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Borbély Sándor elnökhöz küldendő 

Vá c ,  S i k e t n é m á k  ki r .  o r s z .  i n t é z e t e

Előfizetési á r  egy évre : 
tagoknak 7 korona, másoknak 12 korona.

A tag - és lapd ijak  V ö l k e r  J ó z s e f
egyesületi pénztárnok nevére küldendők 
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Pedagógiai m egfigyelések, (ma.) (Sch.) (A.) — V egyesek.

MEGHÍVÓ
a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének

Ungvári, a Vármegyeház nagytermében jul. 3. és 4-én, d. e. 8 óra 30 p.-kor
ta rtan d ó

XI. r e n d e s  k ö z g y ű lé s é r e .
T Á R !

Julius 3-án, szerdán :

1. Elnöki megnyitó.

2. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése.
3. A titkár évi jelentése az egyesület

állapotáról és működéséről.
4. Nagy Péter értekezése : A Borbély

Sándor-féle beszédtanitási vezér
könyvről.

5. Váradi Zsigmond értekezése: A
szakfelügyeletről.

6. Záborszky Árpád értekezése : A si
ketnémák testinevelése.

Vácz, 1912. ju 
Borbély Sándor, elnök.

Y A K:
Julius 4-én, csütörtökön  :

7. A szerkesztő jelentése az egyesületi
lapról.

8. Molnár Antal értekezése : A mellék
órák tanításának kérdése.

9. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
10. A választmány által benyújtott költ

ségvetés megállapítása.
11. Indítványok. (A közgyűlés előtt leg

alább 8 nappal írásban benyújtan
dók. 31. §. d.)

12. Tisztviselők, választmányi tagok és
számvizsgálók' választása.

13. Szerkesztő, rovatvezetők választása.
14. A XII. rendes közgyűlés helyének

megállapítása, 
us hónap 1-én.

Kegler Ferenc, titkár.

Az ungvári meghívás és program a Í17. lapon van.
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SCHÀFFER KÁROLY
Í841—Í9Í2.

Gyásza van a magyar siketnéma-oktatásügynek: egyik leg
munkásabb úttörőjét, legbuzgóbb apostolát, leglelkesebb bajnokát 
veszítvén el Schaffer Károly elhunytával. Gyásza van mintegy har- 
madfélszáz önálló, derék siketnéma polgárnak, akik a megboldogult
nak köszönhetik kiképzésüket. Gyásza van a siketnéma-intézeti ta
nárok országos egyesületének, melynek áldozatra kész, általánosan 
becsült és szeretett örökös tiszteletbeli elnöke volt az elhunyt. 
Gyásza van Temesvár szabad királyi városnak, melynek kiváló pol
gára, tevékeny törvényhatósági bizottsági tagja volt az elköltözött. 
Mélységes gyásza van hitvesének, akinek 48 évi boldog házasság
ban önfeláldozó, hűséges élettársa volt a megboldogult. De talán 
mindenek között legszomorúbb, legvigasztalanabb, legfájdalmasabb 
a mi gyászunk, akik legkedvesebb kartársunkat, legjobb barátunkat 
veszítettük el Schaffer Károly elhunytával.

A lesújtó, szomorú hirt a következő gyászjelentés tette közzé: 
„Mélyen szomorodott szívvel tudatjuk, hogy Schaffer Károly, a 
siketnémák temesvári áll. s.-intézetének nyug. igazgatója, a Koronás 
Arany Érdemkereszt tulajdonosa, stb. stb., intézetünknek érdemek
ben gazdag megalapítója és első, felejthetetlen igazgatója, munkás 
életének 72-ik évében f. hó 19-én éjjel 3/412 árakor elhunyt.*)

A megboldogultnak földi maradványai f. hó 21-én d. u. 4 óra
kor fognak a gyászházból (Józsefváros, Kossüth-Lajos-utca 27. sz.) 
a józsefvárosi temetőben örök nyugalomra helyeztetni.

Kihűlt a szív, elnémult az ajk, mely annyi néma ajkat meg
nyitott. Emléke közöttünk örökké élni fog!

Temesvár, 1912. évi május hó 20-án.
A siketnémák temesvári áll, s.-intézetének tanári testületé.“
Fájdalomtól megtört, néma megilletődéssel gondolkozunk el a 

sors érthetetlen mostohaságán. Tudjuk, hogy a természet törvényei 
következetesek, s hogy véges az ember élete. És mégis önkény telenűl 
tolul ajkunkra a kérdés, miért nem késett még legalább egy pará
nyit a kérlelhetetlen végzet?

Könnyebben tudtuk vón elviselni a csapást, ha az évek múltán 
következik vala el. Alig múlt el ugyanis 5 esztendeje annak, hogy 
hogy Schaffer Károly 45 évi áldásos és sikerdús tanügyi szolgálata 
után nyugalomba vonúlt. Akkor ennek a lapnak hasábjain szeretet
tel emlékezvén meg az ő kitűnő egyéniségéről, ritka erényeiről és 
érdemeiről: szívvel-lélekkel kivántuk neki, hogy minél hosszabb időn 
át élvezhesse a jól megérdemelt nyugalmat, kartársainak tiszteletét, 
becsületét és szeretetét. Bensőséges óhajtásunk nem teljesült. Készü
letlenül, váratlanúl hagyott itt bennünket, mielőtt méltó búcsút ve
hettünk volna tőle.

*) Sch. IC. életrajzi ada ta it és működését 1. Gyógypedagógiai Szemle 
II. évf. (1900) 11. és „M agyar Siketném a-Oktatás“ V III. évf. (1906) 10. sz.
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Lerombolhatatlannak vélt szervezete ellentálló erejét aláak
názta, megemésztette a, 45 évi küzdelmes, cselekvésekben és alkotá
sokban gazdag közszolgálat. A nyugalomnak szánt néhány éve 
tehát a fokozatos, lassú elmúlás, a csendes megsemmisülés időszaka 
volt csupán. Miért kellett ennek így történnie? Miért? Miért? Nem 
tudunk megnyugodni, nem tudunk megvigasztalódni. De nem pa
naszkodunk tovább.

Búcsú-szót intézünk hozzád Schaffer Károly, aki reánk nézve 
csak testileg semmisültél meg. Ragyogó szellemed élni fog közöt
tünk mindenkor. Dicső emlékedet szíveinkben őrizzük. Elhaló ajkad 
az utolsó pillanatokban is bennünket nevezett meg, akiket igazán 
szerettél, akikben igazán bíztál. Könnyeket csal szemeinkbe a te 
végtelen nagy, megható szereteted. Végső eszméléseddel is jó érzéssel 
gondoltál reánk s arra kértél bennünket utolsó szavaiddal, hogy ne 
felejtsünk el, hogy becsüljük meg szeplőtlen emlékedet. Búcsú-sza
vaidat jó helyre címezted. Fogadalmat teszünk im arra, hogy úgy 
lesz, amint kihűlni készülő szíved óhajtá. Fogalom és példány kép 
marad mindenha a te megdicsőült emléked előttünk, akiket ugyanaz 
a nemes törekvés éltet és lelkesít, melynek te voltál egyik küzdő, 
vezető bajnoka; amelyért feláldoztad testi és szellemi erőidnek min
den parányát. A te nagy szereteted értékes örökség nekünk, mely 
további küzdelemre acélozza meg erőinket. Felmagasztosult szelle
med megnyugvással tekinthet vissza cselekvő munkában és hasznos 
eredményekben gazdag földi pályafutásodra. Örök időkre biztosítot
tad magadnak minden őszinte, becsületes embernek a tiszteletét, 
szeretetét. Neved a hazai kultur-történelemé. Volt kedves Mesterünk! 
Nyugodjál békében!

