragó 
Béla és László Géza, Sopron (aj.: Kegier F.); Eötvös László, Kecs
kemét (aj.: Gönczi Gy.).

4. Osztrák kartársainknak időközben érkezett képviselőjét — 
Perschke Tódort — a v. nevében Völker J. üdvözlé. P. T. megkö
szönte a szíves fogadást.

5. Tudomásul vette a v. a pénzt, jelentését és felkérte őt: ter
jessze a hátralékosok kimutatását a legközelebbi v. gyűlés elé s te
gyen javaslatot egyesületi jelvényre.

6. Megállapította a v. az előértekezlet elé terjesztendő közgyű
lési tervet. így az elnöki megnyitót mondja: Gönczi Gyula; az üd
vözléseket előterjeszti a titk .; a tanárképző ügyét előadja: Szotfrid
J .  ; dr. Bihari K. beszédtanítási könyvét ismerteti.

7. A z indítványoknál elhatározta a v., hogy javasolja a köz
gyűlésnek a) a Náray-Szabó-féle okmány átadását; b) a III. E. T.
K. és 0. Sz.-ben való képviseltetést; c) az Á. T. 0. E.-be való 
belépést; a két Hövényes A.-féle indítvány (korpótlék és helyettes 
igazgatók) elfogadását .azzal, hogy a határidő egyformán az 1915— 
16.-i költségvetés legyen.

A jzkv. hitelesítői: Simon J. és Szotfrid J-. K.
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Nemzeti gyász*

A Budapesti Közlöny jun, 28.-i (vasárnap) rend 
kívüli szám ában a következőket adja hírül:

Ferenc Ferdinánd főherceg ő császári és királyi 
fensége vasárnap délelő tt Szerajevóban gálád m e
rényletnek  esett áldozatul. M int az egész fegyveres 
erő főparancsnokát, nemes h ivatásának  teljesítése 
közben érte  őt a m erénylő golyója, gyászba b o rít
ván az egész m agyar nem zetet és felséges u ralko 
dóját, a kinek m egpróbáltatásokkal te lt é le tét 
újabb csapással tetézi ez a re ttenes szerencsétlen
ség, mely e lrabolta  oldala mellől azt a férfiút, aki 
hozzá legközelebb áll.

Ferenc Ferdinánd főhercegben M agyarország 
mélységesen gyászolja a m onarkia érdekeinek  egyik 
legerősebb istápolóját, aki egész becsvágyát és ha
talm as m unkaerejét e m onarkia boldogulásának és 
hatalm a öregbítésének szentelte.

A m iként a közéletben világító példája volt ő 
a férfiúi kötelességteljesitésnek, azonképpen családi 
élete magasztos m intaképe volt a legtisztább és leg- 
eszményíbb boldogságnak. Hűséges hitvese fenséges 
férjének oldala m ellett volt az utolsó percig és vele- 
együtt esett áldozatul a gaz m erénylő golyójának.

A m agyar nem zet fájdalmas gyásszal áll trón 
örökösének ravatalánál, siratja  őt a ki annyi nemes 
ambícióval készült magasztos h ivatására  és fiúi rész
vétte l fordul uralkodója felé, a k inek mélységes 
fájdalm át szere te tével igyekszik enyhíteni.
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VEGYESEK.
Lapunk 8. száma — a 9.-kel együtt — szept. 1.-én fog megjelenni.

*
Jankovicli B. vallás- és közoktatásügyi miniszter jún. 21.-én a 

szegedi fogadalmi templom alapkő-letételének ünnepélye alkalmából 
Szegeden tartózkodván, a siketnémák ottani intézetébe is ellátogatott. 
Kíséretében voltak többek között dr. Cicatricis L. főispán, dr. Bokor P. 
h. polgármester, dr. Somogyi Sz. főkapitány, Gaál E. kulturtanácsos. 
Ő exeellentiáját az intézet kapujánál Klug P. igazgató fogadta, az inté
zetben pedig a tanári testület tagjai jelenlétében Karg M. sn. leány 
üdvözölte és csokrot nyújtott át. A miniszter meglátogatta az osztályo
kat, meghallgatta a növendékek feleleteit s élénken érdeklődött a siket
némák oktatásának módja iránt, Végül a növendékek kézimunka- és 
rajzkiállítását tekintette meg s távozása előtt elismerésének és az intézet 
ügyei iránt való jóindulatának adott kifejezést,

A vakok tanárainak londoni kongresszusára (jún. 18—22.) ki
küldettek: dr. Tóth I. min. titkár, Herodek K., Sehannen P. ig. és 
Séra L. kartársunk (66.114/914.).

