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költségvetésének előirányzata, - llazai hirek.

Schafter Károly.

A nundennapi munka zajában tiszta harangcsengés ! Ünnepre
'hív! Ünnepünk van: a szellemi munkás diadalmi ünnepe!

Temesuároü, - hazánk cuiturtörekvéseinek déli őrbástyáján
- igazán szép ünnepre készülnek! Schiiffer Károly, gárdánk egyik
legérdemesebb. legkiválóbb tagja, ez idén töltötte be a tanügy terén
eltöltött szolgálatának 40-ik évét!

40 év hosszú idő! 40 évi munkálkodás után illik, hogy meg-
álljunk egy percre. Illik, hogy vissza tekintsünk egy eszmék-
ben-tettekben gazdag multba. Hadd merítsünk erőt annak felemelő
- szép mozzanataiból a fátyollal takart jövő sokat igérő, de ne-
héz küzdelmeire l

Erős, élettől duzzadó fa ma már a gyógypaedagogiai ügy.
Hogy ilyenné lett, nagy része van abban neki, a kit ma ünnepe-
lünk. Ott állott a délvidéki siketnérna-oktatásügy bölcsejénél : ő
maga ápolgatta, dajkálta, szíve melegével táplálta. A csecsemő meg-
erősödött: Temesuárott egy erőteljes intézet áll, benne 50--60 siket-
néma nyer évenként oktatást.

Dé térjünk vissza rég elmult időkre, Keressük a kezdetet.
Schiiffer Károly Temes megyébel1 Uj- Bessel1yŐ11. született

1841. május 12.-én. Szülei korán észrevették az élénk fiú í jó
szellemi tehetségétés beadták Temesvárra· az elemi iskolába.'
l856-ban Szegedre kerűlt a reáliskolába, a hol a kitünő tanuló, ta-
nárai osztatlan szeretét vívta ki. .

1858-b8n pályaválasztás előtt állott. Talán a parázs, mely később
19:.
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oly -hatalmas lánggal lobogott fel, már akkor égett szívében, A ta-
nítói pályára szánta magát. Pestre került a tanitóképzőbe. 2 évig
volt itt. Itt kezdődött meg a kapocs, mely a későbbi Schaffert
a siketnémaoktatásügy terére vitte. 1859-60-ban Venus Sándor
a bécsi cs. és. ldl'. siketnéma int. igazgatója járt le a pesti paeda-
gogiumba, hol, a tanítóképző felsőbb évfolyam-hallgatóinak előadá-

"sokat tartott asiketnémák oktatásának módszeréből és gyakorlati
tanításából. Schiiffer egyike volt legbuzgóbb hallgatóinak s tanítói
oklevelével együtt siketnémák oktatására képesitő oklevelet is nyert.
Lelkében a szerencsétlen hiányos érzékű embertársai ügye iránti
rajongó szeretettel telve hagyta el az intézetet. Agyában talán már
akkor szőtte a jövő szép álmait. Hogy való lesz-e, oh ki tudná a
rajongó ifjúnak megmondani?!

1860.- ban a temes megyei Mercyf'alván foglalt el tanítói állást.
Már működése első évében feltűnt a fiatal törekvő tanító az áldott
emlékű Bonnae püspöknek, a ki ettől az időtől fogva leghűségesebb
.megfígyelője volt Schiiffer munkálkodásának.

Mercyfaloán egy évig volt. Lelke nem pihent. Megmozdult
keblében a szeretet azok iránt, kikről tudta, hogy a természet és
az emberek mostoha gyermekei. Követte szíve szózatát, s a követ-
kező évben (1861-62) már Bécsben találjuk a cs. és kir. siket-
néma intézetben. Vágyát elérte, de édes szülő földétől távol; ide-
genben.

, Bécsi tartózkodása alatt minden szabad percét a tudomány-
nak szeritelte. Az egyetemen vizsgát tett az arithrneticából és gép-
tanból, úgyszintén az egyetem tornatanfolyamán is részt vett.

Egy szerenesés szerencsétlenség - sulyos betegsége - visz-
szaadta hazájának. Visszatért Mercyfaloára, de Bonnae püspök még
ugyanazon évben (63-ban) felajánlotta neki a megüreseden iemes-
vár-józsefvárosi tanítói állást, a mit el is fogadott. Ekkor ért mű-
ködésének mostani színhelyére. Itt kezdődik a szakadatlan - lázas
munkának a sorozata!

-Nem volna érdektelen Schiiffer működését, mint elemi iskolai
tanitóét is méltatni, de lapunk szűk tere következtében azt nem
tehetjük. Legyen szabad csak annyit említenünk, hogy Temesuár.

,,' ez a' leülőnféle nemzetiség-Iakta város"':"" ma már minden izében-
magyar város lett, a mely a délvidéken hazafias culturrnissiót teljesít.
Elemi népiskolai kitünőek, a magyarságnak és .magyarosításnak erős

, rnentsvárai. A polgárság általában magas értelmi fokon áll. S hogy
'ez, így van; abban nem csekély része van Schdffernek; a ki 1~7G-tól
1897-ig a temesvár-józsefváros és erzsébetvárosi elemi iskolák igaz-
gatója volt. Hogy e téren felmutatott eredrnényeit Jcicsiny és nagy

- egyaránt méltányolja, mutatja ama körülmény, hogy régi kartársai,
régi tanítványai, - egy egész város - talpra állanak, hogyrnéltó
módon ünnepeljék azt, a ki 40 éven át nem kért; de tett. De
térjünk eredeti feladatunkra.

" Hazánk siketnéma-oktatásügye a' 60-70-es években a váci
_"stketnémél intézet tevékenységére utaltatott. Egy siketnéma intézet
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és hány sorsüldözte szerencsétlen az egész országban? Sötét álom
a multak ból.

Alig foglalta el Schiiffer temesvári állását, a szülők, kiknek
siketnéma gyermekök volt, egyre-másra vitték. azokat hozzá s ő,
ámbár sok oldalulag el volt foglalva, elvállalta és buzgó lelkesedéssel
tanította őket. Jól sejtette, hogy csak a magot kell elvetni;-
Temesvár a humanitásnak kitünő talaja - ki fog az kelni. BOJU1áz
püspök, ez a párját ritkitó nemes emberbarát, ki jótéteményeivel,
alapitványaival halhatatlan nevet vívott ki magának, sokszor fel-
kereste őt munkálkodása közben és, atyai szavakkal buzdította
Istennek tetsző munkája folytatására. Es ő dolgozott azzal a kitar-
tással és lelkesedéssel, mely csak az ő tulajdona. De ez még
csak a kezdet. Temesvár városának siketnérnái nagyobbára meg-
voltak mentve. De a délvidéken sokan voltak még az elhagyatott
árválc

Az 1885.-dik év volt a forduló pont. Schiiffer folytatta mun-
kálkodását csendben, de kitartással. Marx az akkori tanfelügyelő
egyszer meglepvén Schiiffert, roppant csodálkozott az elért eredrné-
nyen. S rávette őt, hogy tanítványaival nyilvános vizsgát tartson.
Megtörtént. Ott volt Temesvár társadalmának színe-java. A szép
eredmény nem tévesztette el hatását; az emberek szíve meg lett
nyerve. - Ott volt Telbisz Károly is, a város polgárrnestere, ez a
nagylelkű emberbarát, ki attól a perctől fogva nagy lelke minden
energiájával megindította azt az egész várost forrongásba hozó
mozgalmat, amely - létrehozta a siketnémák temesvári intézetét.
Te/bisz e nemes tette méltó arra, hogy Chászár András műve
mellé állitsuk.

A mag kikélt - idő kérdése, hogy fa legyen belőle.
Telbisz Károly felszólitotta Schiifferi, hogy a város költségére

vállalja el a város összes siketnémáinak oktatását. Schiiffer vállal-
kozott. Igy nyilt meg Temesváron, hazánkban a váci és izr. inté-
zetek után a harmadik siketnéma iskola.

1886-ban városi iskolává, majd 1893- ban intézetté lett; naindig
Schiiffer szakavatott vezetese alatt.

De csalódnek az, a ki azt hinné, hogy a nagy munka végre-
hajtásának dicsőségét teljesen magának akarta lefoglalni.. Nem!
Puhatolódzott a temesvári tanítótestület fiatal tagjai közt oly munka-
társak után, kikkel nemes munkáját megakarta osztani. És az
képezi Schafferuek sok bekros érdemei között is legnagyobb érdemét,
hogy átplántálta az isteni szent szikrát több oly fiatal emberre, kik
most is a siketnéma-oktatás nemes észrnéjének legavatottabb apos-
tolai közé tartoznak.