*

A temetés máj. hó 21-én d. u. 4 órakor volt. Koporsóját fél
száznál több koszorú borította; ott láttuk: a temesvári intézet tanári 
kara-, az intézet növendékei-, a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete-, a snk. váci orsz. kir. intézetének tanári kara-, a snk. 
budapesti állami intézetének tanári kara-, az aradi sn. intézet tanári 
testületé koszorúját.

Temesvár társadalmának minden rétege képviselve volt az ok
tatás- és közügy ez önzetlen harcosának temetésén. A családhoz 
száznál több távirat és levél érkezett, köztük dr. Náray-Szabó Sándor 
államtitkártól és Joanovics Sándor temesmegyei főispántól, aki 
Schaffer Károlynak tanítványa volt. Ravatala körül a gyászba- 
borúlt családon kivül ott volt a temesvári sn.-intézet tanári kara, a 
Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete képviseletében 
Borbély Sándor elnök, a váci orsz. kir. intézetnek igazgatója, Németh 
László igazgató a kecskeméti, Klug Péter és Milassin Gyula a sze
gedi, Rédiger Károly és Balázs Géza az aradi kartársak képvisele
tében; továbbá megjelentek a városi törvényhatósági-bizottsági ta
gok, a város, a különböző egyesületek, intézetek és iskolák küldött
ségei, az elhunyt jóbarátai és ismerősei s a sn.-intézet növendékei 
gyászlobogó alatt. A temetési szertartás végeztével dr. Braun Zsig- 
mond ügyvéd, városi törvényhatósági bizottsági tag mondott gyász
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beszédet, a Temesvári Dalkör pedig, melynek az elliunyt egyik ala
pítója, haláláig védnöke volt, gyászdalt énekelt, mely után az impo
záns gyászmenet a józsefvárosi róm. katli. temetőbe indult. A ko
porsó után a család s az elhunyt kartársai, a siketnéma-intézeti taná
rok haladtak. A temetőben Borbély Sándor a S. T. 0. E. elnöke bú
csúztatta el oktatásügyünk nesztorát (a búcsú-szót alább közöljük), 
A gyászoló közönséget mélyen meghatotta Borbély Sándor beszéde, 
melynek tartama alatt a szemekből kicsordultak a fájdalom, az 
őszinte részvét s a meghatottság könnyei.

*

Búcsúszó. Kedves néhai barátunk, volt kartársunk!
Sietve jöttünk a messzi távolból, hogy mielőtt az öröklét 

messzibb honába elköltöznél, egy utosó búcsú-szót még mondhassunk 
neked. Nem jöhettünk el mindnyájan, kik téged szeretve tiszteltünk 
és tisztelve szerettünk. A kötelesség és kényszerűség miatt otthon 
maradottak valamennyié nevében is szólok tehát.

Első helyen azonban a helybeli siketnéma-intézet tanárai ne
vében búcsúzom. E művelt, nagy város kultúrájának egy szépen ki
fejlődött ágazatja: a nemes büszkeséggel ékeskedő helybeli siket
néma-intézet és annak tanárai siratják benned az egykor nagy tevé
kenységű, majd ideiglenes nyugalomba vonult, most pedig az örök 
pihenőre tért igazgatót. És szólok siketnéma tanítványaid nevében 
is, kiknek egy országrész területén te nyitottad meg szólásra ajakát. 
Ezeket a fél vad-erkölcs parlagjáról és a bozótos erdőség sűrűjéből 
te vezetted be az emberi társadalom és műveltség előcsarnokába. Egy 
országrésznek hála-könye kisér öntudatlanul is most ez utosó úta
dón. De szívednek szerető melege ki- és túlhatott még egy országrész 
körén is. Kartársaid messze nyugaton és fenn északon is megérezték 
és aztán állandóan érezték kartársi szereteted átható melegét. Ez a 
kölcsönös kartársi tisztelet és becsülés teremtette meg azt a kedves és 
értékes viszonyt közöttünk, hogy téged választottunk ki a Siketnéma- 
intézeti tanárok Országos Egyesületének első elnökéül. És mind 
halálodig becsültük benned a tiszteletbeli elnököt. Szíved utosó 
dobbanásáig velünk éreztél ifjú módon s velünk tartottál férfiasán. 
A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében szomo
rodott szívvel búcsúzom tőled, letévén sírodra becsülésünk és szere
tetünk szerény szimbólumát: e koszorút.

Még egy pár szót a magam és családom nevében is! 20 évnél 
több idejű együttmunkálkodásunk folyamatán te atyai barátságodra 
méltattál engemet s szereteted körébe vontad családomat is. És ón 
tudtommal nem is vétettem az atyai barátot megillető fiúi tisztelet 
ellen. Meghatottsággal, szívem közepéig ható dobbanattal értesültem 
arról, hogy halálos ágyad utolsó órájában is reám s reánk gondoltál: 
búcsú-szódat, utolsó üdvözletedet küldted nekem, s utamon szeretett 
kartársaidnak. — Pihenj nyugodtan kedves barátunk! Miként te 
szíved utosó dobbanásában is reánk gondoltál, mi is megőrizzük 
szívünkben e fájdalmasan édes emléket mind halálig. — Isten veled! 
Isten veled! . . .



SCHÁFFER KÁROLY,

a koronás Arany Érdemkereszt tulajdonosa, a siketnémák temesvári intézetének 

ny. igazgatója, a Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének tb. elnöke.

Született 1841. máj. 12.-én, meghalt 1912. máj. 19.-én.

Melléklet a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ 1912. évi 6. számához.
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Az ungvári meghívás és program.
Kedves Kartársak! Választmányunk határozata folytán a 

Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete idei közgyűlését vá
rosunkban, Ungváron tartja. Felette örvendünk itt mindnyájan, hogy 
a kartársakat még nagyon szerény intézetünk falai között üdvözöl
hetjük. Kedves kartársaink határozatát kitüntetésnek vettük. Az 
óhajt bizalomnak, talán szeretetnek is az ungvári igénytelen intézet 
iránt.- Ide jönnek kartársi szeretettel, hogy jelenlétükkel, okos sza
vukkal, súlyukkal munkánkban támogassanak. Köszönet érette.

Ennek folytán az Egyesület méltóságához képest Ungvár vá
ros társadalmának előkelő tagjaiból helyi bizottságot szerveztünk. 
A bizottság tagjainak névsorát lapunk májusi száma közölte. Gyű
lést, értekezletet tartottunk, amelyeken megvitattuk, hogy a mi 
szerény eszközeinkkel miképen tehetjük vendégeink ittlétét kelle
messé, a gyűlés lefolyását méltóságossá.

A megállapított programot itt közlöm:
Július 2-án: Indulás Budapest k. p. u. 7 ó. 20 p-kor reggel 

(G. v.)*); érkezik Csapra 2 ó. 07 p. (Debrecen felől érk. 1 ó. 30 p.). 
A kartársakat az ungvári testület egyik tagja üdvözli.

Érk. üngvárra 2 ó. 59 p. Az elnökséget és a vele érkező kar- 
társakat Fincicky Mihály polgármester á város nevében fogadja.

4 árakor az intézetben (Drugeth-u. 20.) választmányi gyűlés 
és utána el ¿¡értekezlet.

6 ó. 30 p-kor az ungvári vár megtekintése.
8 órakor ismerkedési estély a Széchenyi-ligetben, amelyen 

Ungvár társadalma is részt vesz. (Étkezés tetszés szerint.)
Július 3-án: 7 ó. 30 p-kor közös reggeli az intézet ebédlőjében. 