Tankönyvek a siketnémák számára, Hövényes A. „Szólások“ c. 
alatt összeállította a beszédtanításnál használandó kifejezéseket. E munka 
megbírálásával Szotfrid J. szaktanácsi tag bízatott, meg. (66.109/914.) — 
Váttér F. és Záborszky Á. földrajz-könyvet szerkesztettek az V—VIII. 
osztálynak. — Dr. Bihari K. „Fonetikai Abc“, „Beszédkönyv“ és „Az 
én képeskönyvem“ c. alatt. írt és szerkesztett 1—1 munkát. — Vajha 
eme kartársaink példája serkentőleg hatna és minél többen kivennék 
részüket az ily irányú munkálkodásból is.

Házasság. Sturm J. kartársunk máj. 16.-án vezette oltárhoz Eger
ben Gaál Elluskát, — Frey J. jún. 27.-én tartotta esküvőjét Bpesten 
Augusztiny Nellykével.

A nem állami tanárok nyugdíjáról szóló törvényjavaslatot jún. 
5.-én terjesztette be a képviselőháznak Jankovich B. kultuszminiszter. 
Ez fog gondoskodni az izr. snk. orsz. intézete, valamint a lovag Wech- 
selmann I.-féle vakok intézete tanárainak, azok özvegyeinek és árváinak 
ellátásáról.

Az izr. snk. orsz. intézete jún. 14.-én nagy érdeklődő közönség 
előtt tartotta évzáró vizsgáját. Az intézet működéséről ezúttal 64 oldalra 
terjedő, képekkel díszített jelentés-ben számol be az int, vezérlő bizott
sága. A jelentést Tolnai I. Béla igazgató szerkesztette.

Ügyünkről, rólunk és mi. Hövényes A.: 1. „Tanulmány a siket
némák agyagslöjdjéről.“ KI. M. Gyógyped. 1913. 7. sz. Bp.: 1913. Bich- 
ler I. 8 o. 8-r.

2. „Zűr Frage dér Tonarbeit“. KI. „Eos“ 1914. 1. sz. Brünn: Fr. 
Winiker et Schiekardt. 8-r. 11 o.

3. „Az első pozsonyi városi népkonyha XXXVIII. évi jelentése 
az 1913. évről“ (magyarul és népietül). Pozsony: Eder I. 4-r. 19 o. 
(Ismerteti a Nyugatmagyarországi Hiradó 1914. máj. 17., 4. 1.)

4. „A népiskola mostohái“. (Nym. Hiradó 1913. 4.- sz. 1.1.)
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Szobolovszky I.: 1. „A boldog kor“. (Gyermekvédelem, 1914. 1. 
sz. 1. 1.)

2. „öthónapos fiam figyelme“. (A Gyermek, 1914. 3. sz. 242. 1.)
3. „A kerti iskolák“. (Uj élet, Népnév, lapja Egyesületi Értesí

tője, 1914. 8. sz. 2. 1.)
4. „A kertészet és a munkaiskola“. (Család és Iskola, 1914. 9. sz.

100. 1.)
5. „A magyarosítás föltételei“. (Nemzeti Iskola 1914. 23. sz. 2. o.)
Borbély S., Györgyfy Á. és Szentgyörgyi G.: „Mátyás király tréfái,

gyermekkora, halála és jellemzése“. (Snk. könyvt. 1—2. füzete) 104 old., 
43 képpel. Ára — szállítással — 1 K 10 í. Vác, 1914.

Séra Lajos: „A vakok oktatása és gyámolítása Amerikában“. (Ta
nulmányút! jegyzetei alapján.) KI. M. Gy. 1913—14. évf. Bp. Bichler I. 
72 o. 8-r. (32 képpel és ábrákkal, papirkötésben.) •— Tudtunkkal S. L. 
kartársunk a második, aki az Újvilágba rándult. Az első volt: Fekete 
K., a snk. váci intézetének néh. igazgatója. Y. ö. Yáei értesítő 1888— 
89. 4. 1.)

Váradi Zs., a snk körmöcbányai intézetének igazgatója máj. 17.-én 
Rózsahegyen előadást tartott a snk.-ról. A növendékeket Adamcsik I. 
tanár mutatta be.

