
A v akok  központi könyvtára .
Irta : Szily Adolf dr., egyetemi tanár.

Manchesteren az 1908. július havában tartott Nemzetközi 
Vakságügyi Értekezleten a megvitatásra kitűzött tárgyak közt egy 
sem keltett oly nagy érdeklődést, mint a Központi Könyvtár kér
dése*). Ha még Angolországban is, hol nem egy helyen jelenté
keny Braille-írású könyvgyűjtemény van, élén a londoni bő állo
mányú „Nemzeti Kölcsönkönyvtár Vakok számára“, a központi 
szervezést szükségesnek tartják és sürgetik, mennyivel fontosabb 
az ügynek felkarolása minálunk, hol a szegénység ezen a téren 
— valljuk be — kétségbeejtő.

Fölösleges a szomorító körülményt ezen folyóirat olvasói 
előtt ecsetelni, kik ezt a legtöbben közelebbről és jobban ismerik, 
mint e sorok írója. De említenem kell, hogy reám különösen az 
az illetékes helyről nyert értesítés volt megdöbbentő hatással, hogy 
sokan azon vakok közül, kik rendszeres oktatás után az intézetből 
hazakerülnek, idővel — gyakorlás hiján — az írás-olvasást megint 
elfelejtik.

Ez ellen minden erővel küzdenünk kell. Egyúttal azonban 
gondoskodnunk kell arról is, hogy a magasabb képzettségű vakok
nak, kik érzik az értelmi foglalkozás szükségét és szenvednek, ha 
ki nem elégíthetik, szellemi táplálékot nyújtsunk. Személyes érint
kezésből tudom, hogy az olvasni képes vak mennyire szereti a 
könyvet. Ez kártalanítja még legjobban azokért az élvezetekért, 
melyekből örökre kizárva van ; ez az ami valóban vigasztalja.

Nem hiányzik nálunk sem a törekvés, Braille-betűs könyvek 
megírása és gyűjtése iránt; de minden terv, mely nagyobb sza
bású könyvtár létesítésére céloz, már alapjában megbénúl azáltal, 
hogy az országban elszórtan élő magyar vakok egyes érdekcso
portjai ebben az ügyben is első sorban magukról gondoskodni 
iparkodnak.

Nem vonható kétségbe, hogy a decentralizálás elve sok tár
sadalmi viszonyra és intézményre nézve üdvös; ezek körébe tar
toznak okvetlenül a nyilvános könyvtárak is: illetőleg minden könyv
tár, melynek a rendes, vagyis látó olvasó közönsége van. Teljesen 
külön szempont alá esik azonban a Vakok Könyvtára. Szerencsés 
körülménynek tartom, hogy erre való érveléseimmel Edward C.

*) Illingworth. Report of the second triennial International Conference 
on the Blind, 1908.
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fiamley, a londoni „Nemzeti Könyvtár“ elnökének, ezen rendkívül 
kiváló szakférfiúnak nem rég tett meggyőző nyilatkozatára is 
támaszkodhatom.*)

A vakok könyveinek előteremtése és technikai szerkezete 
már olyan, hogy könyvtárba való gyűjtésűkben nem lehet azt az 
elvet és rendszert követni, mely a közhasználatra bocsátott rendes 
könyvtárak felállításában és kezelésében természetes. Ne felejtsük 
el soha, hogy a könyv, melyet a vak olvas, többnyire kézirat és 
hogy a leírónak, ki olykor rövid pihenő óráinak feláldozásával 
végzi a fárasztó munkát, emberbaráti szándéka csak az lehet, hogy 
fáradozásának gyümölcse az egész vak közönségnek és nem 
csupán egy kisebb helyi körnek legyen hozzáférhető.

Bár hazánkban a vakok kontingense aránylag igen nagy: 
mégis tekintetbe veendő, hogy körülbelül 1,000 emberre csak egy 
vak esik. Ezen vakok legnagyobb része az ország minden irányában 
elszórtan él. Csak nagyobb városokban, kivált ott, hol tanintézetek, 
műhelyek és otthonok állanak rendelkezésükre, társulnak nagyobb 
csoportokká. Ilyen helyeken többnyire Braille-írású könyveket is 
szoktak gyűjteni: gondosan őrzött kincseket, melyeket csupán az 
oda tartozók szűk körén belül bocsátanak forgalomba. E könyvek 
közt mindig akad olyan, melyet, akár minő nagy is irodalmi értéke, 
a legtöbb ember talán egész életében, de minden esetre hosszú 
dőn belül, csak egyszer szokott olvasni. Ha már most az illető 
körhöz tartozók mind elolvasták, a sok fáradsággal elkészült, sőt 
esetleg nagyobb költség révén beszerzett könyveket valószínűleg 
soha többé le sem veszik a polcról. Más kerületekben pedig van
nak vakok, kik boldogok volnának, ha olvashatnák; de nem is 
tudják, hogy valahol Braille-írásban már léteznek. Ha ilyen iro
dalmi műnek híre valahogy elterjed, megtörténhetik, hogy több 
helyen is másolják és így már eleve hasonló sorsra kárhoztatott 
dupplikátumok elkészítésére pazarolják azt a munkaerőt, mely he
lyesebb gazdálkodás alapján hivatva volna, a Braille literaturát új 
meg új átírt müvekkel gazdagítani. Mindeddig azonban csak azt 
tudjuk, hogy a helyi könyvtárak, korlátolt eszközeikkel és mód
jukkal, mennyire maradnak el attól, hogy még a legszerényebb és 
legsürgősebb kivánalmaknak is eleget tehessenek.

Ezen sajnálatraméltó visszásságon csak a könyvtár ügyének 
központosítása segíthet.

A követendő rendszert e helyen ne vitassuk; de okvetlenül,

*) A Plea fór a Central Ubrary. The Blind. No. 45 Vol,III. 1909. sz. 167.
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olyan legyen, hogy minden olvasni tudó vaknak, éljen bár az 
országnak akár minő távol eső zugában, egyenlő mértékben ren
delkezésére álljon a közös könyvtár. Elvben ez kivihető, még 
mielőtt egy a külföldiekkel vetélkedő könyvgyűjtemény birtokában 
volnánk. A kölcsönintézmény gépezetét már most az itt ott felsza
porodott könyvek alapján lehetne megalkotni és megindítani. A 
meglevő könyvtáraknak csak egyesülniük, csak könyveiket össze
írni, lajstromba foglalni és azt nyomtatásban közrebocsátani kell. 
Nem hihető, hogy a vidéki intézetek vonakodnának-e közös ügy
hez csatlakozni, mely által mindegyike csak nyer; mert azáltal, 
hogy saját könyveit az általános forgalomba bocsátja, azaz kívá
natra a kerületén kívül eső helyekre is kölcsönzi, jogosítva van 
arra, hogy az ország összes könyvgyűjteményeitől viszont köl
csönt követelhessen.

A központosítás értelmében szervezett nyilvántartásnak még 
sok más előnye van. Egyesekre már most utalhatok. Első sorban 
elejét veszi sok mű szükségtelen többszörös leírásának, tudva azokat, 
melyek Braille-írásban már léteznek. A látók közreműködését célsze
rűbben csupán a legfontosabb első átírásra használhattuk fel, mig a 
már meglevő, sűrűbben kívánt könyveknek sokszorosítását míveltebb 
vakokra bízhatjuk és így azoknak nemcsak szellemileg megfelelő 
hanem esetleg jövedelmező foglalkozást is nyújthatunk. Ez ugyan 
csak a kézzel írt könyvekre vonatkozhatik; de tudjuk, hogy a 
könyvtárak legnagyobb és egyszersmind legértékesebb részét épen 
ezek a kézzel átírt müvek képezik. A géppel való nyomás csak 
bizonyos sűrűn használt könyveknek (iskola-, ének-, imakönyvek, 
versgyűjtemények, zeneművek, a biblia és más ilyenek) előállítá
sára célszerű. Közvetve még az iiyen stereoíypált könyvek kiadá
sával foglalkozó vállalatokra nézve is a központi könyvtár előnyös, 
amennyiben forgalmából a vak olvasók legelterjedtebb Ízlése és 
legkiválóbb igényei szembetűnővé válnak, és úgyszólván megje
lölheti azokat a könyveket, melyeknek várható kereslete a nyom
tatás költségeit fedezni fogja. Ezenkívül még csak röviden emlí
tem a kézzel írt könyveknek gondos átvizsgálását pontos máso
lásra és helyesírásra való tekintettel, továbbá a kötetek használat 
utáni fertőtlenítését és netalán szükséges javítását; mindezt a Köz
ponti Könyvtár szabályszerűbben, könyebben és sikeresebben 
fogja végezni, mint a kisebb intézetek. Ami ez utóbbiaknak sza
bad belátásától függ, amannak kötelessége lészen.

Kétséget nem szenved, hogy a Központi Könyvtár főszék
helye, hol a könyvállomány legnagyobb része elhelyezendő, csak
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Budapest lehet. Ehhez a többi helyi könyvtárak fiókviszonyban 
állanak. Ámbár az összes könyvek fölött a főintézet rendelkezik, 
a helyi könyvtárak önálló működése nem szűnik meg teljesen; 
de főleg a sűrűbben és ismételt használatra kívánt könyvek keze
lésére szorítkozik. Szükséges, hogy az összes vidéki intézetek 
ilyen értelemben a Központi Könyvtár eszméjének megvalósítására 
hűségesen és lelkesedéssel közreműködjenek. Jóakaratuk és segít
ségük nélkül a cél nem érhető el, mely amúgy is még elég messze 
van előttünk.

A tervnek életrevalósága azonban még egy más igen fontos 
feltételtől függ, melyet már most említeni célszerű; ez a portónak 
kedvezményes leszállítása vakok írását tartalmazó postaküldemé
nyek számára. A vakok könyvei olyan terjedelmesek és nehezek, 
hogy a jelenleg fennálló díjszabály még a vagyonosabbat is vissza
tartaná a sűrűbb könyvcseréléstől; a legtöbb vak pedig tapasztalás 
szerint szegény. Vegyük például Katona „Bánk Bán" című tragé
diáját. Mint nyomtatott füzet alig 50 g-ot nyom, portója 3 f; Braille- 
írásban 2 vaskos kötetből áll és 3 kg-ot nyom; a posta csak zárt 
csomag alakjában viszi (keresztkötésben kizárólagosan nyomtat
ványt 1 kg. súlyig fogad el); viteldíj szállítólevéllel együtt 72 f, 
gyorspostával 1 K 2 f. Külföldön mindenütt hol Központi Könyv
tárak vannak, ilyennemü postaküldemények a legmesszebbmenő 
kedvezményekben részesülnek. Még Angolországban is, hol tulaj
donképen még nincsen, már 1906 óta erről példásan gondoskodtak. 
Ausztriában csak f. év november havában hoztak be egy új díj
szabályt vakok írását tartalmazó postaküldemények számára, mely
nek lényege az, hogy 3 kg. súlyig keresztkötés alakjában fogadják 
el. Feladatunk lesz részünkről is a kormányt meggyőzni hasonló 
intézkedések szükségéről hazánkban. Pillanatig sem kételkedhetünk, 
hogy bőkezűsége, melyet az érzéki fogyatkozásban szenvedők és 
kivált a vakok iránt mindig tanúsított, e téren is megnyilvánúl. 
Postadíj-kedvezmény nélkül a Központi Könyvtár fogalma csak 
ábránd marad.

Egyelőre azonban térjünk vissza arra, ami most még főgon
dunkat képezi: hogyan szaporítsuk a Magyar Braille-írású köny
veket. Panaszoljuk el hangosan az ország előtt, mennyire szűköl
ködnek szellemi élvezetben szegény vakjaink. És kérjük fel az 
egész mívelt közönséget, hogy mentül erélyesebben vegyen részt 
abban a nagy munkában, mely az itten tátongó hézagok betölté
sére szükséges.

Az olvasóra bizom, hogy Ítélje meg, mennyire felel meg e 
célnak a következő



Felhívás egy központi kölcsönkönyvtár alapítására Magyarország
vakjainak számára.

Az 1900-ik évi általános népszámlálás alapján tudjuk, hogy 
hazánkban több mint 16,000 vak ember él. Intézkedések történnek, 
hogy a következő népszámlálás révén, mely immár az ajtó előtt 
áll, még biztosabban határozhassuk meg a vakság elterjedtségét 
az ország népessége közt. A magyar szemorvosok szövetkezete 
pedig készül arra, hogy a feltárt anyagot beható szakszerű vizs
gálatok tárgyává tegye a megvakulás főokainak felismerése céljá
ból, amelyek közt nem egyet kitartó és komoly küzdelemmel 
biztosan legyőzni képesek leszünk.

Egy másik szent kötelesség azonban száll reánk azokkal 
az ezrekkel szemben, kiken a szomorú sors már beteljesült és 
minden törekvésünk dacára még beteljesülni fog. Ez a vakok gyá- 
molítása: a civilizáció elég kései, de egyik legnemesebb vívmánya.

Hazánk azon intézményei közé, melyekre joggal büszkék 
lehelünk, elsősorban tartoznak azok, melyek a vakok nevelésére 
és védelmére szolgálnak. Hála annak a tudományos és ember
szerető szellemnek, mely az összes gyógypedagógia kormányzását 
áthatja, és hála a vakokat nevelő intézetekben működő faktorok 
odaadó kötelességteljesítésének, megtörténik mindaz, ami a lelket 
már gyermekkorától kezdve arra képesíti, hogy az érzéki korlá
toltság kegyetlen nyűge alól felszabadulhasson. Hála továbbá a 
„Vakokat Gyámolító Országos Egyesület'“ fenkölt és példás veze
tésének, az iskolasorból kinőtt vak ember is megóvhatja önálló
ságát és azzal együtt önérzetét, mert nyitva állanak számára jól 
berendezett műhelyek és otthonok, melyekben nem kénytelen 
magát alamizsnán élőnek tekinteni.

Ami azonban a világtalant valóban arra képesíti, hogy 
emberi jogait érvényesítse és életét élvezhesse, az az általános 
műveltség, melynek alapelemeit már az iskolából viszi el útjára. 
Hogy a vak ember a látók értelmi színvonalára emelkedhessék, 
abban összes szerzett képességei közt legjobban segíti az, hogy 
írni és olvasni tud.