Nagy érdeme van Schdffernek abban is, hogy halhatatlan
emlékű protcetora - Bonnáz Sándor püspök - 1889-ben tett végren-
deletében 40,000 koronás alapitvány tett, szerencsétlen szegény-
sorsú siketnémák segélyezésére; illetve a siketnéma iskola nyil-
vános jellegüvé való szervezése idején, ezen iskola segélyezésére.
Ezenkívül egy kath. tudományegyetem létesítésére szintén
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hagyományozott a 'boldogult püspök' 200,000 koronát, azon kikö-
téssel, hogy ha ez 30 éven belül nem létesülne, úgy annak azon
időn belül felszaporodott kamatai szintén a siketnémaintézet segé-
lyezésére fordítandók.

1897 -ben Telbisz Károly polgármester lelkes agitatiója és a
polgárság áldozatkészsége folytán diszes palotaszerű épületet emeltek
a siket némák intézetének. A szükséges tanerőket ez időtől fogva az
állam szolgáltatja. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr kitüntető
bizalma Schiiffer Károlyi emelte ezen intézet élére. Azóta szaka-
datlan lelkes buzgalommal, bámulatos tapintattal vezeti ezen inté-
zetet. Kartársai, kik mellette működnek, rajongnak érte, mert benne
látják törekvéseik mintaképét. Igy és itt érte őt a 40·dik év. Talán
egy intézet rövid történetet irtuk meg! De Schiiffer élete úgy össze
van forrva a temesvári intézet történetével, hogy attól elválasz-
tani nem lehet, nem szabad.

Méltatásunk nem volna azonban teljes, ha még egy néhány
fontos körülményt nem ernlitenék fel:

Temesvár tudvalevőleg különféle nemzetiség-Iakta város és
iskolaiban vegyes volt a tannyelv. A községi iskolaszék 1890-ben
az ő inditványára mondta ki, hogyanépiskolák tanítási nyelve
ezentúl a magyar legyen. Mint a közs, isk. igazgatója mindig csak
a tan ügy előbbrevitelén fáradozott. Sokszor csak az ő agitatiója
folytán jött létre számos - missiót teljesitő - cultur egylet. Mindég
hűségesen munkálkodott, hogy a polgárság szellemi jólétét emelje.
S a polgárok meghálálták mesterük, tanítójuk munkásságát: meg-
választották a szabad királyi város törvényhatósági bizottsági tag-
jává, hogy így is szószólója lehessen érdekeiknek.

Részt vett a "Délvidéki Tanítóegyesület" megalapitásában.
Tizenegy éven át - a legnehezebb időkben - bölcs és tapintatos
elnöke volt ennek az országos hírű egyesületnek és hogy ott is
clerekasan olclotta meg feladatát, mutatja' ama körülmény, hogy
még elnöksége idején tüntették ki azzal, hogy megválasztották az
egyesület örökös tisztb. tagjává.

Schiiffer irodalmi téren is nagy tevékenységet fejtett ki. Irt
egy könyvet a rendszeres tornaoktatásról (ő maga is több torna
tanfolyamot tartott éveken át.)

Megirta Ternesvár helyrajzát ; a siketnémák temesvári intézetének
történetét; a temesvári népiskolák történetét; a -siketnérnák, temes-
vári iskolájának emlékkönyvét stb. -

Szerkesztette a "Jugendblatter " (4 évf.}; ..Délmagyarországi
tanügyilapok" (magyar és nénlet nyelven) című lapokat.'

Találmánya: "Számológép törtek szemléltetésére" kitünő.
_ Ő létesítette az első tanszerkiállítást a délvidéken. Önzetlen és

buzgó rnűködését mindenütt méltányolták.Számos elismerésben
részesült a miniszter, a város és az iskolaszék részéről, melyek kö-
zül felemlítjük a következőket : min. elismerés : "ÁUandó menedék-
házvvezetőnők képzésére rendezett tanfolyam érdemteljes igazgatá-
'sáért," ,,-Mint 'a tanitóképzői póttanfolyamon tanárirnűködésben elért
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szép eredményért. " A város elismerése: ,;a népoktatás terén szer-
zett érdemekért" stb.) " ,

A vallás és közoktatásügyi Miniszter kinevezte a "Közoktatás-
ügyi tanács" külső bírálójává ; tagja a gyógypaedagogiai szak-
tanácsnak.

* **
Végig futottuk a munkában eltöltött 40 évnek lapjait.
Bajtársak tanuljunk! Menjünk elébe! Lássuk őt színről-színre!

Hódoljunk az érdemnek! Tiszteljük meg önmagunkat, midőn egy
eszme bajnokát üdvözöljük benne. Hajtsuk meg a zászlót, mely most
vigan lengedezik a kedvező széljárásban. Ő nehéz időkben küzdött
alatta. Hős volt: Dolgozni képes lelkének minden energiáját, ra-
jongó szívének minden dobbanását, a didaktícai ismeretekben meg-
acélozodott tudását az ügynek szentelé. .

Tanuljunk tőle lelkesedést! Jőjjetek el kartársak !
Tegyünk neki fogadást, szent fogadást: hogy azért, a miért

ő életében annyit küzdött, azért mi is dolgozni, ha kell, tűrni
fogunk.

Menjünk és biztositsuk. hogy az ő álma a mi álmunk is, hogy
bízunk ügyünk igazságában.

Te pedig szeretett kartársunk, ha a természet törvénye sze-
rint eljön az idő, midőn tested nem tudja fényes szellemedetszol-
gálni, ha elfáradtál, nyugton tekinthetsz vissza pályádrasokan
vannak, a kik megértették törekvései det, a kiket szintén az hevit,
a mi a te boldogságod volt.

Symbofum lészsz - a becsületes munka, a nemes' önfelál-
dozás syrnboluma,

A történet az élet mestere! A te életed a történet egy fé-
nyes lapja. Mesterünk lészsz: törekvésünk mestere. K.

..

A médiák kifejtésérőt.

A "Gyógypaedagogiai Szernle" hónapok óta igen érdekes cik- .
ket közöl "A kiejtésre való tanítás" cím alatt. E cikk szabad for-
dítása Németország egyik előkelő szakembere Kerner J. által írt s
a "Bliitter fül' Taubstummenbildung"-ban megjelent "Die Artikula-
tionsstuffe" című cikksorézatnak. Tekintve a cikk ,tárgyának kiváló
fontosságát és szerzőj ének elismert tekintélyét, Taritzky Ferenc
igazgató úr e munka le fordításával valóban nagy szolgálatot tett a
németűl nem tudó szakembereinknek. Különösen a kezdő, fiatal
kollegák lehetnek hálásak e cikk Iefordításáért, mely cikk egy ta-
pasztalt, jó paedagogus megszivlelendő tanácsait és követésre méltó
útasításait foglalja magában. Van azonban Kerner cikkében oly uta-
sítás és tanács is, melynek követését meggondolandónak tartom:

Kerner cikkétolvasva; kiváltképen két dolog lepett meg: a

~~--~--~- -
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hangok tanításának sorrendje és a médiák tanítási módja. A han-
gok tanítási sorrendjéről sokat lehetne vitatkozni; feltétlen győzel-
met azonban senkisem aratna, inert adott viszonyok mellett, bár-
mely sorrend is igazolt lehet. Epen azért nem is akarok e tárgy-
gyal bővebben foglalkozni. E helyen csakis a médiák tanításához
akarok hozzászólani.

Mielőtt a médiák tanítására vonatkozó nézeteimct kifejteném.
a Gyógypaedagogiai Szemle jelen évfolyamának 6.-8.-ik számai ra
kell az olvasó figyelmét felhívnom, mely számokban Kerner eljárá-
sának részletes leírása foglaltatik.

Kerner ugyanis a médiákat azonos képzési helylyel bíró orr-
hangokkal készíti elő; vagyis a b-t az m-mel, a d-t az none!, a g. t
agutturalis n-nel.

Mielőtt tehát Kernel' a b-t fejlesztené, előbb a már régebben
tanított m hangot gyakorolja. Teszi azt pedig azért, hogy a siket-
némákat úgy a teljes zárlat ra, mint a képzési helyre figyel-
meztesse.

Hiszem, hogy oly kiváló mester, mint Kerner, feltétlenü! célt
ér eljárásával, de nem gondolnám, hogy Kernert akárki eredmé-
nyesen utánozhatná. Attól tartok, hogy kevésbé ügyes embernél
az m-nek előrebocsátása csak akadályozza a b fejlesztését. Pálya-
futásom kezdetén épen az volt a bajom, hogy a gyermekek mindig
m-et mondtak b helyett, pedig az m·et később tanítottam, mint a
bot s így szándékomban sem lehetett, hogy a bot m-mel előké-
szítsem.

Részemről nem tartom az orrhangokat a médiák előkészíté-
sére alkalmasaknak. Igaz ugyan, hogy e hangok képzési helye és
zárlata ugyanaz, de különböző a képzési módjuk, Az orrhangok
folytonos hangok, a médiák azonban pattanó hangok (explosivák).
Ehhez járul azon körülmény is, hogy e kétféle hangoknál a lég-
áram útja is eltérő. Már pedig, ha a médiáknál valami előkészi-
tendő, akkor - a zárlat mellett - a légáram útja az, a melyre a
gyermekek figyelme leginkább felhívandó, mert mihelyt a légáramot
az orron bocsátják keresztűl, hiába jó a képzési hely, hiába teljes
a zárlat, hiába rezegtetile meg a hangszalagokat : oda van a
média.

