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S c h á ffe r  K áro ly .

A magyar siketnéma-oktatásügy nagymestere, lánglelkű apos
tola O. Megszakítás nélkül teljes 45 éven át szolgálta azt a ma
gasztos ügyet, amelynek mi egyszerű munkásai vagyunk. Mindenkor 
elismertük szellemi főlényét, mindenkor csodáltuk kitartó ügy
buzgalmát és igazgatói erényeit; mindenkor és mindenben vezé
rünknek, büszkeségünknek tartottuk őt. És most, amidőn hosszú, 
áldásos és eredménydús munkálkodás után a jól megérdemelt 
nyugalomba vonul s elbúcsúzik tő lünk: mi nem tudunk, de nem 
is szándékozunk tőle búcsút venni; továbbra is teljesen és töké
letesen a magunkénak tekintjük őt.

Mi, akiknek szintén az az élethivatásunk, hogy a siketnémák 
érdekeiért áldozzuk fel testi és szellemi erőinket; akik ellestük az 
ő eredményes tanitási eljárásának titkait; akik nagy adag ügybuz
galmat, lelkesedést és kitartást sajátítottunk el tőle ; akik a szigorú 
és következetes, de egyszersmind tapintatos és igazságos vezetőt 
tiszteljük benne: még nagyon sokáig és igen sokat akarunk 
Scháffertöl tanulni. Jól ismervén őt, biztosan tudjuk, hogy szive- 
lelke szorosan, elválaszthatatlanul hozzánőtt a nagyar siketnéma- 
oktatás szent ügyéhez. Nincs okunk tehát attól tartani, hogy 
nyugalomba vonulván, egy pillanatra is elfordulna majd a ter
mészet árváitól, a kikért 45 éven át feláldozta nemes szivének 
minden dobbanását, testi és lelki erőinek minden parányát, vas
akaratának egész mértékét. Sőt hisszük és reméljük, hogy nyu
galomba vonulásával megszabadulván az igazgatással járó, időt- 
rabló teendőktől: széleskörű tudását, gazdag tapasztalatait, el
ismert tekintélyét, értelmének világosságát, jóságos szivének me
legét az eddiginél is fokozottabb mértékben fogja a magyar 
siketnéma-oktatásügy szolgálatában érvényesíteni és közkinccsé 
tenni.

Ha igy lészen, amiként nem is lehet másképen, akkor Scháffer 
továbbra is oktatásügyünké s annak keretében a mienk marad.

Nem búcsúzunk hát tőle, mert nem. veszítjük őt el; de róla 
írván, meghajtjuk előtte szeretetünk, tiszteletünk, elismerésünk és 
nagyrabecsülésünk zászlaját.

Azt mondják a bölcsek, hogy ha egyetlen virágot ültettél 
életedben, amely csak egy kis kört is eláraszt illatával, máris 
megfeleltél emberi rendeltetésednek. És alkotásában mennyi nemes 
virágot ültetett el Scháffer! Épen azért lehetetlen ily szűk keretben 
kellőképen méltatni őt. Ha sokoldalú működésének eredményéből 
és alkotásaiból csak egyetlen egy részt kapcsolnánk is ki, akkor 
is csak hézagos ismertetést nyújthatnánk róla e lapok hasábjain.

Scháffer neve a történelemé. Annak a feladata, hogy egykor 
a legapróbb részletekre is kiterjedve, a jövendő idők és nemze
dékek számára megörökítse az ő áldásos és eredménydús tevé
kenységét. Mi ezúttal csak arra szorítkozhatunk, hogy egyes sze
melvényeket közölvén az ő eddigi pályafutásából, mint a szorgalom,
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az önfeláldozás és a szeretet utánzandó példányképét állítsuk őt 
kartársaink elé.

Hogy kicsoda a mi tiszteletreméltó Scháffer Károlyunk, arra 
a legtalálóbban ezt felelhetjük : a siketnémák szerető édes atyja, 
minden szépnek, jónak és igaznak őszinte, lelkes barátja. Ifjú 
korától kezdve állandóan rajongó szeretettel és csüggedést nem 
ismerő kitartással küzdött védencei érdekeiért s e mellett mindig 
talált időt és módot arra is, hogy más téren is használjon szen
vedő embertársainak és hogy elősegítse a magyar kultúra fejlő
dését. Legjobban illenek az ő működésének jellemzésére a biblia 
eme szavai: »Felnyitá száját a siketnémákért és mindazok ügyéért, 
akik elhagyatottak.«

Sokoldalú munkálkodásának legszebb alkotása a siketnémák 
temesvári mintaszerű, virágzó intézete. A többi mellett, különösen 
ezzel az alkotásával biztosított magának a siketnéma-oktatásügy 
történetében örök időkre maradandó nevet, kartársai körében 
tiszteletet és becsülést; a művelt közönség részéről elismerést.

Hogy meg tudjuk érteni Scliáfférnék, a munka emberének 
küzdelemteljes, de eredményes működését, életrajzának rövid váz
latát kell megismernünk.

1841. évi május hó 12-én született Temesmegye, Ujbessenyő 
községében. Atyját korán elveszítvén, nyolc éves korától kezdve 
J ó z s e f  nevű bátyjánál, a mercyfalvi jeles főtanáénál nevelkedett, 
aki később is támogatta őt tanulmányaiban. Megható az a hálás 
testvéri szeretet, amellyel Scháffer elhalmozta bátyját. Mindenkor 
elismerte ugyanis róla^ hogy egyedül neki, mint nevelő atyjának 
köszönheti emberi mivoltát.

Elemi tanulmányai után kitűnő sikerrel végezte el a szegedi 
reáliskolát. 1858-ban a pesti Paedagogium növendéke lett, ahol 
1860-ban kitűnő tanitói oklevelet nyert. Ugyanakkor a Vénus-féle 
tanfolyamon siketnémák oktatására is képesítést szerzett. 1861-ben 
kezdte meg tanitói működését Mercyfalván, de egy év múlva már 
a siketnémák bécsi cs. kir. intézetében találjuk őt, ahova tanitói 
szolgálatra Venus igazgató hívta meg a törekvő ifjút. Két évi bécsi 
tartózkodását tudományszcmjának kielégítésére s ismereteinek ki
bővítésére használta fel. Tornatanitói oklevelet szerzett ugyanis 
ezalatt s mint a bécsi műegyetem magán-hallgatója a géptant és 
matematikát tanulmányozta. 1863-ban súlyos betegen visszatérvén 
hazájába, nemsokára a temesvár-józsefvárosi kath. elemi iskolánál 
nyert tanitói állást. Dédelgetett kedvenceiről, a siketnémákról itt 
sem feledkezett meg. Szabad idejében állandóan tanított néhány 
siketnémát is. 1876-ban az időközben községivé lett temesvár- 
józsefvárosi iskola igazgatójává választatott meg. Ezen fontos állást 
1897-ig töltötte be, mely idő alatt különösen nagy érdemeket 
szerzett a temesvári népiskolák megmagyarositása körül. Hogy a 
temesvári tanítók mily sokra becsülték és becsülik őt, annak fé
nyes tanujele az az ezüst babérkoszorú, amellyel 1899-ben negyven 
éves pedagógiai működésének jubileuma alkalmával a városi ta-
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nitóság kitüntette. 1897-ben állami szolgálatba vétetvén át, a siket
némák temesvári intézete igazgató-tanárává neveztetett ki. 1901-ben 
siketnéma-intézeti igazgatóvá léptette elő őt felettes hatósága.

A népiskoláknál 2766 tanulónak a nevelését és oktatását 
végezte személyesen s mint igazgató összesen 22707 épérzékű 
tanulónak a sorsát vezette és irányította.

Bennünket azonban legközvetlenebbül az a működése ér
dekel, amelyet a siketnémák érdekében fejtett ki. O volt ugyanis 
a délmagyarországi siketnémák Cházár Andrása, De l’Epée Mihálya, 
Heinicke Sámuelje egy személyben. Működésének kezdetén ha
zánkban egyedül a váci intézet állt fenn a siketnémák számára. 
Scháffer belátta, hogy a siketnémák sorsának javításáért mindent 
el kell követnie. Tanügyi működésének tehát első napjától kezdve 
kiterjesztette munkásságát a hozzáforduló siketnémák tanítására 
és nevelésére is. 1885-ben már annyi siketnéma tanítványa volt, 
hogy Temesvár szab. kir. város törvényhatósági bizottságának tá
mogatásával immár a népiskolával kapcsolatban városi magán
iskolát kellett a számukra nyitnia, melyben a tanítás a népiskolai 
teendők ellátása után naponta délután 4 órától esti 9-ig tartott. 
Két év múltán az osztályok szaporodása miatt már segéd tan
erőkről is . gondoskodnia kellett s igy nyerte meg a jó ügynek 
OttrUbay Adóm, Éliás Jakab és Ixlis Lajos népiskolai tanítókat, 
akiket ő maga vezetett be a siketnéma-oktatás misztériumába. 
1893-ban ezen magániskola intézeti jelleggel és külön tanerőkkel 
önállósittatott és a népiskolától függetlenittetett. 1897-ben saját 
díszes épületébe költözött az intézet., ahol Scháffer vezetése alatt 
elérte fejlődésének mai magas színvonalát. Összesen 235 siket
néma köszönheti neki a kiképeztetését.

De Scháffer kiterjesztette figyelmét a gyógypedagógia többi 
ágaira is. A dadogok és egyéb beszédhibákban szenvedők számára 
1904-től tanfolyamokat szervezett s a vakok számára 1905-ben 
foglalkoztató intézetet létesített. A gyengetehetségűek és a siket
néma iparostanoncok oktatásügyét annyira előkészítette, hogy 
ezek számára a közel jövőben az ő tervei alapján külön iskolák 
fognak Temesvárott felállittatni.