Az, aki az írás jelképeit megfejteni tanulta, midőn szeme 
valamely könyvnek, újságnak vagy levélnek sorain átszalad, — 
nem tekintve azt, hogy napról-napra kielégítheti folyton éber 
ujdonságszomját, — mennyi felvilágosításban részesül, mennyi 
lélekemelőt és megindítót tapasztal; viszonyba lép a távolsággal 
és múlttal, mintha közel és jelen volnának. Ezt a nyereséget 
keresi a vak is, midőn epedő újjal a domború pontírás figuráit
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kitapintja. Az örök sötétség, mely környezi, még fokozza vágyát 
szellemi érintkezés és foglalkozás után.

Nincsen még 30 éve, hogy a pontírást — a geniális vak 
Louis Braille találmányát — a vakok iskoláiban általánosan tanítják, 
és a külföldön már is számos könyvtár létesült a vakok számára. 
Egyeseknek könyvállománya több mint 10,000 kötetből áil és a 
világirodalom kiváló termékeit és a legjobb zenemüveket tartal
mazza. De azt a messzemenő liberalítást, melyet ezen könyvtárak 
a müvek odakölcsönzésében tanúsítanak, a legtöbb magyar vak 
nem élvezheti nyelvbeli korlátoltsága miatt, mely őt kizárólag a 
hazai könyvgyűjteményekre utalja.

Ezek közt a nevelő intézetek könyvtárai nem jöhetnek tekin
tetbe ; tartalmuk, amennyiben közvetlenül tanítási célokra nem 
szolgál, alig emelkedik az úgynevezett ifjúsági irodalom színvonala 
fölé. Felnőttek csupán az „Otthonok“-ban találnak igényeiknek 
megfelelő néhány müvet. De maga a budapesti anyaház is ebben 
a tekintetben oly szegény, hogy egészben csak 322 kötet fölött 
rendelkezik. Ezen könyvállomány igen lassan és főképen az intézet 
kötelékébe tartozó egyes vakoknak szorgalma által nyer szaporu
latot, de semmi rendszerrel és csupán a leíró egyéni Ízlésének 
megfelelő kiválasztásban. A vidéki fiókok sokkal kisebb könyv
gyűjteményei pedig nem szolgálhatnak kiegészítésül, mert több
nyire másod kézből való kópiákból állanak.

Itt tehát oly szükség áll fenn, mely sürgős segítség után kiált.
Ebből az okból nem csupán emberbaráti, hanem hazafias 

kötelességünknek tekintjük, legjobb akarattal és teljes erővel hoz
záfogni egy központi könyvtár létesítéséhez Magyarország vakja
inak számára, és erre a célra a legtágabb körök közreműködését 
kérjük ki. A tervnek kialakítása nem nehéz, minthogy Franciaor
szág, Hollandia, Észak-Amerika, és Németország bevált mintákat 
szolgáltatnak. De a műnek kivitele — nem tekintve a nélkülözhe
tetlen anyagi alapot, mely egyszeri adományokból vagy évenkinti 
járulékokból lesz előkerítendő — mint ép olyan fontos tényezőt, 
egy lehetőleg az egész országra kiterjedő állandó és lankadatlan 
munkavégzést követel. Ezt közelebbről kell megmagyaráznunk.

Nem pusztán az a körülmény, hogy minálunk nagyobbsza- 
bású Braille-könyvnyomda felállítását még a messze jövő ködje 
borítja, hanem az a tény is, hogy ott, ahol ilyen könyvnyomdák 
már fennállanak, a könyvek előállítása, a csekély kereslet miatt, 
aránytalanul drága, szükségessé teszi azt, hogy könyvtárt a vakok



számára, valamint a külföldön úgy mínálunk is, legnagyobbrészt 
csak kézzel irt könyvekből lehet összehordani.

Ki végezze ezt az óriási munkát ?
Mi mindnyájan!
Minél többen veszünk részt ezen felebaráti cselekményben, 

annál kevésbé fogjuk megérezni terhét; sőt sokaknak szívesen 
gyakorolt időtöltés módját fogja nyújtani. A pontirás megtanulása 
nem esik nehezére a vaknak, még kevésbé a látónak. Nyomtatott 
útmutatás kapható a vakok intézeteiben és otthonaiban, hol sze
mélyes oktatást is szivesen nyújtanak; ugyanott csekély pénzért a 
szükséges irótáblákat is meg lehet szerezni; meg egy kitünően 
szerkesztett Braille-irógép sem kerül sokba. Ha minden ennyire 
készen van, már csak a szorgalmas ujjakat kell megindítani és 
lapot lap után azokkal a bizonyos pontfigurákkal telerakni, melyek 
vak testvéreinkhez szivet és lelket kielégítő nyelven beszélnek.

Ez az a fény, mely éjszakájukat megvilágítja. Gyújtsuk meg 
lángját és ápoljuk.

Kikiáltjuk ezt az országba abban a hitben, hogy szózatunk 
mindenütt visszhangot fog kelteni. Főképen bízunk abban, hogy 
a magyar asszonyok és leányok nemes szive nem fogja tőlünk 
megtagadni azt a segélyt, mely nélkül óhajunk és reményünk nem 
teljesülhet. Már csak egyedül az ő áldott kezeik alatt is elkészül
het a Vakok Könyvtára.

A vakok'központi könyvtára. 7

Jelentés
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 1909. évi működé

séről és a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 1909. 
évi működése sem folyt le nyomtalanul. Működésének nyomában 
nagyobb szabású alkotásokat ugyan ezúttal nem találunk, eredmé
nyekben sem volt oly gazdag ez az év, mindazonáltal méltóan 
sorakozhatik az előbbiek közé.

A szaktanács gyógypedagógiai oktatásügyünk mai fejlettsége 
mellett sem tévesztette szem elől azon kötelezettségeket, amelyeket 
intézményeink reá rónak. Főképen a meglévő intézetek tovább 
fejlődése, tökéletesedése érdekében tett meg minden lehetőt, hogy 
intézményeink a közoktatás szervezetében minél előkelőbb helyet 
foglaljanak el. Gondos figyelemmel kisérte az intézetek munkál-
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kodását, az egyes tantestületek jegyzőkönyvi vagy egyéb alakban 
előterjesztett javaslatait figyelmes bírálat tárgyává tette s meggyőző 
érvekkel támogatott véleményével terjesztette a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium döntése alá.

Az igazgatók állandó helyetteseinek kijelölése tárgyában javas
latot terjesztett elő. A magántanulók vizsgálataira vonatkozólag 
szabályzatot dolgozott ki, terjesztett elő. Az intézetek növendékei
nek szakorvosi megvizsgálása és a mandula túltengések, sarjadzá- 
sok operálása iránt kezdeményező lépést tett. Sajnos azonban a 
növendékek beszédbeli tisztaságát, a figyelem intenzitását gátló 
ezen kóros elváltozások kiirtása iránti javaslata ez úttal kívánt ered
ménnyel nem járt.

Folytatta továbbá a szaktanács és nagy részben be is fejezte 
az előző év folyamán az intézetek érdekében megkezdett munká
ját. E tekintetben csupán egy hézagot hagyott betöltetlenül: a tan
kötelezettség megoldását. Azonban e tekintetben is egyengette az 
utakat, a külföldi törvényes rendelkezéseket Európa valamennyi 
államából összegyűjtötte, leiordíttatta, a „Magyar Gyógypedagógia“ 
szaklapban közzététette s a tankötelezettség hézagának kitöltését 
az 1910. év feladatává teszi.

Hathatósan támogatták a szaktanács tagjai az összes érzéki 
és értelmi fogyatékosok oktatásügyét szolgáló, Magyar Gyógype
dagógia címen az 1909. évben megindított hiányt pótló szaklapot. 
Szerkesztő-bizottsága a szaktanács tagjaiból áll. A szaktanács tagjai 
továbbá a Bruxellesben tartandó nemzetközi családi nevelésügyi 
kongressust előkészítő magyarországi bizottság abnormális gyer
mekek szakosztályában tárgyalandó tételek kidolgozásában is tevő
leges részt vettek, több tételt dolgoztak ki.

A szaktanács az intézeteket kétszer vizsgálta meg, 13 gyűlést 
tartott, ügyforgalma 1254 számot tett. Az előadói teendőket Berkes 
János látta el. Éltes Mátyás egy évre meghívott tagja lett a szak
tanácsnak.

Figyelmét a gyógypedagógiai oktatásügy minden ágazatára 
kiterjesztette.

1. A tanítóképző előadó tanári testületének a hallgatók tanul
mányi kirándulására vonatkozó javaslatát, gyakorlati ismereteik 
bővíthetése végett pártoló ajánlattal terjesztette elő. Így a hallga
tóknak alkalmuk nyilt arra, hogy több gyógypedagógiai intézetet 
állami támogatással tanulmányozzanak.

A gyógypedagógiai tanítóképző működéséből említést érde
mel még az, hogy a központi idegrendszer és az összes bonc- és



élettana tárgynak az anyaga a gyermekkort ki&fefaiaJakiL szellemi 
rendellenességekre vonatkozó ismeretek anyagával egészíttetett ki.

A képző hallgatóinak a száma 30, ebből 17 első éves, 13 
másod éves. Az első évesek közül 13 ösztöndíjas, 4 önköltséges. 
Az előadások egész éven át zavartalanul folytak. A képesítő vizs
gálatok június hó végén tartattak meg. Képesítő vizsgálatra jelent
kezet 13 hallgató és 4-eri jeles, 8-an jó, 1 elégséges általános osz
tályzattal tették le a képesítő vizsgálatot. Alapvizsgálatot 13 hall
gató, kiegészítő vizsgálatot 1 tanító tett.

2. A siketnémák oktatását illetőleg javaslatot tett a szaktanács 
a gyengébb képességű és a beszédre való oktatásra egy-két évi 
kísérlet után alkalmatlanoknak bizonyult siketnémáknak internátus- 
sal egybekötött külön intézetben való oktatására nézve. A vallás- 
és közokt. miniszter úr a szaktanácsnak a javaslatát elfogadta és 
felhatalmazta a szaktanácsot, hogy egy ilyen intézetnek felállítására 
szükséges előkészítő lépéseket megtegye és a részletkérdésekről 
javaslatot terjesszen elő.

A slöjdoktatásnak a háziipari kézügyességgel való kiegészí
tése tervbe vétetett, e tekintetben az előkészítő munkálatok most 
folynak.

A siketnémák iparosfanouc iskoláinak a tanterve a szaktanács 
bírálata után nyomtatásban az év folyamán jelent meg. A siketné
mák beszédtanítására vonatkozó vezérkönyv elkészült, a szakta
nácshoz beérkezett, jelenleg bírálat alatt van. E munka nagy héza
got lesz hivatva pótolni.

A hitoktatás sem kerülte el a szaktanács figyelmét, s annak 
eredményessebbé tétele végett javaslatot tett, hogy a hitoktatók 
szakvizsgálatánál a gyakorlati készültségre különös gond fordít- 
tassék.

Ó Excja a szaktanácsnak ebbeli javaslatát elfogadván, az 1909. 
évben vizsgázott hitoktatóknál ez a rendelkezés már érvényesült.

Említést érdemel itt még több siketnéma intézetnek a végzett 
siketnémák gyámolítása iránt kifejtett buzgósága is. Szegeden a 
végzett leányok részére harisnyakötő-foglalkoztató létesíttetett, mely 
célra a kereskedelemügyi miniszter úr 8 drb. kötőgépet adomá
nyozott. Kecskeméten az év folyamán varró-műhely nyilt meg. 
Körmöcbányán és Kolozsvárott siketnémákat gyámolító egyesü
let alakult, melynek célja a siketnémák erkölcsi és anyagi támo
gatása. A szaktanács a maga részéről á 'siketnémák gyámolítására 
irányult minden törekvést a legmelegebben pártolt.

Megemlítem végül, hogy a'siketnémák soproni intézetének
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állandó épülete tető alá került és a jövő évben rendeltetésének 
átadatik.

3. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a vakok oktatása 
is szépen fejlődött s fontos hivatását buzgalommal töltötte be. 
Különösen a budapesti anyaintézet nagyarányúan gyarapította növen
dékeinek a számát, amely jelenleg már 210-et tesz ki. A növen
dékek számának megfelelően az osztályok is szaporodtak.

Az ifjú vakok szegedi és szombathelyi intézetének szabály
zata tárgyalás alatt van; tantervét a szaktanács bírálta meg s az a 
tanév alatt került ki a sajtó alól. Mindkét intézet a növendékek 
számát is gyarapította. A kolozsvári intézetnél a szaktanács javas
latára a gyakorlati irányú kézügyesítő oktatás honosíttatott meg.

A budapesti intézet a növendékek értelmi és erkölcsi neve
lése szempontjából önképzőkört tart fenn, mely közmegelégedésre 
tölti be hivatását.

Az önképzőkör létesítette a kölcsönkönyvtárat Braille írással; 
átírt munkáinak száma mintegy hétszázat tesz ki. Továbbá a vakok 
számára Herodek Károly igazgató szerkesztésében „Vakok Köz
lönye“ címen Braille ponírendszerű havi folyóirat jelenik meg. Az 
intézet általában a pontrendszerü írásnak a vakok között ország
szerte való terjesztését feladatának tekinti. Egy központi Braille 
könyvtár egyesület létesítése is tervbe vétetett.

A szombathelyi ifjú vakok intézetének állandó épülete mint
egy 120 növendék számára, tető alatt van s az intézet 1910. évi 
június havában már az új, díszes otthonába költözik.

4. A szellemileg fogyatékosok oktatása terén az anyagi esz
közök elégtelensége nagyban hátráltatta úgy az intensiv, mint az 
extensiv fejlesztést. Sem a már fennálló kisegítő-iskolák nem fej
lődhettek kivánt mérvben, sem pedig új iskolákat nem lehetett 
szervezni Úgy Győrvármegye kir. tanfelügyelőségének, valamint a 
nagyváradi gyermekmenhely igazgatóságának Győrött, illetőleg Nagy
váradon létesítendő kisegítő-iskola iránti javaslatát jobb időkre 
kellett elodázni.

A szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásügyét illetőleg 
mégis a következőket jegyezhetjük fel:

Az internátusos intézetek számára a budapesti áll. gyógype
dagógiai nevelő intézet tantestülete új tantervét dolgozott k i; ez 
a szaktanács bírálata után nyomtatásban is megjelent.

A kisegítő-iskolák ideiglenes tanterve átdolgoztatott, a szak
tanács már meg is bírálta s legközelebb sajtó alá kerül.
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A vidéki kisegítő-iskolák helyzeti viszonya, adminisztrációja, 
felügyelete rendeztetett.

A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam az 
1909, évben is működött s ez alkalommal 19 elemi népiskolai 
tanító és tanítónő szerezte meg a kisegítő-iskolában való műkö
désre és gyengetehetségűek oktatására vonatkozó képesítést.

5. A múlt évi jelentésemben megemlékeztem arról, hogy a 
gyógypedagógiai intézetek egy új typusú intézménnyel, az ideges 
gyermekek iskolájával, gyarap 1 itatlak. Eírnek az intézetnek előké
szítő munkálatai az 1909. év folyamán befejezést nyertek és az 
intézet október hó 1-én „Az ideges gyermekek alsó- és középfokú 
állami intézete“ címen tényleg megnyílt, egyelőre 8 növendékkel. 
A növendékek között 4 az elemi, 3 a polgári, 1 a gymnásiumi 
tagozatban nyer képzést.

6. A gyógypedagógiai psychologiai m. kir. laboratórium 
1909  ̂ évi működéséből említést érdemel, hogy a laboratóriumot 
többféle tudományos kérdésnek megoldása foglalkoztatta, amelyek 
részben a normális, részben a fogyatékos képességű gyermekek 
elmeműködésére vonatkoztak. Az egyes kész dolgozatok külföldi 
folyóiratokban jelentek meg, az anyag jó részben pedig még 
feldolgozás alatt van. A laboratórium hetenkint kétszer nyilvános 
rendelést tartott, a vagyontalan szülők abnormis gyermekei részére 
s ezeken a rendeléseken sok gyermeknek szolgált orvos-pedagó
giai tanáccsal. A labaratoriumot több érdeklődő látogatta meg.

7. A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam kere
tében az 1909. éven át egy szünidei képesítő és három gyógyító 
tanfolyam tartatott; a beszédhibások részére továbbá minden szom
baton állandó rendelést végzett. A képesítő tanfolyamon 14-en 
vettek részt; 1 tanítóképző-intézeti tanár, 2 gyakorló iskolai, 3 kise
gítő-iskolái, 6 elemi iskolai tanító, 2 tanítónő.

A gyógyító tanfolyamokon összesen 66 hibás beszédű gyógy
kezeltetett és pedig 43 dadogó, 12 pőszebeszédes, 1 hadaró, 1 
hallónéma, 9 dadogó és pőszebeszédes. Eddig még csak a január— 
júniusi gyógyítótanfolyamon kezelt 20 hibás beszédűnek az ered
ménye ismeretes és pedig a 20 közül 6 gyógyult, 8 lényegesen 
javult, 3 javult, 2 keveset javult, 1 nem javult.

A szombati állandó rendeléseken a gyógypedagógiai tanító
képző hallgatói is résztvettek és a beszédbeli hibások felvételénél 
követendő eljárásokban gyakoroltattak, egyszersmind az élő médi
umokon a beszélő szervekkel és azok elváltozásaival ismerkedtek 
meg.
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Az állami tanfolyamon kívül úgy a fővárosban, mint a vidé
ken sokan foglalkoznak beszédhibásak gyógyításával. Különösen 
említést érdemel a székesfőváros iskoláiban követett eljárás. Neve
zetesen a székesfőváros iskoláiban úgynevezett beszédhibás osz
tályokat szerveztek, amelyekbe a hibás beszédű gyermekeket, 
összegyűjtik és a tananyag végzése mellett ki-ki a beszédhibájának 
megfelelő szakszerű kezelésben részesül.

A vidéki tanfolyamok közül megemlíthetjük a kolozsvárit, 
pozsonyit, szegedit.

8. Személyi ügyeket illetőleg elsősorban jegyezzük fel, hogy 
Ő Felsége Dr. Sarbó Artúr egy. magántanárnak, a beszédhibások 
áll. tanfolyama vezetőjének az egyetemi rendkívüli tanári címet 
adományozta, ür. Ranschburg Pál, idegorvos a gyógypedagógiai 
psychológiaí laboratórium vezetője pedig egyetemi magán tanár lett.

Megemlítjük, hogy Hercsuth Kálmán segéd-tanfelügyelővé 
neveztetett ki s így a gyógypedagógiai statusból kilépett.

Az 1909. év folyamán továbbá heten a lX-ik, tizenegyen a 
X-ik, tízenketten a XI. fizetési osztály harmadik fokozatába nevez
tettek ki. Állami tanítói kinevezést nyertek tízenketten, illetőleg a 
debreceni kisegítő iskolához történt kinevezést is számba véve, 
tizenhármán. Állásukban 15 en véglegesíttettek -

Nemesdfalvi József a siketnémák soproni intézetétől és Winkier 
Sándor a siketnémák debreceni intézetétől a pozsonyi intézethez 
helyeztetett át. Pápay Mariska kézimunka tanítónő a siketnémák 
budapesti intézetétől szolgálattételre a budapesti állami kisegítő 
iskolához rendeltetett.

Hitoktatói vizsgálatot az 1909. évben 4-en lettek: 2-en a si
ketnémák temesvári intézeténél.

Moussong Pál, a siketnémák váci intézetének tanára nyuga
lomba lépett. Fehér Károly Jolsván elhunyt.

9. Jótékony adományokban sem volt hiány, egyes tényezők 
a szegénysorsú növendékek segélyezésére jelentékeny áldozatot 
hoztak.

10. A gyógypedagóiai intézetek növendékeinek egészségügyi 
állapota az itt-ott szórványosan előfordult betegségi esetek leszá
mításával, általában kielégítő volt.

11. A növendékek szaporodásáról az e jelentéshez csatolt 
kimutatás számol be.*)

Berkes János
szaktanácsi előadó.

*) Lásd 38—39. oldal.
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A később (3 éves koron túl) megsiketültekről 
való gondoskodás.

Irta : Istenes Károly.

Siketnémáinkat — a megsiketülés idejét tekintve — két nagy 
csoportba szoktuk osztani. Az. első csoportba azokat sorozzuk, 
akiknél a siketség már a méhen belüli élet idejében állott be. Ezek 
az úgynevezett született siketnémák. A második csoportba pedig 
azokat szoktuk sorozni, akik a születés utáni élet későbbi éveiben 
veszítették el hallásukat. Ezek pedig az úgynevezett később meg- 
siketültek.

Jelen cikkemben, mint azt már a címe is mutatja, az utóbbi
akkal kívánok foglalkozni.

Hogy pedig a cikkem címében foglaltakra nézve világosan 
megfelelhessek, a később megsiketülteket a beszédtanulás, illetve a 
beszédmegtartás szempontjából öt csoportba kell osztanom. Még 
pedig:

a) a beszédfejlődés megkezdése előtt megsiketültek-;
b) a beszédfejlődés kezdetén (a gagyogás korszakában) meg

siketültek- ;
c) a beszédfejlődés előrehaladottabb fokán (az óvodaköteles 

korban) megsiketültek;
d) a beszédfejlődés derekán (az iskolaköteles korban) meg

siketültek- ; s végül
é) a beszédfejlődés befejeztével (a nemi érettség fellépésének 

idejében) megsiketültek csoportjára.
Jelen felosztásamat az a fontos körülmény tette indokolttá, 

hogy az e csoportokba tartozók majdnem mindegyike (csoporton
ként) más és más elbírálás alá esik szakpedagógiai szempontból.

De vizsgáljuk csak e csoportokat külön-külön !
Védenceink közül az első csoportba tartozók, vagyis azok, 

akik a beszédfejlődés megkezdése előtt siketültek meg, éppen úgy 
némák maradnak, mint azok, akik már születésük előtt, a méhen 
belüli életben siketültek meg. Mi sem természetesebb tehát, mint 
az, hogy szakpedagógiai szempontból is ugyan olyan elbírálás alá 
esnek az e korban megsiketültek, mint a siketen születettek. Ők 
be kell hogy várják azt az időt, amikor meglévő intézményeink 
egységes szervezeti szabályzata értelmében iskolakötelesekké (tanu
lásra alkalmas korúakká) válnak. A velők való iskolai foglalkozás 
csak ebben a korban válhatik rájok nézve aktuálissá. (Kedvező
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esetben ugyan ma már előkészítő oktatásban és nevelésben is 
részesülhetnek.)

A második csoportba tartozók jövője sem teszi szükségessé 
azt, hogy az ő oktatásukról a maitól eltérő formában és módon 
gondoskodjunk. Nem pedig azért, mert a siketnémák részére fenn
álló mai intézmények keretein belül az ő jövőjük érdekében — 
oktatásügyi szempontból —- minden lehetőt megtehetünk.

Igaz, hogy az e korban megsiketülteknél már megindult 
ugyan a beszédfejlődés, sőt már egy-egy kicsi szókészlettel és kife
jezési formával is rendelkeznek, de még nem annyival, hogy erre 
építeni lehetne. Nem pedig azért, mert náluk még nem rögződött 
meg annyira ez a kevés szó- és kifejezési készlet, hogy az náluk 
már megtartható és fejleszthető is lehetne bizonyos speciális peda
gógiai beavatkozás és ráhatás segélyével. De különben is illuzó- 
riussá tenné a velük való foglalkozás lehetőségét a csecsemő 
korukból folyó alacsony értelmi színvonal.

Úgy vélem tehát, hogy ők még nem menthetők meg a meg- 
némulástól. Az a kevés szó- és kifejezési készlet, amellyel már 
rendelkeznek, igen rövid idő alatt kiesik emlékükből ugyannyira, 
hogy alig egy-két hónap elteltével olyan hatást gyakorolnak reánk, 
mintha egyáltalában sohasem beszéltek volna.

Ezekre való tekintettel tehát ők is az első csoportba osztot
tak mellé sorozandók szakpedagógiai szempontból.

A harmadik csoportba osztottak azonban, akik a beszédfej
lődés előrehaladottabb fokán, az óvodaköteles korban siketültek 
meg, már más elbírálás alá kell hogy essenek szakpedagógiai 
szempontból annál is inkább, mert ők már — egyebektől elte
kintve — koruknál fogva is alkalmasak arra, hogy velük szakpe
dagógiai szempontból foglalkozni lehessen.

Azt hiszem, hogy nem túlzók akkor, amidőn azt mondom, 
hogy az e korban megsiketültek már igen számottevő és nagyon 
értékes beszédkészséggel rendelkeznek.

De tegyük csak közelebbi vizsgálódásunk tárgyává az e kor
ban megsiketültek beszédét! Megfigyelhetjük ezenközben, hogy 
kiejtésük — eltekintve az esetleges élettani pöszebeszédtől — a 
legtöbb esetben már kifogástalan, tiszta és csengő. A nyelvala
kok használatában pedig biztosak. Tartalmi szempontból vizsgál
ván beszédüket észrevehetjük, hogy amig egyrészről játszi köny- 
nyedséggel adnak kifejezést érzésüknek, vágyuknak s egyéb lelki 
megnyilvánulásuknak, ugyanakkor másrészt azt is megfigyelhetjük, 
hogy nagyon szépen megértik a hozzájuk szólónak szavakba
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öntött intelmét, parancsát s minden más értelmi és érzelmi meg
nyilvánulását.

Összehasonlítván őket a beszéd szempontjából nyolc osztályt 
végzett növendékeinkkel azt találjuk, hogy különösen a kiejtés és 
a nyelvalakok alkalmazása terén majdnem fölötte állanak említett 
növendékeinknek.

Mindezeknek előrebocsájtásával csak azt akartam különöskép 
kiemelni, hogy meglévő beszédkincsük mennyire értékes és becses.

De lássuk csak most már azt, hogy mi vár ezekre a gyer
mekekre jövőjüket tekintve ?

A szülők — egész természetesen — orvoshoz fordulnak 
gyermekükkel. Az orvos egy ideig kezeli a gyermeket azon 
reményben, hogy megmenti a gyermek pusztulófélben lévő hallását; 
illetőleg, hogy orvosi beavatkozással visszaállítja a gyermek .elpusz
tult hallását. Amikor aztán azt látja az orvos, hogy fáradozása 
sikertelen, vagy elküldi tanácstalanul a szülőt, vagy pedig szeren
csés esetben — ha ismeri az illető orvos az ilyenek részére 
fennálló speciális szakintézményt, a siketnémák intézetét — későn 
bár, de oda utasítja a szülőt megsiketült gyermekével.

Vegyük csak a kedvezőbb esetet! Tegyük fel, hogy minden 
orvos ismeri intézményeinket s a hozzákerülő gyermeket idejekorán 
hozzánk utasítja. Felkeres bennünket a szülő s elpanaszolja sírva, 
hogy milyen nagy szerencsétlenség érte az ő gyermekét. Mi 
azután részvéttel végighallgatjuk a szülő fájdalmas panaszát; 
vigasztaljuk őt szép szóval s adunk neki egy csomó felvételi 
nyomtatványt kitöltés végett azzal a megjegyzéssel, hogy ha majd 
hét éves lesz gyermeke, hozza vissza ez írásokat, amelyeknek 
az alapján aztán felvesszük gyermekét az intézetbe. Itt aztán 
megtanul majd a gyermek (újra) beszélni, számolni, írni, olvasni, 
stb. A szülő — biztató szavainkat hallván — megnyugodva 
hagyja el intézetünket.

De gondolkozzunk most már afféléit is, hogy helyesen 
cselekedtünk-e ? S megtettünk-e minden lehetőt a gyermek jövője 
érdekében ?