A kartársak az intézet vendégei.
8 ó. 30 p-kor közgyűlés a vármegyeháza nagytermében.
11 ó. 30 p-kor tisztelgés a fő- és alispánnál, a polgármesternél 

és a püspöknél.
1 órakor bankett a Széchenyi-ligetben. A kartársak a város 

vendégei.
4 ó. 30 p-kor a kőfaragó- és csiszoló-gyár, valamint a Lám-féle 

dobozgyár megtekintése. Séta a városban.
Júliés 4-én: 6 ó. 45 p-kor közös reggeli az intézetben.
7 ó. 45 p-kor indulás „Ungvár megállóról“ „Nevicke várrom“- 

hoz (érk. 8 ó. 10 p.).
9 órakor a vár belső udvarában a közgyűlés folytatása.
12 ó. 30 p-kor ebéd. A kartársak az intézet vendégei.
3 ó. 50 p-kor indulás „Nevicke-várrom“ állomásához.
4 ó. 28 p-kor indulás „Ungvár megállódra (érk. 4 ó. 48 p.).
5 órakor néhány gyár megtekintése.
6 órakor katona-(tér)zene a Széchenyi-ligetben.
Július 5-én: Kirándulás Munkácsra és az országos hírű mun

kácsi várhoz. Indulás reggel 4 ó. 8 p-kor.
*) H°gy e vonathoz külön közvetlen kocsit kérhessen az egyesület, az 

érdekeltek jún. 10-éig jelentkezzenek. *— A  szeri:.
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E kirándulást még nem készítettük elő, megtartását attól 
tesszük függővé, hogy lesz-e elég résztvevő a kartársak közűi.

Kérjük pedig a kartársakat, hogy minél nagyobb számban 
jöjjenek hozzánk. Lehetőleg a megjelölt vonalokhoz csatlakozzanak, 
hogy érdemes Elnökünkkel már számban is díszes társaság érkezzék.

Szíveskedjenek pedig alulirt kartársukat értesíteni arról, hogy:
1. ki-ki mikor érkezik Ungvárra;
2. egyedül, vagy a feleségével jön-e;
3. részt vesz-e a munkácsi kiránduláson?

Valamennyi vendégünket az intézetben szállásoljuk el. Hozza
Isten k. kartársainkat minél nagyobb számban!

Kartársi üdvözlettel
Ungvárt, 1912. május 13-án.

a helyi-bizottság és az ungvári kartársak nevében
Scholts Lajos.

*

Kívánatos, hogy közgyűlésünk minden izében olyan szép 
legyen, amilyennek azt ez a gondos szeretettel összeállított programúi 
tervezi. Ezért egyesületünk hathatósan kéri a t. tagtársakat, hogy 
a gyűlés sikerültét részvételükkel biztosítsák.

Tudnivalók: 1. Július 2-án d. u. 4 órakor snk. ungvári inté
zetében (Drugeth-u. 20.) választmányi gyűlést és utána előértekez- 
letet tartunk; 2. á kézügyességi értekezlet módozatait Ungvárt fog
juk megállapítani. A kiállításra szánt tárgyak jún. 25-ig Ungvárra 
küldendők. -

Állandó bizottságok.
— Felolvastatott és elvileg elfogadtatott a választmánjmak 1912. március hó 31.-i

gyűlésén (17. pont.). —

23. §. Minthogy egyrészt az egyesületi élet a tagok működé
sében nyilatkozik (alapsz. 3. §.); másrészt minden rendes tag er
kölcsi kötelessége az egyesület céljainak elérésében legjobb tehet
ségével közremunkálni (alapsz. 15. §.): az egyesület — a tagok mű
ködésének biztosítása, az egyesületi élet élénkítése és a munkaered
mény fokozása végett — valamennyi rendes tag bevonásával ál
landó bizottságokat szervez.

24. §. Az egyesület valamennyi rendes tagjának erkölcsi kö
telessége, hogy valamelyik bizottságba belépjen; abba t. i., ame
lyikben tehetsége és hajlandósága szerint az egyesület célját a leg
nagyobb eredménnyel tudja elősegíteni. Bárki több bizottságnak is 
lehet tagja.

25. §. Az egyesület állandó bizottságai a következők:
a) jóléti bizottság;
b) reformbizottság;
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c) irodalmi bizottság;
d) gazdasági bizottság;
e) békéltető bizottság;
f) siketnémákat gyámolító bizottság.
26. §. A jóléti bizottság feladata: a tagok erkölcsi érdekei

nek, társadalmi és anyagi helyzetének gondozása és javítására való 
munkálkodás. Különösen gondját és hivatását képezi; a fizetés-, 
nyugdij-ügy; címkérdés; a siketnéma-intézeti tanárok életszínvona
lának emelése; és az eléje terjesztett egyéni sérelmek orvoslási mód
jának megállapítása.

27. §. A reformbizottság feladata: a siketnéma-oktatásügy 
fejlesztése. Keresi a módot: mikép lehet mentői nagyobb eredményt 
elérni, mentői több siketnéma tanulóval és mentői kevesebb áldo
zattal. Hatáskörébe az oktatás és nevelés szakkérdései tartoznak.

28. §. Az irodalmi bizottság feladata: A magyar siketnéma- 
oktatás folyóirat- és könyv-szakirodalmának részben megterem
tése, részben mentői magasabb színvonalra való emelése; másrészt 
általában a siketnéma-oktatás, különösen pedig az egyesület és a 
sajtó közötti összeköttetés fentartása.

29. §. A gazdasági bizottság gondoskodik arról, hogy az egye
sület anyagilag megerősödjék. Keresi a bevételek emelésének, vala
mint a kiadások csökkentésének a módját.

30. §. A békéltető bizottság az egyesület tagjai közt netán elő
forduló elhidegülések, összetűzések esetében megvizsgálja az eléje 
terjesztett ügyet; és gondoskodik a kartársi együttérzés helyreállí
tásáról.

31. §. A siketnémákat gyámolító bizottság feladata: a. siket- 
némák szellemi és anyagi ügyeinek felkarolása; a siketnémák segít
ségére alakult egyesületek erkölcsi támogatása.

32. §. Valamennyi bizottságnak feladata: a részére kijelölt 
hatáskörben lehetőleg mindenoldalú megfigyelés, adatgyűjtés, az 
adatok feldolgozása és a köz javára való értékesítése; a felszínre 
került eszmék és teendők megvilágítása; az egyesületi tagok munka
erejének a közjó előmozdítására való érvényesítése.

33. §. Az egyesület tagjait az állandó bizottságokba való je
lentkezésre az egyesület elnöksége szólítja fel személy szerint min
den évben az évi közgyűlés meghívójához mellékelt külön felhívás
sal. A beérkezett nyilatkozatok csoportosítása alapján az állandó 
bizottságokat megalakulásra az egyesület elnöke hívja össze. Az 
egyes bizottságok az egyesület elnökének felhívására a közgyűlés 
színhelyén, közvetlenül a közgyűlés után, megalakulnak. A bizott
ságok elnökeiket és más tisztviselőiket a megalakulás alkalmával a 
szükség szerint maguk választják meg.

Az állandó bizottság ülését a bizottsági elnök, ennek akadá
lyoztatása esetén az egyesületi elnök hívja össze a szükséghez képest. 
A választmányi ülések, továbbá az egyes, tanári testületeknél szo
kásos havi összejövetelek alkalma különösen előnyösen felhasznál
ható bizottsági ülések tartására.