Kiváló tevékenységet fejtett ki Scháffer társadalmi téren is. 
1863-ban tornatanfolyamot létesített Temesvárod, mely 34 évig 
állott fenn. 1866-ban 14 kartársával megalapította a ma is virágzó 
»Délmagyarors\ági TanitóegyleH-A, melynek 14 éven át buzgó 
elnöke volt. 1877-ben létesítette a temesvár-józsefvárosi Fröbel- 
gyermekkert egyesületet, melynek 20 éven át volt elnöke. Ugyan
akkor alapította a Józsefvárosi Polgári Egyletet, melyben szintén 
éveken át teljesítette az elnöki tisztet s e minőségben különösen 
a magyar nyelv terjesztése körül buzgólkodott.

Két virágzó temesvári takarékpénztár és az Erzsébet-kül- 
városi ovoda is Schdffernek köszönheti létesülését.

Irodalmi működése is gazdagnak és termékenynek mondható. 
Több éven át volt munkatársa a »Südungarisclier Schulbote« és
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a »Neue Temesvarer Zeitung«-nsk. Szerkesztő-kiadója volt a 
»Jugendblätter«, »Délmagyarországi Tanügyi Lapok« és a '»Süd- 
ungarische Schulleitung« cimű folyóiratoknak. Önálló művei: 
»Sistematisch geordneter Turnunterricht«, » Temesvár városának 
rövid helyraj\a«, »A siketnémák temesvár-városi iskolájának tör
ténete, tekintettel a siketnémák ügyére Magyarországon«, »M siket- 
némák temesvár-városi intézete.« Ezeken kívül 22 intézeti értesítőt 
szerkesztett. Jelenleg több napi- és tanügyi szaklapnak munka
társa. Igen értékes és hasznos találmánya a »Számológép a törtek 
ismertetésére« cimű taneszköz.

Reméljük, hogy Schaffer nem fejezte még be irodalmi te
vékenységét. Méltán elvárjuk ugyanis tőle, hogy most már ele
gendő idővel rendelkezvén, gazdag tapasztalatait megrostálja és 
nemsokára értékes nevelés- és módszertani munkával fogja gaz
dagítani a magyar siketnémaoktatásnak szakirodalmát.

Közpályáján elöljárói és pályatársai részéről eddig is szám
talan elismerés és kitüntetés érte Schaffert. Ezek közül helyszűke 
miatt csak néhányat sorolunk fel:

A 70-es évek elején az oklevél nélküli tanitók számára ren
dezett temesvári póttanfolyamokra előadó tanárrá neveztetett ki. 
1883-ban a miniszter meghívása folytán résztvett a népiskolai 
tanterv revíziója alkalmából Budapesten egy hónapig tartott gyű
lésen. A 90-es évek elején megbizatott az állami menedékházi 
vezetőnők temesvári tanfolyamának igazgatásával. 1871. óta a 
temesvári községi iskolaszék tagja. 1874. óta disztagja a mercyfalvi 
olvasóegyletnek. 1881. óta tiszteletbeli tagja a délmagyarországi 
tanitóegyletnek. 1891. óta az országos közoktatásügyi tanácsnak 
külső,bíráló tagja. 1893. óta a temesvári dalkör tiszteletbeli tagja. 
1895. óta Temesvár törvényhatóságának bizottsági tagja. 1897-ben 
elismerést kapott Temesvár városi iskolaszéke részéről a városi 
népoktatásügy körül szerzett érdemeiért. 1897-ben a gyógypeda
gógiai intézetek országos szaktanácsának külső tagjává neveztetett 
ki. 1900-ban a király, Ő Felsége a koronás arany-érdemkereszttel 
tűntette ki. Több ízben nyert miniszteri elismerést is. A legszebb 
kitüntetés azonban az, amelyben kartársainak összesége részesitette 
őt. A siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete ugyanis 1906. 
évi fiumei közgyűlésén az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta meg őt. Valamennyi kitüntetése között bizonyára ezt 
tekinti Schaffer is a legszebb elismerésnek.

Ha visszatekint szeretett mesterünk hosszú közpályájára, a 
végzett munka eredményeire és a kiérdemelt elismerések soro
zatára: teljes megnyugvás töltheti el lelkét, mert hivatali köte
lességeit lelkiismeretesen és jól teljesítette s társadalmi téren is a 
legszebben megfelelt emberi hivatásának. Önérzetes büszkeséggel 
gondolhat arra is, hogy négy siketnéma-intézeti igazgató működik 
ma hazánkban, akik annak idején az ő lelkesítő hatása és útmu
tatásai nyomán bontogatták szárnyaikat, hogy a siketnéma-okta- 
tásügynek munkásai legyenek.
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Amiként a hivatali életben és társadalmi téren kivált Schciffer, 
úgy a családi életben is példás és szerető hitvestárs volt. 1864. 
évi november 6-án nősült meg, feleségül vevén a szelid lelkű és 
nagy műveltségű Hopfer Kína úrhölgyet Lúgosról, aki ma is 
angyali jóságával és szeretetével halmozza el őt. Családi életének 
tisztaságát és boldogságát soha egy pillanatra sem zavarta meg 
semmiféle ellentét. Hogy feleségében minden tekintetben méltó 
hitvestái'sat talált Schciffer, azt bizonyítja az a gazdaságos, taka
rékos életmód is, amelynek következtében Scháf/cr ma tekintélvcs 
vagyon ura.

Adja Isten, hogy Schciffer és szerető hitvese minél tovább 
élvezhessék a jól megérdemelt nyugalmat, a családi élet melegét, 
a jó emberek tiszteletét és becsülését, a tanítványok háláját, 
valamint a kartársak rajongó szeretetét! Klis Lajos, &

& Vzügvesiíő ol^íaíds ícmíerue.*
A XIX. század utolsó évtizedeiben a kultúra minden terén 

bámulatos haladás volt észlelhető. A gondolatszabadság korának 
eszméi meghódítottak mindenkit és ma, az új század küszöbén, 
érezzük a gyors haladás hiányait és idegölő hatását. A peda
gógusok, orvosok és pszichológusok vállvetve keresik a bajok 
Létforrásait és rámutatnak azokra a hibákra, melvekbe a közok- 
tatás akkor esett, midőn a szellemi képzés mellett a gyakorlati 
életre való nevelésről megfeledkezett. Kimutatták továbbá, hogy 
az oktatás eredménye nem áll arányban a reáforditott munka ér
tékével és nem felel meg a kor követelményeinek.

Ezektől az általános hibáktól a siketnémák oktatásügye sem 
maradt érintetlen. De nézzük közelebbről!

A siketnéma tanuló heti 28 -  39, sőt ennél is több, órát tölt 
az iskola falai között, mely idő alatt oly feladat megoldása vár 
reá, amely hasonló korú épérzékű társa elsajátítandó anyagával 
összehasonlitva, feltétlenül túlterhelésnek minősíthető. Az oktatás 
egész folyamán át ismeretet ismeretre halmoz anélkül, hogy időt 
engednénk a növendéknek arra, hogy a tanultak vérévé válja
nak. Az első három osztály, melynek célja volna oly beszéd- 
készséget adni a siketnémának, mint amilyennel az iskolába 
kerülő halló gyermek rendelkezik, az anyaghalmaz miatt, már 
nem tudja feladatát megoldani. Ez ingatag alapon kénytelenek 
vagyunk továbbépíteni, aminek természetes következménye azu
tán az, hogy úgy a beszéd, mint a reáliák terén szerzett ismere-

* Kiadatott 1904. évi 50,809. miniszteri szám alatt. Módosíttatott 1905. évi 
59,660. számú rendelettel.

Felolvasta szerző a siketnémák kecskeméti intézete tanári testületének f. é. 
junius hó 18-án tartott módszeres értekezletén.
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tele nagyon is kétes értékkel bírnak. Indokolt tehát az a panasz, 
hogy a tanításra fordított idő és erő nincsen arányban a felmu
tatott eredménnyel. Ily körülmények között nem csoda, ha akad
nak, akik a siketnémáknak az írott és jelnyelv segélyével való 
tanítását célravezetőbbnek hiszik.

De nem erről van szó ! A beszédtanitás jogosultságáról mi 
nem fogunk lemondani. Szükséges tehát, más utat-módot keres
nünk, hogy munkánk eredményét fokozzuk. Mert az, hogy az I. 
osztály növendéklétszáma 15-ről 8—10-re leszálittassék és ezen 
osztály anyagát épen csak az képezze, amit egy közepes tehet
ségű siketnéma feldolgozni képes és a jó kiejtéstanitás szempont
jából feltétlenül szükséges feldolgoznia; továbbá, hogy a II. osz
tályban a nyelv- és beszédtanitás csak a Jegkonkrétebb tudni
valókra szorítkozzék, és hogy a három osztály végcélja — a leg
elemibb beszédkészség megadása — a IV. osztály feladata is 
legyen, csak jámbor óhaj. Jelen körülményeinkkel megalkudva, 
örömmel kell tehát üdvözölnünk minden oly intézkedést, amely 
a régi állapotok keretén belül is törekszik oktatásügyünk belső 
fejlődését előmozdítani. Méltó elismerés illeti tehát »A kézügyes
ség! oktatás tantervé'i-i is, melynek célja növendékeink beszéd- 
készségének fokozása és a gyakorlati életre való intenzivebb 
nevelés.