Látszólag megnyugtathatja lelkiismeretünket az a tudat, hogy 
az illető gyermek jövője érdekében a jelen viszonyok közepette 
minden lehetőt elkövettünk. Ismétlem azonban, hogy ez a meg
nyugvás csak látszólagos lehet. Látszólagos! még pedig azért, mert 
amint már fennebb is említettem volt, a 3—6 éves korban 
megsiketült gyermek már nagyon számottevő és értékes beszéd
készséggel rendelkezik s hozzá már koránál fogva is alkalmas az
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e korban megsiketült gyermek arra, hogy vele jövője érdekében 
sikerrel lehessen foglalkozni, még pedig azonnal. S mi ezt mind 
ez ideig elmulasztottuk. Ezen mulasztásunknak aztán az a termé
szetes következménye, hogy amire mint tanköteles korú hozzánk 
kerül a gyermek, vagy teljesen megnému), vagy pedig megmarad 
meglévő szép beszédkincséből egy semmitmondó töredék. Ml 
tehát intézményeink hiányossága folytán elhagytunk pusztulni egy 
olyan beszédkincset, amilyet aztán nyolc évi képzés után se 
tudunk egészében visszaadni a gyermeknek. S mind ezt csak 
azért, meri ez időszerint nincs olyan intézményünk, ahol össze 
lehetne gyűjteni a 3 —6 éves korban megsiketülteket azzal, hogy 
a már meglévő értékes beszédkincsüket megóvjuk az elpusztulástól.

Minden kétséget kizárólag elismerem, sőt magam is fennen 
hirdetem minden kínálkozó alkalommal azt, hogy nagyon fontos 
és humánus cselekedet felszabadítani a néma ajkait a némaság 
bilincsei alól, de ugyanakkor azt hiszem, hogy egy pillanatra sem 
vonható kétségbe azon állításomnak igaz és fontos volta sem, 
hogy szintén van legalább is ennyire fontos és humánus cselekedet 
a már beszélni tudó gyermeket megmenteni a megnémulástól.

Önkénytelenül is felvetődik most már az a kérdés, hogy hát 
mi úton-módon menthetnők meg a 3--6 éves korban megsiketült 
gyermeknek a már meglévő értékes és szép beszédkincsét az 
elpusztulástól ?

Megmenthetnők egy olyan szakintézmény létesítése által, 
amelynek az lenne a különös célja, hogy mennél előbb megtanítsa 
az odakerülő gyermekeket a szájról való leolvasásra; minduntalan 
ellenőrizné azok kiejtését; s a folytonos társalgás révén tovább 
fejlesztené beszédüket; nem különben pedig okkal-móddal gyara
pítaná értelmüket is.

Tudva azt, hogy nálunk sok üdvös eszme nem ritka esetben 
a pénzkérdésen törik meg, éppen azért helyénvalónak tartom cik
kemben azt is kimutatni, hogy ezen általam ajánlott szakintézmény 
nem kiván újabb áldozatot sem az államtól, sem pedig a társa
dalomtól.

A 3—6 éves korban megsiketült gyermekek alábbi tervezetem 
szerint egy-két, legföljebb három évig volnának a számukra létesí
tett óvodában. Hat éves korukban aztán meg lehetne velük kez
deni az elemi oktatást. Minthogy pedig náluk megtartatott a beszéd 
s a szájról való leolvasást is megtanulták, rájuk nézve tehát telje
sen fölöslegessé válnék a mi mostani első osztályunk. Sőt nekik 
— arra való tekintettel, hogy az elérni ismeretek elsajátításához



annyira szükséges beszédkészséggel már is rendelkeznek — nincs 
szükségük nyolc osztályra. Az elemi ismeretek elsajátíthatására 
nekik teljesen elegendő volna hat esztendő. Mi sem természete
sebb azonban mint az, hogy az ő hat évig tartó elemi oktatá
sukról is külön iskola keretében kellene gondoskodni. (Ennek 
módozatairól alább emlékezem majd meg.)

Tehát amennyivel eiőbb veszik igénybe az állam és a társa
dalom segítségét, ugyan annyival előbb válik az rájok nézve 
feleslegessé.

Eltekintve azonban ezen eszme megvalósításának financiális 
oldalától, vizsgáljuk csak az érem másik oldalát, az erkölcsi sikert 
és az eredményt.

Ha a 3—6 éves korban megsiketült gyermekek tanításáról 
az általam javasolt formában gondoskodnánk, abban az esetben 
az elérhető eredmény jóval fölülmúlná a mostani viszonyok köze
pette elérhető eredményt. Beszédük a kiejtés-, a nyelvalakhaszná- 
lat- és a tartalom szempontjából alig maradna mögötte az épér- 
zékűek (hallók) beszédének. A reálismeretek terén pedig az épér- 
zékűekkel teljesen egy színtájra volnának emelhetők.

De meg kell hogy emlékezzem még e helyen a gyermek 
jövőjét szintén nagyon közelről érdeklő azon előnyről is, hogy 
az ilyen körülmények között kiképzett, később megsiketült gyer
mekek 12 éves korukra teljesen befejezhetnék kötelező tanulmá
nyaikat. Aminek aztán az lenne a természetes következménye, hogy 
az ő továbbképzésük befejezhetésének korhatára nem tolódnék ki 
18—20 éves korukig. Ami pedig szociális szempontból szintén nem 
kicsinylendő előny.

Oly előnyök ezek, amelyekért érdemes lenne felállítani a 
gyógypedagógiai oktatásügy keretén belül ezen általam ajánlott 
intézményt. Hazánk gyógypedagógiai oktatásügye pedig úgy hiszem, 
hogy csak tökéletesebbé válnék ezen intézmény felállításával.

De meg egy bizonyos nemzeti szempont is ajánlatossá tenné . 
ezen intézménynek a felállítását. Úgy tudom ugyanis, hogy hasoncélú 
intézmény még nincs felállítva sehol. Megelőzhetnénk tehát ennek 
felállításával is a többi kultúr államot.

Egyelőre ennyit az óvodaköteles korban megsiketültekről!
Áttérek ezek után a később megsiketültek azon csoportjának 

az ismertetésére, akik a beszédfejlődés derekán, vagyis az iskola
köteles korban siketültek megt (Negyedik csoport.)

Az e korban megsiketült gyermekekről ez idő szerint -úgy 
gondoskodunk, hogy amint csak jelentkezrr'-
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intézetünkbe, ahol aztán az ő értelmi képességüknek és készültsé
güknek megfelelő osztályba helyezzük őket. Általában az a tapasz
talatunk, hogy azok a gyermekek, akik ilyen körülmények között 
jutottak siketnéma intézetbe, egy év alatt elég szépen elsajátítják a 
szájról való leolvasást.

De viszont őszintén bevallhatjuk azt is, hogy az értelmi kép
zés szempontjából az ilyeneknek kevés a siketnémák iskolája.

Ritka kivétellel mindannyian tapasztalhattuk már ugyanis azt, 
hogy az osztályunkba került beszédmaradványos gyermekek az 
alatt az idő alatt, amíg mi a valójában siketnéma növendékeinkkel 
órákon, sőt heteken keresztül bajlódunk egy-egy nyelvalaknak, 
vagy mondatszerkezetnek a tudatossá tételén, addig ők unalmuk
ban azt sem tudják, hogy mit csináljanak. Rájuk nézve mindez 
érdektelen és közömbös. Ők tehát ez alatt az idő alatt vajjmi 
keveset, jobban mondva semmit sem nyertek.

Mennyivel előnyösebb és hasznosabb volna az ő szempont
jukból is egy olyan intézmény, ahol a beszédtanítás aprólékossága 
és lassúsága miatt nem kellene haszon nélkül vesztegelniük. Ő 
nekik a beszéd szempontjából gyors tempójú- és nagyon vál
tozatos társalgásra van szükségük. Mert rájuk nézve nem az a 
fontos, hogy valójában tanulják a beszédet, — hisz ők már szé
pen beszélnek — hanem az, hogy azt mennél gyorsabban és 
mennél változatosabban alkalmazzák. Ebben pedig siketnéma-nö- 
vendékeink között elvegyülve alig-alig lehet részük.

Az a sok idő, amelyet mi tanításunk közepette a beszédta
nításra fordítunk, — s kell is hogy fordítsunk — náluk a reális
meretek javára volna fordítható.

Az ő jövőjük fontos érdeke is azt tenné tehát kívánatossá, 
ha az ő oktatásukról is más, a mainál nagyobb eredményt bizto
sító intézmény keretein belül gondoskodnánk. Róluk pedig úgy 
lehetne gondoskodni a mostaninál hasznosabban, ha kivennénk 
őket a siketnéma-intézetből s e helyett az ovodai előképzésben 
részesült beszédmaradványosok iskolájába osztanánk be. Termé
szetesen itt is figyelembe kell vennünk az ő előképzésüket és ér
telmi képességüket. Ilyen természetű gondoskodás mellett aztán 
sem idő, sem pedig tudás tekintetében meg nem károsodnának, 
illetve meg nem rövidülnének.

Most pedig áttérek a később megsiketültek azon csoportjá
nak az ismertetésére, akik az iskolaköteles koron túl veszítették el 
hallásukat. Beosztásom szerint az e csoportba tartozókat az ötödik 
h elyen említettem meg.



Igaz, hogy az e korban megsiketülteknél már annyira meg
rögződött a beszéd, hogy megnémulásuktól nem kell tartanunk, 
de azért velük szemben is van egy nagyon fontos kötelességünk. 
S ez az, hogy elpusztult hallásuk helyett egy másik, arra alkalmas 
érzékszervüket tegyük alkalmassá a beszéd felfogására, illetve meg
értésére. Szóval, hogy megtanítsuk őket a szájról való leolvasásra.

Egy pillanatig sem kételkedem abban, hogy a körülmények 
kényszerítő hatása alatt ösztönszerűleg, minden tanítás nélkül is 
elsajátíthatják az illetők a szájról való leolvasást, de viszont az is 
igaz, hogy ez így sok idejükbe és nagy fáradságukba kerül. S 
mind ennek dacára sem szerezhetnek így e téren olyan ügyessé
get, mint amilyet szerezhetnének akkor, ha ily irányú rendszeres 
és szakszerű képzésben részesülnének.

Azt ecsetelni e helyen, hogy a szájról való leolvasás terén 
való jártasság mily nagy előnyöket rejt magában, az illetők jövő
jét tekintve, teljesen fölöslegesnek és szükségtelennek tartom. 
Annyi bizonyos, hogy az ő jövőjük fontos érdeke is nagyon kívá
natossá tenné azt, ha részükre egy olyan intézmény állíttatnék fel, 
ahol segítségükre lennénk abban, hogy a szájról való leolvasást 
mennél előbb és mennél biztosabban elsajátíthassák.

Eleddig is történt ugyan az ő érdekükben valamelyes gon
doskodás, csak hogy ez a gondoskodás felette költséges volta 
miatt semmikép sem alkalmas arra, hogy a szegényebb anyagi 
viszonyok között élők is igénybe vehessék annak előnyét és hasz
nát. Ez idő szerint ugyanis csak privátórák keretében foglalkozott 
a szájról való leolvasás tanításával egyik-másik kartársunk. Ami 
pedig nagyon tetemes anyagi áldozatot kíván az illetőtől. Ilyen 
nagy anyagi áldozatot pedig csak az engedhet meg magának, aki 
kedvező anyagi viszonyok között él. Erre való tekintettel tehát 
jogos és méltányos lenne az állam részéről, ha felállítana egy 
olyan tanfolyamot, ahol aránylag csekély összegért (indokolt eset
ben díjtalanul) megtanulhatná az arra rászoruló a szájról való 
leolvasást.

Mindezeknek előrebocsájtása után illő tisztelettel a következő 
javaslattal fordulok a gyógypedagógiai oktatásügy érdemes inté
zőihez: Azok részére a később megsiketiilíek részére, akik már 
■számottevő és értékes beszédkészséggel rendelkeznek megsiketülé- 
sükkor, óhajtandó lenne szervezni egy külön szakintézményt. Ezen 
felállítandó szakintézmény három részből állana. Még pedig: ovo- 
dából, iskolából és tanfolyamból.
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a) Óvoda.
Az óvodába azok a 3—6 éves korban megsiketült beszélő 

gyermekek nyernének felvételt, akik a siketségen kívül egyéb fo
gyatkozástól mentesek.

Az óvodába való felvétel kezdő ideje nem határoztatnék 
meg pontosan. Mert ha ez meghatároztatnék, abban az esetben 
az óvoda szükségességének egyik legfontosabb elve, -  hogy a 
3—6 éves korban megsiketült gyermekkel megsiketülése után 
azonnal megkezdendő a foglalkozás — nem volna keresztül vihető. 
Már pedig egy-két hónapi várakozás is, érzékeny kárt idézne elő 
a gyermeknél beszédét illetőleg. Éppen ezért úgy szerveztetnék 
szerintem helyesen ezen szakintézmény óvodája, ha oda 3—6 éves 
kora között bármikor felvételt nyerhetne a folyamodó gyermek.

Az lenne a célja az így szervezett óvodának, hogy az óvás, 
ápolás, gondozás, szoktatás és értelmi nevelés mellett minduntalan 
figyelemmel kisérné a gyermek kiejtését; mennél előbb megtaní
taná a gyermeket a szájról való leolvasásra; őrködne a gyermek 
meglévő szó- és mondatkincsének megtartása fölött; nem külön
ben pedig arról is gondoskodna, hogy ez a szó- és beszédkész
ség az ő korukhoz és fejlettségükhöz mérten tovább gyarapodjék.

A növendékek maximális száma egy-egy csoportban 15-ben 
volna megállapítandó. Akikkel aztán egy szakképesített gyógype- 
d.agógiai tanár s egy óvónő foglalkozna.

Ezen intézmény óvodája minden körülmények között inter- 
nátussal kapcsoltatnék egybe.

b) Iskola.
A fennebb javaslatba hozott szakintézmény iskolájába azok a 

6 12 éves később megsiketült gyermekek nyernének felvételt,
akik óvodai előképzésben részesültek. De közéjük volnának soro
l d 01* még a IV. csoportbeliek is, vagyis azok, ak'k 6—12 éves 
korukban mint elemi iskolai tanulók siketültek meg.

Az ilyen céllal és az ilyen értelemben szervezett iskola tulaj
donképpen csak a növendéklétszámot illetőleg különbözne a halló 
gyermekek elemi iskolájától. Az osztályok száma és az elvégzendő 
anyag minden tekintetben annyi és olyan lehetne, mint a hallók 
elemi iskolájában. (Az ének természetesen mellőzendő.)