Gyulai A.: „A beszélőgép a nyelvtanítás és a nyelvtudomány szol
gálatában“. (Uránia, 1914, 5. sz. 244. 1.)

Dr. Bielek A. min. s. titk. 1. márc. 8.-án a vakok kolozsvári inté
zete javára, a Ferenez József tud. egyetem aulájában rendezett szimfo
nikus hangversenyen „A gyógypedagógia, különös tekintettel a vakok 
ügyére“ c. alatt felolvasást tartott. (A vakok himzögépét és a tansze
reket kiállították.) 2. Ápr. 30.-án a fővárosi Pedagógiumi Szeminárium
ban előadást tartott „A hazai gyógypedagógiai intézmények, vagyis a 
fogyatékos érzékű és fogyatékos értelmű gyermekek oktatása és neve
lése“ c. alatt; 3. máj. 24.-én Debrecenben — Hajdú-vármegye szék
házának dísztermében — felolvasást tartott a snk., vakok és gyenge- 
tehetségűek oktatásának és gyámolításának fontosabb kérdéseiről. Utána 
Emmer I. tanár néhány növendékkel bemutatta a snk. tanításának ered
ményét. A vakok munkáit kiállították.

Markovics A,, ungvári sn.-intézeti ig. máj. 10.-én Munkácson, a 
Csillag-szálló nagytermében előadást tartott a snk.-ról. Schulmann A. 
tanár pedig bemutatta 4 növendékkel a tanítást. A sn. gyermekek raj
zait és kézimunkáit kiállították. Y. ö. M. Á.: „A snk.-ról és a gyógy
pedagógiáról általában“. Gör. kath. Népiskola 1914. máj.-jún. sz.

U. ott Dr. Tárczy K. gimn. tan. mozgóképeket mutatott. A ren
dezést a város vezetői végezték. A közönségnek eg5r része kiszorult, azért 
az előadást megismételték.

Balassa J.: 1. „Magyar fonogramm-felvételek.“ (Magyar Nyelvőr, 
1914. 6. 272.)

2. „A kísérletező fonetika nemzetközi társasága és kongresszusa.“ 
(U. o. 283. 1.)

A „Gházár András Országos Siketnéma Otthon“ VII. jelentése 
az 1913. évi működésről. Bp., 1914. 8. r. 16 o.

Éltes M.: „A gyermeki intelligencia vizsgálata.“ (Dr. Ranschburg
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P. előszavával.) 27, kísérletekhez való fekete és 3 színes melléklettel. 
Bp. 1914. Athenaeum. 8-r., 132 o. Ára 4 K 50 f.

Kovács Lydia: „Egy érdekes feministánál“ (Államszámviteltanra 
készül a sn, leány — B. M.) (Magyarország, 1914. jún. 20. 7. 1.) Y. ö. 
M. S. 0. f. é. 6. sz. 130. 1.

Tisztviselők és katonatisztek. Az Állami Tisztviselők Országos 
Egyesületének igazgatóválasztmánya máj. 20.-i ülésén foglalkozott a 
delegációban a katonatiszti fizetésemelésekkel kapcsolatban elhangzott 
nyilatkozatokkal.

Megállapította mindenekelőtt, hogy téves az a nézet, mintha a 
katonatisztek fizetése kisebb volna, mint az állami tisztviselőké. A helyzet 
ngyanis az, hogy egy hadnagy (XI. fizetési osztály) kezdő törzsfizetése 
1680 korona, egy XI. fiz. oszt. állami tisztviselőé 1400 korona. Egy fő
hadnagy (X. fiz. oszt.) kezdőfizetése 2200 korona, egy X. fiz. oszt. állami 
tisztviselőé 2000 korona ; egy századosé (IX. fiz. oszt.) 3000 korona, egy 
IX. fiz. oszt. állami tisztviselőé 2600 korona; egy őrnagyé (VIII. fiz. 
oszt.) 4400 korona, egy VIII. fiz. oszt. állami tisztviselőé 3600 korona, 
így megy tovább a rapidfokozatú különbözet az egész vonalon. Az elő
menetel dolgában a helyzet a?, hogy a katonatiszt a századosi rangfoko 
zatig 3 évenkint lép elő és pedig a főhadnagy és a százados négyszer, 
az állami tisztviselő pedig a IX. fiz. osztályig bezáróan négy évenként 
és háromszor. Az előlépési fokozatokban is mindenütt természetesen je
lentősen nagyobb a fizetés a katonatiszteknél. A VIII. fizetési osztálytól 
kezdve fölfelé nemcsak a fokozatokban, de az osztályokban való előlépés 
esélyei is lényegesen kedvezőbbek náluk. — A lakáspénzek köztudomás 
szerint a katonatiszteknél nagyobbak, mint a polgári tisztviselőknél. A 
XI. fizetési osztályban (hadnagy) a butorpótlékkal együtt, amelyet a 
polgári tisztviselő nem kap, Budapesten 1032 korona a lakáspénz, a pol
gári tisztviselőé 800 korona, a többi osztályokban fokozatosan emelkedve. 
Az V. fizetési osztályban (vezérőrnagy) 3128 korona a lakáspénz, a pol
gári tisztviselőé (miniszteri tanácsos) 2500 korona. Érthető és jogos ily 
körülmények között a győri tisztviselői kongresszusnak (1913.) ama 
kívánsága, hogy 1600 korona legyen a kezdőfizetés, 3 éves a várakozási 
idő, adassék meg a katonai lakáspénz és (a státus megfelelő kiépítése 
mellett) a vármegyei tisztviselőknek már megadott szerény méretekben 
az automatikus előlépés.