A tanterv célját azáltal akarja megvalósitani, hogy a kéz
ügyesitő oktatást 1-ször a\ elméleti tárgyak alárendelt segitö- 
eszközévé teszi, 2-szor a rajztanitás anyagával szoros kapcsolatba 
kozza és 3-szor oly általános jelleggel ruházza fel, hogy »minden 
iparágra előkészítőül szolgáljon«.

El végből első sorban azt kívánja, hogyha »a hangfejlesztés 
alkalmával az első osztályban új szót, vagy a beszédtanitás folya
mán a II., III. osztályban új fogalmat tanulnak a növendékek, az 
azt jelentő tárgyat a legkönnyebben alakítható anyagból« állít
sák is elő. Következésképen a legelső fokon a tanmenetet nem 
a kézügyesitő oktatásnál követendő sorrend, hanem a beszéd- 
anitás, illetve számolásnál érvényesülő eljárás határozza meg.1 
Utóbbinál főleg a számképek keletkeztetésekor értékesíthetjük 
haszonnal a kézügyesitő oktatást. A hangfejlesztés és a beszéd
tanitás folyamán fellépő módszeres eljárás feladata, hogy a nö
vendék tapasztalatai alapján szerzett szemléletköréf bővítse és 
mélyítse. Öntevékenysége által pedig az elméleti anyag meg
rögzítését is segítse elő. Utóbbi cél elérése érdekében nem elég,

1 Épen itt van az egyik baj ! A fonetikailag legkönnyebb szó nem a leg
könnyebben formálható Pl. papa. Az az agyag egy emberi alakot talán mutat, de a 
papát e fokon nem festi le. Rósz képet, fogalmat vés be a gyermek leikébe! (Szerk.) 2

2 Szemléletkor!! Oh hiszen nem itt van a hiány! Van annak a gyermeknek 
oly szemléletköre, hogy kétrendbeli beszédkor is kitelnék belőle. De ha szava, szó- 
viszonyitdsa nincs!! Ezt kell csinálnunk! Ezt pedig a slöjd nem csinálja meg. A slöjd- 
nek bizonyos jóságát elismerem, de a beszéddel viszonyba hozva csak arra jó, hogy el
terelje a figyelmet a siketnéma-tanitds igazi célja felél. (Szerk.)
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ha a tanult, új anyagot csak egyszer készíttetjük el, hanem szük
séges, hogy bizonyos időn múltán ismét visszatérjünk rá s belőle 
— pusztán csak említve valamely fogalmat vagy gondola
tot, — annak megmintázására ösztönözzük növendékeinket.

Tegyük fel, hogy 3 hét előtt »A templom"*, című olvas
mányt tárgyaltuk. Akkoriban elkészíttettem a tanulókkal a templo
mot, a\ oltárt, a szószéket, az orgonát stb ; ma arra sarkalom, 
adjanak testet e mondatnak: »A tisztelendő úr az oltár előtt 
imádkozik«.1 *

E módszerrel nemcsak azt érem el, hogy megvizsgálhatom, 
vájjon a tanultakat tényleg haszonnal feldolgozták-e, hanem 
renyhe emlékező-tehetségüket is munkára serkenthetem, mely 
ellen nap-nap mellett van panaszunk.

Kielégítő eredményről e téren azonban csak akkor lehetne 
szó, ha a beszédtanitás szolgálatában álló kézügyesitő oktatás — 
nevezzük kézügyesitő szemléltető oktatás-nak — az osztályfőnö
kökre bízatnék, akik azt saját osztályukban óratöbblet címén leg
alább heti 1 órában tanítanák. Az eljárás ilyetén keresztülvitele 
nehézségekbe nem ütközik, mivel »az előállítandó tárgyak nem 
a kivitel kifogástalansága, hanem elsősorban a formai érthetőség 
szempontjából birálandók el«. Sőt maga a tanterv is csak a 2. 
és 3. fokon óhajtja a kézügyesitő oktatást »szakképzett tanítókra« 
bízni. Álláspontom helyességét bizonyítja az új rajztanterv az a 
követelménye is, hogy a rajztanitást és a vele összefüggésben 
levő agyagmintázást feltétlenül egy ember vezesse. A beszéd
tanitás pedig — amely a siketnéma-oktatás elsőrendű feladata — 
még inkább szükségessé teszi azt, hogy a kézügyesitő szemlél
tető oktatás és a beszédtanitás egy kézben legyen. Kívánatos 
azonban ez az intézkedés azért is, hogy a leányok is részesül
hessenek az oktatásnak ebben az ágában is, kiket a tanterv — 
nem tudni mi okból — e célszerűnek bizonyuló eljárásból ki
zárt. Ezeknek talán nincs szükségük arra, hogy beszédkészségük 
fokoztassék? Tudtommal, igen. De a rajztantervnek az a kívá
nalma, — mely alól a leányok sincsenek felmentve, — hogy a 
megrajzolt, illetve megrajzolandó tárgy, diszitmény stb. meg is 
mintázandó, szintén szükségessé teszi, hogy az alsó fokon ők is 
részesüljenek kézügyesitő oktatásban.

Kiterjesztendő volna még a kézügyesitő szemléltető oktatás 
a IV. osztályban, a beszédtanitás keretében fellépő földrajzi elő- 
fogalmak nyújtására, továbbá helylyel-közzel az V. osztályban a 
földrajzra is. A tananyagnak ezekben az osztályokban ilyetén 
való feldolgozása a rendes órák keretén belül történhetnék, még 
abban az esetben is, ha a tanítandó anyag ezáltal megrövidülést 
szenvedne.2 Nézetem, hogy a »keveset, de jól« elve sehol sem 
oly helyén való, mint épen a siketnémák oktatásánál.

1 Kár évvel és ilyenekkel vesződni a némák oktatójának, (Szerk.)
* Kár volna azt a kis időt is megrövidíteni ! (Szerk.)
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Szóvá kell tennem még a tanterv által követelt, a tárgyak 
készítésére szolgáló anyagot is. Célszerűtlennek találom, főleg az 
artikulatorikus osztályban úgy a papír, mint az agyag használatát. 
Előbbi az ollót teszi szükségessé. Jelen körülményeink között, 
amidőn sok rakoncátlan első osztályos növendékkel kell bajlód
nunk, az olló használata nagyon veszélyes. De eltekintve ettől, 
különben sem szolgálja a célt a papír jobban, mint a rajz, mivel 
szintén csak síkbeli alkotásokra képesít. Tehát bátran elmarad
hat! Az agyag az osztályba be nem vihető, mert tisztátalansá- 
got okoz. Sokkal célszerűbbnek tartom a mintázó-viasz, vagy a 
plasztilina használatát. Ez utóbbi anyag — mint azt a szakembe
rek állítják — minden tekintetben megfelel a kézügyesitő okta
tás követelményeinek. Ha azonban, azon oknál fogva, hogy az 
elkészített tárgy maradandó legyen, az agyag használatához 
ragaszkodunk, akkor le kell mondanunk arról, hogy akkor min
tázzunk, amikor arra alkalom kínálkozik vagy szükség van, mivel 
ez esetben a tanításnak külön teremben és meghatározott időben 
kell történnie.

A második fokon, midőn a kézügyesitő oktatás, mint a rajz- 
tanitás »kiegészítő része« szerepel, a növendéket »a rajz és a tér
beli minta közötti összefüggés megértésére« kell képesitnünk. E 
cél elérése érdekében a IV —V. osztályban a tanulók előbb meg
mintázzák és csak azután rajzolják le a tárgyat, a VI—VIII. osz
tályban pedig fordított eljárást követnek.

A tanítás menetét — a tanterv szerint — mindkét esetben 
a rajzoktatásnál követendő elvek határozzák meg. Megfeledkezik 
azonban a tanterv arról, hogy a rajzoló és az alakfelfogó képes
ség két különböző dolog s gyakrabban fordul elő az, hogy 
egyik-másik képesség hiányzik, semhogy párhuzamosan egymás
melleit haladnának. Nem ritka eset, hogy a növendék, aki külön
ben kitűnő rajzoló, a magasfokú alakfelfogó tehetséget feltételező 
rajzmintát formába önteni nem tudja; mig másrészt ügyes min
tázó, oly primitív dolgot kénytelen készíteni, hogy ez inkább 
kárára, mint hasznára van ambíciójának és tehetségének, ahelyett, 
hogy ezek fejlesztéséhez hozzájárulna. A két képesség összhang
zásba hozatala céljából nem elég csak a rajztanitás kívánalmait 
tekintetbe venni, hanem szükséges, hogy a kézügyesitő oktatás
nak, főleg az agyagmintázásnak is kellő szerepkör biztosíttassák, 
hogy »alárendelt« helyzetéből felszabaduljon. A két tárgynak 
egymás mellett kell haladnia, egyik a másik kárára nem része
síthető előnyben. Amiért is nem tartom helyesnek, hogy az 
agyagmintázás a felső fokon teljesen töröltetett. Azt hiszem, hogy 
csak ez képesítheti a tanulót a tárgyak domborzati viszonyainak 
helyes felfogására és megítélésére. Növendékeink jó része, oly 
ipari pályára lép, ahol nemcsak hasznát veheti e téren szerzett 
tanulmányának, hanem lépten-nyomon szükségét is érzi annak. 
A kőfaragó, szobrász, agyagmíves, gipszöntő, vésnök stb. fejlett 
alakfelfogó és Ítélőképesség nélkül csak sajnálatraméltó kontár.
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A jövő kézműiparosa pedig csak akkor versenyezhet a gyárak 
készítményeivel, ha munkáján művészi ízlés, élet és igazság nyer 
kifejezést. A jövő iparosának művésznek kell lennie! S mi mégis 
töröltük a kézügyesitő oktatás tantervéből azt, ami művészi ér
zést volt hivatva teremteni, csupán azért, mert művészi hajlamo
kat ébresztett a serdülő siketnéma ifjúban. Megengedem, hogy 
nevelő-eszköz nem állhat beteges tünetek ápolásának szolgálatá
ban, mindazonáltal nem tartom indokoltnak, hogy most, miután 
az oktatás új alapra fektettetett, annak pedagógiai haszna ki ne 
próbáltassék. Felfogásom szerint — tekintettel speciális viszonya
inkra — helyesebb lett volna az agyagmintázást a legelemibb 
gipszöntés elsajátításával kibővíteni, mintsem teljesen mellőzni azt.

