
Rangsorunkról.
A „Hivatalos Közlöny“ 1910. február elsején megjelent szá

mának mellékleteként adta ki a vallás és közoktatásügyi ministerium 
az ügykörébe tartozó állami tisztviselőknek 1909. évi december 
hó 31-én lezárt rangsorát. Ennek a rangsornak a gyógypedagógiai 
intézetekre vonatkozó fejezete legközelebbről érdekel bennünket s 
azért azt itt szóvá is tesszük. Annál is inkább szükségesnek tartjuk 
legújabb rangsorunkkal e helyen foglalkozni, mert azon az előző 
évivel szemben — különösen a IX. fizetési osztálynál — több 
változást vettünk észre.

Maga a rangsor minden kartársunk számára hozzáférhető az 
eredeti közlésben, s azért szükségtelennek tartjuk azt szószerínt 
közzétenni, vagy éppen bővebben ismertetni. E sorok megírásával 
azt tüztük ki inkább célunkul, hogy megismertessük olvasóinkkal 
általában azokat a szabályokat, amelyek szerint az állami tisztviselők 
rangsorait megállapítani kell, s hogy kutassuk, miképen jutottak 
ezek a szabályok érvényre legújabb rangsorunk megállapításánál.

A pénzügyminisztérium által kiadott „Szolgálati szabályok 
gyűjteménye“ című könyvben találjuk meg azokat a §-okat, amelyek 
a rangsor összeállítását szabályozzák. Általában irányadó, hogy 
ugyanazon létszámban a rangsort a legfelsőbb elhatározásnak, 
illetve a kinevezési okirat keltének napja határozza meg. (1893 : IV. 
t.-c. 4. §-a.) Aki tehát csak egy nappal is korábban nyeri kineve
zését, az az utána következőket okvetlenül megelőzi.

„Azok között, akik ugyanegy napon neveztettek ki, ha már 
előbb is állami szolgálatban voltak s egy létszámból neveztetnek 
ki, a kinevezés előtt közvetlenül elfoglalt rangsor; ha pedig külön
böző létszámokból neveztetnek ki, első sorban a kinevezés előtt 
közvetlenül elfoglalt fizetési osztály; egyenlő fizetési osztály eseté
ben az ugyanazon fizetési osztályban eltöltött szolgálati idő és 
egyenlő, a nyugdíjba beszámítható hosszabb szolgálati idő; ennek 
is egyenlő volta esetében pedig a kinevezés sorrendje adja meg 
az elsőséget. Ha olyanok neveztetnek ki, akik a kinevezést köz
vetlenül megelőzőleg államszolgálatban nem voltak, a kinevezés 
sorrendje állapítja meg a rangsort, míg ha már előbb is állam
szolgálatban állók s a kinevezést közvetlenül megelőzőleg állami 
szolgálatban nem álló egyének együtt neveztetnek ki egy és ugyan
azon a napon, a már államszolgálatban állók az utóbbiakat meg
előzik. (1893: IV. t.-c. 4. §-a.)“

A szolgálati szabályok 218. §-a szerint „az ideiglenes minő-
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ségü tisztviselők rangban a végleges minőségben kinevezettek 
után állanak és maguk között külön állományt képeznek, melyben 
rangjukat, ideiglenes minőségben történt kineveztetésük szerint 
foglalják el.“

Ezek a szószerint vett idézetek teljes magyarázatát adják 
annak, hogy új rangsorunk miért különbözik lényegesen az előző 
évitől. Az 1908. évi december hó 31-én lezárt rangsornak ugyanis, 
különösen a IX. fizetési osztálynál sok olyan tévedése volt, amelyek 
egyesek érdekeit nem vették figyelembe, de a szabályzat rendel
kezéseivel is ellenkeztek. így a IX. fizetési osztályba egy napon 
kinevezettek közül több esetben előbbre került az, aki a X. fizetési 
osztályban hátrább foglalt helyet. Ezek a tévedések úgy látszik 
nagyrészt a IX. fizetési osztályban korábban fennállott a) és b) 
csoportnak az állami költségvetés intentióinak megfelelő egybeol
vasztásából származtak. Azok, akik az a) csoportban voltak, a 
velük egy napon kinevezett b) csoportbelieket megelőzték, tekintet 
nélkül előző szolgálati viszonyaikra. Sokan abban a hitben lehetnek, 
hogy ez helyes is. Pedig ez a vélemény nem állja meg a helyét, 
az a) és b) csoport szerinti megkülönböztetés, a fizetési osztályban 
való rangkülönbségre nem vonatkozott. Akik az a) csoportban 
foglaltak helyet, azok viszonylagosan éppen olyan ranguak voltak, 
mint a b) csoportbeliek. Az a) csoportba sorozott igazgató-tanárok 
előnye a korábbi jogszokások alapján csupán az volt, hogy ők 
valóságos igazgatói állásokra, vagyis a VIII. fizetési osztályba elő
léphettek, míg a b) csoportba osztott tanárok nem.

Az 1909. évi állami költségvetés ledöntötte a IX. fizelési 
osztály két csoportja között lévő válaszfalakat, a nem igazgatók 
előtt is megnyitotta a VIII. fizetési osztályt, az igazgatói szolgála
tokat is teljesítő kartársak számára pedig megfelelő pótlékot biz
tosított.

A korábban fennállott 2 csoportot ennek megfelelőleg tehát 
egyesíteni kellett és pedig a törvényes rendelkezéseknek megfele
lőleg, tekintet nélkül arra, hogy valaki igazgatói teendőket teljesít-e, 
vagy pedig csak osztályvezetéssel van megbízva. A törvényes 
intézkedések teljes mértékben azonban csak a legújabban kiadott 
rangsornál jutottak érvényre. Amennyire alkalmunk volt egyesek 
személyes szolgálati viszonyait megismerni s a többiekével egybe
vetni, ebből azt a meggyőződést merítettük, hogy az 1909. év 
végén lezárt rangsorunk elejétől végig szabályszerű. Most már a
IX. fizetési osztályban is, ahol eddig rendszertelenség volt észlel-
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hető, megtaláljuk a szabályszerűséget s mindenkit azon a helyen 
láthatunk, amely hely őt joggal megilleti.

Véleményünk szerint rangsorunkban legfeljebb annyi hiba 
lehet, hogy egyik másik kartársunk nem kapta meg az őt meg
illető címet, vagy illetményei nincsenek helyesen feltüntetve, avagy 
működési helyét tévesen tünteti fel a rangsor.

Több oldalról megnyilatkozott érdeklődés folytán szólnunk 
kell még a XI. fizetési osztályban lévő kartársak rangsoráról. Egye
sek ugyanis sérelmet látnak abban, hogy náluknál fiatalabb s keve
sebb nyilvános szolgálattal biró társaik megelőzték őket. Ezekkel 
szemben utalnunk kell a szabályzat fentebb előadott azon intéz
kedésére, hogy az egy napon kinevezetteknél a kinevezés sorrendje 
állapítja meg a rangsort; azok azonban, akik már korábban is 
állami szolgálatban voltak s például állami elemi iskolánál tanítottak, 
tekinttel arra, hogy a gyógypedagógiai képző 1. évfolyama szol
gálat tekintetében igazolt megszakításnak minősíttetik, a többieket 
rangban megelőzik.