Midőn a választmány ezeket megállapítja, készséggel elismeri, 
hogy az életviszonyok rohamos drág’ulása teljesen megokolt.akká teszi 
a katonatiszti illetmények emelését célzó törekvéseket és az állami tiszt
viselői karral teljesen egy értékű közszolgálatot végző katonatisztek 
anyagi helyzetének javulását fontos közérdekekben szükségesnek tartja 
és tőle telhetőén támogatni kész. De éppen az egyenlő elbánás elvéből 
kifolyóan el van határozva az Állami Tisztviselők Országos Egyesületé
nek igazgatóválasztmánya minden törvényes eszközzel odahatni, hogy 
a katonatiszti illetmények javításával egyidejűén az állam polgári alkal
mazottainak az illetmények javítása dolgában tett és jórészt a mai 
katonai illetmények keretében maradó kívánságai is egész terjedelmük
ben teljesülést nyerjenek. Az állam ugyanis, amint ez egyébként illeté
kes helyről elismertetett, nem mérhet kétféle mértékkel alkalmazottai
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nak ma, mikor a katonák sem mások, mint honvédő polgárok, akiknek 
állásával járnak ugyan bizonyos fokozottabb terhek (sokféle levonások, 
drága ruha stb.), de járnak oly kivételes többrendbeli előnyök (adó és 
nyugtabélyegmentesség, ingyenszolga stb.) is, amelyekben a polgári al
kalmazottak nem részesülnek.

Az Á. T. O. E. jún. 28.-án Gr. Batthyány T. elnöklésével Pest- 
megye székházán rendkívüli közgyűlést tartott a közigazgatási reform 
és a szolgálati pragmatika tárgyában. A jún. 12.-én a képviselőházhoz 
beterjesztett (hármas) közigazgatási törvényjavaslat ugyanis egyrészt 
törli a vármegyei tisztviselők automatikus előléptetését szabályozó 1912. 
évi 57. t.c.-et, másrészt pedig a megyei közigazgatási alkalmazottak 
lényegesebb személyi és szolgálati viszonyairól szóló t javaslatban szó 
sincs független fegyelmi bíróságról. A dr. Andor E. főelőadótól előter
jesztett s tárgyi érvekkel minden oldalról megerősített emlékiratot és 
határozati javaslatot a közgyűlés egyakarattal elfogadta s így azt az 
egyesület azonnal átadja a minisztereknek és a képviselőház elnökségé
nek. Ha ez eredménytelen lenne, akkor az egyesület egyenesen a király 
elé járul.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és Oktatószövetség 
Előkészítő Bizottsága a következő felhívást küldte egyesületünkhöz: 
„Tekintetes Elnökség! A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és Ok
tatószövetség előkészítő bizottsága munkálataiban serényen halad előre. 
Egy nagyobb gyűlésen és több értekezleten foglalkozott ¡a szervezésnek 
ama módozataival, amelyek mellett minél előbb lehetséges volna a kü
lönböző oktatással és neveléssel hivatásszerűen foglalkozó testületeket 
egy nagy — egyetemes .kultúrkérdéseinket felölelő •— kongresszusra 
összehívni. E kongresszusnak méltóságteljesnek, de óhajaiban, állásfog
lalásában határozottnak kell lennie, méltónak történeti előképeihez, de 
egyúttal bátran iránytjelölőnek — a jövendő nagy kultúrpolitikai kér
déseit illetőleg.