34. §. Az állandó bizottságok a munkamegosztás elvén alapul
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nak. Azért nemcsak az egyesület munkája osztandó fel az egyes 
bizottságok között, hanem az egyes bizottságok munkája is a bizott
ság tagjai közt tovább szétosztandó, az egyéni tehetségre és vállal
kozásra való különös tekintettel. A munkamegosztásról a bizottsági 
elnökök gondoskodnak; a bizottság egyes tagjainak végzett munká
ját ugyancsak a bizottsági elnökök tartják számon.

35. §. A bizottság tagjai elsősorban a bizottság elnökének re
ferálnak. A megbeszélést igénylő ügyeket előbb az illetékes bizott
ság tárgyalja; és csak ha e bizottság szükségesnek látja, viszi ia vá
lasztmány, esetleg a közgyűlés elé.

36. §. Az egyesület bizottságai kezdeményező, előkészítő és 
indítványozó joggal bírnak. A határozás és végrehajtás joga az egye
sületnek az alapszabályban erre megjelölt szerveit (közgyűlés, vá
lasztmány, elnök stb.) illeti.

37. §. Valamennyi bizottság az egyesület évi rendes közgyű
lésének írásbeli jelentésben számol be az év folyamán végzett mun
kájáról.

*

A tekintetes választmány elé határozathozatal végett a követ
kező indítványokat terjesztem elő:

a) A választmány az állandó bizottságok szervezésének gon
dolatát elvben fogadja el;

b) a választmány az állandó bizottságok szervezetére vonat
kozó fenti tizenöt §-t általánosságban és részleteiben tegye magáévá 
és a legközelebbi közgyűlésnek indítványozza, hogy az ügyrendbe

IV. Állandó bizottságok

című új fejezet gyanánt ez a 23—37. §. illesztessék be.
c) A választmány már az idei rendes közgyűlés előtt kérjen 

nyilakozatot valamennyi rendes tagtól arra nézve, hogy ki, melyik 
bizottságban vállalna munkát ? És ezzel tegye lehetővé, hogy az 
állandó bizottságok a beérkezendő nyilatkozatok alapján már az 
idei közgyűlés alkalmával megalakuljanak.

Budapest, 1912. március 27.
Dr. Bihari Károly.

Nemzetközi jelentés a siketnéma-oktatásról.
A „ B ulle tin  in terna tiona l de VE nseignem en t des Sourds-M uets“ 

cím ű könyvnek —  mely tu d tu n k k a l az egyetlen nem zetközi o rgánum  — 
most je len t meg a harm ad ik  évi kötete (1911), am ellyel szándékozunk 
részletesebben foglalkozni. M ost azonban sokkal sürgősebb m egism er
te tn ü n k  a B u lle tin  . . . szerkesztőségének a negyedik évi (1912) kö te tre  
vonatkozó te rv e it abból a célból, hogy ok ta tásügyünk  m unkásainak  
alkalm uk legyen a fe lve te tt eszmékhez hozzászólni.

Jó l é rtsük  meg a dolgot! Ebben az eszmei harcban  való felvonulás 
nem csak h ivatásbeli, de nem zeti kötelességünk is. R a jtu n k  áll, vagy 
m úlik, hogy a B u lle tin  következő kötetében —  és á lta la  a nem zetközi
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tuda tban  -— a m agyar siketném a-oktatásügy m indenképen elfog lalja  
az őt m egillető helyet.

A  J. kötet program m ja. Az első három  kötetben alkalm at ad tunk  
k a r tá ja in k n a k  arra , hogy különleges ok ta tásügyünk három  nagy problé
m ájára vonatkozó vélem ényüket k ife jtsék : a szájról való leolvasásról, 
az artiku la tióró l és a beszédről. A különféle törekvések, am elyek a 
sném a-intézeti tanárok  elsőit is különböző irányzatok  hívévé teszik, ily 
módon m egnyilatkozhattak .

M ost egyenként óhajtunk  v isszatérn i a fen ti n y ílt kérdésekre és 
azokat m élyreható vizsgálódás tárgyává szeretnék tenn i. E rre  az évre 
k a rtá rsa in k  figyelmét két igen fontos kérdésre h ív juk  fe l; az egyik 
a szájról való leolvasásra, a m ásik a h an g ra  vonatkoznék. K érjü k  összes 
olvasóinkat, szíveskedjenek ezeket tudom ányos és gyakorla ti szellemben 
egyarán t tá rgya ln i, —  mellőzve a h ipotéziseket, am elyek té v ú tra  vezet
hetnek —  figyeljék a tényeket, terjeszkedjenek k i a tá rg y  tudom ányos 
elemzésére és következtetéseiket szabatosan összegezzék. I ly  módon 
rem élhetjük  az eszmék találkozását, am elyek m ost távol esnek egym ás
tól. Az eszméknek találkozása kedvez e nagyon fontos kérdések m eg
v ilágításának s ilyképen ta n ítv án y a in k  jav ára  ford íthatók .

]. K ísérle tek  a szájról való leolvasáshoz. I ly  k ísérle tek  cé ljá ra 
és szervezésére vonatkozó szándékok a I I .  évf. (1910) kö te tünkben  ta lá l
hatók. Hogy m unkatársa ink  do lgát m egkönnyítsük, va lam in t a tapasz
ta latok  m inél világosabb leírása kedvéért, jónak véljük  a te re t m eg
h atá ro ln i; ne tartalm azzon  az a fonetikából öt elemnél többet: 1, n, 
p, a, o, úgy, am in t M. M arichelle fe jteg e ti I I I .  (1911) köte tünkben  
m egjelent cikkében.

• 2. A z artikulációs oktatás és a, szó (beszéd) ösztöne. M. M arichelle
a I I I .  kötetünkben m egjelent cikkében fe jteg e ti e lé lek tan i problém át, 
am elyet olvasóinknak figyelmébe a ján lunk . E  kérdésre vonatkozó m in 
den bővebb u ta lá s t fölöslegesnek ta lá lunk .

K érjü k  k artá rsa in k a t, szíveskedjenek e két kérdés m élyére ha to ln i 
ős értekezésüket augusztus hó 30-áig hozzánk ju tta tn i .

V issza tek in tő  bibliografía. Abbé de l ’Épée születésének 200. év
forduló ja alkalm ából tan u lm án y t adunk  k i e h íres franciáró l, a s ik e t
ném ák oktatásának  m egalapítójáról. Olasz k a rtá rsa in k , akiknek a IY . 
kö te te t k íván tuk  szentelni, b izonyára nem  veszik tő lünk  rossz néven, 
hogy ehelyett ezt az elsőrangú fontossággal biró ak tu a litá s t vetjük  
felszínre.

A z évről szóló esem ények és vélem ények. Szándékozunk a v ilág 
valam ennyi nem zeténél tö rténő  főbb esem ényeket m egem líteni. T erünk  
azonban szűk, azért töm ören í r t  közléseket kérünk.

É venkén ti bibliografía. K érü n k  m inden szerzőt, szíveskedjék ben
nünket értesíten i, m iképen tű n t  el a m últ. A m űveket rövid  ism ertető  
közleménnyel együ tt kérjük . Épúgy elfogadjuk a szaklapokat tiszte let- 
példányként; legyen ez a rovat teljes.

Ñ. B. H a  a I I I .  kötet k iadásának  anyagi eredm ényei olyanok 
lesznek, am in t m i azt előre szám íto ttuk , a IV . kö te t á rá t 4 f ra n k ra  
szállítjuk  le.