Oly hangokat kell tehát a médiák előkészítésére keresnünk,
melyeknél a teljes zárlat és azonos képzési hely ínellett a légáram
útja is azonos. Ily hangok a kemény (zöngenélküli) explosivák, me-
lyek még abban is megegyeznek a médiákkal. hogy pattanó han-
gok, mely körülmény igen sokat érő és lényeges a médiák előké-
szítésénél. Szoual, szeriniem explosiuái csak explosivával lehet elő-
készíteni. A kemény explosiváknak tehát okvetlenül meg kell előz-
niök a lágyakat, a médiáka t. *) "

*) Épen ezért lepett meg, hogy Kerner előbb a médiakat tanítja s csak az-
után, s pedig közvetlenül utánok a kemény explosivákat. A dolog egészen úgy
tűnik fel, mintha Kerner a kemény explosivák tanítását a lágyakkal akarná elő-
készíteni.
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Ugy tudom, hogy e tekintetben magyar kollegáimnak legna-
gyobb része egyetért velem. Legalább azt vettem észre, hogy rnin-
denki a pá szóval kezdi a hangfejlesztést s a tanítás későbbi fo-
lyamán is előbb tanítják a t, k hangokat, mint a d-t és. g.-t.

Es ha mindezek dacára még sem hallhatunk minden .osztály-
ban jó médiákat, az még nem igazolja azt, hogy Kerner feltétlenül
jobban készíti elő a médiákat, hanem azt, hogy a kemény explosivák
előrebocsátása még nem elég a médiák sikeres tanításához. Kell oda
egyéb is. Hogy mi az az egyéb, az az alábbiakból mindjárt ki fog
tűnni. . .

Tudvalevő dolog, hogy a média csak abban különbözik a te-
nuistól (kemény vagy zönge nélküli explosivától), hogya zárlatot
csekélyebb erővel, tehát gyengébben pattant juk szét, és hogy zön-
gés képzésű. Az első körülmény igen könnyen érzékeltelhető és
megfigyelhető s következőleg nem ez okozza a médiák tanításánál
a nehézségeket, hanem a második körülmény : a zönge.

Vajjon rniért ?
Hogy e miért- re kellő feleletet adhassak, lássunk egy példát.

Vegyük pl. a b-t. Az orrüreget elzárjuk a lágyinynycl, az ajkakat
pedig valamivel gyengébben szorítjuk össze mint ap-nél, s egyi-
dejűleg, vagy valamivel későbben megindítjuk a zöngés légáramot. .
Ez a zöngés légáram nem találván kiútat, megsűriti a szájnak
légmennyiségét, miáltal a szájban bizonyos fokú légnyomás, fe-
szűltség támad. Ez a légnyomás annál nagyobb, minél több zön-
gés légáram hatol a szájba, vagyis minél sűrűbb a levegő. Minél
nagyobb a nyomás, annál nagyobb erő kell a zárlat felpattantásá-'
nak megakadályozására. A midőn a zárlat felpattan tását megakada-
lyozzuk, visszafojt juk a zöngét. Ez a visszafojtott zönge az a hang,
a melyet anémet phonetikusok "Bliihlaut'.' -nak neveznek, s amely
a médiát legjobban jellemzi. Ettől függ a média keletkezése. Nél-
küle nincs média. Ha a siketnéma ezt az elfojtott zöngét utánozni
tudja, akkor biztosítva vannak a médiák is. Ez az elfojtott zönge
az ajkaknál, két orcánkon és a gégefőn érzékelhető. Keletkezése-
kar elegendő egy pillanat is, mert a szájban a zöngés légáram
megindítása előtt is van levegő, mely nem sűrű ugyan s azért a
feszültség legkisebb fokával sem bír, de a legcsekélyebb légrneny-
nyi ség hozzájárulása elegendő, hogy azt a már meglevő légrneny-
nyiséget feszültségbe hozza. Onnan van az, hogy mihelyt a zön-
gés légáram megindul, azonnal halljuk a médiákat annyira jellemző
elfojtott zöngét.

Mielőtt a tulajdonképeni médiát tanitanók, az elfojtott zöngét
kell gyakorolnunk. Ez a gyakorlat sok türelmet kíván. Sikerülése
attól függ, vajjon elzárja-e a siketnéma az orr-űrt vagy sem. A.
legtöbb siketnéma azonban útat engedn'{ hajlandó a zöngés légá-
ram nak s pedig mivel látja, hogy a szájon át nem szabad a leve-
gőt kibocsátani, kiengedi azt a másik úton, az orron át, melynek
zárt voltát nem láthatja. Már pedig ha a légáram az orron át ki-
szabadul, akkor a légmennyiség szaporodása nélkül feszültség, lég-
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nyomás sem támadhat a szájban, vagvis nem keletkezhetik elfoj-
tott zönge (Blahlaut),

A' gyermekeket tehát minden áron arra kell bírnunk, hogy az
orrűrt elzárjálc Erre azonban nem elég a puszta figyelmeztetés.
Az sem elég, ha a gyermek kezét az orrunk alá teszszük s úgy
győzzük meg arról, hogy azon nem áramlik ki levegő. Ez mind
nem segit, mert a gyermek nem tudja, hogy mit csináljon a gége-
főből kiáramló zöngés légárammal, melyet sem az orron, sem a
szájon át kibocsátani nem szabad. A míg erről föl nem világosí-
tottuk, nem boldogulunk vele.

E felvilágosítás alkalmával a rajztanár példáját követjük, ki
a gyermek hibáját úgy teszi szembeöt1ővé, hogy a mintának hibá-
san lerajzolt részét először nagy arányban nagyítva rajzolja fel a
táblára s csak azután javítja ki. Mi is szükségből nagy arányokat
vagyunk kénytelenek használni, hogy célt érjünk. Más szóval, ter-
mészetellenes szájállással vagyunk kénytelenek a gyermekeket az
elfojtott zönge utánzására képesíteni.

Nem akarom állítani, hogy az elfojtott zöngét egyáltalában
nem Tehet természetes szájállással érzékeltetni, sőt megengedem,
hogy egyesek - különösen a némi hallással bírók - természetes
kiejtés mellett is igen hamar utánozzák, de a gyermekek zömét
csak fogás segitségével taníthatjuk az elfojtott zönge képzésére. E
fogás a következő. Mivel a gyermeknek meg nem magyarázhatjuk,
hogy a légmennyiséget a szájban össze kell sűrítenünk s ezáltal
a légnyomás bizonyos fokára emelnünk, legalább a légmennyiség
gyarapodását kell szemmel láthatóvá tennünk. Ez kerülő út ugyan,
de biztosan célra vezet.

(Folyt. köv.)

Fonetikai készülékek a siketnéma oktatás
szolgálataban.

A fonetika tudományának haladásával karöltve jár a siket-
némák oktatásának fejlődése és javulása. Minél jobban és ponto-
sabban ismerjük az egyes hangok képzésének módját s beszélő
szervünk minden egyes részének működését, annál sikeresebb lesz
az a nehéz és fáradságos munka, mely a siketnémákat az élő nyelv
használatára tanítja. Az utóbbi években a fonetika, vagyis az em-
beri beszéd fiziologiai elemzése igen nagy haladást tett. Sebben
a főérdem Rousselot abbé-é, a ki fonetikai tanulmányoknak szenteli
egész munkásságát. Beszélő szervünk egyes részeinek müködését
ellenőrző és feljegyző készülékeifiek egész sorozatát állitotta össze
s mint a kisérletező fonetikai laboratorium igazgatája a College de
France-ban, tanítványokat nevel, a kik az ő módszere szerint tanul-
mányozzáka különböző nyelvek hangjainak képzését. A mult évben
átvette M. Natier társaságában a La Parole (Revue internationale
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'de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expéi irnentale)
cimű folyóirat szerkesztését, melynek eddigi füzetei gyakran foglal-
keztak az általános fonetikán kívűl asiketnémák oktatásávalis.' E
munkásságában nagy sikerrel támogatja- őt egyik. legkiválóbb tanít-
ványa, Z1'Í11d- Burguet.

Ezúttal nem akarok a kísérletező fonetika eszközeiről és ered-

~I

ményeiről részletesebben szólani, bár meg vagyok győződve, hogy
a siketnémák oktatásával foglalkozókat is érdeklik ezek az ered-
mények.* Csak egy-két újabb készüléket akarok bemutatni" melyek-
nek használata talán segítségére lehet annak, a ki a siketnémák
vagy a beszédhibákban szenvedők tanításával foglalkozik,

"
, Az újabb fonetikai irodalmat több Ízben ismertettem fl, Nyclvtudornriuy i

Köztemények cÍI1lŰ folyóiratban s ugyanott saolottum a kisérlező fonetika haladá-
sáról is. (V. Ö. össze 23. k. 221. 1.; 24. k. 105. és 10H. 1; 27: k. 227 .. I és
30 -, k. 121. 1.)
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_ Rousselot abbé készülékei aMarey-féle' dob segítségével egy
érzékeny tű mozgásával jelzik' a beszélő szerv részeinek működé-
:sM egy mozgó hengerre feszített kormos papirlapon. Az ő készü-
lékei a hangképzés legaprólékosabb részleteinek megfigyelésére s
ellenőrzésére valók s a siketnémák oktatására csak annyiban lehet-
nek hatással, a mennyiben elősegítik az egyes nyelvek hangjainak
pontosabb elemzését.