Még egy előnyét kell felemlítenem az agyagmintázásnak: a 
renkivüli olcsóságát, melyre nyomorúságos anyagi viszonyaink 
között nagyon is tekintettel kell lennünk. Ugyanis a kevésbé si
került tárgyak anyaga ismét feldolgozható és azoknak csak a 
legjava, mintegy jutalmazásképen, tartandó meg. Ezek kiégetve és 
kifestve, mint többé-kevésbé értékes dísztárgyak, a záróvizsgák 
alkalmával kiállíthatok és áruba is bocsájthatók. Ez által nem
csak, hogy megtérül a mintázásra fordított anyag ára — ami 
szintén előny — hanem pedagógiai célt is szolgálunk vele. 
Tanulóink ugyanis látván azt, hogy munkájukat mások megvé
telre érdemesítik, önérzetük és önbizalmuk emelkedni fog. Lehet, 
hogy ezen eljárás által önzésüknek és hiúságuknak is nyújtunk 
tápot, de ezért ne essünk kétségbe. Az önzés és hiúság az ép
érzékűnél is sokszor nagy tettek rugója, azonban a fogyatékos 
még erőt is merít belőle a további munkához.

Lássuk most a papírmunka tanítását, mely a tanterv szerint 
a VI. osztályban nyer befejezést! Tanítása annyiban indokolt, 
hogy valamely iparágra előkészítőül szolgál. Egyedüli kiemelkedő 
jótulajdonsága, hogy a mértani vonalak, idomok, sikok és testek 
jellegzetes tulajdonságainak megismerésére képesíti a növendéket. 
Különben egyhangú, pepecselő munka.

Végül meg kell emlékeznem a famunkatanitásáról, melyre, 
a tanterv — nem épen ok nélkül — különös gondot fordít. A 
famunka tanítása a negyedik osztályban kezdődik és 3. fokozat
ban, csoportban törekszik célját elérni. Az első csoport (IV. oszt.) 
feladata, oly természeti tárgyak, utánzatok készítése, amilyeneket 
minden fatermő vidéken lakó gyermek késével végezni szokott. 
A második csoportban már a fa feldolgozásához szükséges fonto
sabb szerszámok kezelésére vezettetik rá a növendék. Itt lép fel 
a fémmunka tanítása is, mely azonban költséges voltánál fogva 
aligha fog nagyon elterjedni. Augusqtín Imre, »A nevelő kézi
munka« című művében, egy fémmunka-műhely berendezésének 
költségeit 30 tanuló után .250—300 koronára- teszi. A harmadik 
csoportban a VII—VIII. oszt. tanulók az eddig tanult munkák 
díszesebb kidolgozására képesittetnek. Végcélja a famunka taní
tásának, hogy a növendék a szerszámok kezelésében kellő ügyes



212 Magyar Siketnéma-O ktatás 10. sz.

ségre tegyen szert és hogy az anyagok főbb tulajdonságaival 
tisztába legyen, wvakodni kell azonban attól, hogy a famunka- 
tanitása mesterséggé fajuljon. A rendszeres mesterség tanítása 
nem lehet a nevető-iskola feladata. Elégedjünk meg tehát azzal, 
ha tanulóinkat annyira előkészítjük az iparos pályára, hogy belő
lük ügyes és szorgalmas inasok válnak. Ezáltal elejét vesszük a 
mesterek — sokszor talán csak rosszakaratú — panaszának is, 
hogy a siketnéma iparos-tanulók mindent elrontanak. Igazán ért
hetetlen, hogy védenceinket inaséveikben majdnem mindig csak 
gáncs éri, holott a siketnéma segédeket a mesterek szeretik. Hogy 
e téren is javulás álljon be, az a kézügyesitő oktatás és főleg a 
famunka tanításának elsőrangú feladata.

Reméljük a legjobbat!
Összegezve már most az eddigieket, helyesnek mondhatjuk, 

úgy a tanterv célját, mint a cél elérésére szolgáló módszeres el
járást is ; kívánatos azonban még a siketnéma-oktatás tanered
ményének fokozása céljából:

1- ször, hogy a kézügyesitő szemléltető oktatás külön óra 
keretében az osztályfőnökre bizassék s hogy abban a leány
növendékek is részesüljenek.

2- szor, hogy a IV-ik osztályban, a beszédtanitás keretében 
fellépő földrajzi előfogalmak, valamint hellyel-közzel az V. osz
tályban a földrajz tanítása közben is vétessék igénybe ez az eljárás.

3- szor, hogy az artikulatorikus oktatás szolgálatára rendelt 
papírmunka — tekintve azt, hogy nem szolgálja a célt jobban, 
mint a rajz és még veszélyes is — töröltessék.

4- szer, tekintettel azon lélektani jelenségre, hogy a rajzoló 
és alakfelfogó típus csak ritkán lép fel, mint párhuzamosan ha
ladó, egyenrangú képesség:

a) a második fokon a rajz és mintázás közötti viszony akként 
szabályoztassék, hogy az utóbbi alárendelt helyzetéből felszaba
duljon, azaz az eljárás és a tanmenet megállapításánál a kézügye
sitő oktatásnál követendő elvek is érvényesüljenek,

b) a felső fokon az 1905. évi 59,660. számú miniszteri ren
delettel törölt agyagmintázás — mint ipari előkészítő oktatás — 
ismét visszaállittassék. Erdős István.

Kiejtési g^a^orlatol^,
összekötve leo lvasási, Írási és o lvasási gyakorlatokkal.

H ül: Utasításának II. rés^e.
Köbrich átdolgozása után fordította: Deschensky Ferenc. (Folytatás.) 

IS. gyakorlat: é —é.

Az é könnyebben képezhető, mert közelebb fekszik az ¿-hoz. 
Ebből kiindulva a szájnyílást az alsó állkapocs feljebb tolása által
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kisebbítjük. A nyelv hegye az alsó metszőfogakat érinti, elülső 
része pedig a kemény szájpadlás felé közeledik. Legjobb, ha kez
detben konzonánsokkal kapcsoljuk össze (bébébé, dédédé) s csak 
később hangoztatjuk magában.

Nagyobb nehézséget okoz az é kifejlesztése és fixirozása. 
Ennek képzésénél az előbb említett szervek még jobban köze
lednek egymáshoz s a szájszögletek annyira hátra húzódnak, hogy 
a szájnyílásba csak a kisujj hegye fér. Az é ritkán jelentkezik 
azonnal tisztán, mert nehéz a légáram erejét és a nyelv feszült
ségét kellő viszonyba hozni s azt megtartani. Ezt a hangot rend
szerint lassú próbálgatás által kell megtaláltatnunk. A növendék 
a gége felső szélére teszi a kezét, hogy annak emelkedését és 
sülyedését s a toldalékcső rezgését érezhesse. Jó eredménnyel jár 
az is, ha a beszédszervek helyes állásának a fixirozására irónt vagy 
nyelvcsontocskát tartatunk a növendékkel a fogai között. Az eről
tetett hangoztatástól óvakodjunk, mert ez túlságos erőkifejtésre 
vezet és felette kellemetlen és recsegő hangot eredményez.

Néha véletlenül, önkéntelenül keletkezik az é, ha i-t mon
datunk a növendékkel. Bizonyos körülmények között tanácsos 
előbb az i-t s azután az á—i—é összehasonlitásából az utóbbit 
kifejleszteni. Az é tisztasága nagyon előmozdítja a beszéd ért
hetőségét.

16. gyakorlat: i.

E hang képzésénél a szájszögleteket hátra húzzuk úgy, hogy 
a keskeny rést képező fogsorok szélei látszódjanak. A nagyon 
előretolt nyelv háta a kemény szájpadlás felé emelkedik, még 
pedig annyira, hogy csak nagyon keskeny csatorna marad fenn, 
.mely oldalt is szükittetik az által, hogy a nyelv szélei a kemény 
szájpadlás oldalfalához és a felső fogsor belső felületéhez simul
nak. A gégefő az u-nál a legmélyebb, az jf-nél pedig a legma
gasabb helyzetben van. Mind a két hangnak a közös jellege a 
toldalékcső igen nagy szűkítése (az u-nál hátul, az z'-nél elől). Ez 
okozza ezen hangok kiejtésénél a növendékeinknél gyakran ész
lelhető dörzshangokat.

Az i kiejtése közben nem lehet a száj belsejébe pillantani s 
lehetetlen a nyelvet szükséges helyzetében megtapintani, azért ez 
a hang úgy a tanárnak, mint a tanítványnak sokszor igen nagy 
fáradságot okoz. Ne veszítsük tehát el a bátorságot, ha e hang 
kifejlesztése nem sikerül könnyen. Az i előtt hangoztassuk az á-1, 
hogy a növendék a gégénkre tett kezével érezhesse, hogy az z'-nél 
a gégefő felfelé és előre nyomul. Közben a másik kezet a saját 
gégéjére téve, iparkodjék az észrevételt utánozni.