Így például az 1909. évi augusztus hó folyamán ideiglenes 
minőségben kinevezett kartársaink közül nem az az első, aki a 
kinevezéskor a hivatalos közlönyben első helyen neveztetett meg, 
hanem az a kettő, akik korábban állami elemi iskoláknál teljesítet
tek szolgálatot. Egyéb korlátozást, az egy napon kinevezetteknél 
a szabályzat nem állít fel. A kinevezés sorrendjének megállapítása 
egyébként a minister diskrecionális joga, bár természetesen ez a 
méltánylást érdemlő körülmények, mint például az előzetes szol
gálati idő, képzettség, kor stb. figyelembe vételével történik. A 
kinevezés sorrendjének megállapításánál előfordulhatnak elnézések, 
de ezen a rangsor helyesbítés kérelmezésével segíteni nem lehet, 
mert a szabályzat rendelkezései szerint ilyen esetekben rangsor 
kiigazításra ok nincsen.

így például az 1906. évi augusztus hónapban a XI. fizetési 
osztályba került kartársak sorrendjében szintén voltak méltánytalan
ságok, mert közülök egészen fiatalok előbbre kerültek több, hosz- 
szabb előzetes szolgálattal biró társaiknál. Folyamodott is több a 
rangsor kiigazításáért, de kérelmük az ismertetett szabályzat szerint 
teljesíthető nem volt. A X. fizetési osztályba történt kineveztetésük 
alkalmával azonban teljes méltányossággal kiigazítást nyert az 
adminisztratiónak korábbi elnézése az által, hogy különböző 
napokon neveztettek ki s így a X. fizetési osztályban már kíki az 
őt megillető helyre juthatott.

Ezeket kívántuk kartársaink figyelmébe ajánlani, $ hisszük
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többeket kíméltünk meg ezzel attól a fölösleges munkától, hogy 
rangsor helyesbítés iránt kérvényt nyújtsanak be. Sokakban kelle
metlen érzést keltett talán legújabb rangsorunk megjelenése, de 
mi, akiknek feladata, nem az egyes személyeknek, hanem az összes
ség méltányos érdekeiuek igazságos képviselése, úgy látjuk, hogy 
mostani rangsorunk általában nemcsak helyes és jogos, de igaz
ságos is.

A rangsor helyesbítése iránti kérvények különben szolgálati 
utón 1910. évi március hó 1-ig terjesztendők fel. Mint minden 
szolgálati ügyben, úgy ebben is szívesen áll szerkesztőségünk a 
kartársak rendelkezésére s a saját személyére vonatkozó felvilágo
sításokkal bárkinek készséggel szolgál.

A siketnémák tankötelezettsége és az intézetek
fenntartása.

Irta: Scholtz Lajos.

A siketnémáknak alig 40%-át tanítjuk és mégis a tankötele
zettségről írunk. Szükség van-e csakugyan a siketnémák tanköte
lezettségének a kimondására — Magyarországon?

Gondolom Zürichben hallottuk Deschensky Ferenc kartár
sammal a következő érdekes nyilatkozatot. Megjelenünk az inté
zetben. Az előzékeny igazgató végigvezet mindenütt; megmutatja 
a szép kertet is. Majd beszéd közben megkérdezzük tőle, Zürich 
Kantonban kimondták-e már a tankötelezettséget?

„Tankötelezettség? — kérdi az igazgató. — Ezt nem tartom 
fontosnak. Alkalmat kell adni a népnek a tanulásra és nem tankö
telezettséget kimondani. Szóval az államot kell kötelezni arra, hogy 
kellő számú iskolát, intézetet állítson fel. A szülő a siketnémát 
úgyis örömmel küldi az iskolába, mert tanulatlanul mit csinál
jon vele.“

Boldog ország — gondoltam magamban. — Íme ott a nép 
boldogulását jórészben az iskolától várja.

De nálunk! így van-e itt is ?
Nem mondhatjuk ugyan, hogy az iskola áldását senki el 

nem ismeri, de bizonyos az is, hogy a siketnémák egyrészét az 
intézetek látogatására —- triviálisan szólva — kötéllel kell fogni

Nálam legalább úgy van. így nemcsak azon törjük fejünket
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hogy a növendékeknek miképpen szerezzünk kenyeret, hanem 
nem kevesebb gondot, munkát okoz az is, hogy legyen kinek 
kenyeret adni. És ha nagynehezen össze is hoztuk a létszámot az
I. osztály számára, az aggodalom állandó kisérő társunk. Mert 
— mondjuk — az I. osztály 15 növendékéből vájjon hány fog 
megmaradni csak a VII. osztály számára is!

Ingyenes, vagy majdnem ingyenes helyen van mind. Hanem 
azért az egyik már a IV. osztály után hátat fordít az itézetnek, 
a másik jár ugyan az iskolába, de rendetlenül. A harmadik szülője 
fizet havi 8 koronát, de találkozik a többi szülővel és hallja, hogy 
nem kell ám fizetni semmit sem, mert szükség van ott a gyer
mekre. Előáll és panaszkodik. „Fizetni nem tud, ha pedig tovább 
is fizetnie kellene, hát inkább kiveszi az iskolából. És igy tovább.“

Csak néhány példát említek fel.
Egy jómódú kalaposmesternek a leánya tavaly a IV. osztályba 

járt. Szeptemberben nem jön. írok. Válaszol. Fizetni nem tud, 
csak ő koronát havonta. így elhozza, különben nem. Mit csinál
jak? Fizessen 6 koronát. írok. Válaszol és — a gyermek ma 
sincs itt.

Több leány szülője a vizsgálat napján bejön az irodába. 
A leányok keveset tanulnak varrni. Ha az intézetben nem tudják 
őket varrónőknek kiképezni, nem hozzák vissza.

Egy zemplénmegyei jegyző írja, hogy a falujában van egy 
siketnéma fiú, a falu szeretné taníttatni, de a szülők nem akarnak a 
fiútól megválni. Kérdi mit csináljanak? Válaszolok. De a fiú csak 
otthon maradt.

A következő túltesz valamennyin.
Egy kisleány az I. osztályba jár. Az év végén megjelenik 

Ugocsából az apa. Beállít az irodába. Búcsúzik — mondja — 
mert a gyermeket nem hozza vissza. Miért. Mert ő soha vasúton 
nem utazott, így az utazás nagyon terhére van. Hanem ha mi a 
gyermekért megyünk és minden júniusban hazavisszük, akkor 
megengedi, hogy járjon.

Tessék boldogulni. Tessék ez intézetet kifejleszteni. Ered
mény, rend, tekintély!

Azt hiszem azonban, mindegyik kartársam tudna ilyen pél
dákat felsorolni, nemcsak én.

No, tehát valamit tenni kell, az bizonyos.
Hazánk viszonyai szerint kell előremennünk, cselekednünk. 

Zürich kanton példáját mi nem követhetjük. A siketnémákat azért 
valamelyes formában az iskola látogatására kötelezni kell!



Gácsér József kartársunk erre vonatkozó törvény-tervezetét 
mindnyájan ismerjük. E tervezetet a Siketnéma-intézeti Tanárok 
Orsz. Egyesülete annak idején letárgyalta és Őnagyméltóságához 
is eljuttatta. Berkes János igazgató, ez időszerinti szaktanácsi elő
adó cikkében, — amely a Magyar Gyógypedagógia dec. számá
ban jelent meg — olvasom, hogy a tankötelezettség a közel jövő
ben törvényre emelkedik.

Örömmel vesszük tudomásúl. Az intézetek intenzív fejlődését 
jórészben e törvénytől várjuk. És én, amikor e tárgyról írok, nem 
szándékozom Gácsér kitűnő munkájának értékét kisebbíteni. Azt 
gondolom azonban, nem a szó a fontos, amellyel a törvény- 
könyvbe kerül, hanem fontos az, hogy meglegyen és cél
szerű legyen.

1909-ben a siketnémák tankötelezettségét egy felterjesztésem
ben én is szorgalmaztam. Ekkor a következőket ajánlottam.