A bizottság nevében: B. Tholton  (de P a ris , 254, rue  S ain t- 
Jacques). —  F ranciából fo rd íto tta : Schulm ann Adolf.
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PEDAGÓGIAI MEGFIGYELÉSEK,
A gyermek gondolkodása. Egy II. oszt. növ. rósz fát tett a 

tűzre. Igyekeztem vele megértetni, hogy aki rosszat tesz, azt Isten 
megbünteti. Az egész osztály visszafojtott lélegzettel leste beszé
demet s elég nagy bűnről lévén szó, irtózattal gondoltak az igaz
ságos isteni Ítéletre. A tettes is megijedt, merően nézett maga elé. 
Kis vártatva nekibátorodik és jeleli, hogy az isteni büntetés őt utói 
nem érheti, mert az Isten öreg s bizonyára meg is fog halni nem
sokára. így jár néha a nevelő a legkenetteljesebb erkölcsi intelmekkel, 
mert hogy az Isten halhatatlanságát bajos lett volna megmagya
rázni a kis bűnösnek, azt hiszem, az vita tárgya sem lehet. Az 
Istent mindig, mint öreg embert látta ábrázolva, amiből gyermeki 
észszel azt következtette, hogy neki is, mint más öreg embernek, 
meg vannak a napjai számlálva. ma.

Ragályos köhögés. G égehurutom  volt. A köhögési inger cs illap í
tására  —  tan ítá s  közben is —  cukorkát szopogattam . E gyik  növendék 
kém is m eghűlvén, erősen köhögött, am i nagyon zavart tanításom ban, 
ezért többször m egkínáltam  öt cukorkával. Növendékem  igen szívesen 
fogyaszto tta velem együ tt a cukorkát; a gyógyszert azonban a többiek 
is m egkívánták és csakham ar az egész osztály elkezdett köhögni 
cukorkáért. Szerencsére ez a ragályos köhögés nem  ta r to t t  soká, m ert 
növendékeim lá tván, hogy a cukorka-kinálgatás késik, a ragá ly  m agá
tól elm últ. 8  eh.

Egy gyorsfénykép. V. V. siketném a fiú szegény szülők gyerm eke, 
gyenge, vézna csontu, te ljesen  siket.

Egy napon azt m ondta tá rsa inak , hogy revolvert vész és főbe 
lövi m agát. M agunk elé c itáltuk .

—  M iért szeretnél m eghalni? ,—> M ert sokat kell dolgozni.
e-w H á t te  nem  szeretsz dolgozni? —  Nem. É n legjobban szere

tek sé táln i és cseresznyét enni.
—  Nem félsz az Isten tő l? —  Nem, m ert az Is ten  jó.
—  H á t m itől félsz? —  Este, ha sötét van, akkor félek az ördög

től, hogy hátizsákjába tesz és a pokolba visz.
—  H ol van a pokol? —  Az erdőben.
—  Mi van a pokolban? —  Tűz. A pokolban em bereket sütnek, 

m ert az ördögök szeretik  az em berhúst.
—  Te hová szeretnél ju tn i?  •—  A m enyországba.

■ ■*— M it csinálnak  a m enyországban? —  Szépen beszélnek és 
táncolnak.

Jt=* V an a m enyországban siketném a? —  Van.
—  M it csinálnak ott? »— Im ádkoznak és beszélnek.
—> K ikkel? —  A ta n á r  urakkal.
—  No, ha te főbe lövöd m agadat, akkor velünk ugyan nem 

beszélsz.
A fiú azóta jó l viseli m agát, Ady.
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V atter hangsora. Y attern ek  „A tisz ta  hangbeszéd-m ódszer“ c. 
legújabb m unkájából közlöm, liogy a m ester m inő sorrendben fejleszti 
a hangokat: w, f, sz. s, cli, á, b, d, g, p, t, k, h, m, 11. ng. u, ú, au, o, 
ó, 1, a, e, é, i, ie, ei, j, st, pf, z(c), ő. íh au. en- r. A.

A rosszul képzett ,,1“ javítása. A ,,1“ hang  helytelen  kiejtésének 
egyik főoka rendszerin t nem  a nyelvvel a lko to tt zárlatban , hanem  a „ l“ -t 
jellemző zöngének hibás képzésében van. TJgy tapasz ta ltam , hogy a 
hibás „1“ hango t mondók legtöbbilyire liehezettel k isérik  a „1“ zöngéjét, 
amely, am ellett, hogy a „ l“-nek to rokhang  színezetet ad, a tüdőben levő 
levegőkészletet ham ar elfogyasztja s így a beszéd folyékonyságát is 
m egakasztja. Jav ítása  a ,.bl“ hangkapocs gyakorlásával s ikerü lt. A ,,b“ 
tisz ta  zöngéjét így á tv ittem  a „ l“-re : a rossz és jó zöngével képzett „1“ 
közötti különbséget érzékeltettem  és ném i gyakorla t u tá n  m egkaptam  
a helyes hangot. Sch.

VEGYESEK.
Lapunk 7. száma e hónap közepén fog m egjelenni, A sürgős köz

lemények jún. 12-éig beküldendők!
A X X IX . jótékonyeélu in. kir. állam sorsjáték jövedelm éből, a 

k irá ly  legfelsőbb elhatározása alap ján , a snk. kecskem éti, soproni és 
ungvári intézete egyen kint  12.250 K  adom ányban részesült, K ecske
mét egy létesítendő kertészeti iskola a lap já ra  szándékozik ez adom ányt 
fo rd ítan i.

Köszönet. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter her
ceg Esterházy Miklós Ő Főméltóságának, aki a siketnémák soproni 
intézetében elhelyezett 3 szegénysorsú növendéket a f. iskolai évben 
összesen 780 K. eltartási- és taneszköz-segélyben részesít; — dr. 
Óváry Ferenc orszgy. képviselőnek, aki ugyanezen intézetnél egy 
növendéket részesít 120 K. évi eltartási segélyben; — dr. Dallas 
József csornai premontrei perjelnek, aki ugyanezen intézetnél egy 
növendéket részesít 60 K. évi eltartási segélyben; — Csorna és 
Ikervár .községek, nemkülönben Szombathely város közönségének 
ugyanezen intézetnél elhelyezett több szegénysorsú növendék részére 
megszavazott évi 60 ív., illetve 240 és 120 K. segélyért; — Gróh 
Ferenc, debreczeni prépost-plébánosnak azon alkalomból, hogy a 
siketnémák debreczeni áll. intézete számára régebben 1000 K. tőké
vel tett alapítványát 6000 K-ra emelte fel, Gelb Mártonná úrnőnek, 
az ungvári népkonyha-egyesület elnökének, a siketnémák ungvári in
tézetének növendékei javára évekint adományozott kb. 200 K értékű 
ételnemüért; — Zinner Salamonnénah, az ungvári izr. nőegyesület 
elnökének, a snémák ungvári intézetének adományozott mintegy 
120 K értékű ruhaneműért elismerését és köszönetét nyilvánította.

A szaktanács ápr. 17-iki és m áj, hó 11-iki gyűléseinek tá rg y a i:
1. 1. Bejelentések. 2. A gyóg'yp. képző tanári, testü le tének  jegyzőkönyve. 
3. Borbély S ándor vezérkönyve. 4. A siketném ák u n g v ári in tézete igaz
gatójának iparos-tanoneiskola létesítése irá n ti  felterjesztése. 5. Az 1913. 
évi költségvetés tárgyalása, 6. Ind ítványok. —  I I .  1. A gyógyp.-i in té 
zetek évvégi vizsgálatai. 2. P lich ta  Béla tanterv-m ódosító  javaslata . 
3. A snk. kecskem éti intézete gyám olító-bizottságának jegyzőkönyve.
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4. A szegedi ifj. vakok in tézete ta n á r i testü le tének  felterjesztése érzé- 
keltető-ok ta tási órák tárgyában . 5. N agy P é te r  kü lfö ld i ta n u lm á n y ú ti 
terve. 6. A ném etországi sném a-in tézeti k a rtá rsak  IX . gyűlésének 
meghívója.