Gyakorlatibb célokat szolgál Ziind-Burguei jelző készüléke
(cadran indicateur), melyet a mellékelt rajzon láthatunk.

Az egész készülék három részből áll. Maga a jelző készülék
szélesebb (alapzaton álló fémből készűlt körív, alul ott van mellette
a kis Marey-féle dob, melylyel összeköttetésben van a könnyen
mozgó fémkar. A· készülék másik része a hosszú gummicső, mely
légzáróan illeszthető a dobhoz vezető csapra. A harmadik rész a
kis gummitömlőcske, mely rajzunkon a gummicső végén látható. A
törnlőcskével mérjük a hangképző szervek egyes részeinek műkö-
dését s ezért több, különböző alakú és nagyságú ilyen tömlőeskére
van szükség. Ha például a magánhagzók képzéseker jelentkező
ajakzárás nagyságát akarom mérni és bemutatni, a megfelelő nagy-
ságú tömlőt a két ajak közé illesztem s képezern az a-t; a tömlőből
kiszoritott levegő kibillenti helyzetéből a fémkart egy bizonyos tá-
volságra s ezt a helyet a körivre szeritott papírlapon megjelölöm;
azután ejtem az o-t, s a kar jobban kilendül, mivel az erősebb ajak-
zárás több levegőt szorít ki a tömlőből; a kilendülés helyét ismét
megjelölöm. Végre az u ejtésekor legerősebb az ajakzárás, tehát
legmesszebbre lendül a fémkar. Az így megjelölt papírlap segítsé-
gével bármiker képezhetjuk az illető magánhagzót ugyanolyan ajak-
zárással. Hasonló módon mutatja be ez a készülék a nyelv műkö-
dését; ekkor a nyelv emelkedése szorítja ki a tömlőből a levegőt
s jelzi ily formán a rnűködés nagyságát. Külön kis csövecskék
szolgálnak a lágy iny és az orrrnűködés jelzésére. Ezeket is össze-
köthetjük a gummicsővel s ekkor a fémkar kilendülése jelzi, vajjon
elzárta-e a lágy íny az orr üreget vagy sem.

A körivre egy kis csengetyűt is illeszthetünk s ez még egy-
szerűbbé teszi a működés ellenőrzését. Ha például azt akarom,
hogy VAlaki ép oly nyelvállással képezze az é-t, mint én magam,
beállítom a csengetyűt arra a helyre, a meddig a fémkar a magyar
é képzésekor kilendül. Most már addig próbálja a~ illető azé kép-
zését, a míg a fémkar gombja. meg nem üti. a csengőt; a csen-
getyű .hangja jelzi, hogya' képzes helyes volt.
- E készülék használata két szempontból fontos. Első sorban
'a hangképzés. bemutatására szolgál. Igaz, hogy nem oly' pontos,
.mint Rousselot följegyző készüléke, csakhogy viszont sokkal köny-
nyebben használható s működésej is könnyebben érthető. Másrészt
nagy hasznát lehet venni idegen nyelvek tanitása közben az egyes
idegen hangok pontos begyakorlása céljából. Züncl-Burguet tart js
i!yen gyakorlatokat az Alliance vFrancaise szünidei kurzusain. E
mellett többen kisérleteket tettek e készülékkel a beszédhibák ja~
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vítására,s.őt a' La Parole cimű folyóirat arról is ad hírt,hogy történt
már egy-egy kísérlet a siketnémák oktatása körében is ily fajta ké-
szülékekkel.. Megfelelő tapasztalatok nélkül nehéz' és merészidolog
volna itéletet mondani e készülékek használhatóságáról.. s: ezúttal
csak az volt' a célom, hogy \1 folyóirat olvasóinak figyelmet felhív-
jam a fonetlka e legújabb vívmányaira. ,~,' (
_ V égül még egy kis készülékről akarok megemlékezni, rnelya
siketnémák oktatásában nem használható ugyan, hanema tanár
kezében igen hasznos és tanulságos lehet. Ez a zÖMejelző (signal

de Iarynx), melyet másik rajzunk mutat be. Az egész készülék igen'
egyszerű. A rövid fa-fogantyuba 'egy fémlap van illesztve s ezen
finom rugóra erősitett csörgő nyugszik, Ha' a fémlapot a paizs-
porcogó felső, kinyuló végéhez tesszük s egyes hangokat halla tunk;
vagy akár folyékonyan beszélünk, a zönge képzéseker a csörgö'
megszólal, mig a zöngenélküli hangok ejtésekor néma marad.

Ez az ügyes és egyszerű kis készülék nagyon hasznos és
alkalmas a zönge szerepének -megfigyelésére beszéd közben.

Dr, Balassa József."

Gyakorlati ihangtan, -
különös tekintettel a siketnémák oktatására. Irta: Bihari Ká-

roly siketnéma intézeti tan~r, Nyomatott Mayer. Sándornál, Vácori.
85 lap. Szerző tulajdona. Ara 1 kor .

A gyakorlat eddig nem kényszerített engem arra; hogya
hangfejlesztés alkalmával ff hangrezgést egyebütt mint a beszéd-
szerveken érzékeltessem. Eppen azért nem tudom belátni szerző
ama félszerint való ajánlatának indokoltságát, hogy a líangrezgést
hangszeren. vagy akármiféle mesterségesen készült instrumeotumon
érzékeltessuk. Olybá tűnik nekem ez óhajtás,' mintha azt kiván na
valaki, hogy a beszédszerveknek egyes hangok képzése alkalmával
elfoglalt állását képen, vagy viaszból készült alakon szemléltessük,'
mikor ott van örökös készenlétben a legtermészetesebb szemléltető
eszköz, melyet nincs művész, ki képen vagy domborművön cél-
jainknak megfelelő hűséggel ábrázolni tudna. -Haa siketnéma hang-
szalagait nem tudja működtetni, annak szerintem nem az az oka,
hogya gégén érzékelt rezgést nem vette észre, hanem az.:' hogy
nem képes azt utánozni. S ha az volna is oka,' akkor- sem jut-:
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nánk hamarább célhoz, ha az okozatot azoktól távolabb vinnők-De nem
is egyezik szerző intencióival e kevéssé meggondolt ajánlat, mert hi-
szen -éppen az előző lapon olvasható, hogya hangfejlesztés alkal-
mával kerülendőminden fölösleges "fegyverkezés".

Leginkább kifogásolható azonban Bihari munkájának az a ré-
sze, mely a hangok osztályozásával foglalkozik. Mintha nem venné
figyelembe az eddig szokásos osztályozásokat, a maga rendszerének
felállításában pedig mintha nem volna elég bátorságos és követke-
zetes; csak állít, de keveset bizonyít. Pedig a hangok osztályozása
nagyon lényeges része bármely hangtani munkának és ha belátta
szerző a régi rendszerek téves, vagy hiányos voltát s kedvét lelte
abban, hogy újat alkotott, kár, hogy kedvét szeg te a nehézség,
mely az új rendszernek, mint vívmánynak kellő megértetésevel járt
volna.

A magánhangzó és mássalhangzó körűl kifejtett okoskodásá-
ban pl. tartózkodik ama igazság kijelentésétől, hogya grammaüka
eddig szokásos 111,eghatározása szerini a phonetikában minden hang
magánhangzó, a phoneiika meghatározása szerini pedig a gram-
inatikábaw bár azok a magál1hangzók, melyeket eddig is azoknak
ismert, de nem azon az alapon, melyen őket azzá avatta. Mert ha
elfogadnők igaznak a szabályt, hogy: "Az oly hangot, melyet egy
hanggal tisztán kiejthetünk, magánhangzónak nevezzük", akkor
nem tudnám okát adni annak, hogy miért nem magánhangzó ap,
t, k. stb. minden pillanatnyi hang, holott ezek egy hanggal ép úgy
tisztán kiejthetök, mint bármelyik vokálisnak, vagy félvokálisnak
nevezett hang.