A növendék-létszámot — tekintettel arra, hogy ez iskolában 
olyan nehézségekkel is meg kellene küzdeni, amilyenek a hallók 
iskolájában nem fordulnak elő — maximálisan szintén csak 15-ben 
kellene megállapítani.



A tanítást ezen iskolában is szakképesített gyógypedagógusok 
kell, hogy végezzék.

c) Tanfolyami
Ezen tanfolyam azoknak a később megsíketülteknek a részére 

állítandó fel, akik a 12-dik életévük betöltése után lettek siketekké.
A célja pedig az lenne e tanfolyamnak, hogy az elemiiskolai 

tanköteles koron túl megsiketülteket lehetőleg rövid idő alatt meg
tanítsa a szájról való leolvasásra.

Úgy vélem, hogy az e korban megsiketültek napi két órai 
foglalkozás mellett egy, esetleg fél éven belül is elsajátíthatnák a 
szájról való leolvasást.

Ezen tanfolyam lehetőleg úgy szervezendő, hogy az oda 
kerülőknek ne kelljen e miatt félbe szakítaniok esetleges tovább
képzésüket, avagy abban hagyniok megkezdett pályájukat.

A tanfolyamon résztvevők száma a sikeres foglalkozás érde
kében ne haladja meg a 10 et.

Az ilyen célú és irányú tanfolyam szervezése természetesen 
ezen általam ajánlott hármas célú szakintézmény keretein kívül is 
megvalósítható. Erre való tekintettel kívánatos lenne tehát, ha min
den egyes siketnéma-intézet mellett szerveztetnék egy ilyen tan
folyam. Az ilyen tanfolyamok szervezete sok tekintetben meg
egyezhetne a beszédhibák javítására szolgáló tanfolyamok szerveze
tével.

A szervezéssel kapcsolatosan még igen sok volna a mondani 
valóm, de ez a szűk tér, amelyre jelen cikkem megírásánál szorít
koznom kellett, mindezeknek elmondását lehetetlenné tette. De 
különben sem az volt a célom, hogy már ez alkalommal kész 
szervezetet bocsássák ügyünk fáradhatatlan vezetőinek rendelkező- 
sére, hanem csak az, hogy magát az eszmét ajánljam ez úttal 
szives figyelmükbe.

A szervezést illető gondolataimból csak azt és annyit vetet
tem papírra, amit és amennyit a felvetett eszme megvalósításának 
szükségessége feltétlenül megkövetelt.

Csupán csak a teljesség okáért említem meg e helyen azt, 
hogy ezen szervezendő új szakintézménynek ez lehetne a címe: 
A három éves koron túl megsiketültek állami intézete.

Úgy érzem, hogy jelen cikkem nem volna teljes akkor, ha 
rá nem mutatnék bár csak egy-két szóval is arra, hogy ezen intéz
mény extensiv fejlesztése érdekében mely intézkedés megtétele 
volna a legsürgősebb s egyúttal a leghatásosabb is ?

Á később (3 éves koron túl) megsiketültekről vaió gondoskodás. 21



Támaszkodva arra az életbői vett tapasztalatunkra, hogy 
később megsiketülí embertársaink kivétel nélkül mindannyian orvos
hoz fordulnak segítségért, úgy vélem tehát, hogy az orvosok köré
ben kellene legelsőbben is ismertté tenni ezen felállítandó szak
intézmény célját és rendeltetését.

A biztos siker, érdekében felette kívánatos lenne tehát, ha a 
belügyminiszter úr őnagyméltósága — a vallás és közoktatásügyi 
miniszter úr Őexcellentiájának közbenjárására — rendeletben hivná 
fel a hatáskörébe tartozó orvosok figyelmét ezen felállítandó szak
intézmény létesülésére, nemkülönben pedig annak céljára és ren
deltetésére. Azzal a meghagyással hozatnék mindez az orvosok 
tudomására, hogy ha olyan beteg fordul hozzájuk, akinek pusz
tulófélben van a hallása, avagy azt már el is vesztette, azt azonnal 
utasítsák az illető jól felfogott jövője érdekében a neki megfelelő 
szakintézetbe,Jégyen az akár gyermek, akár felnőtt.

Úgy ezen eszmének, mint pedig általában a siketnémák okta
tásügyének propagálása érdekében már eleddig is igen értékes és 
hasznos munkálkodást fejtett ki Sarbó Artúr dr. egyetemi tanár úr, 
gyógypedagógiai képzőnk előadó tanára, aki az „Iskolaorvosok és 
egészségtan-tanárok kurzusa“ hallgatóinak figyelmét minden évben 
különöskép felhívja előadásai kapcsán arra, hogy amennyiben olyan 
gyermekkel fordulnának hozzájuk, aki elvesztette a hallását, avagy 
akinek pusztulófélben van a hallása, azt azonnal utasítsák siket- 
néma-intézetbe.

Mielőtt végleg befejezném soraimat, tisztázni óhajtom még 
azt a szintén fontos kérdést is, hogy a három éves koron túl meg- 
siketültek részére felállítandó szakintézmény együtt legyen-e a mai 
siketnéma-intézettel, avagy az attól teljesen különállóan szervez- 
tessék-e ?

E kérdésre igen rövidesen csak az a feleletem, hogy a többi 
között egy nagyon fontos érv azt tenné kívánatossá, ha ezen intéz
mény a mai siketnéma-intézettől lehetőleg teljesen különállóan szer- 
veztetnék. Ez a fontos érv pedig az, hogy ha ezen intézmény 
siketnéma-intézettel kapcsolatban nyerne megoldást, abban az eset
ben a legnagyobb jóakarattal sem tudnánk megakadályozni azt, 
hogy ezen intézmény növendékei el ne sajátítsák a siketnéma- 
intézet növendékeitől a jelbeszédet. Amitől pedig megóvni a később 
megsiketülteket — úgy hiszem — szintén nagyon fontos feladat.

A jó ügy érdekében írott ezen soraimat azzal az óhajtással 
végzem: vajha mennél előbb megvalósulna az az intézmény, amely 
hivatva lenne megmenteni a már egyszer beszélőt a megnémulástól!

22 Istenes Károly : A később megsiketültekről való gondoskodás.
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WALLIS.
A beszéd- vagy hangképzés. (Sonorum Formatio.)

Latin eredetiből fordította : Szabd Imre.

LANOERAK JÁNOS ARNOLD
leydeni könyvkiadó előszava.

Üdv a szíves olvasónak!
A különös dolgok iránt érdeklődő több férfiúnak, kivált a 

jeles Boerhaave tanárnak buzgó ösztönzésére ^határoztam, hogy 
Amman Konrád János orvostudor „Értekezés a beszédről“ című 
müvét, melyet süketek számára írt ugyan, de amely bizonyára 
másoknak is nagyon alkalmas és hasznos, újra kinyomtatom.

Amint ezen értekezést forgattam, mindjárt annak előszavában 
találtam a tudós Wallis Jánosnak és Ammannak egymással váltott 
leveleit. Wallis leveléből arról győződtem meg, hogy ő is írt egy 
értekezést majdnem ugyanazon dologról és pedig a hangoknak, 
t. i. a beszédhangoknak képzéséről nyelvészeti és természettudományi 
szempontból.

Kötelességemnek tartottam és hasznosnak is véltem ennél
fogva a tárgy rokonsága miatt az ő értekezését szintén újból 
közrebocsájtani és Amman doktornak Surdus Loquens-e, vagyis a 
beszédről szóló tanulmánya előtt közölni, hogy így az olvasóközön
ség kívánalmait minél inkább kielégítsem.

Sokáig hiába kutattam utána ezen a környéken, míg végre 
a tudós de Bois Gottfried orvos és bölcsészdoktor révén hozzá
jutottam. Most tehát ezt a munkát, mely 1653-ban jelent meg elő
ször, miután maga a szerző szorgosan átnézte, sokkal bővebben 
bocsájtom a szíves olvasó elé.

Mi adott okot és alkalmat, hogy Wallis e tárgyról írjon, és 
hogy mit tartalmaz ezen tanulmány, megtudhatjuk saját szavaiból, 
melyeket Angol Nyelvtanának Előszavából jónak láttam a követ
kezőkben idézni:

„Erről a dologról azonban valamivel bővebben és külön 
fejezetben előrebocsájtva óhajtok inkább tárgyalni, mint azt 
Nyelvtanom rendszerébe besorozni; egyrészt azért, mert semmi
vel sem vonatkozik jobban az angol nyelvre, mint bármelyik 
másikra; másrészt pedig azért is, mert egészen új, legalább 
tudtommal előttem senki sem próbálta; mert bár egyik-másik 
betű (hang) képzésének magyarázata némelyeknél elszórtan meg
található, nincs tudomásom arról, hogy valaki (előttem) az emberi
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beszédet teljes egészében összefoglalva és rendszeresen íái- 
gyalta volna.

Midőn ehhez fogok, ne csudálkozzék az olvasó, hogy a 
betűket mások rendszerétől eltérő, új módon kísérlem meg 
beosztani.

Miután pedig a hangok képzését, amit itt közlök (először 
megjelent 1653-ban), alaposabban tanulmányoztam, nemcsak 
honfitársaim közül tanítottam meg némelyeket egyik-másik betű
nek hangját tisztán és könnyen kiejteni, amit nehézkesen vagy 
hebegve ejtettek ki; hanem több külföldit is hamar megtanítot
tam egynémely hangot könnyen és minden nehézség nélkül 
kimondani, amelyekről panaszkodtak, hogy nagyon nehéz, vagy 
(legalább nekik) lehetetlen. Csak azt mutattam meg, milyen hely
zetbe kell hozni a beszédszerveket a hangok kiejtésénél, vagy 
hogyan kell megjavítani a nehézkességet, akár szervi hibából, 
akár rossz szokásból eredt legyen az. Sőt megtanítottam két 
(süketsége miatt) egészen némát beszélni és bármely szót, akár 
a mi nyelvünkön, akár azokat, melyeket a külföldiek, mint leg
nehezebbeket hoztak elő, tisztán kiejteni; továbbá (ami talán 
nem is tartozik ide) gondolataikat szavakkal kifejezni vagy írásba 
foglalni, valamint mások írását elolvasni és megérteni. Nem is 
kételkedem, hogy ugyanezt véghezviszem bárkivel, akármennyire 
süket az illető, csak ép esze legyen és beszédszervei ne legye
nek elromolva, vagy hibásan alakulva“.

A többit, hogy soká ne tartóztassam a szíves olvasót, e köny
vecskék olvasása közben lehet megtudni.

Ha látom, hogy munkámat és fáradságomat jórészt szívesen 
fogadják, tudván, hogy mindenkitől azt nem várhatom (az ég sem 
tetszik mindenkinek, akár esős, ükár derült), ösztönzésül fog nekem 
szolgálni, hogy más hasonló műveket is újranyomtassak.

Búcsúzásul kérem az olvasó jóindulatát.

Tanulmány a beszédről
vagy az összes betűk képzéséről és azok igazi hangzásáról.

I. SZAKASZ.
A beszéd általában és annak tulajdonságai.

Hogy a szavak összefoglalása mondatokat, a szótagok össze
foglalása szavakat, a betűk összefoglalása szótagokat alkot; hogy 
továbbá a mondatokat szavakra, a szavakat szótagokra, a szótago-
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kát betűkre bonthatjuk, szükségtelen magyaráznom, annyira isme
retes dolog.

Minthogy pedig a betűknél véget ér a felosztás, vagyis a Betű. 
szavak felbontása, mint tovább fel nem bontható végső elemek
nél (miért is görögül crro^síx), a betűt össze nem tett, alkotóré
szekre föl nem bontható, vagyis egyszerű beszédhangnak kell nevez
nünk. Többnyire saját jegye is van.

Ha valaki nem magát ezt az egyszerű hangot, hanem az egyszerű hang
nak szemléltető jegyét akarja betűnek nevezni, miattam tegyen belátása szerint, 
e tekintetben nincs semmi kifogásom. Tudom u. i., hogy a görög Ypá.y.y.x az 
írástól (ypáipw), a latin litera vagy a rajzolástól (lineare, mint Scaliger 
mondja), vagy inkább (mint maga a linea is) a kenéstől, festéstől (linere) 
ered; úgy hogy mindakét szó egyet jelent, azt, hogy a hártyalapra valami 
írva, vagy festve van.

Nem is látom be annak értelmét, hogy a littera szót miért írjuk két 
/-vet, hacsak a versmérték nem követeli, hogy az első szótag (mely természe
ténél fogva rövid) meghosszabbíttassék, mint relligio, relliquiae és más 
hasonlók.

Találkozhatunk elvétve olyan jeggyel is, amely nem egészen egyszerű, 
hanem kettőből, vagy többől összetett és ugyanannyira föl is bontható hangot 
jelöl; ezt a jegyet azonban nem annyira betűnek, mint inkább néhány betű 
rövidítésének, vagy egybevonásának nevezhetjük; mert valójában annyi betűt 
tartalmaz, amennyi az egyszeiű hangok száma, melyekből annak értéke össze 
van vonva. Közismert példák a latin &, x, görög <p, c, héber Jf' és sok
egyéb ; össze vannak u. i. vonva et, cs, v,c, %g, D© jegyekből.

Ellenben az egyszerű hang, habár esetleg több jeggyel írjuk,, egy betű
nek tekintendő. így pl. th, ph, nem kevésbbé, mint 0-, ®, / .  egyszerű betűk.

A betűk (hangok) kiejtésére, valamint az egész beszéd vég- Beszédszer- 
hezvitplére szolgáló főbb eszközök a tüdő és gége a vele kap- vek és hasz- 
csolatos gégecsővel, továbbá a nyelv, orr, ajkak és a száj külön- nálatuk- 
böző részei.

A tüdőből a gégecsőn keresztül fúvódik ki a lehelet, vagyis 
a belélekzett levegő; ami a szónak, vagyis beszédnek mintegy 
anyagát szolgáltatja. Mert ennek különböző súrlódásából szárma
zik a hangok különfélesége, mind súlyukat, mind tagolásukat tekintve.