Ha ez nem sikerül neki, akkor a mutatóújjunkat az állára 
fektetve, hüvelyújjunkkal a szájüreg alsó falán keresztül óvatosan 
felszólítjuk a nyelvet, ami által a gége is emelkedik. E közben 
arra is ügyeljünk, hogy az ajkak a fent leirt helyzetben legye
nek. Ha Így váltakozva 4-t és i-t mondatunk, nemsokára észre
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vehetjük, hogy a gége lassankint emelkedik a kellő magasság- 
felé s ha mindjárt nem is, de apránként ezt is eléri.

Olyan siketnémánál, akinek hallóidege még nem pusztult el 
egészen, a következő kísérlet is célhoz vezethet: A nyelv- 
csontocska egyik végét a növendék fogai közé tesszük, másik 
végét pedig mi vesszük a fogaink közé és i-t hangoztatunk. így 
a fejcsontok a hangrezgéseket tovább vezetik a gyermek halló- 
szervéhez.

VI. gvakorlat : ai, ci.

Ezen diftongusok kifejlesztése ugyanolyan, mint az u/z-é. 
(10. gyak.)

18. gyakorlat: r.

A különböző r hangok közül mi csak a nyelv r-et és az 
uvoláris r-et vesszük figyelembe.

A nyelv r  képzése úgy történik, hogy a nyelv hátsó része 
a lágyinyhez közeledik, elülső kiszélesített része a széleivel a 
foghúst és a felső fogsort érinti. A szabadon álló hegye a ki
áramló levegő által lefelé hajtatik s rögtön ismét visszapattan. A 
lengések száma különböző lehet. (Szó kezdetén és két magán
hangzó között 1—3 lengés elegendő. Merkel szerint általában 
legalább 3 lengés szükséges.) A siketnémák ha egyszer megtanul
ták e hangot, örömet találnak a nyelv hosszú perregtetésében. 
Erről a jóhangzás és a kiejtés tisztasága érdekében kellő figyel
meztetéssel és példaadással leszoktatandók.

A nyelv r  az összes hangok között a legnehezebb, ami ab
ból is látszik, hogy sok nyelvben és nyelvjárásban nincs is meg 
és hogy sok halló sem tudja kiejteni. A siketnémának sokszor 
rengeteg fáradságot okoz s azért joggal áll a mássalhangzók 
hangsorának végén, de jól tesszük, ha Lachs tanácsa szerint kez
detben minden más hangképzése előtt is megpróbálkozunk vele. 
Képzéséhez normális, szabad és mozgékony nyelv szükséges. 
Már Amman  mondja, hogy azok, akiknek nyelvük hegye vastag 
és nehéz, akár hallanak, akár siketek, sohasem fogják az r  han
got helyesen képezni. Ilyen hibásnyelvü gyermekeknél néha 
pararotacizmus lép fel, t. i. az r  hangnak más hangokkal, neve
zetesen /, t, v és ng-wel való felcserélése, ami a beszédfejlődés 
első stádiumaiban levő épérzékü gyermekeknél is sokszor elő
fordul.

Idősebb siketnéma növendékeknél, akiknek nyelvük a kellő 
gyakorlásban nem részesült, továbbá olyan növendékeknél, akik
nek szájrészeik skrofula következtében megvastagodtak, legjobb, 
ha mindjárt kezdettől fogva eltekintünk a nyelv r  képzésétől s 
ezáltal úgy a növendékeket, mint magúkat sok hiábavaló fáradság
tól és erőlködéstől kíméljük meg.

Minden más esetben a legfőbb teendőnk az, hogy erősen 
nyitott szájjal hangoztassuk az r-et, úgy, hogy a növendékek a
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nyelv lebegését észrevehessék. Ha ez sokszori kísérletezés után 
sem vezet célhoz, akkor talán segít az alábbi fogások egyike:

1. Először gondoskodunk arról, hogy a kiszélesített nyelv
nek a felső fogsor belső szélén kellő támasztéka legyen és erő
sen bocsáttatjuk ki a levegőt. E közben a nyelvhegye alá tett 
nyelvcsontocskának felfelé való kicsapásával iparkodunk a nyelvet 
rezgésbe hozni.

2. A fenti kísérletet az 7 nyelv állásából végezzük.
3. Gyorsan és sokszor mondatunk 7-ket ttttttt.
4. Az r  elé b-1 vagy d-1 teszünk brrrr, drrrr.
5. R-et mondunk és a növendék ujját rátesszük rezgő 

nyelvünkre. Esetleg más tárgyakon pld. húron, acélrugón stb. 
szemléltetjük a rezgést.

És ha igy sem sikerül a nyelv r, akkor forduljunk az uvo- 
laris r-hez, dacára annak, hogy Kussmaul, továbbá Kempelen, 
Schmafy, Reich és mások a beszédhibák közé sorozzák ezt. Hi
szen sok halló is ezt használja és néha a siketnéma beszédét 
jobbhangzásúvá teszi, mint a perregő nyelv r. Képzésénél a 
nyelv töve felemelkedik, a kiáramló levegő pedig az igy kelet
kezett kis csatornában fekvő uvolát megperregteti.

Ha a siketnéma ezt az r-et, amelynek rezgése a gége fölött 
nagyon jól érezhető, egyszerű tapintás után nem hozná ki, akkor 
alkalmazzuk a Lachs által ajánlott módszert:

Egy kis vizzel gargalizáltatunk a növendékkel, mi közben a 
gégéjét megtapintja. Később viz nélkül ismételtetjük ugyanezt. 
Az a hang t. i., amelyet a gargalizálásnál hallunk az uvola rez
gésétől származik.

A hangrokonság egy másik utat is mutat az uvoláris r  kép
zésére. A hangképzés mekanizmusát tekintve az uvoláris r  és a 
cli, oly közel állanak egymáshoz, hogy szinte csak a zönge kü
lönbözteti meg egymástól. Ida tehát többszöri kísérlet után a 
siketnéma nem mondaná az uvoláris r-et, akkor erős eh-1 mon
datunk vele, a szájüreg alsó falát kissé hátraszoritjuk és figyel
meztetjük a növendéket a gége rezgésére.

Ha a növendék sem az egyik, sem a másik r-et nem képes 
kihozni, akkor rendesen maga talál valami póthangot helyettük. 
Ez legtöbbször az u. n. r  marginale, amely a nyelv széleinek a 
rezgése által keletkezik, úgy, hogy a nyelvhegye a kemény száj
padlással zárlatot képezvén, a légáramlat a zápfogak és a nyelv 
szélei között jön ki.

I C ) , g-pakorlaí: ci, ő, ű, aü.

Az á az d-val és r'-vel kapcsolatosan fejlesztetik. Úgy ké
pezzük, hogy a nyelvet lehetőleg szélesen az alsó fogsor felé 
toljuk, a szájnyílást pedig szélesítjük.

Az ő az o-val és g-vel hozandó kapcsolatba. Először o-1, 
utána e-t mondatunk. Ezután azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
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nyelv maradjon nyugodtan helyzetében, az o ajkállásával áttérünk 
az ó'-re. Ha a növendék azonban mégis ő helyett o-t mondana, 
akkor a tanár a nyelvet jó messzire előre tolva mondjon e-t és 
azután menjen át az ó'-re, de úgy, hogy a növendék a nyelv he
gyét láthassa. így a tükör segitségével sikerül majd neki az ó'-t 
utánozni, feltéve, hogy az e tiszta volt. Ha hamar célhoz akarunk 
jutni, akkor úgy a tanár, mint a növendék részéről nagy nyu
godtságra van szükség.

Az ó-nél az eljárás Ugyanaz, mint az ó-üél, Csakhogy itt az 
é-ből megyünk át az «-hoz. Néha a növendék az ó'-t és ó'-t 
mássalhangzókkal kapcsolatosan könnyebben mondja ki. Ha tehát 
tisztán nem sikerülnek, akkor próbáljunk előbb ilyen hangkap
csolatokat és azután térjünk át a tiszta hangra.

Az aü átmenet az ü-től az «-hoz. Nehézséget csak az esetben 
Okoz, ha az a vagy ü nem fejlesztettek ki tisztán.

Dacára annak, hogy nagyon fontos, hogy a siketnéma ki
ejtésére minél nagyobb gondot fordítunk, mégis balgaság lenne, 
ha az ö, ü és aü hangokkal hetekig foglalkoznánk. Hiszen a 
hallók annyiszor felcserélik e hangokat e-, i- és az-val, hogy bi
zonyára elnézik a siketnémáknak, ha ők is úgy beszélnek, mint 
halló embertársaik.

A helyesírás érdekében azonban fontos, hogy a tanár soha 
se cserélje fel e hangokat és a legnagyobb gonddal gyakorolja 
leolvasásukat és Írásukat.

2 0 . gyakorlat: s í, q, jí, c.

A kettős mássalhangzók nem okoznak nehézséget, ha azok
nak elemei tisztán kifejlesztettek. Csak arra kell ügyelnünk, hogy 
idegen hang ne keveredjék közbe. Hogy ezt elhárítsuk, figyel
meztessük a növendéket, hogv a két hang szájállása között oly 
csekély az átmenet, hogy az áll nyugalomba marad. Többször 
elmondjuk az összetartozó hangokat egymásután s végre érzékel
tetjük a kézfejen, hogy a két hang között nincsen szünet. Ha ez 
az eljárás nem elegendő, akkor a tükröt vesszük segítségül, hogy 
a növendék összehasonlítás utján észrevegye a kívánt eljárás 
lényegét. (Folyt. íb v .)