Mondossék ki, kogy:
1. Az a siketnéma gyermek, akit valamely intézet növendé

kéül felvett, az intézetet látogatni köteles.
2. A szülő ily gyermekét az intézet igazgatóságának egy

szerű felszólítására szept. első napjaiban (1—3) az intézet szék
helyére szállítja.

3. Ha valamelyik szülő ezt megtenni vonakodnék, a várme
gyei közigazgatási hatóságnak legyen kötelessége az illető felvett 
gyermeket — megkeresésre — az intézetbe szállítani.

4. Az igazolatlanúl mulasztó növendék minden félnapi mu
lasztásáért 1 koronával büntetendő. A kiszabott pénzbírság első 
esetben az intézet igazgatóságának véleménye alapján elenged
hető, egyébként a gyermek szülőin behajtandó.

5. A felvett siketnémák tankötelezettsége 8 felmenő osztály 
elvégzéséig, de legfeljebb 18 éves korukig tart. Ha valamelyik 
növendék 18. életévét az iskolaév megkezdése után tölti be, az 
illető növendék az iskolaév végéig az intézetet még köteles 
látogatni.

6. A tanköteles korú siketnémák összeírása a vármegyei köz- 
igazgatási hatóságok feladata. Az összeírtak névsorát legkésőbben 
minden év febr. 28-ig az illetékes intézethez juttatják.

Legfőképen az a cél lebegett előttem e felterjesztéssel, hogy 
a miniszter úr rendeleti úton tegyen valamelyest intézkedést addig 
is, amig hazánkban a folytonosan ismétlődő politikai zavarok meg
szűnnek. Jobb a valami a semminél.

Hivatkoztam az 18Ö8. évi XXXVIII. tc.-re, amely a siketné-
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mákat nem zárja ki a tanulásból. Egy itteni jogász véleménye 
szerint 15 éves korig rendeleti úton is lehetne a siketnémákat 
iskola-látogatásra kényszeríteni.

Nagy lépés volna előre ez is,
Nem kevésbbé tartom fontosnak azt sem, hogy a törvény 

(rendelet) a siketnémák esetleges elővezetéséről gondoskodjék. 
Mert bizonyos, hogy ez intézkedésre nem egyszer leszen szükség.

Ha pedig a gyermekeket fel is vettük, még mindig bizony
talan, hogy rendszeresen fogják-e látogatni az intézeteket. Azon a 
a címen, hogy pl. karácsonyra hazaviszik, néha jó ideig otthon is 
felejtik. Ily esetben a szülőt föltétlenül meg kell büntetni. A nép
iskolai törvény gondoskodik is erről. Csakhogy a létminimum 
kimondása óta a népiskolában is sok a baj. Tudja ám a legutolsó 
napszámos is, hogy most nem foglalhatunk nála. Fizetnie nem 
kell, sem napszámba mennie a pénzbírság helyett. Az iskolával ezért 
újabban nem is sokat törődik. Erre majdan a megalkotandó tör
vénynél tekintettel kell lenni.

Röviden végeztem a tankötelezettséggel. Az intézetek pénz
ügyeinek javításáról sem szándékozom sokat írni.

E tekintetben a külföldön is minden állam más- és másféle
képen gondoskodik az intézetekről. Nagy-Britanniában pl. több a 
gazdag intézet; a szegény helyzetben lévőket az állam segélyezi. 
Franciaországban barátok kéregettek a legutóbbi időkig a szegény 
iskolák számára. Ausztriában az állam is, a tartományok és a vá
rosok is — különösen Bécs — látják el jólrosszúl az intézeteket. 
Németországban jórészben az államok, de Poroszországban a 
„Provinz“-ok (tartományok) gondoskodnak a növendékek elhelye
zéséről is. az intézetek fenntartásáról is.

Belgiumban az állam gondoskodik mindenről (nem minde
nütt bőségesen), adományokat pedig elfogadni nem szabad. Elv: 
az iskola az államé és az állam akar az iskolával rendelkezni.

Minálunk mindent az államtól nem várhatunk, de nem is 
várunk, nem is kérünk. Hanem valami rendet e tekintetben is 
teremteni kell! Elegendő anyagi eszközök nélkül az intézetek fej
lődése nagyon lassú és bizonytalan. És bár nagy 200—250 növen- 
dékes intézeteknek nem vagyok barátja, arra mégis minden inté
zetnek törekednie kell, hogy a Vili. osztály számára elegendő 
növendéke legyen. Szükséges tehát, hogy 2 1. osztály állítassék 
fel 9—9, 10—-10 növendékkel. Összesen tehát 9 osztály körül- 
belől 100—110 növendékkel. így egy-egy intézetnek évi kiadása 
mintegy 50.000 koronára tehető. Externátusban valamivel kevesebb
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pénz fogy el. Bár itt is minden növendék eltartására havi 25—30 
koronát fel kell venni. A fűtéssel, világítással, stb-vel együtt egy 
externátusos intézet tehát körülbelül 35.000 K-ba kerül.

Ez idő szerint 16 intézetünk van. E számnál hosszú ideig 
még az intézetek intenzív fejlesztése céljából sem szabad meg
állapodnunk.

Néhány évnyi időközben egy-egy új intézet felállítását szük
ségesnek tartom. Most már — természetesen — a területi viszo
nyokra rendkívüli tekintettel kell lenni. így elhibázott dolog volna 
— pl. Duna-Tisza közére — még egy intézet felállítása. Viszont 
a Királyhágón túli résznek a ma meglévő egy kolozsvári intézete 
bizony nagyon kevés. Körülbelül 4—5 intézet felállítása nagyon 
szükséges.

Ha pedig tekintetbe vészük azt az általános tapasztalatunkat, 
hogy koránt sincs annyi siketnéma, amennyit a statisztika kimutat: 
akkor 20—21 intézettel jó ideig meg lehetünk elégedve.

Meg kell jegyeznünk, hogy az Izr. Siketnémák Orsz. Inté
zete az államnak költségébe nem kerül, gondoskodni kell ez idő 
szerint tehát 15, majdan 19—20 intézetről.

Miképen ?
Több módja van, elismerem. Egyet én is leírok. Némileg 

kipróbáltam. És most is, amikor csupán az intéző körök jóindu
latára kell támaszkodnom: több-kevesebb eredményt elvitatni 
nem lehet.

A vármegyék útján a községeket igyekszem az intézet ré
szére megnyerni.

Ez alapon készítettem el a következő számítást. Külön vettem 
Budapestet, a törvényhatósági, rend. tanácsú városokat, a nagy- 
és a kisközségeket.

Bizonyos adókulcs szerint osztassék el a költség úgy hogy
fizesen:

1. Budapest (jelenlegi hozzájárulása) .............  ... 10.400 K
2. 25 törv. h. város á 500 K ....................................  12.500 „
3. 127 rend. t. város á 100 K ............................... 12.700 „
4. 1996 nagyközség á 40 K ..................................... 79.840 „
5. 10.446 kisközség á 6 K ..................................... 62.676 „

178.116 K
Ennyit a községek minden zúgolódás nélkül fizetnének. Évi 

178.000 K pedig nagy pénz volna! Mert nem kell figyelmen kí
vül hagyni, hogy 1—2 intézet kivételével valamennyinek van 
kisebb-nagyobb pénzkészlete. A tartásdíjakhoz — annyival —
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amennyivel — a szülők is hozzájárulnak és társadalmi úton — 
egyesületekkel, vagy más módon — bizonyos összeget szintén 
össze lehet hozni.

így új adó nem volna, a községek megszabadulnának a 
siketnémáktól valóban olcsó szerrel és az állam terhén is köny- 
nyítve lenne.