Nem találó a beszédhangoknak hangzás szerint való elneve-
zése sem. Balassa zönge, zöngés és zönge nélküli hangokat külön-
böztet meg, Bihari zöngét, zöngés hehezetet és hehezetet. Már most
ha a hehezetnek az az alaptulajdonsága, hogy képzése alkalmával
a gége csak annyiban játszik szerepet, hogy hangszalagai közt
kisebb-nagyobb szűkületen átengedi a tüdőből jövő !égáramot, akkor
a "zöngés) hehezet" annyit jelent, mint "fából vaskarika." Igaz,
Balassa elMevezése sem egészen kifogástalan, zöngés hangnak ne-
vezvén olyan hangot, melyben a hang alapanyaga azonos a tiszta
vokáliséval, azon külörnbséggel, hogy a tiszta vokálisnal a szájűr
különféle alakjai csak módosítólag hatnak a gégeben keletkezett
hangra, míg a zöngés hangnál az által, hogy a zengő légáram elé
akadályokat állítanak, némineműképen megváltoztatják annak ka-
takteret is, - mindazonáltal Balassa elnevezését nem látom ellent-
mondónak a ténynyel, mig Bihariét igen.

Hasonló hibába esik szerző akkor is, midőn a szájzöngéknek
nevezett csoportba tartozó hang knak egy részét "ajakműködés
nélkül", más részét pedig "ajakműködéssei képzett -vokálisoknak"
nevezi, .az előbbi csoportba sorozván á, e, é, i, az utóbbiba pedig
a, o, U, ó, ö, ő,ii magánhangzókat. Ha az előbb emlí telt csoport-
beli hangok képzésénel az ajkak .indifferens állásban maradnának,
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akkor az ide sorolt hangok tényleg "ajakműködés nélkül képzet-
teknek" volnának nevezhetők, de az én megfigyelésem szerint akkor,
ha pl. í-t mondok, ajkaim éppen úgy eltérnek az indifferens állástól, mint
akkor, midőn ü-: mondok és bármelyik éltérésükben is lényegesműkö-
désükre kell, hogy ismerjünk; nincsenek hát olyan vokalisok.imelyek
ajakműködés nélkül képeztetnének. De, ha ettől eltekintünk is, .akkor
~em találhat juk helyesnek a vokalisok ilyetén képen való osztályozását.
En sehogysem érthetem meg, hogy az a miért képeztetik alsó s
az o miért középső nyelvállással ? Talán az a képzésénel mélyeb--
ben fekszik a nyelv mint o-énál? Továbbá miért van a rövid
o-nak középső s a hosszú ó-nak felső nyelvállása, holott nem ta-
pasztatunk hasonló külömbségtevést az í és í, az It és Ú, továbbá
az ü és Ű között. Mert, hogy az ö és ő között lényeges nyelv-
állásbeli külörnbség van, az világos s az Bihari rendszerében kife--
jezést is nyer,de hogy ehhez hasonló külömbség volna az o és ó
között, úgy hogy amazt középső, emezt pedig felső nyelvállással .
képzettnek lehetne tekinteni, az nem áll. Mindeddig azt olvastam és
hallottam, valamint megfigyeléseim is a mellett tanuskodnak, hogy
az o és ó között nyelvállás tekintetében ugyanaz akülömbség,
mint ami az 'Vt és ú, az ii és íí, valamint az i és í között. Nagy
tévedés szerzőnek az az állítása is, hogy "Az ó az 1t nyelvállásá-
val és o ajaknyílásával képeztetik. "

Az itt felsorolt hibákat szivesen elnézném, ha azokat elméleti
phonetikában olvastam volna, mert az elméleteknek nagy többsége.
kizárólag íróasztalok mellett készül, s ha téves ek, sem okoznak .va-
lami nagy kárt; a gyakorlati phonetika azonban minden kijelenté-
sében a valóságnak. megfelelő igazságot. tartalmazzon, mert csak
úgy szolgálhatja hasznosan a célt, melynek érdekében készült. ,

A munka IV. részében tárgyalja Bihari az alapgyakorlatokat
és az egyes hangokat külön-külön. Az alapgyakorlatokat mindösz-
sze csak annyit jegyez meg, hogy kissé röviden végez velük,.' az
is igaz azonban, hogy rövidsége mellett eléggé tartalmas. Az egyes
hangok cimű részről már bővebben meg kell ernlékeznünk. Általános-
ságban helyesnek mondható az a beosztás, mely szerint szerző
minden egyes hang tárgyalásánál, első sorban annak képzési mód-
ját irja le, azután felemlíti azon hibákat, melyek képzése közben
előfordulnak, vagy előfordulhatnak. Nem indokolt azonban harmad
sorban minden egyes hangnak, mint szóelernnek történetével bíbe-
lődni. Ez a fölöslegesség a gyakorlatiasság rovására van. Mi köze
van pl. a gyakorlati hangtan nak ahhoz, hogy nyelvemlékeink az
á-t a betüvel jelölték ? Az efféle ismeretek kevés haszonra vezetnek
asiketnémák kejtésre való tanításában, különösen ha az következik.
utána, - a mit én ugyan nem hiszek, - hogy ősei nk az á hangot
nem is használták. Már hogyne haszn.rlták volna! Hiszen némely
codex is különbséget tesz a és á között, írván ez utóbbit aa-val,
sajó öreg Dévay már 1549- ben ismerte és használta az .ékezetü
á-t. Talán nagyobb történeti hűség volna azon állitásban, hogy
őseink a rövid és hosszu a-t kezdetben bár ugyanazon betüvel
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irták. denem ugyanazonképen ejtették. Azon' fejlődésben, melyet
a beszédbeli hangok irott jegyeiben találni lehet, erre vonatkozólag
több példát .tudnék felsorolni, ha időm és terem volna hozzá. Te-
szem azt, kinek jutna eszébe állítani, hogy az ősmagyarok k hang
helyén ch-t ejtettek, mert régibb nyelvemlékeinkben a k hangot ch
betü vel is jelölték ? '

Hosszúra nyúlnéle azonban - a mint észrevettem - az én
beszámolórn, ha Bihari könyvének minden tévedéséveI vitaba ele-
gyedném. Es bármily tanulságos lenne is rám nézve az, ha úgy
folytatnam beszámolórnat, amikép kezdtem, mégis le kell mondanom
róla" mert attól kell félnem, hogy hosszan csak a magam s a szerző
számára irok, meg aztán azt sem tudhatorn, hogy a tisztelt szer-
kesztő urak nem veszik-e .rossz néven tőlem, hogy b lapjuknak
nagy részét önkényüleg lefoglalom.
. Rövid leszek hát; aki eddig türelemmel olvasott, kérem, tegyen

még egy darab fát türelme kályhájába s mire az hamvadó üszőkbe
változik, én is befejezema Bihari könvve további részében olvas-'
ható 'néhány tévedésről mondani valóirnat.

Az e hang képzéséről ir szerző és az ajkak helyzetét azonos-
nak tartja a á . ajakállásával. pedig én úgy tudtam eddig, hogy á

és e hang között nemcsak a nyelv működése teszi a különbséget,
hanem az ajakszegleteknek egymástól való nagyobb mértékű eltá-
volodása is. Ebben a vokális sorban pl, á-e-é-i, a nyelv mindinkább
emelkedik s az ajakszegletek pedig egymástól mindjobban eltávo-
lodnak. Ugyancsak ebben a pontban állítja Bihari, azt is, hogy:
"Az irodalmi nyelv ma csak egyféle e-t beszél: a tiszta nyilt e-t."
Nem volna hát közép é a magyar beszédben? Egyformán hang-
zanék hát a két e, ezekben a szavakban: fejem és fejem.. vagy
terem és terern En azt mondom: ha a phonetika művelésének
nem áll hatalmában a nyelv hangjait számban gyarapítani, arra
legalább ne törekedjék, hogy a meglevőket elsikkaszsza. Minél több
hang van valamely nyelvben, szavainak hangzása annál változato-
sabb 's szebb. Es ha a németnek bármi kor eszébe jutott, hogy
szépen hangzó nyelvünket ócsárolja, mert sok benne az e hang,
mindarinyiszor azt feleltük neki: nem egy hang az, .amit ő egynek
lát az írásban, hanem kettő, s ÍsY ha a' sokat két részre osztja,
már nem sok. Pótolhatatlan veszteségnek tartom, hogy az idő egyik-
másik régebben használt hangurikat elmosta s legtöbbször nem te-:
rem tett helyette ujat. Eppen most is veszendőben van egy beszéd-
hangunk: a ly, melyet apáink se lnek, se j-nek nem mondtak,
hanem ly nek; sajnos, hogy ma már az irodalmi nyelv jnek ejti.
Ha hatalmamban állna, akkor azokat, kik az élő nyelv hangjainak
akármelyikét szándékosan eltüntetni akarnák, azzal büntetném, hogy
megtiltanám nekik azon hangoknak használatát. . Azt hiszem meg
volna akadva Bihari, l-a ilyen büntetésben részesülne elhamarko-
dásáért. .

Az i képzésenél Biharival szemben felette fontosnak tartom,
hogy .a növendék a gégefő felemelését megtanulja, mert e hang

•
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erőltetett képzése éppen onnan ered, hogy csak a nyelv. középré-
szének felemeléséveI sietünk képeztetni s nem .vetünk ügyet a
gégefő felemelésére is.