(Élíaldnos pedagógiai szemle.
»A bestéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a 

gyermekkorra, orvosok, tanítók, gyógypaedagógusok és a művelt 
közönség használatára, a vallás- és közokt. m. kir. min. meg
bízásából irta: dr. Sarbó Artúr."»

A siketnémák és általában a gyógypedagógia ügyének szé
lesebb körben való megismertetését, népszerűsítését és eksztenziv
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fejlesztését az élénk társadalmi akció mellett különösen a gyógy
pedagógiai könyvtár létesítésével s kiadványainak terjesztésével 
kívánták annak idején előmozdítani. E kiadványoktól függetlenül, 
de hasonlóan a minisztérium megbízásából vagy legalább is kez
deményezéséből és ugyanazon cél szolgálatában újabban 2 mű is 
látott napvilágot. íróik nem szakemberek ugyan, de hosszabb 
ideje foglalkoznak már a gyógypedagógia egyik-másik ágának a 
művelésével, és ha a szakember nem is talál bennük semmi, vagy 
csak igen kevés új dolgot s ennélfogva bizonyos csalódással 
tesszük is le e könyveket — amelyek megiratásával, mellőzve a 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakférfiakat, kívülünk álló 
férfiak bízattak meg és kiktől ennélfogva méltán nagy dolgot 
várhattunk — mégsem tagadhatjuk, sőt szívesen ismerjük el, 
hogy értékes munkát végeztek — nem ugyan a mi, hanem a 
gyógypedagógia iránt nagyobb érdeklődést tanúsítók, valamint az 
erre a pályára készülő ifjak számára. Ilv szempontból Ítélve meg 
ár. Sarbónak 19 ivre terjedő könyvét, határozottan elismerést 
érdemel az a körültekintő, széleskörű és valóban mindent fel
ölelő munka, amellyel az iró a beszédet összes vonatkozásaiban 
tárgyalja.

A felölelt bő anyagot a szerző három részre osztottan tár
gyalja. »Az első, általános rész, a beszéd létrejöttének bonctani, 
élettani és fejlődési adatait tartalmazza«, »a második résznek első 
fele a gyermekkori beszédzavarokat«, második fele pedig az 
idegrendszer megbetegedéseivel kapcsolatos beszédzavarokról szól. 
Az első általános rész az orvosoknak, az érdeklődő laikus közön
ségnek, a II. rész első fele a tanítóságnak és szülőknek, utóbbi 
fele pedig úgyszólván kizárólag az orvosoknak íródott.

Alapos ismeretet nyújt a könyv általános része, főleg a be
széd és általában a beszéd létrejötténél szerepet játszó szervek 
bonc- és élettanából, azonban a beszédhangok és az összefüggő 
beszéd élettanáról írván, már erősen megérzik a német fonetiku
sok és Balassa hatása, habár itt-ott önállóságra is törekszik. Az 
összetett mássalhangzók képzését — a forrást meg is nevezve — 
Borbély Sándor nyomán ismerteti az iró. Nagyobb otthonosságot 
árul eí a szerző a beszédhang higiéniájáról, az általános beszéd
fejlődéstan és egyéni beszédfejlődésről szóló fejezetekben, amelyek 
a munka írójának szélesebbkörü tanulmányozásáról és olvasott
ságáról tesznek tanúságot; főleg Romanestől, Wundtól, majd pe
dig Gutzmantól merített sokat igen előnyösen; tehát anélkül, 
hogy a munka önállóságát veszélyeztette volna.

A beszédzavarok osztályozását, miután konstatálja, hogy ez 
csak bizonyos fokú megalkuvással vihető keresztül, egy eszmé- 
nyesitett séma és pedig a különböző agybeli központok szerint 
ejti meg. E szerint vannak beszédzavarok, amelyek az értelmi 
központ, vannak, amelyek az agykérgi beszédmekanizmus (ezek
hez tartozik a siketnéjuaság) szervi vagy működésbeli elváltozá
sainak következményei, továbbá, amelyek e két központnak
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együttes működéses zavaraira vezethetők vissza ; beszédzavarokat 
okoznak még a bulbust alkotó és végül a gerincagyban székelő 
központok szervi elváltozásai is. A környi beszédszervek bántal- 
mai a környi beszédzavarokat okozzák, amelyekhez többek kö
zött a siketnémaságnak az a faja tartozik, amelynek okát a fül
vagy halló idegbántalmai képezik.

Részletesen tárgyalván a beszédhibákat, szerző figyelmen 
kívül hagyva a csoportosítást, inkább a gyakorlati szempontokat 
veszi irányadóul. Részletesen Írja le itt a szerző a gyermeki be
széd veszélyeit s értékes utasítást ad a szülőknek és tanítóknak 
a helyes beszéd fejlesztése szempontjából, kitérve a fonomimikára 
is, amelynek meleg szószólójává szegődik.

A VIII. fejezet a siketnémaságról szól, kissé felületesen, 
meg sem említve azok irodalmi műveit, kiket e téren az egész 
szakvilág a legkiválóbbaknak ismer és akiknek irodalmi munkái, 
bár azokat a szerző — ugylátszik -  nem is ismeri, mégis, még 
közvetve is egyben-másban irányadóul szolgáltak.

Általában amily alaposan és kimerítően, sőt itt-ott majd
nem túlzott kiterjeszkedéssel foglalkozik az egyes beszédhibák 
leírásával, gyógyításával és a rendezett tanfolyamokról, ép oly 
mostohán bánik a »siketnémasággal«. Nem is említve, hogy 
W althert s Vattert nem ismeri, még annyi fáradságot sem vett 
a szerző, hogy meggyőződjék, vájjon a budapesti iskolában hasz
nálnak-e egy általa célszerűnek és jónak ítélt u. n. gyakorasági 
szótárt. Miért hozza fel éppen a német példát?

Meghatározván a szó jelentőségét, szól a szerző a siket
némaság okairól, elterjedéséről*, a siketnémaság elleni küzdelem
ről, a hallás vizsgálatáról, a W eber- és Rinner-féle kísérletekről, 
a jelbeszédről a kézi abc-ről, (amelyet az iró meglehetősen önké
nyesen betübeszédnek nevez), továbbá a hangos beszédre oktatás
ról, a leolvasás külön gyakorlásáról, a siketnéma beszédmodor
ról (talán a siketnémák beszédmodoráról?) és a hanggyakor
latokról.

Azt senkisem várhatja, hogy gyakorlati tapasztalatokkal 
nem rendelkező egyén a szakember tudásával bírjon és éppen 
ezért őszintén sajnáljuk, hogy a szerző nem inkább orvosi szem
pontból fogta fel feladatát, mert oly kiváló képesség mint ő, e 
szempontból bizonyára újat és értékeset is mondhatott volna.

A fejezetből a következő a leolvasásról szóló s — Gutz- 
manntól részben átvett, részben az ő eljárásáról szóló részt 
közöljük:

»A beszédhangok külső jelei eddigelé a beszéd fiziológiai 
tankönyveiben nincsenek közelebbről leirva és kiemelve. Csupán

* Dr. Sarbó szerint, Svájcot kivéve, egész Európában Magyarországon van a 
legtöbb siketnéma, esvén 10,000 lakosra 13'43. Örömmel nyugtatjuk meg, hogy ez 
nagy tévedés. A tény az, hogy a statisztika szerint is csak 1 1, de ha Horvát-Szlavon- 
országot elhagyjuk, csak 10 a középarányos; de ezeknek is legalább V3-da nem 
siketnéma, hanem hülye.
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azon hangzók, melyeknek külső jellegző képük szembeötlő (ma
gánhangzók, az első szótagolási hely mássalhangzói) vannak tár
gyalva, de ezek sem egész pontosan. A pofaizmoknak látható 
mozgásai, az alsó állkapocs különböző helyzete és mozgása el 
vannak hanyagolva, mivel a megfelelő hangzó létrejötténél a 
mozgásoknak különös fontosságot nem tulajdoníthatunk és az 
elsődleges, — a hangzót jellegző mozgások járulékos mozgásai
nak tekintik őket. Részben jogosult is e felfogás, mégis annyira 
jellemzők és állandóak a fentemlitett mozgások, hogy kis gyakor
lat mellett minden egyes beszédhang nemcsak szemben állva, de 
a beszélő arcélét figyelve is könnven felismerhető; sőt ha a be
szélő száját el is fedi, lehetséges csaknem valamennyi hangzót a 
pofaizmok, alsó állkapocs stb. mozgásai, állása alapján felismerni.«