Ma azonban tankötelezettség és kellő anyagi eszközök hiá
nyában egyik intézet sem dúslakodík, a szegényebb vidéken le
vők helyzete pedik épenséggel tengődés.

Kérem azért a Szaktanácsot, amely testület e törvény létesí
tése, különösen ennek célszerű alkotása körül sokat tehet: sür
gesse illetékes helyen a tankötelezettséget is, de nem kevésbbé
az intézetek anyagi ellátását is.

------  *  *
*

Scholz kartársunk érdekes cikkéhez néhány szót a magunk 
részéről is hozzáteszünk. A tankötelezettség kérdését igen fontos
nak tartjuk. Szándékunk az volt, hogy egy törvény-tervezet közlé
sével, mely az összes fogyatékosokra kiterjeszkedik, indítjuk meg a 
hozzászólások sorát. Érdemes kartársunk megelőzött a jelen cik
kével s mi örülünk, hogy a megbeszélés már kezdetét vette. Azt 
hiszem, mindnyájan érezzük, különösen pedig érzik az igazgatók, 
hogy mennyi akadálya van a növendék-létszám biztosításának s 
körülbelül azzal is tisztában vagyunk, hogy ezen a bajon sem az 
igazgatók buzgalma, sem a társadalomnak bármily arányú támo
gatása nem tuct bennünket átsegíteni. Hogy a magyar viszonyok
nak megfelelő törvény-tervezetet készíthessünk, ismernünk kell azokat 
az akadályokat, melyeket akár a hatóságok, akár a szülők vagy 
hozzátartozók gördítenek utunkba. Felkérjük ezért a kartársakat, 
hogy közöljék lapunk útján velünk ezeket a nehézségeket s közöl
jék, hogy mi módon vélik azokat elháríthatni. Több szem többet 
lát s a közlendő adatok alkalmas anyagot szolgáltathatnának a 
törvény-tervezet indokolásához. A szerkesztők.

Renyheségre való hajlam a vakoknál.
Irta: Kleitsch János.

A vakok között oly gyakori és oly nagy fokú a renyheség, 
hogy alig ismerek akadályt, amelyen a nevelés-tanítás oly gyakran
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és oly súlyos hajótörést szenvedne, mint éppen ezen. Ez a gya
koriság indított arra, hogy jelen soraimban ennek okait s ha van, 
orvoslását kimutassam.

Általános az a szomorú tapasztalat, hogy a vak gyermekek 
igen gyakran olyan testi és szellemileg elsatnyult állapotban kerül
nek, a nevelő- és tanintézetbe, amely állapot sokkal nagyobb aka
dályt gördít az ő kiképeztetésük elé, mint maga a vakság. Ez az 
állapot azonban semmiképen sem tekinthető a vakság direkt követ
kezményének, mert a vakság megnehezíti ugyan úgy a testi, mint 
a szellemi fejlődést, de a fejlődésre képtelenné nem teszi sem a 
vak testét, sem a lelkét, s ezt a tapasztalat sokszorosan bizonyí
totta, amikor a legnagyobb lelki gyünyörüséggel láthattuk, hogy 
célszerű nevelés mellett a vak gyermek testi és lelki fejlődése 
hasonló az épérzékü gyermek fejlődéséhez.

De éppen ez a célszerűség a vak gyermek nevelésében ez 
az, amihez annyi szó fér. A célszerűség hiánya az oka a vak 
gyermek nagy százalékánál tapasztalható kétségbeejtő testi és szel
lemi elsatnyulásának.

A vakság természetes következménye, hogy a vak gyermek 
a vakság következtében egy neki saját és mozgásokban szegény, 
szűk határú világba szorul, ahol életének nagy részét tétlenségben 
tölti. Az a kevés mozgás, amit a vak gyermek itt lesz, lassú, merev 
és nem szép, Ezen folytonos tétlenség következményei, még akkor is, 
ha betegségek nem sorvasztják, elhanyagolás és természetellenes 
bánásmódban nem részesül a vak gyermek: a testi gyengeség, a 
bizonytalan és rósz testtartás állás és járás közben, sokféle rend
ellenes fejlődés, gyenge légzés, lassú vérkeringés, úgy, hogy a 
vak gyermek csak 8 éves koráig fejlődik annyira, amennyire az 
épérzékű gyermek ő éves koráig fejlődik.

Elhanyagolás és természetellenes bánásmód mellett pedig 
8—10 éves koráig sem éri el a fejlődés azon fokát, amelyet az 
épérzékű gyermek ő éves koráig elér, holott célszerű nevelés mel
lett fejlődése az épérzékü gyermek fejlődéséhez hasonló lehetne.

Egy általános nevelési szabály azt mondja: „A gyermek 
nevelése annak születésével vegye kezdetét.“ A vak gyermekkel szem
ben a szülők nevelési eljárásának speciális neveléssé kell alakulnia. 
Azon igen gyakori esetekben, amikor a vak gyermek nevelése 
rósz, annak oka abban keresendő, hogy a szülők az abnormális 
gyermek nevelésének eszközeit és módjait nem ismerik.

Egész természetesnek találom, hogy még a művelt szülők is,
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egész tanácstalanul állanak azon kérdés előtt, hogy minő bánás
módban, mily nevelésben részesítsék vak gyermeküket?

Azon külön nevelési eljárásnak, amelyben a vak gyermeknek 
részesülnie kell, végcélja a vak gyermeknek a lehető legnagyobb 
fokú ügyességet és önállóságot biztosítani, hogy minél kevésbbé 
szoruljon mások segítségére. Ehhez mérten a szülőknek, a neve
lőnek mindazt meg kell a vak gyermektől követelniük, amit hasonló 
korú látó gyermektől megkövetelnek s eközben nem szabad a nevelő 
segítségének semmi körülmények között a szükséges útbaigazításokon 
túlterjednie. És csak akkor, ha a nevelő eleget tesz ezen követelé
seknek, akkor tanulja a vak gyermek a tagjait, legfőképen a kezeit 
használni és csak a folytonos foglalkozás által menthető meg a vak 
a legnagyobb ellenségétől az unalomtól, s unalmában állandósuló 
rósz szokásoktól, mint amilyenek a szemek nyomogatása, az orr
ban vájkálás, a kezek rázása, fej és törzs bólongatás, a körben való 
(saját tengelye körül) forgás, stb., stb.-től, amilyenekkel a roszúl 
nevelt — pedig ilyen szokások nélkül alig kerül gyermek az inté
zetbe — vakoknál találkozunk.

A folytonos gyakorlás, foglalkoztatás erősíti, edzi akaratát, 
bővíti tudását annyira, hogy bele ne essék abba az apathikus álla
potba, amelybe a vak gyermek beleesvén, irtózik mindattól, ami 
tőle a legcsekélyebb erő kifejtését követeli. Ez az állapot pedig az 
egész életére döntő befolyással lesz, ez a legborzasztóbb, ami a 
vakot érheti, mert ez borzasztóbb a vakságnál is, mert ez teszi a 
vakot a társadalom terhévé, meri amely gyermek ebbe az állar 
pótba beleesett, soha többé ki nem emelhető. (! ?)