Az előkészítés, .a szervezés munkáját egy kisebb bizottság végzi, 
amely teendőinek befejeztével átadja helyét egy száztagú végrehajtó
bizottságnak, hogy abban minden iskolafaj és minden országos testület 
kellő arányszámmal helyet foglalhasson s megjelölje majdan a kon
gresszusra kitűzendő kérdések anyagát. Addig is azonban, amíg az elő
készítő stádiumból a megvalósításba átléphetünk, szükségesnek találjuk, 
hogy a következőkkel forduljunk az összes oktatással foglalkozó hivata 
los és országos jellegű testületekhez.

Kérjük mindenekelőtt, hogy az egyes testületek csatlakozásukat 
végérvényesen jelentsék be. Eddigelé ugyanis néhány egyesület minden 
eddigi körlevelünket figyelmen kívül hagyta s nem tudjuk, vájjon ezek
nek a hallgatása indolencia következménye-e, vagy a köri élet hiányára 
vezethető vissza, avagy esetleg szándékos távolmaradást akar kifejezni. 
Kérjük ezért, hogy lehetőleg minden országos jellegű oktatóegyesület 
vezetősége, amely mozgalmunkról tudomással bir, csatlakozását illető
leg igennel vagy nemmel n5rilatkozni szíveskedjék.

Kérjük továbbá, hogy az. általunk megvalósításra kitűzött eszmét 
most már a magukénak is tekintsék, annak érdekében országos propa
gandát indítsanak. E körlevelünk megérkezésének időpontja egybeesik
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a legtöbb egyesület közgyűlésének programm-előkészületeivel. Kívánatos 
volna, ihogyha a létesítendő III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus és 
Oktatószövetség kérdése e közgyűléseken mindenütt szóba kerülne, esz
mecserék kiinduló pontja volna s az országos Egyesületekből ezek ke 
í'ületi, valamint helyi fiókjaihoz e réven is eljuthatna. Reánk nézve pedig 
igen becses volna e tárgyalások anyagának, a felhangzott óhajtásoknak 
és határozatoknak ismerete. Éppen ezért:

Kérjük, hogy e tárgyalások alkalmával felmerülő összes eszmé
ket, kívánságokat és határozatokat egyesítve, mint a Tekintetes Elnök
ség vezetése alatt álló egyesület összegezett kívánalmát s a III. Egye
temes Tanügyi Kongresszusnak tárgyalásra ajánlott anyagot hozzánk 
eljuttatni szíveskedjék. Természetes, hogy itt legelsősorban oly szem
pontok figyelembevételét kérjük, melyek a szűkebb parciális kérdéseken 
túlmenőleg az egész jövendő magyar oktatás és oktatószemélyzet nyugodt 
és eredményes munkája érdekében kívánatosak. Ezért a tárgyalások 
direktívái gyanánt az előterjesztések és a hozzászólások két főcsoportba 
volnának oszthatók. Egyrészt olyan kívánalmak csoportjára, amelyeke? 
az Egyesület a nevelés eredményeinek fokozására s a nemzeti erők jobb 
kifejtésére, a jövendő nemzedék gazdasági, társadalmi és erkölcsi jobb- 
léte érdekében óhajt s másfelől olyanokra, melyek az Egyesületben mű
ködő nevelők közös testületi érdekeinek emelését célozzák. Mindezekre 
vonatkozólag már most kell az egyes iskolafajok képviselői közt lehető
leg egységes közvéleménynek kialakulnia.

Nagy feladatunk megvalósítása, a felmerülő nehézségek legyőzése 
csak akkor sikerülhet, ha nem bizalmatlanság fogadja szándékainkat, 
hanem jóakarata megértés. Minden útbaigazítást, óhajt, felszólalást, 
amely a tervezett nagy célokat előbbrelendíti, szívesen veszünk s kellő 
előkészítés után a kongresszusi nagybizottság elé fogjuk terjeszteni.

Maradunk a tekintetes Elnökségnek igaz tisztelettel Budapest, 
1914. május hó 25.-én az előkészítő bizottság meghagyásából: Rázsó 
Géza, id. jegyző. Nádai Pál, id. előadó. •— Mindennemű óhajtások beje 
lentését Rázsó Géza főreálisk. tanár címére (V., Markó-u. főreáliskolal 
kérjük.“

Pályázatot hirdet felügyelői állásra a siketnémák kolozsvári in
tézetének igazgatósága. A kérvényhez melléklendők: tanulmányi okmá
nyok és orvosi bizonyítván}-. A személyes jelentkezés előnyös. Nyugal
mazott tanítók is folyamodhatnak. Javadalom: évi 480 K és teljes ellá
tás. Határidő: júl. 15.