Az óratöbbleti díjak ügyében a szaktanács 422— 1912. sz. a. é r te 
síte tte  a gyógypedagógiai in tézetek  igazgatóságait, hogy a vall. és köz
elít. m. k ir. m in iszter ú r  f. é. 58.566. sz. rendeletével a gyógyp.-i in té 
zeteknél a gyakorlati tárgyaknak , m ár 22 órán fe lü l való d íjazását elv
ben elfogadta. M ivél azonban a kötelező h e ti óráknak ily módon való 
leszállítása a közoktatásügyi tá rca  újabb m egterhelésével já r , Őexcel
lenciá ja  kim ondotta, hogy ez az új rendszer a gyakorla tban csak akkor 
lesz m egvalósítható, ha az e célra szükséges m in tegy  4— 5000 koronát 
a törvényhozás rendelkezésére fogja bocsátani. —  Az 1912— 13. iskolai 
évben teh á t csakis a heti 24 órán felü li órák fognak  d íjaz ta tn i.* ) — 
Közgyűlésünk a mellékórák tan ításán ak  kérdésével is foglalkozni kíván. 
H isszük, hogy az o tt elhangzó érvek győzni fognak és a külön óráknak, 
külön d íjazására vonatkozó kérésünk te ljes egészében m éltányolhatni fog.

Vizsgarend a gyógypedagógiai intézetek és képzőnk 1911— 12. 
tanévvégi v izsgálataira. 1. S iketném ák váci in tézete: ju n . 3., 4., 5.;
2. snk. jolsvai in t.: jun . 7.; 3. a B lum -féle pelsőei in t.: ju n . 8.; 4. a 
borosjenői áll. gyógypedagógiai in t.: jun . 11.; 5. snk. a ra d i in t.: jun .
12., 13.; 6. snk. pozsonyi in t.: 17., 18.; a biztos: B erkes János. 7. Snk. 
kolozsvári in t.: jun . 8 4.; 8. vakok kolozsvári in t,: ju n . 5.; 9. snk. 
soproni in t.: jun . 10., 11.; 10. vakok szom bathelyi in t.: jun . 13.; 11. 
snk. ungvári in t.: ju n . 17., 18.; 12. a W eeliselm ím n-féle vakok in t.: 
jun . 7.; a biztos: K lis  Lajos. 13. Vakok budapesti in t,: jun . 17., 18., 19.; 
14, snk. szegedi in t.: ju n . 10., 11.; 15. vakok szegedi in t.: jun . 12.; 
16. snk. tem esvári int,.: ju n . 13., 14.; 17. snk. budapesti in t.: ju n . 3.,
4., 5.; 18. izr. snk. budapesti in t,: jun . 7.; a biztos: Borbély Sándor. 
19. Snk. egri in t.: ju n . 4.; 20. eg ri k isegítő  iskola: ju n . 5.; 21. snk. 
debreceni in t.: jun . 10., 11,; 22. debreceni k isegítő  isk.: ju n . 12.; 23. 
szatm ári kisegítő  isk.: jun . 13.; 24. budapesti áll. gyógypedagógiai in t,: 
jun . 15.; 25. az ideges gyerm ekek elem i iskolája: ju n . 17.-J a biztos: 
H erodek K ároly. 26. Snk. körm öcbányai in t.: jun . 3., 4.; 27. snk. kapos
vári in t.: jun . 7.; 28. snk. kecskem éti in t.: jun . 10., 11,; 29. kecskem éti 
kisegítő  isk.: jun . 12.; 30. csongrádi kisegítő  isk.; ju n . 13.; 31. buda
pesti áll. k isegítő  isk.: ju n . 17., 18., 19.; a biztos: Ákos István . 32. 
brassói kisegítő  isk.: jun . 15.; a biztos: É ltes M átyás. —  A snk. váci 
és budapesti áll. intézetébe a kézügyességi és ra jzok tatás eredm ényének 
m egvizsgálására M ihalik  G yula orsz. iparm űvészeti iskolai ta n á r  k ü l
dete tt ki. —  A gyógypedagógiai tanárképzőn  az írásbeli m ájus 29-én, a 
szóbeli 31-én volt, A vizsgálaton dr. T óth  Is tvá n  ku ltuszm in iszteri 
s. t i tk á r  ú r  elnökölt, aki az eredm ény k ih irde tése  u tá n  (m ind a 13 je lö lt 
képesíthetőnek ta lá lta to tt)  üdvözölte ú j k a rtá rsa in k a t, A vizsgázottak 
nevében S ch m itz  M átyás m ondott köszönetét, Az I. évesek alapvizs
gája jun . 24-én lesz.

A siketném ák ungvári intézetének igazgató-tanácsa feb r, 29-iki 
gyüléen gr. S ztáray  Gábor elnöklésével foglalkozott az in téze t á ta lak íta -

*) V. ö. Elvi jelentőségű rendeletek és szabályok gyűjteménye I. f. 5., 
II . f. 7., 31. 1. és 141.515—1907. sz. min. r. (A növendékek óraszám ainak le
szállítása, az óratöbbleti díjak felemelése és a tan terv  módosításáról. 175—1908. 
évi szaktanácsi sz.)
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sának és kibővítésének ügyével, m ajd  tudom ásul vette, hogy aẑ  o tta n i 
kőcsiszoló- és kőfaragó-gyár ha jlandó  90— 100 siketném a tanonco t a lkal
m azni és szám ukra o tth o n t á llítan i, am ely a siketném ák in tézete ta n á r i 
testületéből a lak u lt b izottság  felügyelete a la tt  lenne. ¡.Végül köszönetét 
m ondtak H idas i S ándor alelnöknek és Scholtz Lajos in téze ti igazgató
nak buzgó m űködéséért.

A M agyarországi T anítók Szanatórium  és Üdülőhely E gyesülete
ta g ja i t  felh ív juk, hogy ha valam ely hazai nyaralóhelyen vagy szanató
rium ban kedvezm énnyel k ívánnak  éln i, ezt az egyesület elnökségével 
(B udapest, V II ., H u n g á ria -ú t 24.) közöljék. É rte s ítjü k  azokat, akik 
új tagokként je len tkezni kívánnak, hogy az egyesület közgyűlése a fe l
vételi d íja t  tö rö lte  és a 2 K  tagság i d íjja l m indenfokú iskolában a lkal
m azott tanerő  jogot nyer a rra , hogy az egyesület kedvezm ényeit igénybe 
vehesse. (V. ö. M. S. 0 . 1911. 12. sz. 255. 1.)