Az ily gyermekek kezei ügyetlenek, erőtlenek minden mun
kára hasznavehetetlenek, ami annál nagyobb csapás, mivelhogy 
munkás kezekké nem is fejleszthetők többé, mert — feltéve, hogy 
dacára a nagyfokú fejletlenségnek, még fejleszthetők volnának — 
hiányzik a fejlesztési gyakorlatokhoz megkivántató nagyfokú aka
ratnak legkisebb paránykája is. Ennek igazsága mellett szól a 
tanév végén évről-évre történő eltávolítások nagy százaléka is, 
amely ember fölötti fáradság, türelem és elnézés, sőt túlhajtott 
humanizmus mellett sem kerülhető ki. Ez az igazság, amit csak 
nagy nehezen tudtam magamévá tenni, az elmúlt tanév végén 
nyert kegyetlen beigazolást akkor, amikor az 1902—3. tanévben 
fölvett 32 előkészítős növendék közül kiválasztott 11 gyengetehet
ségűnek nevezett gyermek, akik egy osztályba beosztva az én 
vezetésemre bízattak, évről-évre fogytak annyira, hogy a múlt tanév 
végén már csak egy maradt meg a 11 közül. Azonban sajnos,
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bizonyos, hogy ezt az egyet sem fogja a vakok országos intézete 
büszkeségei közé sorolni, mert fájdalommal kell látnia, hogy ez 
sem fog két keze munkája után annyit keresni, hogy megélhetése 
ezáltal biztosítva legyen, mert mindenki, aki ő vele foglalkozni kény- 
telen, így jellemzi: a megtestesült lustaság mintaképe.

A történeti hűség kedvéért azonban meg kell jegyeznem, 
hogy az említett 11 növendék közül kettő hülyeség és három 
súlyos testi bajok miatt távolíttatott el, s csak a többi hat volt elha
nyagolt nevelésű, apathikus gyermek.

A vak gyermekeknek az apathiára való hajlamosságának 
magyarázatát abban találjuk, hogy a vak a mozgási, cselekvési 
benyomásokat a vakság következtében sokkal korlátoltabb mértékben 
végzi, mint az épérzékií gvettnek s így a hasonló mozgásokat 
kiváltó ingerek is csak hasonló arányban támadnak lelkében, amely
nek nagy részét azonban szintén erőszakosan elnyomja a rósz 
nevelés, minek következtében megszokja, sőt megkedveli az örökös 
tétlenséget, a teljes nyugalmat ügyannyira:, hogy irtózik mindattól, 
ami a legcsekélyebb erőlködést megköveteli tőle.

A mozgások erőszakos elnyomása abban áll, hogy a szülők 
nagy része féltvén vak gyermekét, s attól tartván, hogy vala
miképen kárt tehetne magában, egy helyben való maradásra 
szoktatja, ahol a hallási benyomásokon kívül mi sem érheti s ahol 
ezen benyomások által véletlenül kiváltott, de neki jól eső idétlen 
mozdulatot zavartalanul gyakorolja, amíg egy, nagyon gyakran, 
soha ki nem irtható rósz szokássá állandósul.

Mindezekből látható tehát, hogy a vak gyermekek velük szü
letett erői és képességei megfelelő képzése és erősítése addig, míg 
a tanképes kort elérik nemcsak, hogy biztosítva nincsen a szülői 
háznál, sőt azok gyakran vissza is fejlődnek, úgy, hogy teljesen 
képezheíetlenekké válnak, minek következtében sürgős kötelessé
günkké válik arról gondoskodni, hogy a vak gyermekeket minél 
előbb kiragadjuk a nekik gyakrabban ártalmas, mint hasznos szülői 
környezetből és őket olyan életviszonyok közé helyezzük, amelyek
ben azon fogalmak és képzetek, amelyeknek az épérzékü gyermek 
a látás útján jut birtokába, nekik megfelő érzékelés és beszédgya
korlatok útján közvetíttetnek, s ahol megfelelő rendszeres és cél
tudatos gyakorlatok által gondoskodás történik a hallás, tapintás, 
Ízlés és szaglás élesítéséről, finomításáról, különösen pedig a kezek 
ügyesítéséről és erősítéséről, hogy így munkaképes kezekké vál
janak.

Ezt a célt pedig csakis a vakok óvói által érhetjük el — amit
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a két év óta fennálló, a vakok bpesti országos intézetében lévő 
óvó eredményei is eléggé szemlélhetővé tesznek — amiért is 
még a vakok tankötelezettségének kimondása előtt a vakok óvo
dáinak általánosítása válik szükségessé.

Igaz, hogy az óvók felállítása az állam újabb anyagi megter- 
heltetését jelenti, de ezen újabb költségek az én meggyőződésem 
és tapasztalatom szerint az eltávolítottak számának arányos csök
kenése által legalább nagy részükben megtérülnének.

Azonban teljes tudatában lévén egyrészt annak, hogy a vakok 
óvóinak általánosítása amennyire kívánatos, éppen olyan ideális és 
távoli cél ma még, másrészt meg nem fogják azok sem egy csa
pásra megszüntetni a renyheséget, azért annak az oktatás folyamán 
való orvoslását is szóvá kell tennem, annál is inkább, mint
hogy a vakok renyhesége, miként az már a fentiekből is kitűnik, 
itt nagyobb veszélyt rejt magában, mint az épérzékű gyermekek 
közt, mert az apathiára a vak még idősebb korában is hajlik.

A mai nevelés-tanítási rendszerünk mellett természetszerűen 
elkallódnak a kimondott apathikus gyermekek mellett még több 
kevesebb gyengetehetségü gyermekek is, akikből azonban nekik 
megfelelő tanterv és kezelés mellett még kenyérkereső iparosokat 
nevelhetnénk. Elkallódnak, mert az osztályok emelkedésével a foko
zott követelmények, amelyekkel a gyermekkel szemben föllépünk, 
az apathia szülő okát hordják magukban, mert a gyengetehetségü 
gyermekek csakhamar olyan helyzetbe jutnak, aminőben a szülői 
háznál voltak, ahol a látó gyermekek játékaiban részt nem vehet
tek. Itt ugyanis a normális és jobb tehetségű gyermekekkel lépést 
nem tarthatván, el-elmaradnak, ami kezdetben nagymértékben nyo
masztólag hat kedélyállapotukra és elkedvetlenednek, későbben 
elfásulnak és közömbösséget tanúsítanak minden iránt, mig végre 
ellenszenvvel viseltetnek minden iránt, ami akár testi, akár lelki erő 
kifejtését várja, követeli tőlük.

Amennyiben az ilyen gyermekek a normálisokkal (t. i.: a vak
ságon kívül) közös osztályban nemcsak eredményesen nem oktat
hatók, hanem az általános taneredményt is veszélyeztetik, szüksé
ges, hogy a bármely oknál, akár testi, akár szellemi elmaradott
ságnál fogva a normálison aluli gyermekeket külön osztályokba 
sorozzuk, de nemcsak egy-két évre, hanem oktatásuk egész folya
mán, s nekik megfelelően leszállított, illetve kiterjesztett tantervet 
alkalmazzunk.

A nekik megfelelő tantervet röviden így írhatnám körül: a 
szellemi tárgyak szorítkozzanak a legszükségesebbekre, a nélkü
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Mással
hangzók fe l

osztása.

Lehelet hár
mas iránya.

Alap- vagy 
zárt mással

hangzók.

lözhetetlenekre; a testi nevelés és a kézügyesítő tárgyak pedig a 
lehető legszélesebb mederben folyjanak. Az osztályok növendék 
létszámának maximuma pedig ne haladja túl amazok minimumát.

így tehát a renyheség orvoslására — a renyhék közé az ösz- 
szes gyengébbtehetségüeket sorozván, amennyiben előbb-utóbb 
lustákká, apathikusokká lesznek — szükségesnek tartom a vakok 
óvodáinak általánosítását és a gyengetehetségiiek osztályainak fe l
állítását.

W A LLIS.
A beszéd- vagy hangképzés. (Sonorum Formatio.)

Latin eredetiből fordította: Szabó Imre.

(Folytatás.)

III. SZAKASZ.

Mássalhangzók.