Ez a különféleség azonban nem magától a tüdőtől, hanem Erősésgyön- 
máshonnan ered, amiről alább lesz' szó. Mert a tüdőtől nem szár- ge hangok. 
mazik a hangoknak más változata, mint csupán az, hogy nagyobb, 
vagy kisebb erővel löki ki a levegőt, mitől az (egyebekben vál
tozatlan) hang többé vagy kevésbbé erős és hangos lesz. A tüdő 
u. i. azt a szolgálatol teljesíti a beszédben, amit a fúvóhangszerek
nél a fújtató.

A hangok különbözősége, ami azok mélységét vagy magas- Mély és ma- 
ságát illeti, részben a gégecsőből ered; mert a gégecső, mintád hangok.



Susogás és 
hangos be

széd.

Rekedtség.

Hangképzés.

Magánhang
zók és más
salhangzók.

Magánhang
zók felosztá
sa és száma.

valami síp, ha hosszú és szűk, élesebb hangot hoz létre; ha 
rövid és tág, mélyebbet. (Innen származik, legalább részben, a 
hangkülönbség több ember beszédjében, vagy ugyanazon ember
nél különböző korban.) Főképpen azonban a gégétől, vagy ádám
csutkától függ a hangok mélysége és magassága. Mert aszerint, 
amint a gégerés jobban vagy kevésbbé nyílik ki, a szónak hangja 
mélyebb vagy magasabb lesz. Ez a beszédszerv a székhelye tehát 
minden zenei (hanglejtésbeli) változatnak.

Ugyanezen helyen keresendő a lágy susogás és hangos 
beszéd különbségének oka is. Mert ha beszéd közben a gégecső 
és gége rezgése (a feszültség miatt) zöngét ad, keletkezik a han
gos beszéd; ha pedig nem, susogás jön létre (angolul Whispering), 
t. i. a tágabb és kevésbbé feszült gégecsőből.

Nem minden betű (hang) alkalmas azonban ezen különbség kifejezé
sére, hanem csupán azok, melyeket alább magánhangzóknak, félhangzóknak 
és félnémáknak nevezünk (valamint azok, melyek a félnémákból származnak;. 
Mert amelyek egészen némák, p, t, c (vagy k) és ezeknek hehezettjei ezen 
rezgés létrehozására sohasem képesek, és hangjuk akár hangos beszédben, 
akár susogásban, nem különbözik egymástól.

I Ugyancsak e helyütt keletkezik a rekedtség, a hurutnak gya
kori következménye, mely a gége és gégecső említett rezgését 
akadályozza.

A beszédhangok kialakulása, vagyis a különböző betűk kép
zése akkor kezdődik, amikor a lehelet a gégét elhagyja és ezt a 
műveletet majdnem egészen az orr, száj, nyelv és ajkak vrszik 
véghez.
■ A betűket (hangokat) pedig részint magánhangzóknak, részint 
mássalhangzóknak szoktuk nevezni.

' t

II. SZAKASZ.

Magánhangzók.

• A magánhangzók száma a különböző nyelvekben (legalább 
jegyek tekintetében) nem egészen ugyanaz. Majdnem mindenki 
egyetért azonban abban, hogy beszéd közben több magánhang
zónak hangját halljuk, mint ahány jegyet használunk általában 
azoknak kifejezésére. Véleményem szerint valamennyi három cso
portba osztandó: torokhangok (gutturales), ínyhangok (palatinae) 
és ajakhangok (labiales); aszerint, amint a torokban, szájpadláson 
vagy az ajkakon képződnek.

Ennek megfelel az arab nyelvben ugyanannyi magánhangzó : fatha  
kezra >, damma melyek az említett helyeken képződnek; valamint e három 
betű a héberben : ) i K, melyeket az olvasás alapjegyeinek (matres lectionis)

26 Szabó Imre
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neveznek és azt mondják, hogy hajdan, a magánhangzó-pontozás föltalálása 
előtt valamennyi magánhangzót képviselték.

Ha azonban (amint kell is) azt kutatjuk, hogy hány magán
hangzó hallatszik manapság, azt kell mondanunk, hogy a magán
hangzók száma kilenc; három a torokban, három a szájpadláson 
és ugyanannyi az ajkakon képződik, t. i. a szájnak háromféle 
nyílása szerint az egyes helyeken, amint nagy, közép vagy kicsiny 
a nyílás.

A torokhangok a torok felső részén képződnek, vagyis a Torokhan- 
nyelv és szájpadlás hátulján, a levegő gyönge összeszorításával. gok.

És pedig ha nagy nyíláson, vagyis, mint mondani szokták, Nyílt a, o. 
tele torokkal jön ki a lehelet, képződik a német a vagy az angol nyílt o.

De nem csupán a németek, hanem a franciák és sok más nemzet is, 
legtöbbnyire ugyanazon hangon ejtik a betűjüket. Az angolok ezt a hangot, 
ha rövid, rövid o-val; ha pedig hosszú, legtöbbnyire au-\al vagy air-val, rit
kábban d-val fejezik ki. Mert e szavakban: fali, fo lly; hall, haul, holly; 
cáll, collar; laws, losse; cause, cost; aw’d, odd; saw’d, sód és más hason
lókban, az első szótagbau a magánhangzónak teljesen azonos hangja hallat
szik, legföljebb azon különbséggel, hogy egyikben hosszú, másikban rövid.
Innen vpn, hogy a héber a hosszú kátnec és rövid kámec vagyis kámec khatuf 
(azaz nálunk nyilt a és rövid o) számára ugyanazon jegyet használja. Mert 
náluk b s  és ^3  vagy -i?3 nem különböznek jobban egymástól, mint nálunk

T : T T

cáll és coll.
Ugyanazon helyen, de a szájnak közép nyílásával képződik Nőnemű e. 

a francia nőnemű, azaz tompahangú e. Nem különbözik ennek 
képzése a megelőző nyilt a képzésétől, csupán abban, hogy a 
torok jobban összehúzódik; de mégis kevésbbé, mint a következő 
magánhangzó képzésénél.

Ezt a hangot az angolok alig ismerik, csak midőn a rövid e magán
hangzó r betű előtt áll közvetlenül; (ezt is nem azért, mintha így kellene, 
hanem mert másképp alig lehet kényelmesen kiejteni; ha azonban megerőlte
tés nélkül történhetik, szabad itt is élénk, azaz hímnemű hangon kimondani;) 
mint vertue, erény; liberal, bőkezű ; liberty, szabadság stb.

Ugyanott, de a szájnak még kisebb nyílásával hangzik a Tompa o, u. 
tompa o vagy u. Nem különbözik a francia nőnemű e-től, csupán 
abban, hogy a száj kisebb nyílásánál fogva az ajkak közelebb jut
nak egymáshoz.

Majdnem ugyanazon hangot ejtik a franciák a serviteur, sacríficateur stb. 
szavak utolsó szótagjában. Az angolok többnyire rövid u-val fejezik ki, mint 
tűm, fordit; bum, éget; dűli, rest; cut, vág stb. Némelykor az o-1 és ou-t 
hanyagul ejtve ugyanazon hangot használják, mint pl. cóme, jön ; sómé, valaki; 
dóne, tett, végzett; company, társaság; country, vidék; couple, pár; cóvet, 
kíván ; lóve, szeret és más egyebekben, amiket azonban helyesen más hangon 
kell kiejteni. A walesi bretonok mindenütt y-nal írják, csakhogy ezt a betűt az 
utolsó szótagban többnyire í-nek ejtik.
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ínyhangok. Az ínyhangok a szájpadláson képződnek, és pedig a levegő 
gyönge összeszorításával a szájpadlás és a nyelv középső része 
közt; midőn t. i. a nyelv közepének fölemelkedése folytán a száj
padlás ürege kisebbé lesz, mint a torokhangok kiejtésénél. Ezek
nél is három fokozatot különböztetünk meg, amint a szájüreg 
többé vagy kevésbbé szűkül össze.

Ez a különbség kétféle módon jöhet létre ; vagy a torok összehúzásá
val, míg a nyelv ugyanazon helyzetben marad; vagy a torok marad ugyan
azon helyzetben, a nyelv közepét pedig magasabbra és a szájpadlás elülső 
része felé emeljük. Bármelyik módon történik, vagy ha mindkét módon is egy
szerre, az mindegy.

Gyönge a. Nagy nyílásnál képződik az angol a, vagyis a gyönge a. Ezt 
halljuk a következő szavakban: bat, denevér; bate, viszálykodás; 
pal, püspökpalást; pale, halvány; Sam, Sámuel (rövidítve); same, 
ugyanaz; lamb, bárány; lame, sánta; dam, anya(állat); dame, 
úrnő; bar, emelőrúd; bare, meztelen ; bán, kiátkoz ; bane, vesze
delem stb.

Ezen hang a német vastag vagy nyílt n-tól abban különbözik, hogy az 
angol a nyelv közepét fölemeli, és így a levegőt a szájpadláshoz szorítja; 
míg y. német a nyelv közepét lenyomja, ennélfogva a levegőt a torokban szo
rítja össze. A franciák majdnem ugyanazon hangot ejtik, midőn egyazon szó
tagban m vagy n előtt e á ll; mint entendement stb. A walesi bretonok e han
gon szokták ejteni ö-jukat.

Hímnemű e. Ugyancsak ott, de a száj közép nyílásával képződik a francia 
hímnemü e, mint ahogy az angolok, olaszok, spanyolok és más 
népek ezt a betűt kiejteni szokták: élénk és éles hangon. Ez 
ugyanis középső hang a megelőző magánhangzó és a közt, mely 
rögtön következik.

Ezt a hangot az angol nem csupán ¿-vei, hanem (ahol hosszú) nem 
ritkán «z-val és néha «'-vei is fejezi ki. Pl. the, a, az (névelő); there, ott; 
these, ezek; sell, elad; seal, pecsét; teli, hírülad, megszámlál; teái, kis 
tölgyfa ; steal, lop ; set, megállít; seat, szék; best, legjobb ; beast, vadállat ; 
red, vörös; read, hagyományoz; receiue, befogad; decelve, megcsal stb. 
Ámbár igazában azokat a szavakat, melyek m-Val vannak írva, helyesebben 
ejtenők ki, ha a hosszú e hangja mellé az angol a hangját is csatoljuk (igen 
röviden ejtve), mint ahogy hajdan minden valószínűség szerint ejtették és 
némely helyen, különösen északon, ma is ejtik. Amelyeket pedig «-vei írunk, 
szintén helyesebben ejthetjük ki, ha mindakét betűnek hangját összekapcsoljuk.

Gyöngéi, ee, Ugyancsak ott, de a szájnak még kisebb nyílásával képződik 
a gyönge i, mely a francia, spanyol, olasz és sok más nyelvben 
használatos.

Ezt a hangot az angolok, ha rövid, rövid /-vei fejezik k i; ha pedig 
hosszú, legtöbbnyire «-vei írják, nem ritkán azonban /¿-vei, sőt ea-val is. 
Mint sit, ül; see’t, lá tom ;///, alkalmas; feet, lábak; fitt, betölt; feel, tapint; 
fiéld , szántóföld; stílt, mindig, nyugodt; Steel, acél; ill, rossz; eel, angolna;
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in, bán, ben; lnne, kórház; sin, vétek; seen, látott; friend  barát.; fiend, 
ellenség; near, közel; dear, kedves; hear, hall stb. Bár tényleg azok közül, 
melyeket ea-val írunk, némelyeket (és pedig helyesebben! ««-vei is írnak, 
másokat inkább hímnemű «-vei ejtenek, hozzácsatolva (ha úgy tetszik) a gyönge 
a igen gyorsan ejtett hangját is. A walesi bretonok ezt a hangot nem csupán 
í'-vel és (az utolsó szótagban) y-nal, hanem w-val is Írják és ezt a betűt min
dig ezen a hangon ejtik, úgy hogy az au, eu diphthongust egészen ai, «r-nek 
hangoztatj ák.

Az ajakhangok magukon a (kerek alakban elhelyezkedett) Ajakhangok 
ajkakon keletkeznek, a kiáramló levegőnek csekély összeszorításá- 
val ugyanott. Ezeknél is három fokozat, vagyis háromféle különb
ség van.

Az ajkak nagy nyílásánál képződik a kerek o, amely hangon Kerek o. 
általában ejtik a görög w-t.

E hangon ejtik többnyire a franciák az ő aa-jukat. Az angolok majdnem 
mindig így mondják ki a hosszú o-1 vagy az oa-i is (mert ebben az a manap
ság szinte elenyészik, amiről itt ugyanazt kell tartanunk, mint följebb az ea-ról).
Pl. one, egy; nőne, senki; whole, egész; hole, nyílás ; coal, szén ; boát, csó
nak ; oat, zab; those, azok; chose, választottam stb. De ha az o rövid, leg- 
többnyire nyilt o-val, (melyről föntebb,) ritkábban kerek o-val ejtik.

Ugyancsak az ajkakon közép nyílás mellett képződik a német Vastagu,oo. 
vastag u, amely hangot a spanyol, olasz és sok más nép is használ.

A franciák o«-vaI, a walesi bretonok w-vel, az angolok többnyire oo-val 
(ritkábban h-val vagy ou-val) fejezik ki; pl foot, láb; shoot, lő; fa li, tele; 
fool, ostoba; puli, ráz; pool, halastó; good, jó; stood, állottam; wood, fa; 
woo’d, megkértem; mood, mód; mourti, siránkozik: course, futás; source, 
forrás; could, bírnék; would, akarnék; should, nekem kellene stb. De doe, 
teszek; goe, megyek és ezekhez hasonlókat helyesebben mondjuk kerek o-val, 
mint vastag (kemény) u-val.

Ugyancsak ott, de még kisebb  nyílással képződik a gyönge u, Gyönge u. 
mely úgy az angoloknál, mint a franciáknál mindennapi.