Az sem áll, hogy az ö hang az e nyelvállásával képeztessék.
Az a körülmény, hogy némely tájszólásban az irodalmi nyelve hangját
ö-nek ejtik, világosan bizonyítja, hogy az ö e nyelvállással képződik.

Az 1 hang képzésénel a nyelv hegye nem ott érinti a kemény
szájpadlást, ahol a i képzésénél, hanem beljebb. Azért mondunk
ebben a szóban: látlak, más l-f, mint ebben hogy: tálak, mert az
utóbbiban saját helyén képződik' a 1.

A h hang leirásánál ez áll: "a kiejtése alkalmával a hang-
szalagok egymást érik, a 'Ievegö csupán a két állitó- és a gyűrű-
porc által képezett 'háromszögií résen szabadúlhal ld, áramlása
közben e rés falához súrlódik, amely súrlódás okozta nesz a h;"
A 27.lapon pedig, a C pont alatt .ez olvasható: "A hangszalagok
által képzett szitkűleten át fúvott levegő surlódása által okozott
zörej a h hang." Ez utóbbi helyes, az előbbiről már megemlékeztem,
hogy nem jó; a kettő között azonban ellentmondás van.

. Az V. részben foglalkozik Bihari a hangok kapcsolásával.
A hang előállitásához a beszédszerveknek csak két rendbeli

munkáját tartja szükségesnek 1.) a módositó részek megfelelő beál-
lítását és 2.) a levegőnek a tüdőből való kiszoritását, A harmadik
szintén nélkülözhetetlen kcllékről, a hangszalagok működéséről nem
emlékezik meg. Érdekes, hogy a kezdő hangkapcsot a hang beve-
zetésének, a végzőt pedig befejezésének nevezi, egyebek ben nagyon
röviden végez e §-sal. .

* **
Elvégeztem beszámolómat, mely kezdetben ismertetés akart

lenni, de a rövidség után való törekvés birálattá változtatta. Elis-
merern, hogy birálatnak is kissé egyoldalú, amennyiben Bihari mun-
kájának csak a hibáit feszegettem, erényeiről azonban keveset
szóltam. Sokan talán azt hiszik, hogy könnyebb valaminek a
hibáit közszernlére .kitenni, mint jó tulajdonságait dicsérni. Altalában
igaz. Én azonban ellenkező helyzetben voltam, nehéz szívvel .konsta-
tál tam a hibákat és tévedéseket s mégis fösvénynek kellett lennern
dicséret dolgában. Azt hiszem, jól tettem úgy ahogy tettem. Eppen
azért én is elmondhatern azt, amit egyszer szintén egy birálat végén
olvastam, hogy: "barátságosan biráltam meg Bihari' könyvét, de
mégis úgy, hogy benne az ellenség se találjon több hibát." .

. Igaz Mester.
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.A -gyó gypaedagogiai 'intézetek 1901. évi - állami
költségvetésének előirányzata.

Gyógypaedagogiai intézetek.

2

2
3
4

Dologi kiadások,
Házbér és vízfogyasztás ___
Köztartási költségek ___
Elméleti és gyakorlati oktatás szükség-

leteire .__ ___
Irodai szükségletekre ___
Öltözet, fehér- és ágynemű ___
Bútorzat és k iilőnféle házi eszközök _
Fütés és világitás .__ .__
Mosatási költségek ___
Tisztogatás és épületek fenntartása __
Kézimunkákhoz szükséges szerek szer-

számok és anyagok ___
Fürdési és betegápolási költségek _
Vegyes kiadások __ ___
Bejáró növendékek ellátására ___
Szegény tanulók segélyezésére és a

vizsgálatok alkalmával kiosztandó
szorgalorn díjakra __ ._.

Gy,ógypaedagogiai intézetek tanítóinak
tanulmányutjára, egyéb útiköltségekre
és dologi szükségletekre ___

Gyógypaedagogiai intézetek szakfel-
ügyeletének költségei re és szaklapok
segélyezésére ___

Győ, ypaedagogiai int. segélyezésére
A dadogók és hebegők tanfolyama

költségeire ___
Tankönyvekre ._ .__ __ ___
A vakok számára ipari foglalkoztató

telep fenntartására __

Összesen
II----I----jj

Rendes kiad~sok összege

Kiadás. 1

1901. évi 11900 .. évr~'
." • megállapí-

elo1ranyzat loti köl!sv.

koronaRendes kiadások.
Személyi jáfmtdóságok,

Fizetések, pótlékok, lakpénzek és ruha-
)lletmények ._ _

Evi, dijak .__ __.
Szegődvényesek bérei __ __
Jutalmakra és segélyekre _

Összesen
11----1-----11

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15

11
16

17
18

19
20

180.210
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A szernélyí járandóságok részletezése.
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1 Gazdasszony II hülyék bpesti "

orsz. intézeténel --- -- --- 800 800
- --- --- --- - --- - - ---

80 Átvitel ._- 135.800 13.140 35.840 6.74°1 191520

20

------ ---- .-



- -
238 Gyógypa edagogiai Szemlc.

al
..,

Évi
,." ~!I"Lak- ~"ii .~~ Q)

"'- <fl

Fizetés Pótlék 7,., -o" ~!PI Q)

"'''
'O., N~~'- <fl

'~ I pénz .c-e dijak _00 <flN .:ilE &) ~ e 0>00 :0<fl ....,·0..,
....l

kor o n a

80 Áthozut \135.800 13.140 35.8401 6.740 191.520

2 Kosrirfonómester 1.000 K.

Ifizetéssel és 400 K. lak-
pénzzel -- --- --- --- 2.000

1

800 2.800

1 Kefekötőmester --- --- 1.000 400 1.400
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A dologi kiadások 2. rovat, 1-14. alrovatának részletezése

1 Házbér és vizfogyasztás. __
2 Köztartási költségek __ ___

3 Elméleti és gyakorlati ok-
tatás szükségleteire __ ___

4 Irodaí szükségletekre _

5 Öltözet-, fehér- és ágynemű
6 Bútorzat és különféle házi-o

eszközök ___

7 Fűtés és világitás • ___

8 Mosatási költségek ___

O Tisztogatás és épületek
fenntartása ___

10 Kézimunkákhoz szükséges
szerek, szerszámok és
anyagok ___

II Fúrdési és betegápolási
költségek .__ __ __o

12 Vegyes kiadások ___

13 Bejáró növendékek ellátá-
sára __ __.

14 Szegény tanulók segélye-
zésére és a vizsgálatok al-
kalmával kiosztandó szor-
galomdijakra ___

Összesen

Siket-
némák
intézete
Vácon

Siket-
némák
iskolája
Buda-

pesten

I
Hülyék és

Vakok gyenge-
intézete I elméjiiek
Buda- intézete
pesten Buda-

pesten
korona

22.600

4.000
1.000

6.000

2.800

7.000

3.000

700
2400

8.000

7.000

1.100

3uO

1.000

300

29.000

6.000
600

9.000

a.oco
6.600
2.800

3.200

2.400

200
1.000

500
18.500

HOO I
300

1.600

1.000
3.000

2.000

1.200

600
1.200

Összesen

7.400

7.500
70,100

15.100
2.200

16.600

2.400

6.800

17.600
4.800

1.500
4.900

8.000

I
1.300 400 1.700
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Hazai hírek.
Lap unlt jelell számát fdlívvel megtoldottuk,
lIIély tisztelettel kérjük lapu/tk előfizetőit, hogy előfizetési hátra-

lékaikat bekiildelti seieeskedjeuek.
A gyógypaedagogiai tanintézetek orsz. szaktanácsának f. évi

szeptember 26.-án és október 17.-én· tartott gyüléseiröl.
Szeptember 26-ált.
Előadói bejelentések : Ő Excellentiája 46,893 és 52,707. sz.