A mássalhangzókat is három csoportba osztjuk, csakúgy, 
mint a magánhangzókat, ajakhangok, ínyhangok és torokhangok; 
aszerint, amint az ajkakon, szájpadláson, vagy a torokban képződ
nek ; midőn t. i. a tüdőből kiáramló leheletet ezeken a helyeken 
vagy megszakítjuk, vagy legalább erősebben összeszorítjuk.

Meg kell jegyezni ezenkívül, hogy a leheletnek háromféle 
irányát figyelhetjük meg. Vagy 1. egészen a szájüreg felé irányul, 
t. i. az ajkakon keresztül keres kimenetelt; vagy 2. egészen az 
orrüreg felé irányul, ott keresve kifelé utat; vagy végre 3. mintegy 
egyenlően megoszlik a szájüreg és orrüreg közt. Az iránynak ez 
a különbözősége véleményem szerint egészen a nyelvcsap külön
böző helyzetétől származik.

Minthogy pedig e három mód bármelyike szerint kibocsáj- 
tott leheletet az említett három hely közül akármelyiken teljesen 
meg is akaszthatjuk, ebből kilenc különböző mássalhangzó veszi 
eredetét, amelyeket alap- vagy zárbmássalhangzóknak nevezhe
tünk ; ha pedig nem egészen szakad félbe ezeken a helyeken a 
lélekzet, hanem csupán szorosabban nyomul össze, t. i. talál kimenő 
utat (bár nehezen); az összeszorítás különböző módja szerint 
ismét más különböző mássalhangzónak hangja keletkezik, amely 
mássalhangzókat számlázottaknak, vagy nyíltaknak nevezünk.
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Ha a lélekzetet, mely a szájüregen keresztül az ajkak felé Némák. 
irányul, becsukott ajkakkal megakasztjuk, keletkezik a p betű; a P 
görög 7u, a héber kemény p, B.

Az arabok ezt a betűt nem ismerik (hanem l_> 6-vel vagy o  /-fel 

helyettesítik); a perzsák azonban ismerik, kiknek az arab o  f-en  kiviil /z-jük 

is van, amit a 6-től alájaírt három ponttal különböztetnek meg, i_>.
Ha azonban nem jut az ajkakhoz, hanem a szájpadláson 

egészen megakad (ha t. i. a nyelv végét a szájpadlás elülső részé
hez, vagy ami ugyanaz, a felső fogak tövéhez helyezzük), képző
dik a t mássalhangzó; a görög y, héber gyönge t, iű vagy kemény t 
t, f i ; az arab ^  t (vagy is tt is).

Ha pedig még idáig sem ér, hanem a torok fölsején meg
akad (ha a nyelv hátsó részét a szájpadlás hátsó részéhez emel
jük), képződik a k (vagy a latin kemény c) ; azaz a görög x, a k (c) 
héber kemény k 3 és p, az arab gj k és ^  kk. A walesi breto
nok is mindig ezen a hangon ejtik c-jüket.

Ezt a három mássalhangzót pedig egészen némának nevez
zük, mert magukban semmi hangot sem adnak, sőt nem is adhat
nak, mivel a lehelet seholsem jut ki a szabad levegőre; sem az 
orrüregbe nem jut, sem a szájüregen nem megy ki.

Ha az orr- és száj-üreg közt egyenlően megosztott lélekzetet Félnémák. 
összeszorított ajkakkal megakasztjuk, képződik a b mássalhangzó; b 
a görög f  héber kemény b 3, az arab e_> b.

Ha a szájpadláson, képződik a / ;  a görög 8, a héber kemény d 
d az arab e> d (valamint ^  dd is).

Ha félbeszakad a torokban (vagyis a nyelv és szájpadlás 
hátulsó részén), képződik a g; a görög y, a héber kemény g ■\, g 
az arab (nem ds, dzs, habár ez a rokon betű, hanem) g ghr.
A walesi bretonok mindig így ejtik g-jüket.

És ezeket félnémáknak nevezem; mert valami csekély hangot 
adnak az orrüregben, amely magában hallható ugyan, de tovább 
a betűnek semmi más hangja nem(járul hozzá.

Ha pedig az egész lélekzet (vagy ha úgy tetszik, annak lég- Felhangzók. 
nagyobb része) az orrüreg felé irányul (a szájüregben levő leve
gőt csupán átmenet közben rezegtetvén meg), az ajkaknak gyönge 
összecsukódásával képződik az m\ a görög y, a héber ö és m 
arab ^ m.

Ha az összecsukódás a szájpadlás elülső részén történik, 
képződik az n; a görög v, a héber j és arab ^  n. n
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Ha pedig a torokban (vagyis a szájpadlás háíulsó részén) 
történik a záródás, képződik az. a hang, melyet a görögök y-val 
fejeznek ki y, \  előtt.

A latinok pedig valamikor régen g'-vel, pl. Agchises, cigceps, aggulus 
stb. (mint Priscianas és Varró bizonyítják); most azonban (mint más mostani 
népek is) «-nel olyan mássalhangzók előtt (különösen ugyanazon szótagban), 
mint a kemény (vagyis valódi) hangon ejtett h, q, x, továbbá c, g, eh. Az 
ti betűnek ugyanis más hangja hallatszik e szavakban: thin, vékony, sovány; 
sin, vétek; in, bán, ben ; más ezekben : thing, dolog ; ttunk, gondolkodik; 
sing, énekel; single, egyszerű; sitik, elmerül; ink, tinta; lynx, hiúz stb. 
Ugyancsak másképp hangzik az n e szavakban : hátid, kéz; bánd, kötelék; 
ran, futottam; mint ezekben: hang, függ; bank, domb; ránk, sor stb. Sőt 
ugyanazon szavakban, ha különböző módon szótagoljuk, más és más lesz 
ugyanezen betűnek hangja; másképpen hangzik az ti ezekben : lon-ger, stron- 
ger, an-ger, drin-ker, in-gruo, con-gruo; ismét másképp ezekben: long-er, 
stróng-er, ang-er, dring-er, ing-ruo, cong-ruo. Éppígy, míg némelyek azt 
mondják: in-quam, tan-quam, nuti-quam stb., másoktól úgy halljuk kiejteni, 
mintha inq-wam, tatiq-wam, nunq-wam, vagy iuk-wam, tank-wam, nunk-wam 
volna írva. Az előbbiekben mindenütt, ahol ti hangzik, a nyelv hegye a száj
padlás elülső részét érinti a felső fogak tövének közelében ; az utóbbiakban 
ugyancsak a nyelv hegye inkább az alsó fogak tövéhez hajlik, a nyelv hátulsó 
•része pedig a szájpadlás hátulsó része felé emelkedik és a hangot ott akasztja 
m eg; t. i. ugyanazon módon képződik a szájüregben, mint a g, csakhogy a 
lélekzet olyan irányt vesz, mint amilyen az re-nek van. És ez, ha nem csaló
dom, az a hang, amelyen sokan ejteni akarják a héber Jj-t, midőn azt állítják, 
hogy ug, ngh, gn, nghn stb.-vei kell kimondani; olyan valami hangot gon
dolnak ugyanis, amely tökéletesen sem az ti betűnek, sem a g  betűnek meg 
nem felel, hanem mintegy mindkettőből van benne valami közös. Nem tudom, 
nem ugyanezen hangon ejtik-e a spanyolok is az n betűt, valahányszor föléje 
jegyet tesznek («), és a franciák g/z-jüket.

Ezt a három mássalhangzót felhangzónak nevezem, mert 
több hangjuk van, mint azoknak, amelyeket előbb félnémáknak 
mondottam.

Ez a kilenc mássalhangzó pedig (melyeket már elősoroltam) 
a lélekzet teljes megakasztásával jön létre, hogy t. i. a szájüreg
ből egyáltalában ki ne menjen; azért ezeket zártaknak nevezzük. 