P ivár Ignác emlékezete. Borbély S ándor váci siketném a-in tézeti 
igazgató kegyeletes érzéssel buzgólkodik azon, hogy néhai elődjének 
s később a vakok budapesti országos in tézete igazgató jának: P ivár  
Ignácnak  em lékezetét a néhai jeles férfiú érdem ének m egfelelőleg k i
emelje, megerősítse. A tőle szerkesztett S iketném ák Közlönyében m ár 
évekkel ezelőtt fe lh ív ta  a ta n u l t  siketném ák és P iv á r  k a rtá rsa in ak , b a rá 
ta in ak  figyelmét a rra , hogy közadakozás ú tjá n  em léktáblával ó h a jtja  
m egjelölni P iv árn ak  csobánkai szülőházát. Nem  kevesebb jószándékkal 
és buzgósággal csatlakozott ez eszméhez Herocleh K ároly, a vakok buda
p esti intézetének igazgatója is. M ájus hó 16-án e két igazgató s velük 
S zo ifr id  József és Korodra M ihály váci tanárok  e llá togattak  Csobán- 
kára helyszíni szemlére. A község lelkes p ap ja : P illm ann  A lfonz és 
a község b írá ja  fogadták  a k irándu lókat. Felkeresték  P iv á r  szülőházát, 
mely a patkóalakú község északnyugoti végén, a N ém ethegyen, je len 
leg egy sváb po lgártárs b irtokában  van. A niily m egértéssel és öröm 
érzette l fogadta a szemlélő b izo ttságot a község érdemes p ap ja  és b írá ja , 
ép oly szűk látókörből Í té lt és szólott önösen a sváb házigazda, aki nem 
volt képes tu la jdon jogának  m egóvását máskép elképzelni és b iz tosítan i, 
ha csak az' ő neve is nem  k erü l a te rveze tt táb lára . M inthogy a b izo tt
ság nem volt képes a szűk látókörű  honpo lgárt magasabb nézőpontra 
cipelni, abban állapodott meg, hogy az országút m entén, a község köze
pén, dombon épü lt r. kath . tem plom  fa lá ra  illeszti azt az ékesítő táb lát, 
mely nem az illető  honpolgár, hanem  Csobánka dicsőségét lesz h ivatva 
h irde tn i. P iv á r  különben két o ltá r t em elt e tem plom ban a hitbuzgóság 
emelésére. Csobánka község egyházi és v ilág i hatósága készséggel tám o
g a tja  erkölcsileg és anyagilag  is a kezdem ényezett eszmét. •—  A ki e 
sorok hatása a la tt  erkölcsileg vagy anyagilag  hajlandó  csatlakozni az 
eszméhez, tudassa Borbély S ándor váci igazgatóval.

A siketném a-ügy és a társadalom. S iketném a-oktatásügyünk fo
gan tatásátó l kezdve a társadalom  és a nagy nyilvánosság közepette, 
annak szem eláttára, sőt segítőkeze a la tt  nő tt, fejlődött, erősödött azzá, 
ami. A társadalom  ja jszavát c s illap íto tták  a siketném a-intézetek, a si- 
ketném a-szülők könyeit tö rü lte  le a társadalom  az ő áldozatkészségével. 
Ú jabb in tézete ink is annak köszönhetik —  jórészt m egalakulásukat, 
hogy buzgó apostolok keltek ú tra  az országban s figyelm et ke lte ttek  
és rokonszenvet b iz tosíto ttak  a társadalom ban az eddig- elhanyagolt 
siketném a-oktatásügy számára.

Ez alkalom m al a társadalom nak  és a siketném a-oktatásiigynek 
egy más viszonylatáról is szólhatunk. M inden siketném a-in tézet m agá-
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bán véve egy-egy ku ltu rház. De ha lelkes tá rsadalm i mozgolódású ta n á r i 
testü le té  s egy-egy nagy  tágas term e is van, egy-egy kisebbszabású 
ku ltú rpa lo tává  is válhatik  az —  ha ilyenné teszik. P l. a váci siketném a- 
in tézet szép, tága^s díszterm e a város központjában, m aga-m agától k ín á l
kozik ily  célra, m ert az év legnagyobb részében k ihaszná la tlanu l tá tong . 
E  kedvező alkalm at m egragadta a váci in téze t igazgató ja és a tá rsa d a 
lom készséges áldozó hajlam ával k u ltú rp a lo táv á  av a tta  azt oly é r te 
lemben, hogy a m agyar társadalom  javára , a zenei m űveltség te rjesz
tésére egy r itk a  szép, értékes hangverseny-zongorát szerzett be és helye
ze tt el o tt a vallás- és közoktatásügyi m in isztérium  nevében, N áray- 
Szabó Sándor dr. á llam titk á rtó l engedélyezett szabadság alap ján . A 
siketném a-oktatásügy sokat k ap o tt eddig a társadalom tól. Ez a viszon
zás oly előkelő tartozás-lerovás a m agyar társadalom m al szemben, hogy 
ebből nem csak a társadalom  és a m agyar közm űveltség nyer, hanem  
szintén részesedik —• erkölcsileg —  a siketném a-oktatásügy  is. M ájus 
hó 19-én a város színe-javával zsúfolásig m egtelt a nagy, tágas dísz
terem , hol váci és budapesti zeneművészek gyönyörködtették  a közön
séget. A zongora-felavató beszédet dr. H errm an n  A ntal pedagógium i 
igazgató, egyet. m. tan ár, m in t az eszme egyik kezdeményezője, m on
dotta , m ajd  Borbély S ándor igazgató megköszönvén a közönségnek közel 
2000 koronás ajándékát, gondozásába vette  a közjóra vásáro lt zongorát.*)

Foglalkoztató Ip a r i  Tanm űhely a ta n u la tla n  siketném ák szám ára. 
Ez a tá rsadalm i eszme fog la lkozta tja  m ár egy p ár éve a siketném ák 
váci intézetének ta n á r i te s tü le té t. Az eszm ét kezdettől fogva rokon
érzéssel és meleg érdeklődéssel kiséri N áray-Szabó S ándor á llam titk á r 
ú r  Öméltósága. E rkölcsi és anyagi tám ogatásá t is k ilá tásba helyezte, 
sőt meg is Ígérte hozzá. Ez alapon m ár k i is dolgozta a te rv e t Borbély 
Sándor váci igazgató. E gyszerre két foglalkoztató ny ílik  meg jú liu s 
ban: egyik a fiúk, m ásik a leányok szám ára. M indkettő t a h id ask ü rti 
Nagy Sándor-féle hagyaték  felhasználása és évi állam segély m elle tt 
a S iketném ákat öyám olító  Váci E gyesü let ős a V áci M agyarvédő E gye
sület ta r t já k  fenn. A Foglalkoztatóba m ár m ost lehet folyam odni a fe l
vételért. Bővebb tá jék o z ta tást Borbély S ándor egyesületi elnöktől lehet 
kapni.

Paradjs Mária Térésről, a kiváló tehetségű vak leányról és 
hírneves mesteréről, Ivempelen Farkasról a „Pressburger Zeitung“ 
1779. évi jul. 14-iki 56. számában egy közlemény látott napvilágot, 
mely magyarul így szól:

„A mechanikában való különös ügyességéről ismert, vala
mint a különböző művészetekben és tudományokban is kiváló ma
gyar udvari tanácsos, Kempelen Farkas ur nemrégiben egy, a maga 
nemében eredeti találmányával a vak Paradis Mária Teréz**) kis
asszony tehetségeinek, új és fontos megnyilatkozási módot teremtett. 
Azon gondolkozott, miként tehetné képessé tanítványát arra, hogy 
az gondolatait másokkal nyomtatás útján közölhesse. E célból elő
zetes tájékoztatást adott neki a betűztetésben, majd késztette őt a 
kibetűzött szóknak az e célra kártyapapirból kivágott latin betűk
kel való összerakására, amiben az gyors és csodálatos előmenetelt

*) T udtunkkal a megindítás u tán i tevékenység és eredmény Borbély 
Sándor igazgató munkája.- — Sz.