E hangon ejtik az angolok mindenütt hosszú a-jukat (néha az eu-1,
«iv-et is, melyeket azonban helyesebben mondanak ki a himnemű e hangjának 
megtartásával). Pl. muse, múzsa; tune, hangváltozat; lute, lan t; dure, soká 
tart; mute, néma; new, új; brew, kever, sört főz; knew, ismer; view, néz; 
lieu, helyettes stb. Ezt a hangot az idegenek körülbelül úgy sajátíthatják el, 
ha iu diphthongust iparkodnak mondani, t. i. az u vagy w elé gyönge /-1 téve 
(mint a spanyol ciudad, állam). De azért nem egészen ugyanaz a hang, habár 
ahhoz legközelebb áll; mert az iu összetett hang, mig az angol és francia u 
egyszerű hang. A walesi bretonok majdnem ugyanezen hangot általában iw, 
yw, aw-val írják, mint lliw, szín ; llyw, kormánylapát; Duw, Isten és szám
talan más.

Ezt a kilenc magánhangzót ismerem el; nem is tudok többet- 
(Mert az angol vastag i, azt hiszem, nem egyszerű hang; amiről 
később lesz szó.)

Nem tagadom azonban, hogy a magánhangzók bármelyik székhelyén,

I
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ahol állításom szerint a nyílásnak csak három fokozata lehetséges, valahol vagy 
mostanában, vagy legalább a későbbi századokban valamikor talán többet is 
fedeznek fö l; tehát hogy lehetséges bizonyos közbeeső hangokat kiejteni 
(aminő talán a francia semleges e, az á és é ínyhangok között); mert a nyílás 
mérete, mint folytonos mennyiség, végtelenig osztható. És mint ahogy a szelek 
osztályozásánál valamikor négyet, azután tizenkettőt, végre harminckettőt szám
láltak ; éppúgy lehetséges, hogy míg az araboknak és talán a régi hébereknek 
csupán három magánhangzójuk volt (t. i. mindegyik székhelyen egy), ma 
azonban mindegyik székhelyen legalább hármat világosan megkülönböztet
hetünk; nem lehetséges-e, hogy utódaink még ezek közé is közbeesőket 
helyezzenek, ahány csak tetszik ?

Ezeket a magánhangzókat pedig valamennyit lehet úgy hosz- 
szabbítani, mint rövidíteni (innen származik a hosszú és rövid 
szótagok különbsége); bár némelyek ritkán lesznek hosszúak (mint 
a tompa u és a nőnemű é ); mások ritkán rövidek (mint a kerek 
o és a gyönge u, legalább nálunk). Sőt még a mássalhangzókat 
is lehet nyújtani (különösen azokat, melyek a magánhangzók ter
mészetéhez közelebb állnak) kivéve a p, t, k-1 (vagy kemény c-t), 
melyek egészen némák és magukban egyáltalában nem hangza
nak, hanem csupán (vagy az előttük álló, vagy az utánuk követ
kező) hangot módosítják. (Folyt, kóv.)

Értekezlet a „Magyar Gyógypedagógia“ ügyeinek
előkészítésére.

A „Magyar Gyógypedagógia“ első éves fennállása után 1909. 
december 19-én tartotta meg beszámoló gyűlését. A kartársak 
élénken részt vettek ezen a gyűlésen, amely annak is tanúságául 
szolgál, hogy közös célok elérésére az egész gyógypedagógiai 
testület, mint egy szilárd összetartozó, erős szervezet működik, 
dacára, hogy hivatalos szervezettel nem bír. A kartársak újból 
megnyilatkozott egyhangú bizalmából még egy másik tanulság is 
levonható, az t. i., hogy a csendes, de méltóságos és önérzetes 
munkát megbecsülik s nem várják azt, hogy minden kívánság 
azonnal teljesedésbe menjen. A lap rövid fennállása alatt meg
mutatta, hogy kitűzött célját sohasem téveszti szem elől, mellék- 
szempontokat nem követ, hanem még hallgatásával is az összesség 
érdekeit szolgálja. A jövőben is az összesség érdekének előmoz
dítása lesz a feladata s ehhez a kartársak őszinte és nagybecsű 
támogatása elengedhetlen követelmény.
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A gyűlés lefolyása mindvégig érdekes volt, az alább közölt 
jegyzőkönyv ennek hű képét nyújtja.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1909. december hó 19-én, a siket

némák budapesti állami intézetében a „Magyar Gyógypedagógia“ 
havi folyóirat 1910. évi ügyeinek előkészítésére egybegyűlt gyógy
pedagógiai tanárok értekezletéről.

Jelen vannak: Berkes János, Klis Lajos, Herodek Károly, 
Éltes Mátyás, Ákos István, Perné Valéria, Vörös József, Káplán 
Gyula, Medgyesi János, Kelemen Ignác, Skultéty Lajos, Lázár Pál, 
Michels Fülöp, Frey József, dr. Bihary Károly, Schreiner Ferenc, 
Iván József, Puha László, Istenes Károly, Wellinger Mihály, Hoch
rein Lajos, Simon József, Szabó Károly, Karnay Árpád, Halenko- 
vics Fanni, Tóth Zoltán és Fürj Pál.

1. Jelenlévők elnökül Berkes Jánost választják meg, ki meleg 
üdvözlő szavakkal megnyitja az értekezletet s a jegyzőkönyv veze
tésére Tóth Zoitánt és Fürj Pált kéri fel. — Tudomásul szolgál.

2. Elnöklő, mint a „Magyar Gyógypedagógia“ felelős szer
kesztője részletesen beszámol a folyóirat 1909. évi működéséről, 
mit a jelenlévők helyeslőleg tudomásul vesznek.

3. Éltes Mátyás a lap anyagi viszonyairól nyújt tájékoztatást.
:— Tudomásul szolgál.

4. Káplán Gyula előterjeszti a szerkesztő-bizottság által fel
kért számvizsgáló bizottság jelentését.

Jelentés.
Alulírottak a „M. Gy.“ szerkesztőségének felkérésére 1909. 

évi december hó 16-án megjelentünk a lap kiadóhivatalában s az 
Éltes Mátyás igazgató úr által vezetett számadásokat tételről-tételre 
megvizsgáltuk.

A bevételek rovatának végösszegén 1477 kor. 91 fillért, 
összes kiadásul pedig 1423 kor. 24 fillért találtunk; maradványul 
tehát 54 kor. 67 fillér mutatkozott, mely összeg december 15-iki 
betéttel a Pesti hazai első tkp. Baross-téri fiókpénztárában 48.398. 
számú betéti könyvre van elhelyezve.

Hirlapbéiyegekben 17 kor. 46 fillér értéket találtunk. A fen- 
maradt lapok száma 29 teljes példány és néhány egyes szám. 
Előfizetési hátralék 102 kor. 50 fillér.

Mindezek alapján javasolni bátorkodunk, hogy Éltes Mátyás



igazgató úrnak a felmentvényt megadni szíveskedjenek. Nagy 
fáradságáért és sok munkájáért pedig valamennyiünk hálás köszö
netének kifejezését kell indítványoznunk.

Budapesten, 1909. dec. 16-án.
Fürj Pál. Káplán Gyula.

Kirschenheuter Ferenc. Istenes Károly.
A jelentés tudomásul szolgál s a jegyzőkönyvhöz csatoltatik.
5. Jelenlévők közül különböző irányban felszólalnak Med- 

gyesi János, Istenes Károly, Skultéty Lajos, Fürj Pál, Simon József, 
Szabó Károly, Ákos István, Éltes Mátyás és Kelemen Ignác, melyek 
alapján az egybegyűltek a következőket határozzák:

a) a szerkesztőknek és a kiadóhivatal vezetőjének az egy évi 
önzetlen és sok fáradsággal járó munkálkodásért hálás köszöne- 
tüket fejezik ki s utóbbinak a felmentvényt megadják ;

b) egy évi időtartamra felelős szerkesztőül Berkes Jánost, 
szerkesztőkul Klis Lajost, Herodek Károlyt és Ákos Istvánt, a 
kiadóhivatal vezetőjéül pedig Éltes Mátyást ismételten megvá
lasztják ;

c) a következő évi számadások ellenőrzésére és megvizsgá
lására Kirschenheuter Ferencet, Istenes Károlyt, Káplán Gyulát és 
Fürj Pált kérik fel;

cl) felkérik a megválasztottakat, hogy a lap terjesztésére és 
anyagi viszonyainak megerősítésére minden lehetőt kövessenek el; 
s végül, hogy

e) a folyóirat révén a magyarországi gyógypedagógiai taná
roknak egy állandó és teljes szervezetét készítsék elő.

6. Berkes János újból megválasztott felelős szerkesztő a maga 
és társai nevében megköszöni a kartársak megnyilatkozott bizal
mát s kéri őket, hogy a folyóiratot továbbra is az eddigi meleg 
szeretettel támogassák minden irányban.

Több tárgy nem lévén, az értekezlet véget ért.
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K. m. f.
Berkes János,

elnök.
Jegyezte: 

Fürj Pál és 
Tóth Zoltán.

Hitelesítik : 
Simon József. 
Frey József.
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HAZAI HÍREK.
Előadói megbízatás. A vall. és közokt. minisztérium a gyógy

pedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának előadójául az 1910. évre 
újból Berkes János igazgatót nevezte ki.

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa 1909. évi december hó 29-én a következő tárgysoro
zattal tartott gyűlést:

1. A budapesti állami kisegítő-iskola tantestületének jegyző
könyve. A módosított tanterv.

2. A budapesti áll. kisegítő-iskola igazgatóságának a jegyző
könyv 1. pontjára vonatkozó külön felterjesztése.

3. Drégelyné-Kelemen Eszter tanítónőnek magán kisegítő
iskola engedélyezése iránti kérvénye.

4. Eötvös László kérvénye a X. fiz. osztályba való kineve
zése iránt.

5. A vakok budapesti int. ig.-nak a szervezeti szabályzat 
12. §-ának módosítása iránti felterjesztése.

6. A siketnémák debreceni intézete tantestületének jegyző
könyve.

7. A siketnémák debreceni int. ig.-nak a róm. kath. hitoktató 
vizsgálata iránti felterjesztése.

8. A kecskeméti kisegítő-iskola vezetőjének felterjesztése a 
helyettesítési díjak utalványozása iránt.

9. A szatmári kisegítő-iskola vezetőjének felterjesztése slöjd 
eszközök engedélyezése iránt.

10. A siketnémák kecskeméti intézete tantestületének jegyző
könyve.

11. A borosjenői intézet tantestületének jegyzőkönyve.
12. A kecskeméti siketnémák intézete tantestületének jegyző

könyve.
Karácsonyfa-ünnepélyek. A vakok budapesti orsz. intézete 

növendékei december hó 24-én d. u. 5 órakor tartották szokásos 
karácsonyfa-ünnepélyüket. Ez alkalommal az egyes növendékek 
szép beszédben köszöntötték a Megváltó születésének emléknap
ját. A beszédeket a nagy növendékek részéről előadott s igen 
szépen sikerült pásztorjáték követte, melynek befejeztével az igaz
gató a szeretet napjáról megemlékezve, kiosztotta a karácsonyi 
ajándékokat.

A szépen sikerült pásztorjátékot január 6-án nagyszámú 
közönség jelenlétében megismételték, mely alkalommal az intézeti 
kápolna javára gyűjtést is rendeztek.

A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézetben 1909. évi 
december hó 22-én tartatott meg a szokásos karácsonyfa-ünne
pély, amikor is a nagyszámban megjelent vendégek előtt az intézet 
növendékei jól sikerült pásztorjátékot adtak elő.

A siketnémák budapesti áll. intézetében dec. 22-én tartották 
meg a szokott fénnyel, a karácsonyfa-ünnepélyt. A közönség érdek
lődése oly nagy volt az ünnepély iránt, hogy a megjelentek csak
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felerészben juthattak be az ünnepély színhelyére, az intézeti vizs
gaterembe. A növendékek osztályonkint vonultak be a karácsonyfa 
megtekintésére és versikéket mondottak. Azután ugyanily csopor
tokban egy más terembe mentek, ahol gazdag ajándékot kaptak, 
Az intézettől küldött kérő levelekre, valamint a sajtó utján közzé
tett felhívásra ugyanis 518 K 68 f pénzadomány gyűlt össze e 
célra. Ezen felül annyi ruha-, cipő- és kalapféléket; könyvet; hó- 
és rajzeszközt; játékot; cukor-, sütemény- és gyümölcs félét aján
dékoztak a nemeslelkü emberek, hogy azokból az arra érdemes 
és reászorult növendékek mindegyikének jutott valamely kedves 
meglepetés. A pénzadományokból ruhafélékre kiadott: 9770 K; 
cipőre. 60 K; játékra: 54 20 K; könyvre; 12’30 K; gyümölcsre és 
édességekre: 84'4ö K; egyébre (bélyegre postára, vasutidíjakra 
villamos jegyekre) 68 81 K, összesen 377-47 K. (A megmaradó 
14121 K-nak az intézeti segélyalaphoz való csatolása ügyében, az 
intézet tanári testületé javaslatot tesz a m. kir. vall. és közoki, mi 
niszter úrhoz.) Az ajándékok alkalmas része a növendékek könyv
tárába, masresze a taneszközök köze tétetett, ismét más része pedig 
az intézet irodai céljaira használódik fel. Amidőn az intézet igaz
gatósága ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a jólelkű adakozók
nak, akik adományaikkal lchetóve tették, hogy a szeretet ünnepé
nek siketnéma növendékek is részeseivé lehettek, egyúttal jelzi, 
hogy minden adományról és annak felhasználásáról névszerint is 
részletezve, a tanítási év végén kiadandó értesítőben fog elszá
molni.