Származott Ha pedig az alakulat ugyanaz marad, de az erősen össze- 
vngy nyílt,U. szoruott lélekzet útat talál kifelé (bár nehezen), keletkeznek azok 
m 'ássalhang 3 m^ssalhangzók, melyeket nyíltaknak hívunk; t. i. (a félhangzók 
zók; ve'ko- kivételével) mindazoknak hehezettjei, amelyektől származnak; és 
nyabbak és pedig finomabbak vagy vékonyabbak, ha hosszúkás résen; dur- 

vastagabbak.vábbak vagy vastagabbak, ha majdnem kerek nyíláson megy ki a 
lehelet. Tartoznak pedig ugyanazon csoportokba, ahova a zárt 
vagy alap-mássalhangzók, amelyekkel rokonságban állnak.

De azokhoz, amelyeket félhangzóknak neveztem, nem kapcsolok egy 
hehezetí betűt sem ; nem azért, mintha azok kiejtésénél, midőn a lélekzet
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kihatol, semmi hang sem hallatszanék; hanem mert a hang, mely így kelet
kezik, (tudtommal) még eddig nem kapott helyet a betűk sorozatában; mert 
vagy az ökör bőgése't, vagy az emberi sóhajtást adja vissza; és pedig amazt, 
ha az ajkakon, emezt különösen, ha a szájpadláson vagy a torokban jön létre.

A p  betű kiejtésénél, ha a lehelet kihatol, keletkezik ugyan- Ajakhangok. 
annak hehezettje, az /  vagy ph ; vagyis a görög <p, az arab o  f  f  
a héber hehezetes p B, a walesi bretonoknál ff.

Nem sok különbséget tesz, akár résen, akár kerek nyíláson hatol ki.
Mert bár az első módon vékonyabb, emígy vastagabb hang hallatszik; oly 
csekély azonban a kettő közt a különbség, hogy nem tudok helyet, ahol külön
böző betűknek tartanák.

A b betű kiejtésénél, ha a lélekzet résen hatol ki, képződik 
az angol v mássalhangzó; a héber hehezetes b v

A spanyolok nem ritkán a b-1 is ugyanazon hangon ejtik; a b és v 
betűt vegyest használják. A walesi bretonok ezt a hangot /-fel jelzik (a meg
előző hangot pedig f f - fel). Az angolszászoknál vagy nem volt meg ez a hang, 
vagy /-fel írták, mert a v mássalhangzót nem ismerik, és sok olyan szót egy
aránt /-fel írtak (valamint utánuk az angolok is néhány századon át), amelye
ket most r-vel, nem különben azokat is, amelyeket m ost/-fel írunk; pl. gif, 
heofon stb., melyeket ma így írnak: give, heaven stb, Az araboknál és per
zsáknál ez a hang nincs meg; a törökök azonban így ejtik ivziu-lukat y  vala
mint sokan a héber 1-t is (amelyről sokan inkább azt hiszik, hogy helyesebben 
ejtjük úgy, mint az arab y o t ,  vagyis iv-nek). Nem kételkedem, hogy az aeo- 
lok is e hangon ejtették a digammát F ; minthogy t. i a görögben már régen 
megvolt a cp jegy, nem volt szükség, hogy ugyanazon hang kifejezésére új 
jegyet F  találjanak ki. Priscianus is elismeri, hogy a latin /-e t hajdan így ejtet
ték; t. ¡. ugyanazon hangon, melyen később a v mássalhangzót hangoztatták, 
úgy, hogy végre az /  betű <p-be vagyis ph-ba ment át.

Ha pedig a lehelet kerek nyíláson hatol ki, (összehúzott arc
cal és kerek szájnyílással) képződik az angol w, az arab  ̂ v, w 
amely hangon sokan a héber 1-t is ejtendőnek vélik,

A német w-t, azt hiszem, legtöbben így ejtik; mások azonban, ha nem 
csalódom, ebből és az előbbiből összetett hangot használnak; t. i. azt emennek 
elébe teszik, úgy, hogy amit ők iva-nak, az angolok azt vwa-nak írnák.

Nem sokban különbözik ez a hang az igen röviden ejtett angol oo-tól, 
francia öa-tól, német vastag «-tói; úgy, hogy némelyek magánhangzónak tar
tották, holott valóban mássalhangzó, bár a magánhangzóval nagyon közeli 
rokonságban áll. A walesi bretonok úgy azt a magánhangzót, mint ezt a más
salhangzót ugyanazon jeggyel, iv-vel írják; ha t. i. fölül ékezettel van ellátva, 
magánhangzó és nyújtott hangon ejtik; másutt gyakran mássalhangzó és rövid 
hangon mondják ki. Pl. gw"ydd (kétszótagú), lú d ; gwy"dd (egyszótagú),. cser
jék; éppígy gw"yr, görbe; gwy"r, férfiak. A latin szavakban ezt a hangot, 
valahányszor s, q, g  betű után következik, mint ezekben : suadeo, quando, 
litigua stb., legtöbben magánhangzónak tartották, akik pedig talán az angol 
wade, perswade, sway stb, szavakban elismernék a mássalhangzót; holott mind 
a két helyen teljesen azonos hang. Sőt még az au, eu, ou diphthongusokban 
is, ha helyesen ejtjük, az ú. n. kapcsolt magánhangzó nem egyéb, mint ez a

5M agyar G yógypedagógia.
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mássalhangzó ; amely dologról lásd azon értekezést, melyet a kettős magán
hangzókról tudós hazánkfia, Gataker kiadott.

Midőn azonban ugyanezen jeles férfiú, (valamint más nagy emberek) 
azt vitatják, hogy a latin v mássalhangzót hajdan mindig ezen a hangon ejtet
ték (mint ahogy még most is több helyen ejtik); annyit ugyan elismerek, 
hogy legalább sok szóban azon a hangon ejtették, de hogy mindegyikben igy 
mondták volna ki, nem merném állítani. Azt hiszem, hogy Inkább mindakét 
hang nemcsak most, hanem régen is (de nem kezdettől fogva) ugyanazon 
jegyhez volt kötve; t. i. némely szavakat ezen, másokat amazon a hangon 
ejtették ; sőt néha talán ugyanazon szavakat különböző helyeken, vagy külön
böző emberek mindkét hangon vegyest mondottak ki. Főképp azon bizonyí
tékra hivatkozom, hogy a v betűvel írt latin neveket, ha görög nyelvre fordít
ják, úgy tapasztaljuk, hogy néha (3-val, néha pedig ou-val írják görögöl; ez 
pedig már a legrégibb időben szokás volt Mert semmi okát sem látom, miért 
nem írják (p l) a latin Flavius-1 görögül dJly.uio;-nak (és pedig mindig), 
inkább, mint ‘hláfiros-nak (amit számtalan más szóról is mondhatunk), hacsak 
biztosan nem tudjuk, hogy a v mássalhangzó közelebb áll az aeol digamma 
F  hangjához; különösen, minthogy a v mássalhangzó igen sok szóban magá
tól az aeol digammától F  veszi eredetét. Ki hozhat fel ugyanis más okot arra 
nézve, hogy a latin videó, vis, vesper, vinum, venter, vestis, vescor, Vctietus stb 
szavakban v mássalhangzót látunk (mely a görög s'íSw, h , ícttzgo;,. oivo?, 
svrsgov, áríhris, soíKco, "Evsto? szavakban nem található), mint azt, hogy 
az aeolok ezen szavak elé oda szokták tenni az ő digammájukat ? Nem is 
kell csudálkoznunk azon, hogy a latin nyelv, mely akkor anyanyelvűk volt, 
hasonló sorsra jutott, mint a többi élő nyelv; hogy t. i. ugyanazon betűnek 
kiejtése nem mindenütt azonos és állandó. Tálán a héber ) vau-nak sem volt 
mindenütt ugyanazon hangja, ezért a görögben AajBí§-ot, nem AocuíS-ot ta
lálunk. Ugyanez bizonyos az ÍJt-ről is. Bír. 12. 6. A latin v mássalhangzónak 
eredeti hangja véleményem szerint azonos volt a mi w betűnkével, és így 
történt, hogy a régi szavakban a latin v mássalhangzóból nálunk \v lett, mint 
via, ivay, út; vinum, wine, bor; ventus, wind, szél; vado, wade, megy; venio, 
veni, wend, went, jön, jöttem; virtus, worth, érdem; vulnus, woon, wound, 
seb ; vallum, watt, sánc és más számtalan szóban. A re'giekben, mondom. 
Mert vaiti, vanus, hiú; vein, véna, é r ; vally, vallis, völgy; vertue, virtus, erény 
és ezekhez hasonlók, új szavak.