**) Ugyanerről különösebb h íradást 1. a „Gelehrt Oesterreiclis“ I. kötet, 
2. szám „K íinstler“ rovatban.
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tanúsított. E kiváló férfiú nemrégiben megajándékozta tanítványát 
egy teljesen berendezett nyomda-géppel és megtanította őt gondo
latait leírás helyett rendesen kinyomatni. Paradis T. csakhamar 
megértette a gépnek használatát s az azon tett első kísérlettel jótevő
jéhez egy levelet bátorkodott intézni,, melyben a legmélyebb érzel
mekkel igyekezik háláját kifejezni. E találmány különlegessége és 
ez emberbaráti igyekezet értéke mindenesetre megérdemli a világ 
számára való közzétevést. Az eredeti levél nagy latin betűkkel, 
feltűnően tisztán és helyesen két nyolcadlapra van nyomatva, me
lyet olvasóinkkal a legnagyobb örömmel közlünk.“

„Tekintetes Nagyrabecsülendő Ur!
Itt látja elsőszülöttjét annak a kiváló találmánynak, mely- 

lyel ön nekem — vak tanítványának — lelket adott és szinte azt 
mondhatnám, egy újabb érzékkel gazdagított, ügy érzem, amint 
éreznem kell jótettének a fontosságát. - Azonban vannak érzelmek, 
amelyek szivem mélyén rejlenek és az örömtől, a túláradó hálától 
nem képesek ajkamig jutni. Ha képességem gyakorlottabb lenne 
gondolataimnak rendes sorakoztatásában és a kifejezések erejének 
használatában — mint ahogy ez idő szerint nincs meg — soraim 
még akkor is csak halavány vázlatát nyújtanák benső érzelmeimnek.

Bár összeterelhetném a világ lakóit, hogy nekik megmutat
hassam azt a megindító jelenetet, amikor önnek, legdrágább jótevőm, 
emberbaráti köny rezeg pilláin akkor, amidőn e sorokat olvassa, 
melyeknek összeillesztésére és nyomtatására felejthetetlen gondos
kodásával engem megtanított.

Az a tudat, hogy egy oly leányka szerencséjének alkotója, 
akitől a Gondviselés a legfontosabb érzékek egyikének használatát 
megtagadta, oly nemes gondolkodású férfiúnak, mint ön, az egye
düli és legnagyobb jutalma.

Végül engedje meg, hogy Önt mindenkor második atyámként 
tisztelhessem. „Atyám!“ Nem ismerek ennél magasztosabb fogal
mat és csak e néven fogok az ön legdrágább ajándékáról örökké 
megemlékezni.

Wien, 1779. évi junius hó 15-én.
Legboldogabb, leghálásabb leánya 

Paradis Teréz.“
Előadást tartott a siketném ákról m ájus 12-én a Selm ecbányái 

Term észettudom ányi T ársaság m eghívására az erdészeti és bányászati 
főiskola nagyterm ében V árad i Zsigm ond körm öcbányai igazgató ; Adam- 
csik Is tv án  k artá rsu n k  pedig néhány  növendékkel bem u ta tta  a snk. 
tan ítá sá t. Úgy az előadást, m in t annak  gyakorla ti m egvalósítását érdek
lődéssel h a llg a tta  Selm ecbánya m üveit közönsége.

Borbély Sándort, a siketném ák váci k ir. orsz. in tézete igazgató
já t, a váci tá rsadalm i életben is közszeretetben és tiszte letben  álló fé r 
fiút,, a Váci Kaszinó  —  legutóbbi közgyűlésén — titkos szavazás m elle tt 
is, egyakaratta l igazgatójává választatta. B. S.-nak e m egtiszteltetése 
méltó elism erés a közjóra irányuló  m unkálkodásáért. Üdvözöljük őt -— 
egyesületünk elnökét —  és k iván juk , hogy értékes m unkásságával so
káig m űködjék a közügyek terén , m ert az i t t  szerzett érdem einek fénye
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visszaverődik m ireánk. (A „V áci E gyesü lt C asinó-kör“ 32 éves; legelső 
igazgatója volt F ekete K ároly , a siketném ák váci in tézetének  akkori 
érdemes igazgatója, jegyzője pedig  V ida Vilm os, ugyancsak intézeti 
tanár.)

Kecskem étnek, a snk. in tézete építkezéséhez, a vkm. 6000 K  
állam segélyt u talványozott.

Jankóvits Ernő, a pestm egyei . tanfelügyelőséghez beoszto tt ig.- 
tan ító  •—  aki 1895— 6-ban gyakornokként a váci in tézetben m űködött 
és pályánkról való távozása u tá n  is érdeklődéssel k isé rte  ü g y ü n k e t —  
máj. 8-án N agym aroson elhunyt. Tem etésén a váci ta n á r i te s tü le t kép
v iselte tte  m agát. Ny. b.

Kondra M ihály váci k a r tá rsu n k a t szem léltetési eszközeiért a m is
kolci h áz iip a ri és m űkedvelő k iá llításon  ezüstérem m el és oklevéllel tün -
te tték  ki.

Wolkóber János k a rtá rsu n k  zenei képességeit m é lta tja  a váci 
sajtó, abból az alkalomból, hogy a tőle zenésíte tt „O tak i“ c. opere tt 
máj. 5-én másodszor k e rü lt színre.

Kerékpáros társat keres nagyobb szünidei ú tra  P ala tínus N. 
Károly  kaposvári kartá rsunk .

Schulm ann A dolf un g v ári k a rtá rsu n k  kéri (ahonnan  még nem 
kap ta  meg) az in tézet fen ta rtá sá ra  vonatkozó adatoknak  legkésőbb jún . 
végéig való szíves elküldését.

Rajzolónak képeztetne ki 2 ügyes, jól beszélő és rajzoló, végzett, 
vagy m ost végző siketném át az un g v ári főerdőhivatal főnöke. Az érdek
lődők ír ja n ak  Belcény A ladár  főerdőtanácsos úrhoz U ngvárra .

Séra Lajos, a vakok budapesti k ir. orsz. in tézetének ta n á ra  ápr. 
végén in d u lt A m erikába a vakok ügyét tanu lm ányozn i; aug. végén 
szándékozik visszatérni.

A hang mint hőmérő. Egy amerikai műegyetemi hallgató azt 
tapasztalta, hogy egy síp hangjának magassága összefügg a hő
mérsékletváltozással. Most kísérleteket végez, mint lehetne ezt az 
eddig ismeretlen fizikai törvényt hasznosítani. j

Beküldött könyvek.
1. G yerm ek-psychologia. I r t a  Pethes János  tanítóképző in tézeti 

tan ár. Á ra 3 K .*)
2. A z em lékezet betegségei. I r ta  R ibo th  Th., a College de F ran cé  

tan ára , a „Revue Philosophique“ szerkesztője. A 12. k iadás u tá n  fo rd í
to tta  B á n i Ede  főgym nasium i ta n á r . Ára 1 K .*)

3. T anulm ányok a pedagógiai lé lektan köréből. I r ta  D óri Zsig- 
mond  polg. isk. tan ár. Á ra 1 K .*)

4. Comenius Am os János élete, paedagógiai s egyéb irodalm i m un
kássága. I r ta  dr. I rá n y i Ede  áll. főgym n. tan ár. Á ra 3 K .*)

*) Lam pel R . könyvkereskedése (W odianer F . és F ia i)  részvény- 
tá rsaság  k iadása B udapest, V I., A ndrássy -ú t 21.

5. E m il, vagy a nevelésről. I r ta  Rousseau János Jakab. F ra n c iá 
ból fo rd íto tta  Schöpflin  Aladár. B udapest, 1911. F ra n k lin -T á rsu la t 
(IV ., Egyetem -u. 4.). Á ra 10 K.

Kérjük olvasóinkat, szíveskedjenek lapunkba h irdetéseket sze
rezni. (Á rak: 1 oldal 40, 1/, old. 20, 1/1 old. 10, 1/8 old. 5 K ;  —  kisebb 
díj n incs —  am it u ta lványon  a szerkesztőségbe kell kü ldeni. Rövidebb 
hirdetések  az utalványszelvényre írhatók , a hosszabbak külön levélben 
v. lev.-lapon küldendők; a h irdetés d íja  m inden esetben előre fizetendő.
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