alatt, jóváhagyta a szaktanács f. évi jun. 13. -án és jul. 12.-én tar-
tott gyűléséröl felvett jegyzőkönyveinek tartalmát. Török Sándor
saját kérelmére a vakok budapesti intézeténél hagyatott meg s he-
Iyére a vakok kolozsvári intézetéhez Vucskics János neveztetett ld.
Asiketnémák oktatására vonatkozó egységes tanterv kinyornatási
költségei re és a szaktanács szükségleteire 815 korona utalványoz-
tatott. A siketnémákaradi iskolája növendékeinek létszáma a 'váci
intézetből oda utalt 6 növendékkel kiegészíttetvén,' az aradi siket-
néma iskolánál ez idő szerint 3 önálló osztály szerepel 3 osztály-
vezető tanárral. Intézkedés történt az iránt, hogyasiketnémák ka-
posvári intézeténél a rajz, valamint slöjd és női kézimunka is tanít-
tassék, A. siketnémák temesvári intézete felügyelő-bizottságánakjun.
25.-iki jegyzőkönyve jóváhagyás végett Ő Excellentiája elé terjesz-
tetett. A siketnémák kolozsoári in tézete felügyelő- bizottságának
16,851. számú felirata, valamint a tantestület juni us 25.-iki jegyző-
könyve és jelen tanévi órarendje megfelelő javaslat kíséretében O
Excelleritiája elé terjesztetett azzal a megjegyzéssel, hogy az inté-
zetnél összesen 26 óratöbblet engedélyezhető 1500 korona tisztelet-
díjjal. A vakok budapesti intézete igazgatóságának 417. sz. felter-
jesztése, az intézet jelen tanévi órarendje és a tantestület július
12.-iki jegyzőkönyve a szükséges észrevételekkel Ő ExceIlentiája
elé terjesztetett. Herodek Károly a szaktanács javaslatára a 47,407
szárnú miniszteri rendelettel igazgató-helyettesi minőségben a vakok
budapesti intézetéhez neveztetett ki. A 48,418. sz. miniszteri rende-
lettel a gyógypaedagogiai oktatásra vonatkozó szakmunkák bíráló-
bizottságai Klis Lajos és Bihari Károly tanárokkal kiegészittettek.
A siketnémák kecskeméti iskolája Németh László vezetése mel-
lett szept. 1O.-én megkezdte működését. A Hódrnezővásárhelyen
tervezett gyógypaedagogiai intézet létesítése az 1900. nép-
számlálás megejtése utánra halasztatott el. A Szegeden létesítendő
siketnéma iskola támogatása érdekében intézkedés történt az iránt,
hogy a vasúti tisztviselők siketnéma gyermekei az államvasutak a!;-
kalrnazottainak szegedi konvictusában legyenek elhelyezhetők. O
Excellentiaja 52,710. sz. rendeletével pártolja Pálfi Lipót szegedi
gyufagyárosnak abbeli ajánlatát, mely szerint "A siketnémák segé-
lyezésére" feliratú gyujtója után ráró jövedelmének 3%-át a siket-
némák javára szándékozik fordítani; a szegedi kereskedelmi- és
iparkamara díjtalanúl vállalkozott a Pálfl-cég üzleti könyveinek el-
lenőrzésére és a siketnémák javára eső összegek felvételére. Jols-
ván örvendetes mozgalom indult meg aziránt, hogy ott a Cházár
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András emlékére siketnéma intézet állittassek fel, mely célra a vá-
ros egy 120,000 korona értékű épületet ajánlott fel; az előadó fel-
hatalmazást nyer az ottani mozgalorn további irányítására. Javasla-
tot terjesztettek Ő.Excellentiájához az 1896. évi XXI. t. c. 8. §-nak
végrehajtása tárgyában, hogy a községek az illető siketnémák ne-
veltetési díjairól a jövő évi költségelóirányzataikban gondoskodja-
nak. Intézkedés tétetik az összes hazai tanulásra alkalmas siketné-
mák névjegyzékének és családi visszonyának összeírása tárgyában.
A siketnémák intézetei számára szolgáló tan- és vezérkönyvek tár-
gyában a pályázati felhívás közzététeteÜ\ A váci gyógypaedagogiai l~
tanerőképző tanfolyam tananyaga és [IZ egyes tárgyak heti óra- l::/D
száma jóváhagyatott ; e tanfolyamhoz előadokul kíneveztettek :
Borbély.1;ál1doF, Piuái: Ignác, Berima 'Já11os, Klis Lajos és Csáky
TivadeJ:::JA váci tanerőképző tanfolyam Il. éves hallgatói ideiglenes
minőségű osztályvezerökké kineveztettek s részint a váci, részint
pedig a kaposvári és aradi siketnéma-intézetekhez rendeltettek ki
szolgálattételre. A Sknltéty által dadogók és hebegők számára ren-
dezett eddigi tanfolyamok anyakönyvcit Ő Excellentiája hivatalos
használatra kiadta a szaktanácsnak. Nagy Péter-nek a siket néma-
oktatás általánosítását célzó mernoranduma az összes hazai siket-
néma-intézetek és iskolák tanárainak figyelmébe ajánltatott. A- Bu-
dapesten létesítendő állami kisegitö-iskola mielőbbi megnyithatása
tárgyában a szükséges intézkedések megtétettek.

Tárgyaltatott : A siketnémák aradi iskolája felügyelő-bizottsá-
gának f. évi jul. 29.-diki jegyzőkönyve, melynek kapcsán ajánltatik,
hogy a nevezett iskolánál eszközrendő pótép.tkezés alkalmával 4,
6, vagy 8 tantermen kivül a rajz-, fiú- és női kézimunka oktatás,
valamint a tornatanítás céljai nak megfelelő alkalmas helyiségekról
is gondoskodás történjék és az építési terv felülbírálásra a kellő
időben felterjesztendő. Az aradi felügyelő-bizottság f. évi 214. sz.
felterjesztése alapján heti 4 órai kézügyességi oktatásért 240 K.
óratöbbleti díj kiutalványozása javasoltatile Intézkedés történik az
iránt, hogya gyógypaedagogiai tanerőképző tanfolyam hallgatói a
kézügyességi oktatáságakat elsajátíthassák s arról olelevelükben ini-
nősítést nyerjenek. A siketnémák budapesti állami iskolájának az
G8,733. sz. rendelet értelmében módosított órarenc1je jóváhagyásra
ajánltatik. Budapest székes-főváros tanácsának 54,7GG. sz. felirata
kapcsán intézkedés történik, hogy fővárosi 5-6 éves a' siketné-
mák számára létesitendő előkészítő iskola szervezése tárgyában konkrét
javaslat cloJgoztassék ki. A siketnémák budapesti iskolája tantestü-
letének f. évi szept. -l-iki jegyzőkönyve az igazgatóság 258. sz.
felterjesztése, valamint a növendékekre és az óratöbblétre vonat-
kozó kimutatások megfelelő javaslattal és oly megjegyzéssel terjesz-
tetnek fel, hogy az ev. ref. vallásu növendékek hittanításával
Egytid Lajos bízandó meg. A képezhető hülyék és gyengetehetsé-
gűek budapesti intézete tantestületének f. évi szept. 4.-·diki jegyző-
könyve sannak melléklet ei tárgyaltatván, némi megjegyzéssel jó-
váhagyásra ajánltatnak. A siketnémák temesvári intézete tanári
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testületének aug. 31. és szept, 3.-diki jegyzőkönyvei, valamint az
azok mellékleteit képező többi iratok oly megjegyzéssel terjesztet-
nek Ő Excellentiájához, hogya r. k. hittan összesen heti 2 órában
és a fiúk tornája egy csoportban szintén heti 2 órában - taní-
tandó, a IIl.-IV. osztály pedig összevonandó és egyik fiatal tanerő
szolgálattételre a kecskeméti siketnéma iskolához rendelendő ki.
A siketnémák kolozsvári intézete tanári testületének szept 13.-iki
jegyzőkönyve s az annak kapcsán felterjesztett többi iratok jóvá-
hagyásra ajánltatnak A siketnémák kaposvári intézete igazgató ta-
nácsának szept. 5.-diki jegyzőkönyve, valamint 3 rendbeli felirata
továbbá az intézet módosított órarendje és az óratöbbletekről szóló
kimutatása megfelelő javaslat kiséretében oly megjegyzéssel ter-
jesztetnek Ő Excellentiája elé, hogy az intézeti épület tervbe vett
felállítása mielőbb megvalósitandó. A siketnémák kecskeméti intézete
felügyelő- bizottságának, szept. 2.-iki jegyzőkönyve, valamint az igaz-
gatóságnak az intézet szervezetéről és további fejlesztéséről szóló
jelentése megfelelő észrevételek mellett oly javaslattal terjesztetnek
fel Ő Excellentiájához, hogy azon esetben, ha a felvett siketnéma
növendékek száma a 20-at eléri, még egy tan erő neveztessék ki az
intézethez. A siketnémák aradi iskolája tanári testületének szept.
11.-diki jegyzőkönyve és annak mellékletei jóváhagyásra ajánltatnak.
Javasoltatik, hogy a jövőben alkalmazandó hitoktatók tiszteletdíja
ott, a hol az egy csoportban tanítható növendékek száma 10-et meg
nem haladja, heti egy-egy óráért egységesen 50 koronában álla-
píttassék meg.