»Az alsó állkapocs, a pofaizmok, az ajkak és a száj alja 
azon helyek, melyek az egyes beszédhangoknál jellegző változá
sokat tüntetnek fel. Utóbbiak bizonyos csoportba oszthatók. Az 
alsó állkapocs felfelé való mozgása, ajakmozgás nélkül, jellemző 
a d, t, n hangzókra. Ha eközben az ajkakat zárjuk, úgy ez a b, 
p, m-re jellegző. Ha az alsó állkapocs előre halad, miközben az 
ajkak és pofaizmok mozdulatlanok maradnak, vagy egy kissé 
hátrahuzódnak, akkor az képződik; ha ugyanily állkapocs- 
mozgás mellett az ajkak és pofaizmok előre mennek, úgy a s-re 
jellemző. Az állkapocs lefelé mozgása ajakmozgás nélkül (száj
nyitás) az a ra jellemző. Ha az állkapocs hátra megy és a felső 
fogsor az alsó ajakhoz ér, /'vagy u-t képezünk. Az ajakpofaizmok 
mérsékelt elői’ehaladása az d-ra jellegző; erősebb előtolásuk az 
ti-r a ; ha az ajakpofaizmok hátra húzódnak, az é, ha hátra és fel
felé, az i jő létre. A száj alján két fontos mozgás észlelhető; 
mellső részének lefelé szállása megfelel az /-nek; a szájalj-áll- 
kapocs szögleti részének felszállása a g, k, ng, nk-ra jellemző. 
Ezek azon elemi mozgások, melyeket látásunk útján könnyen 
érzékelünk. Nehezen percipiálhatók a r, eh, j  és h. Minden ma
gánhangzóval kezdődő szónál arra kell gondolnunk, hogy a h 
lehet előtte. A r aszerint, hogy nyelvheggyel, vagy uvulárisan 
képezzük-e a /, d, t, n vagy ¿/-vei cserélhető fel.«

»Az egyes hangzók külső jelei, több hangzóra nézve közö
sek. De ez nem képez oly akadályt, mely a leolvasás lehetősé
gét kizárná. Gutzmann telefonon eszközölt vizsgálatok alapján 
kimutatta, hogy a jól halló is, csupán a magánhangzókat, a más
salhangzók közül, a / és r  hangzókat percipiálja mindig helyesen 
és mégis minden szót megért telefonon; mivel dacára a hasonló 
hangzású mássalhangzóknak, a hallottak értelme szerint a szók 
hallási képei segélyével, önkéntelenül a helyes mássalhangzót 
kombinálja. Amint oly szót hallunk telefon utján, mely szó
kincsünknek idegen nevek, idegen szók stb. — a szó megértése, 
felfogása csak nehezen sikerül, sokszor pedig csak tévesen.«

»A jól halló, a telefonon felfogottból kombinálja a szót, a 
leolvasó siketnéma látása utján keli, hogy megtanulja a kombi
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nációt. Hogy látásunk útján szintén tudunk kombinálni, arról 
mindenki meggyőződhetik, ha egy modern festményt közelről 
megtekint; felrakott festék-rögök halmazát látjuk csak, e rögök 
az illető tárgy jellemzésére szolgáló fényhatások, melyek az.elemi 
mozgásoknak felelnek meg, távolabbról nézve fantáziánk kombi
nálja össze e rögöket az ábrázolandó tárgygyá. Ily kombinálás a 
beszédmozgások külső jeleiből is lehető.

Gutzmann a leolvasás tanításánál akként jár el, hogy min
den elemi mozgásnak megfelelő összes lehetőségeket elsoroltatja. 
Például, ha ő, mint előbeszélő a ba szótagot ejti ki, a leolvasó
nak ba, pa, ma  szótagokat kell kiejteni s igy tovább.

Érdekesen fejti ki továbbá Gutzmann, hogy mi képezze a 
leolvasásnak tanulási anyagát. Az első két héten az elemi moz
gások utján az egyes hangzók leolvasása gyakorolandó, értel
metlen szótagok segélyével; sok egytagú szó és kisebb monda
tok is alkalmazhatók.. Ezután minélelőbb át kell térni a szótag- 
és szóösszefűzések leolvasásának begyakorlására. Árra kell töre
kednünk, hogy a leolvasó minél több szótagot, szóképet, mint 
egységes látási benyomást tanuljon meg felfogni. Úgymint a 
halló a szót, annak hangképe által percipiálja és nem az ezt al
kotó hangzók egyenkinti felfogása útján, azon mód kell, hogy a 
siketnéma a szó látási képét tanulja meg érzékelni. E célból a 
leggyakrabban használt szók gyakorolandók be.«

Még röviden szólva a hallónémaságról, az iró ismét ottho
nosabban érzi magát. A X —XIII. fejezetekben a fajlagos dadogós- 
ról, ennek kóroktanáról, tünettanáról, beosztásáról, kórismézésé- 
ről, kórjóslatáról, gyógyításáról és a tanfolyamnak mikénti szer
vezéséről szól alapos szakértelemmel és elismerésreméltó tanul- 
mányozottsággal. Mint érdekes körülményt említem itt fel, hogy 
Sarbó dr. szakítva az eddigi felfogásokkal, a dadogást a hebe
géssel egyértelműnek mondja ; a hebegés néven ennekelőtte el
nevezett beszédhibákat pedig pös\ebes\édnek nevezi, megkülön
böztetvén müködéses és s\eyvi pöszebeszéiíét, amelyekről a követ
kező fejezetben szól hasonlóan széles ismeretkörrel, megismertet
vén bennünket azok okaival és a gyógykezelés módjával.

Még röviden ismertetve a hadarás mivoltát és gyógykeze
lését, a beszédhibák statisztikáját közli. E szerint Magyarország c3 
városában 29,162 beszédhibás tanulót számláltak össze. Leggya
koribb beszédhibák a selypítés (38.7%) és a dadogás (27.6%), a 
r-törés (20.3%), az orrbeszéd (8.2%), a gammacizmus (4.7%). 
Nem szerint feltűnő nagy a leányoknál a selypitők, a fiuknál 
pedig ezeken kivül a dadogok száma. A beszédhibákban szen
vedő tanulók 92.7% elemi, 7.3% pedig középiskolákba jár. Kor
szerint legtöbb a beszédhibás a l l  éven aluliaknál (87.6%) s húsz 
éven felüli beszédhibás tanuló már csak a legnagyobb ritkaság. 
Az összes tanulókhoz arányúvá a fiuknak 3.81, a leányoknak 
3.24% szenved beszédhibában.

A beszédhibás gyermekek felvételéről szóló fejezetben közli
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Gutzmann ismert felvételi lapját, majd pedig részletes utasításo
kat ad a felvételeknél közlendő eljárásra nézve.

Végül az idegrendszer megbetegedéseivel kapcsolatos és leg
inkább orvosoknak szánt — de a hülyék, gyéngeelméjüek, a 
gyengctelietségíiek oktatásával foglalkozókat, valamint általában 
mindazokat, kik a beszéddel és ennek zavaraival behatóbban fog
lalkozni kívánnak és érdeklő-beszédhibákkal ismertet meg ben
nünket. A legértékesebb része a munkának, szól pedig a beszéd
ről általában, az afaziákról (szónémaság, szósiketség, vezetési 
afázia, irásképtelenség, szóvakság, látási, tapintási afázia, zenei ki
fejezés zavarai, jelek meg nem értése), hisztériás, a neuraszteniás, 
a traumás neurósisok kapcsán fellépő és az epilepsiás beszéd
zavarokról, a migránes afáziákról, a choreás, az izom össszehuzó- 
dásokkal és rángatódzásokkal járó, a bulbaris, a hülyék, gyenge- 
elméjüek, a gyengetehetségüek és az elmebetegek beszédzavarai
ról. Hosszadalmas volna mindezekről külön-külön részletesen be
számolni, azért itt csak annak kijelentésére szorítkozunk, hogy 
amit a szakirodalöm (a külföldit is beleértve) e tekintetben nyújt, 
azt összegezve itt tömören és világosan előadva, megtalálhatja 
az olvasó.

És általában ugyanezt mondhatjuk — kivéve a VIII. fejeze
tet — az egész műről is. Úttörő munka, magyarnyelven az első, 
tehát örömmel kell üdvözölnünk, azon reményben, hogy a közel 
jövő alkalmat fog nyújtani a szakemberek kiválóbbjainak, hogy 
ez — ismételjük értékes művet — egy másik, a tapasztalatokból 
leszürődött munkával kiegészítsék.

A mű az Athenaeum kiadásában jelent meg; ára 5 korona.
—  nyi.

Pedagógiai megfigyelése^.

1. Az első osztályt vezetem 15 növendékkel. Várva-vártam az 
első tanítási napot, hogy tanítványaimmal megismerkedhessem. 
Végre megjött az is. 14 már együtt van. Egyik-másik félénk még, 
de amint a képeket, kitömött állatokat szemlélgetjük, elég bátor- 
ságosan integetnek, mutogatnak s jelelnek egymás közt s velem. 
Egyszerre csak nagy zaj, veszekedés és kiabálás üti meg a füle
met. Kinézek, hát imhol jön, vagyis inkább hozzák a 15-diket. 
Elől jött a házmester s utána egy asszony a gyermekével. A gyer
mek sirt s csak kíméletlen húzás-taszigálásra jött egy-egy lépés
sel előbbre.

Megjelenésemre az asszony előadja, hogy a leánya sehogy 
sem akar az iskolába jönni. Már kétszer megverte, de ez mit sem 
használt stb. stb. Megpróbáltam nyájas arccal feléje közeledni, 
de az csak még jobban rúgott, kapált s visított éktelenül. Miután
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láttam, hogy a folyosón nem sokra fogok menni vele, kértem az 
anyját, hogy hozza be a terembe. Arra számítottam, hogy itt 
látva a többi gyermek csendes viselkedését, integetését s jelelé
sét, főleg pedig a képeket s egyéb holmikat, ő is megbarátkozik 
a helyzettel. Azonban csalódtam. A gyermek az anyja köténye 
alá bujt s bármint kérleltük is-, sehogyserű akart onnan előbujni. 
Már láttam, hogy itt szépszerivel nem fogunk célt érni. Az asszony 
— miután előbb megnyugtattam, hogy gyermekének semmi bán- 
tódása nem lesz — kertemre eltávozott. A leányka vele akart 
menni, én azonban visszatartottam, az ajtót belülről bezártam. A 
leányka erre az ajtó melletti sarokba húzódva, arcát karjaiba te
mette s keservesen sirt. Én pedig asztalomhoz ültem s mintha mi
sem történt volna, folytattam a többi gyermekekkel a képek ki
rakását, a szélforgók fuvását stb.