A siketnéni a növendékek kézügyességi oktatása. Lapunk 
múlt évi 6. számában „Háziipar és slöjdoktatás“ c. alatt fejtette 

- ki Mihalik Gyula a siketnémák kézügyességi oktatására vonatkozó 
nézetét, mely főleg oda irányult, hogy a siketnémák intézeteiben 
a kezügyességi oktatást a háziipari jellegű foglalkozások felé kell 
terelni. Azóta illetékes helyen többszörösen foglalkoztak a kérdés
sel. A vall. és közokt. minisztérium ez ügyben november hó végén 
rendeletet intézett az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságához, 
melyben többek között ezeket mondja: „A siketnémák kézügyes
ségi oktatását, mely jelenleg a fa-, agyag- és papírra terjed ki, 
oly irányba kívánom terelni, mely a háziipari volna hivatva szol
gálni és egyúttal az intézetből kilépő növendékek kenyérkeresetét 
biztosítani. E végből a siketnémák kézügyességí oktatása a buda
pesti és váci intézetekben oly szakférfiú által volna tanulmányo
zandó, aki eddigi tantervűnk figyelembe vételével szakszerű irá
nyítást adhatna, különös figyelemmel a sikelnémák e részbeni 
szolgáltatási képességeire, a keresletre és egyéb speciális viszo
nyaikra. Felkérem tehát a tek. Igazgatóságot, szíveskedjék ez ügy
ben konkrét javaslatot tenni“. '

Az ügy további fejleményeit figyelemmel fogjuk kisérni s 
az eseményekről olvasóinkat majd tájékoztatjuk.
, ,, A gyógypedagógiai intézetek magántanulóinak vizsgá
lati szabályzata. A „Hivatalos Közlöny“ 1910, évi 1. számé 
közli a vall. és közokt. minisztérium 1909. évi 142.230. sz. ren-
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deleiével kiadott ezen szabályzatot, melyre olvasóink figyelmét 
ezennel felhívjuk. Az új szabályzat az egységes szervezeti sza
bályzat 24. §-át hatályon kívül helyezte.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Válság a román királyné vakok intézetében. Bukarestből 

írják: A Vatra Luminousa nevű vakok intézete, amelyet Erzsébet 
román királyné alapított és amelynek érdekében buzgó tevékeny
séget fejteit ki, most súlyos válságba jutott, ami az intézet igaz
gatójának, Monske Rudolfnak a visszalépésében jutott kifejezésre. 
Monske, a királyné volt magántitkára túlságosan nagy, szinte fan
tasztikus terveket szőtt. Tavaly Bukarest közvetlen közelében rend
kívül nagy terjedelmű telkeket szerzett meg, amelyeken meg akarta 
alapítani a „vakok városát“. E terv megvalósításához azonban ren
geteg pénz kellett volna, amely nem állott rendelkezésre. Az inté
zet barátaitól kapott összegek korántsem voltak elegendők. Az 
építési költségek egy részének fedezésére Monske Németország
ban háromszázezer franknyi kölcsönt vett fel. De miután meg
kapta az első húszezer frankot, a hitelező úgy látta, hogy pénze 
nincs eléggé biztosítva, mire megtagadta a hátralevő összeg folyó
sítását. A királyné ezután megkérte Stirbey herceget az ügy tanul
mányozására. Sűrbey szakértők segítségével megállapította, hogy 
az építkezés befejezéséhez legalább félmillió frankra volna szükség. 
Ily körülmények között a királyné magához a királyhoz fordult 
tanácsért és segítségért. Monske igazgatót visszaléptették állásától, 
a király pedig magánpénztárából körülbelül 500.000 frankot adott 
az építkezés céljaira. A vakok intézetét átveszi az állam és egy 
előkelő orvos vezetése alá helyezi.

London mellett egy kórházban szerencsés műtéttel oly 
asszonynak adták vissza szemevilágát, ki születése óta, vagyis 36 
év óta vak volt. A 36 éves sötétségtől megváltott asszony egy 
látogatónak elmondta, hogy milyenek voltak első érzelmei és benyo
másai, mikor először pillantotta meg azokat a tárgyakat, melyeket 
eddig csak tapintással érzékelt. Bámulata s egyszersmind borzalma 
azoknál a tárgyaknál kezdődött, melyeket megtapintani sohasem 
nyilt alkalma. Egyszerre megváltozott előtte az egész világ képe. 
Ezer oly soha nem érzékelt forma, tárgy s lény merült fel előtte, 
melynek mibenlétéről s jelentőségéről azelőtt fogalma sem volt. 
Gyámoltalannak s elhagyatottnak érezte magát e még meg nem 
magyarázott új jelenségek tengerében, de a csodélkozás érzetéhez 
az aggodalomnak és félelemnek akkora érzése járult, hogy a látás
nak első óráit szinte elviselhetetlen kínná tette, míg végre a visz- 
szanyert szemevilág felett való boldog érzés minden más érzést 
elnyomott Minden szín közt a zöld tett reá legnagyobb benyo
mást, s e csoda láttára érzett szorongását még most sem tudja 
leküzdeni. Azok a tárgyak, amelyek céltját később megmagyaráz
ták neki, melyek ajakját leírták előtte, de melyeket megtapintani

3*
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sohasem nyílt alkalma, kimondhatatlan rémülettel töltötték el, midőn 
eső ízben megpillantotta őket. Lovat pl. azelőtt sohasem tapin- 

h'1? '  e?s? 'zJ®n ,látta ezt az állatot, egész testében remegni
Hnfáiní? bai-Ja, tU/! ,a’ hogy ló’ h°g> a kocsit húzta, mikor kirándulásokra vitték. Akkor meg éppen határtalan borzalom fogta el
mikor a ló rohanni kezdett, s bárhogy magyarázták is neki a dol
got, rémülete nem szűnt Ezek a kemény megpróbáltatások azon
ban nem sokajg tartottak, s az asszony most kimondhatatlanul 
boldognak érzi magat, mert mindazt láthatja, aminek formáját és 
lényeget azelőtt csak sejtette. 1

A ni~„ f téS|  ° í ta tás hygieniája. Irta: I. Kindelmann, Prága.
^ ^ r fúr Taubstummenbüdung« 1909. évfolyamának 23. szá- 

™ b.oL A helytelenül vezetett kiejtési oktatás úgy az oktató-, mint 
L n  F .  e,SZf.égét Í1IetÖleg 3 '^ g y u b b  veszélyt rejdi magá
im e l / * i z,-?,y hanSok képzésénél fokozottabb, amely hangok képzési munkájánál apró nyál részecskék kerülnek 
a közvetlenül belélegzendő levegőbe. Igen sok hang fejlesztésénél 
meg az is szinte elkerülhetetlen, hogy a növendék ajkairól ily 
nyalka részecskék egyenesen át ne vitessenek az oktató arcára 
ruhájára, kezeire, szájába és viszont. Hasznos munkát végez véle- 
™ "yL szermt eze? értekezés szerzője, midőn e körülményben 
r e k ^ ig y e S ^ ^ 23 ^  0601 SZOruió veszélyre felhívja a szakembe-

Rövid megfigyelés után könnyű meggyőződni arról hogy 
az egyes hangok képzését és a hangok javítását egész nyállá 
csata kíséri, mely mindkét fél egészségét kockáztathatja. A mos
dótál es torulkozo pedig csak kis mértékben enyhíti a bajt Ki
kezelt és' ö S c  S°zgáját,an'táS kÖZt>Cn mlndun'alan m'gmosssa arcál,
_ hal KmdAImannI ^Sy keskeny> elmés szerkezetű asztalkával segít 
iŰOb ] Í Z af talka közepén egy felhúzható, használat után pedig 
leereszthető rámaba foglalt üvegtábla erősíthető meg Ezen üveg^ 
táb|a v°|na Invahra, az oktató és növendék közé helyezve a kóM-
tT " .0fe n ffp 'T 11 ah mef SZÜíí‘etn,i- Az úgynevezett artikulátios asz- 
s  ? ffent. 'eirt mó,don kezelhető, mindkét lapjáról használható tük
röt is foglal magaban. A beszédszervek állásának összehasonlítá-
+-tra ahh' y SZGrkeZ?tLÍ tükör az értekező szerint pedig sokkal praktikusabb, mint a jelenleg használatos nagy álló tükör.

M.

VEGYES.
Lapunk jelen számával a második évfolyamát kezdi meg 

Ez alkalommal felkérjük lapunk barátait, ho<ry közleményeikkel 
minél sűrűbben keressenek fel bennünket. Mi szives készséggel 
nyújtunk teret mindenkinek, aki nézetét, az ügyünk javára szolgál
ható eszmeit, tárgyilagos alakban kifejezésre juttatni kívánja. De a
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szerkesztőség készséggel áll a kártársak rendelkezésére, ha tanácsra, 
vagy útbaigazításra szorulnak az őket vagy intézetüket közelebbről 
érdeklő ügyekben is. Azt akarjuk, hogy a kartársi szeretet minél 
erősebben fűzzön össze bennünket s bizalmukat remélhetőleg ki 
is érdemelhetjük.

Egyúttal kérjük lapunk alapítóit és előfizetőit, hogy járulékai
kat Éltes Mátyás igazgatónak, a kiadóhivatal vezetőjének Budapest, 
Vili., Mosonyi-utca 6. sz. mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

Felolvasás a vakokról és siketnémákról. Herodek Károly 
a vakok budapesti orsz. intézetének igazgatója a Gyermektanul
mányi Társaságban „A siketnéma és vak gyermek erkölcsi világa“ 
címen f. évi január hó 13-án az új városháza közgyűlési termében 
felolvasást tartott.

III. nemzetközi családi nevelésügyi kongresszus. Az
1910. évi augusztus hó folyamán Bruxellesben tartandó ezen kon
gresszus iránt hazánkban is élénk érdeklődés mutatkozik. Megala
kult nemcsak a kongresszus magyar bizottsága, melynek elnöke: 
Giesswein Sándor dr., titkára: Erődi Tihamér dr., hanem az egyes 
szakosztályok is megkezdték működésüket. A bennünket köze
lebbről érdeklő III. szakosztály, vagyis az anormalis gyermekek 
szakosztálya 1909. november hó 9-én tartotta első ülését a Szent- 
István társulat épülete kistermében. A szakosztály elnökéül Náray- 
Szabó Sándor dr., titkárául pedig Berkes János választatott meg. 
A központi intézőség a III. osztály tárgyaiul a következő tételeket 
tűzte ki:

1. Osztályozás. Statisztika.
2. Nevelési módszerek. Az anormalis gyermekek különleges 

intézetei szervezésének szükségessége fegyelmezhetetlen, testi hibá
ban szenvedő, epileptikus gyermekek részére.

3. Ilyen iskolák részére különleges tanszemélyzet nevelésé
nek szükségessége; az orvosi és pedagógiai együttműködés szük
ségessége.

4. Milyen mértékben és módon lehet a családdal együtt
működni az anormalisok nevelésében az iskolaköteles kor előtt, 
korion és után?

Magyar részről az első tételhez, az anormalis gyermekek 
magyarországi ügyének, illetve a magyar gyógypedagógiai okta
tásügynek rövid ismertetésével kapcsolatban Fürj Pál, a második 
tárgyhoz Karnay Árpád, a harmadikhoz Klis Lajos s a negyedik
hez Éltes Mátyás és Adler Simon szólották hozzá, illetve terjesz
tettek elő jelentéseket.

A kongresszusra vonatkozólag különben bővebb tájékoztatás 
nyerhető a magyarországi bizottság titkárságánál VII., Damjanich- 
utca 44. szám alatt.

A bécsi kereskedelmügyi minisztérium dombornyomású
könyvek részére az alábbi mérsékelt tarifát állapította meg: 50 
gr.-ig 3 fillér, 100 gr.-ig 5 fillér, 1000 gr.-ig 10 fillér, 2000.-ig 20 
fillér és 3000 gr.-ig 30 fillér. Megkönnyítette ezáltal a szegény 
vakoknak a dombornyomású könyvtárak könyveinek használatát.
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A gyógypedagógiai intézetek és növendékek
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Berkes János, szakt. előadó.
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A Braille-írás népszerűsítésére a vallás és közoktatásügy] 
minisztérium engedélye alapján Herodek Károly egy füzetet írt, 
mely a napokban hagyta el a sajtót. A füzetet minden érdeklődő
nek szívesen és díjmentesen megküldi a vakok budapesti orsz. 
intézetének igazgatósága (VÍI., István-út 95.).

Vakok munkáinak értékesítése. A m. kir. vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 1909. évi 109.594. számmal a vakok fog
lalkoztatóiban készült készítményeik értékesítésének elősegítése cél
jából valamennyi oktatásügyi hatósághoz a következő rendeletet 
intézte:

A vakok budapesti és vidéki foglalkoztatóiban ez idő szerint 
320 vak egyén foglalkozik kefe- és kosárkötéssel és harisnya készí
tésével.

Vak embertársaink kezük tisztességes munkájából való meg
élhetésének biztosítása céljából tehát készítményeik értékesítésének 
elősegítése, az igaz humanizmus egyik követelménye. Felhívom a 
hatóságot, hogy a hatósága alá tartozó intézetek részére a szük
séges kefe- és kosárárúkat (internatusokban pedig a harisnyaárú
kat is) a vakokat gyámolító orsz. egyesülettől (Budapest, VII., 
Hungária-körút lő. sz.) szerezze be és általában a vakoknak 
kenyérkeresetét a saját hatáskörében lehetőleg segítse elő.

A felmenő osztályrendszer mellett. A vallás és közokt. 
minisztérium egy legutóbb előfordult esetből kifolyólag utasította 
az országos szaktanácsot, hogy a tanerők áthelyezésénél, illetve 
beosztásánál azon elvi megállapodásnak, mely szerint legalább az 
alsó fokon a tanerők ne változzanak, az eddiginél is nagyobb 
érvényt szerezni igyekezzék.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ ala
pító-, illetve előfizetési díját beküldötték: Berinza István Budapest 5, 
Vakok intézete Budapest 10, Vakok intézete Kolozsvár 10, Schan- 
nen Péter Kolozsvár 5, Áll. kisegítőiskola Budapest 10, Éltes 
Mátyás Budapest 10, Siketnémák intézete Pozsony 20, Gyógy
pedagógiai áll. intézet Borosjenő 10, Schreiner Miklós Temes
vár 10, Jávor Gyula Debrecen 5, Siketnémák intézete Temesvár 10, 
Dekány Károly Kecskemét 10, Ideges gyermekek áll. intézete 10, 
Ákos István 10 K.

Budapest, 1910. január 10.
A kiadóhivatal nevében: 
Éltes Mátyás, pénztáros 

VIII., Mosonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
K. P, Szeged. A szives figyelmet köszönjük; amint tetszik látni, már is 

felhasználtuk.
Többeknek. Az új év alkalmából kifejezett szives jókivánataikat viszo

nozva, szives figyelmükért ez úton mond hálás köszönetét a szerkesztőség.

Bichler t. iiyomása, Budapest, III., Lajos-utca 91. szám.