Október 17.-éJl/,.
Előadói bejelentések és javaslatok: A f. évi 73.780. sz. mi-

niszteri rendelet szerint gondoskodni kell arról, hogy a gyógypae-
dagogiai tanitézetek egyes osztályaiban a növendékek száma a
maximumra kiegészittessék. E tárgy kapcsán intézkedés történik az
iránt, hogy egy "Siketnémákat gyámolító országos egyesület" léte-
sittessék, a mely az intézetekbe felveendő szegénysorsú siketnémák
segélyezése céljából kellő segélyalapot teremt. Ő Excelentiája f. évi
25.017. sz. rendelete értelmében Klis Lajos, Skultéthy Lajos és
Vucskics János elkészítették a siketnérnák, képezhető hülyék és
gyengeelméjűek, valamint a vakok oktatásának általánosítását célzó
munkáikat, a melyek kinyomatás előtt a bíráló-bizottságoknak adat-
nak ki véleményezésre: kimondatik továbbá, hogy e munkák még
ez évben kiadatrrak a folyó évi állami költségelőirányzatból fel nem
használt tételek terhére. Megállapíttatik, hogy a gyógypaedagogiai
tanerőképző-tanfolyam hallgatóinak fizetés éhez és ellátási költségei-
hez mily .arányban járulnak hozzá asiketnémák váci-, valamint a
vakok és hülyék budapesti intézetei. Megállapíttatile a tanfolyam hall-
gatóknak a budapesti gyógypaedagogiai intézetekben történő hospi-
tálási módozata. Som mer Gyula, ágo ev. lelkész, mint a váczi inté-
zet ez idő szerinti hitoktatója, valamint Medgyesi János, a "Szere-
tet" -egyesület budapesti asylumának vezetője a gyógypaedagógiai tan-
erőképző-tanfolyam rendkivüli hallgatói ul való felvételre ajánltatnak.
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Javasoltatik, hogy Ország Ferenc, a ki asiketnémák oktatására
szakképesítéssel bir, oly állami iskolához helyeztessék M, a hol-siket-
néma-iskola szervezésére alkalma nyílik. Javasoltatik. hogy' Oros
Kálmán felnőtt siketnéma évi 300 K. állami segélyben részesíttessék
oly célból, hogyasiketnémák számára egy ismeretterjesztő szak-
lapot adhasson ki. A siketnémák váci intézete tanári testületének
f. évi aug. 31.-iki jegyzőkönyve jóváhagyásra ajánltatik. Ő Excel-
lentiája megfelelő javaslat kapcsán annak lehétövé tételére kéretik
fel, hogy a váci intézethez érkező gyűjtésekböl, hagyományok- és
adományokból oly alaptőke létesittessék, melynek karnatai évről-évre
a szegénysorsú siketnéma tanulók és az intézetből kilépettekipari
segélyezésére volnának fordítandók. A váci intézetnél specialis szem-
és fül-orvos alkalmazása javasoltatik abból a közelebbi célból, hogy
a növendékek csakis szakorvosi vizsgálat alapján vétessenek fel s
hogy az összes növendékek állandóan szakorvosi felügyelet alatt
álljanak és szükség esetén specialis gyógykezelésben részesüljenek.
Tárgyaltatott Bihari Károlynak a részleges hallással biró növendé-
kek csoportositott tarritása érdekében benyújtott különvélernénye,
melylyel szemben a váci tanári testület ama határozata ajánitatik
elfogadásra, hogy minden osztályfőnök köteles a rendes tan órák
keretében végezni hallási gyakorlatokat az arra alkalmas növendé-
kekkel. Javasoltatik. hogy Skultéty Lajosnak dadogók és hebegöle
tanítására, illetve ily célú tanfolyam nyithatására engedély adassék.
Elfogadásra ajánitatik dr. Sarbá egyetemi tanárnak, minta dadogók
és hebegők oktatására képesítő tanfolyam vezetőjének abbeli javas-
lata, hogy a dadogók és hebegők kezelése eredményének jelzésére
általában a "gyógyult, javult és nem javult" kifejezések használ-
tassanak. A siketnémák kolozsvári intézete tanári testületének .szept.
29.-ild és a siketnémák t~mesvári intézete tanári testületének okt.
5.·iki jegyzőkönyvei jóváhagyásra ajánltatnak. Megállapíttatik a
budapesti áll. ki segitő iskola szervezeti-szabályzata, tanterve és óra-
rendje. Javasoltatik, hogy az említett kisegítő iskola szabályzata az
ügy népszerűsítése céljából kinyornassék és a közönség körében
terjesztessék. Az:, intézetek működésének ellenőrzése tárgyában javas-
lat terjesztetik O Excellentiájához, Végül néhány személyi ügy nyert
még elintézést.

40 évig a tanügy szolgálatában. Negyven év, ha előttünk van,
óriási elérhetetlennek tűnő távolság Ha elmult, ha mögötte van az
oly embernek, a kinek élete a közhasznu munkásság láncolata volt,
akkor oly. rövid mint a szép, édes álom, melyet visszakivánunk, azt
óhajtva: bár örökké tartana.

Schilffer Károly, a temesvári siketnéma intézet igazgató-tanára
lsten különös kegyéből abban a ritka szereneseben részesűlt, hogy
fiatalos erővel és kedélylyel pillanthátevissza 40 éves -'- tettekken
gazdag - szolgálati idejére. Működésí helyének apraja-nagyja -
nagyrészt tanítványa - a ragaszkodás .,é~L.s~er~tet ,mjp9í;.n je-
lével készül szeretett mesterét ez alkalomból elhalmoznj. MLi-
ködési idejének javarészét - ha nem is )úzárólaga siket-
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nema!{: ~gvelésénék szentelte; felszáritván számtalan szeroncsétlen
~0y~ síró szemének konnyeit Az általa szó'ásra megnyitott ajkak
imája, mely érette égbe szállott, a legmagassabb trón ura előtt meg-
hallgatásra talált. A jó cselekedetek fejében lsten megáldotta friss
egészséggel, törhetetlen rnunkakedvvel és jóléttel. Tiszta szivből
kivánjuk, hogy még igen soká élvezze hű munkásságának megér-
demelf gyümölcsét! Az ünnepélyt rendező bizottság a következő meg-
hivót küldte szét: Schiiffer Károly úr, a temesvári siketnéma-intézet
igazgató-tanára, a temesvár-józsefvárosi közs. iskolának hosszú időn át
volt igazgatója, Temesvár sz. kir. város törvényhatósági bizottságának
tagja, a folyó évben tölti be tanítói működésének 40-ik évét. Ezen
alkalmat a temesvári közs. iskolák és siketnéma-intézet tantestű-
letei, egyetértve a környékbeli kartársakkal. valamint Schaffer Károly
úr volt tanítványaival és tisztelőivel, kedves örömmel használják
fel, hogy egy munkás élet, egy minta-tanító, egy érdemekben gazdag
pályafutás 40.-ik évfordulóját a magok körében emlékezetes ese-
ménynyé avassák fel, mely célból foLyó évi nouember hó 3.·ikál1,
d. .e, 9 orakor nevezett kartársunk tiszteletére Temesuár szab. kir.
város iauácstermébe« [ubiláris ünnepélyt rendeznek: Midőn ezen
ünnepélyünkre tisztelettel meghívni szerencsések vagyunk, egyben
kérjük, hogy e részbeni szives elhatározásáról s esetleg a rész-
vevés módjáról bennünket értesíteni sziveskedjék. Ünnepély végez-
tével d. u. 1 órakor a "Koronaherceg" -szállóban társasebéd lesz.
Egy teriték ára 3 (három) korona Ternesvárott, 1900. évi szep-
tember hó 30.-ikán. A rendező-bizottság nevében: Puesek Sándor,
r. .biz .. titkár .. Kraemer Frigyes, r. biz. elnök." . ..;

Ajubel kürtje ünnepre hi bennünket kartársakI-Menjünk ,el
sokan! Tanuljunk szeretett nestorunktól lelkesedést és hivatássze-
retetet, csatákat győzni.

, Athe-Iyezés. A vallás és közoktatásügyi ill kir. miniszter Völker Józsefel fl

temesvári si -etnéma intéz ettől a kecskeméti új intézethez helyezte át
Uj siketnéma lapok, Aba (Atyimovics) Péter szerkesztésében

múlt hó l.-én "Siketnéma Világ" cimén új lap Jelent meg, mely a
sikethémák érdekeit legyen hivatva képviselni .. Schóck Lipót pedig

. "Siketpérnák Érdeke". című lapot indított múlr.hó folyamán, mely
rnint címéből is kitű nik, szintén a siketnémák érdekeit akarja kép-
viseJni.És· mint hírlik Oros Káll1!lá1lt szerkesztésében is jelenik 111eg

. majd a közel jövőben egy siketnémák erdekét képviselni akaró ~ap.
Vajjon_ nem. lesz-e mégis sok a jóból!? .

Hymen. Griinberger Ruby kisasszony, Griinbcrger Lipót az "Izraelib siket-
némák orsz. intézete" igazgatójának leánya jegyet váltott Felill er Mil/sa városi vasúti
mérnök úrral.

.Gyakorlati "'angtan ktilönös tekintettel a siketnémák oktatására. Irtn
., , Biha1°i Károly, siketnéma intézeti tanár Vácon.

Ara 1korona. .

Xl-ej-te'SI- Gyakorlato·k ~iket~éma-intézete~{ben, magy~~rosító ~l~!ni
,lskolakban, valarnint fl hebegok (selypitők)

... . . '., oktatásánűl való használatra. Irta Bihari
Károly. Ára 20 fillér. - Megrendelhetők a szerzőnél Vácon.

Nyomatott Fritz Arrnin könyvnyomdájában, Budapest, Jözsef-körut 9.