A durcás gyermek nemsokára elhallgatott s karjai közül ki
kandikálva, lassanként érdeklődni kezdett környezete iránt. Néha 
láttam, amint egyik-másik gyermek feléje integetve hijja, hogy 
jöjjön közibénk. A jég azonban még nincsen egészen megtörve, 
de már hallom (háttal ültem a leányka felé), amint egy-egy tréfás 
jeleneten ő is velünk nevet. Erre elővettem egy újabb képsoro
zatot s a gyermekeket az asztalom körül úgy állítottam fel, hogy 
a leányka onnan a sarokból ne lássa, hogy mit mutogatok nekik. 
Amint így a képeket szemlélgetjük., látom, amint egyik-másik 
mutogatja, hogy mint nyújtja nyakát, hogy mint közeledik felénk 
s egyszerre csak azt veszem észre, hogy ott áll ő is a többi között. 
Minden megállás, minden csodálkozás, minden dicsérkedés, szóval 
minden feltűnés nélkül folytattuk a képek szemlélését s egyszerre 
csak ő is kezd integetni, mutogatni, jelelni stb. Csak az óra végén 
dicsértem meg a többivel együtt s biztosítottam arról, hogy őt is 
szeretem. Ma már a legkedvesebb tanitványaim egyike.

2. Évekkel azelőtt történt. A III. osztályt vezettem s tanit
ványaim közt volt egy nagyon pajkos, enyveskezü csíki fiú. 
Egymásközt csak csiki góbénak hívtuk. Egy délután, amint az 
intézetbe értem, azzal fogadtak, hogy a mi kis góbénk már megint 
valami huncutságot követett el. Ugyanis a házmester 3 éves kis 
leánykája egy krajcárral játszadozott az udvaron a porondban. A 
mi góbé gyerekünk ezt látva, azonnal melléje szegődött játszó
társnak s addig-addig játszadoztak, amig a krajcárnak egyszerre 
csak nyoma veszett. A leányka erre sírni kezdett a fiú pedig 
váltig állította, hogy a krajcár nincsen nála s nem is tudja, hova 
lett. Hiába keresgéltek a porondban s hiába kutatták ki a fiú 
összes zsebeit a krajcár csak nem került elő. Eközben odaértem 
én is. Az élelmezőnő mindjárt félre hivott s azt mondta, hogy ő 
látta, amint a fiú a krajcárt a bal csizmaszárába csúsztatta, csak 
kutassak ott.

Nemsokára csengettek s mi felmentünk a tanterembe, hol 
kapva a jó alkalmat azonnal beszéd tárgyává tettem a dolgot. 
Akkori naplómból a következő idevonatkozó beszédanyagot jegy
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zem ide: Juliska sír, mert elveszett a krajcárja. Juliska a porond
ban játszott a krajcárral. Pista is játszott Juliskával. Sokáig játszot
tak. A krajcár egyszer eltűnt (elveszett). Juliska kereste a kraj
cárt, de nem találta meg. Pista is kereste a krajcárt, de ő sem 
találta meg. Én is kerestem, de én sem találtam meg. Mind
nyájan kerestük, de senkisem találta meg. Vájjon hová lett a 
krajcár ?

E kérdésnél megállottunk egy ideig s azután szigorú tekin
tettel Pista felé fordultam s a szemébe vágtam, hogy a krajcár 
igen is nála van, hiába hazudott. Erre ő felugrott s idegesen ki
jelentette, hogy a krajcárt nem lopta el s nem is tudja hol van. 
Szerettem volna, hogy belátva hibáját, a krajcárt önként adja elő. 
De nem tette. Végre is magamhoz intettem a gyereket. Leültet
tem a székemre s megparancsoltam neki, hogy a bal csizmáját 
húzza le. A gyermek eleintén vonakodott, mi ismét arra volt jó, 
hogy a többiek figyelme s kíváncsisága csak fokozódott a dolog 
iránt. Később mégis engedelmeskedett s félve majd remegve le
húzta a csizmáját, de még nem volt egészen lent, a krajcár már 
is leesett s lassan tovább gurult a padlón.

E jelenetnek a gyermekekre tett hatását leírni nem tudom. 
Csak annyit jegyzek még ide, hogy a mi csíki góbénk sok ideig 
nagyon csendes fiú volt s lopni, tudtunkkal az intézetben többé 
nem lopott.

Nagy Péter.

H  i r  e 1 .̂

■©ida Dilmosy-. Gyászról adunk hirt. Oktatásügyünknek egy 
érdemes tagja hagyta el örökre szeretettjeit: Vida Vilmos, a váci 
intézetnek volt tanára és h. igazgatója, augusztus hó 21-én meghalt. 
Olvasóink közül sokan ismerték őt. Bár 14 éve már, hogy nem 
foglalkozott a siketnémák tanításával, 33 évi munkálkodás után 
nyugalomba vonult, azért kedves tanítványaival azután is sokat 
érintkezett, tanította őket akkor is . . . nem iskolai tudományokra, 
hanem az élet ismeretére. Tanár korában szeretettel csüngtek rajta 
tanítványai és ez a szeretet összekötő kapocs maradt közöttük 
egészen a sírig. Gyakran láttuk őt siketnémák védelmében, hol 
a bíróság előtt, hol a közigazgatásnál, hol pedig az élet apróbb- 
cseprőbb bajaiban. Háza mindig nyitva volt siketnémák számára, 
kik nála barátságot, szeretetet, — az arra szorulók pedig vigaszt 
találtak. Pályáját nagyon szerette. Hosszú, 33 évi működés alatt 
fáradhatatlanul dolgozott. Dolgozott a siketnémákért, fáradott az 
ügy előbbre vitelén. Iskolájában kitűnő tanár volt, amiért is 
felsőbb hatóságának nem egyszer élvezte elismerését. A siket
némák oktatásának általánositása körül is vannak érdemei, ameny-
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nyiben F e k e  te K á r o l y  r i a k  volt segítő társa, majd pedig 
Krenedits halála után átvevén az intézet vezetését, a pozsonyi 
intézet létesítése érdekében tett a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek javaslatot. Találkozunk nevével tanévvégi kiadványok
ban és az értesítőkben is, hol figyelemre méltó cikkeket 
bocsátott közre. Amikor a tanárképzést rendszeresítették, tanszé
ket kapott s előadója lett a siketnémák élet-, lélek- és nevelés
tanának. A budai Paedagógiummal kapcsolatos siketnémák oktatá
sára képesítő tanfolyamának első vizsgájára (1891.) őt küldte ki 
a vallás- és közoktatási miniszter, mint miniszteri biztost. Vida 
Vilmos született 1839. május 15-én Vácon, gimnáziumi tanulmá
nyait ugyanott, majd Esztergomban és Nagyszombatban végezte, 
azután a papi pályára lépett az esztergomi egyházmegyében, teoló
giai tanulmányai végzésére pedig, mint kitűnő tanuló, a bécsi 
Pázmáneumba küldetett, de innen, mint harmadéves teológus ki
lépett és mint újságíró, majd mint a váci káptalan aljegy
zője működött. E közben a. siketnéma-intézetben üresedés lett, 
melyet vele töltöttek be, itt letéve a tanári vizsgát, rendes tanárnak 
neveztetett ki. Ezen tanári minőségben egyideig az intézetnek, 
mint rajztanára és gazdája, később mint az igazgatói teendőkkel 
megbízott tanára működött és 1892-ben, 33 és ‘/a évi szolgálat 
után, nyugalomba lépett. — Temetésén ott voltak számosán tisz
telői és barátai közül, a váci intézet tanárainak otthon levő tagjai, 
a siketnémák »Egyetértés« társaskör kiküldött tagjai, kik a boldo- 
gultnak tanitványai is voltak. Az özvegynek számosán táviratban 
fejezték ki részvétüket, majd pedig sokan koszorúkkal adóztak a 
kegyeletnek. Többek közt koszorút tett a ravatalra a siket
némák váci intézetének tanári kara, az Egyetértés társaskör tag
jai. Nyugodjék békében!

Ú i  tanfolyamhallgaíól?- A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az 1906—7. isk. évre 10 ösztöndíjas tanfolyamhallgatót 
vett fel. Ezek : Tóth Árpád, Frey József, Mayer András, Nemesd- 
falvy József Scháffer Mátyás, Faragó Geja, SchnitJ Gusztáv, 
Rieger György, Balázs Geja és Györgyfy Ákos. Ezeken kívül a 
nm. Miniszter úr, még 5 önköltséges hallgató felvételét is enge
délyezte, akik ingyen lakás és ebéd kedvezményben részesülnek. 
Ilyenekül felvétettek: Miskey Károly, Michels Fülöp, Varsányi 
Ferenc, Vétek János és Jes\ensJky N. József.

K lug Péter, a siketnémák szegedi intézetének igazgatója, 
kinek számára nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr tanul
mányútra 400 korona segélyt engedélyezett, — külföldi tanulmány- 
útját október hó végén kezdi meg s kőrútjában a következő 
városok intézeteit szándékozik megtekinteni: Breszlau, Ratibor, 
Liegnitz, Berlin (2), Leipzig, Frankfurt, Cöln, Nürnberg, München 
és Wien (2). Útja körülbelül 5 —6 hétig fog tartani.
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