Vetítés, mozgókép. Megemlékeztünk már.arról az ankétről, melyet 
a pedagógiailag vezetett mozgófényképes előadások ügyében rendezett 
a Magyar Tanítók Otthona 1913-ban. Most azt olvassuk a „Földrajzi 
Közlemények“-ben (XLII. kötet, 1914. 1. füzet), hogy . . . . . .  a jövő
földrajz-tanításnak alapját rakták le ezen az értekezleten. A Magyar 
Tanítók Budapesti Otthona ugynis értékelve a mozgófényképes előadá
sok kiváló fontosságát, népnevelő erejét, pedagógiai filmgyárat létesített, 
amely szerződésekkel lekötötte az összes külföldi ilynemű termékeket, 
sőt szerencsés kézzel talán a világ első ilynemű vállalata lesz. Annyiban 
van ugyanis ennek jelentősége, hogy ezen az ankéten sikerült megoldani 
azt a nehéz kérdést, miképen tudnánk minden iskolát felszerelni mozgó
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képes vetítőkészülékkel. A készülék nem kerül többe, mint egy jobbfajta 
nagyító. Földrajzi szempontokból nem lehet eléggé kiemelni ennek a 
vállalkozásnak pedagógiai fontosságát. Milyen könnyű lesz mozgófény
kép segítségével a különböző földrajzi alapfogalmakat szemléltetni, vé
gigmenni a Tisza vagy Maros völgyén, bemutatni a népéletet, viseletét, 
foglalkozási ágakat, terményeket, a fizikai földrajz egyes fejezeteit: 
vihar, hullámzás, a folyók élete, gejzírek, vulkánok, földrengések, lavi
nák stb. Egyetlen célja van ennek a vállalkozásnak: a tanítás. A mozgó
kép itt nem egyszerű szemléltető eszköz, mint a Comenius képeskönyve, 
vagy akár a vetített kép, sokkal több, egy új kifejező eszköz, mely nem
csak a természet szemléletét viszi világgá, hanem az író és a tudós gon
dolatát is. Olyan eszköz ez, amely egyesíti magában a tankönyvnek, a 
képnek, mikroszkópnak és még számos más eszköznek az előnyeit. Örü
lünk, hogy nálunk fakadt ez a mozgalom, amely a mozgóképes előadások 
rendezésével és pedagógiai vezetésével az iskolai tanítást és a felnőttek 
oktatását elősegíti. Horváth K. dr.“

*

Egyesületünk kiadványai. 1. Lapunk 1—XV. évfolyama. Az első 
négy évfolyam ára á 25 K, de ezek csak annak adhatók el, aki az eddigi 
évfolyamokat mind megveszi.

2—3. Évkönyv 1908. Évkönyv 190X Szerkesztette: Bihari Károly 
egyesületi titkár. Tartalma: az egyesület működése, közgyűlése; érteke
zések. 1—1 példány 50 fillér. Bélyegekben is küldhető.

4. Juan Pablo Bonét: 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 K (10 drb 
300 K ); fenyőfából, olajfestéssel v. barnára pácolva 27 K (10 drb 
240 K ); 1 drb asztalka keményfából 54 K (10 drb 490 K ); fenyőfá
ból 42 K (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 tornatanításhoz. (Tollrajz.) Egy so
rozat (18 tábla) 15 K.

7. Kegler F.: Adatok a 8. T. O. 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 Váradi Zsigmond), melynek közlése most folyik 
lapunkban: külön lenyomatként is ki fog adatni. Előjegyzéseket már 
most elfogadunk.

Üzenetek. Beérkezett kéziratok: Medgyesi J. A közszellem. — Schn. 
Revue . . . ism. —  Sz. Ö. A snk. tanárainak tanfolyamáról illetékes he
lyen semmit sem tudnak. Levelet csak később írhatok. -— V. Zs. ? — 
Könyvbarát. Sn. oktatásra vonatkozó szakkönyvek kaphatók B. Haas 
antikváriusnál München, Römerstr. 7. -— Munkatársaimnak, olvasóink
nak jó pihenést kívánok!

FRITZ Á. BU D A PEST, V III .,  N A P-U . 13.