ínyhangok. A t betű kiejtésénél, ha a lehelet vastagabban megy ki és 
mintegy (kerek) nyíláson, képződik a görög <>, a héber hehezetes 

th t n, az arab t h , vagy az angol th ezekben a szavakban: thigh, 
comb; thin, vékony, thingh, dolog; thought, gondolkodás; throng, 
csapat stb.

Az angolszászok hajdan e jellel írták: J>, melyet tövisnek neveztek. A 
walesi bretonok mindig th-val írják.

Ha pedig vékonyabban megy ki és mintegy (keskeny) résen 
(a nyelv azon részének csekély fölemelkedésével, mely a hegyé
hez legközelebb van, úgy, hogy a lehelet vékonyabb lappá vagy 
lemezzé szorul össze, vagyis szélesebb, de kevésbbé vastag ala-
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kúvá), képződik a görög <1 , a héber D és £>, az arab ^  és ^  a 
valódi (azaz sziszegő és éles) hangon ejtett latin és angol s (sz). s (sz)

Pl. e szavakban : yes, igen (állító szócska) ; this, ez ; us, mi ; thus, így ; 
hiss, sziszeg; less, kisebb; send, küld; strong, erős stb. Ugyanezen hangon 
ejtjük a lágy e-t (t. i. e, i és y  előtt), mint grâce, hála; mercy, könyörület ; 
peace, békesség; since, miután; principal, kiváló stb. A franciák ugyanazon 
hangon mondják ki a e-t néha más magánhangzók előtt is (de akkor több
nyire farkat — cedille — ragasztanak hozzá), pl. ça, íme ; garçon, legény stb.

A d betű kiejtésénél, ha a lehelet vastagabban hatol ki és 
mintegy (kerek) nyíláson, képződik az arab o d, a héber heheze- 
tes d 1, a spanyol lágy d, ahogy t. i. ejteni szokták ezt a betűt dh 
a szavak közepén és végén, mint majestad, trínidad stb.

Az angolok ezt a hangot teljesen ugyanazon módon írják, mint a kevés
sel föntebb említett hangot, t. i. (A-val ; mint pl. e szavakban : thy, thine, 
tied; this, ez; though, habár stb. Az angolszászok hajdan amazt a hangot

h-val, emezt pedig, azt hiszem, -j-j, ^  -vei írták, mint az ő írásaikból kitű

nik (habár ők is ezeket a jegyeket nem ritkán vegyest használták).
A következő századokban pedig az angolok ugyanazon í> jegyet mind

két hang számára használták, melyből lassanként az 1) jegy lett, melyet a leg
több kézzelírott könyvben mindenütt találhatunk, ahol most th-t írunk. Innen 
van, hogy hajdan szokásba jött, ami még ma is nem ritkán történik, hogy 
ye> JA, y “~t írunk the, that, thou helyett stb. A walesi bretonok amazt a 
hangot állandóan th-val, emezt ¿¿-vei írják, csupán némelyek törekedtek 
helyesebben dh-val írni, kik azonban a rég bevett szokást megváltoztatni 
nem tudták.

Mi pedig (mint említettem) inindakét hangot különbség nélkül th-v al 
írjuk ; pedig helytelenül, mert azon hangok közül egyik sem összetett, hanem 
egészen egyszerű, melyek a ( és d  betűk hangjától körülbelül ugyanazon 
módon térnek el, mint az /  és v, a p és b betűk hangjától. Elismerem ugyan, 
hogy amint /  helyett írunk ph-í, éppúgy írhatnánk bh, th, dh-1 is, hogy t. .i. 
a hehezett betűknek azokkal való rokonsága, amelyektől származnak, és egy
szersmind különbségük is némileg ki legyen tűntetve. Hogy az ezen betűkből 
összetett igazi hang azonban egészen más, mint a hehezett betűké, kitűnik 
ezen szavakból : Cob-ham, Chat-ham, Wit-ham, Mait-ham, Wad-ham, Wood- 
house, shep-hard, Clap-ham, Mep-ham stb. (Éppígy Oc-harn, blok-head, hog- 
heard, Cog-hil, hous-hould, dis-honour, mis-hap, dis-honest, dis-hearten, 
Mas-ham, Caus-ham, Wis-heart stb. szavakban egészen más hangokat hal
lunk, mint amelyeket közönségesen eh, gh, sk-val írunk.

Ezt a két hangot pedig, melyet mi th-v al írunk, a franciák, belgák és 
sok más nemzet soha vagy csak igen ritkán ejtik ; midőn azonban azt kimon
dani törekszenek, a franciák többnyire (-vei, a belgák ¿-vei, mások néha s-sel 
(sz) helyettesítik. Pedig egyáltalában nem nehéz ezeket a hangokat helyesen 
kiejteni, ha azoknak képzését kissé gondosan megfigyeljük; t, i. minden 
ugyanazon helyzetben marad, mintha t, d betűt ejtenénk, csak hogy a lehele
tet kihatolni engedjük; de vigyázzunk, nehogy, akár figyelmetlenségből is, a 
nyelvnek hegyéhez legközelebb eső része kissé fölemelkedjék és így s (sz), z

5'
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betűt hozzon létre; mert ahogy az s (sz) viszonylik a t-hez, éppúgy a 2 a 
d-hez, mint rögtön következik.

Ha ugyanazon d betű kiejtésénél a leheletet vékonyabban, 
mintegy (keskeny) résen szorítjuk ki (és e célból a nyelvnek 

2 hegyéhez legközelebb eső részét fölemeljük), képződik a latin z, 
a görög héber f, arab y  amely hangot az angolok is z-vel 
jelölnek.

Néha azonbau az angolok (éppúgy mint a franciák) az s (S2) betűt is 
ezen hangon ejtik, kivált ahol két magánhangzó közt áll, és a szó végén; pl. 
pleasure, gyönyörűség; ease, pihenő; laws, törvények stb. És ami majdnem 
általános szokás, ha a főnévből, melynek utolsó szótagját kemény s-sel (sz) 
ejtjük, ige lesz, az igét lágy s-sel (azaz 2-vel) ejtjük. Pl. a house, ház; a 
lowse, te tű ; a rnowse, egér; a price, érték, á r ; advise, tanács; close, szom
széd ; brasse, érc ; glasse, üveg; grasse, m ag; grease, kövérség; a fleece, 
gyapjú kemény s-sel (sz); de to house, házába fogad ; to lowse, tetvész ; to 
rnowse, egerész; to príse, értékel; to advise, tanácsol; to close, összeköt; to 
braze, acéloz; to fleeze, megkoppaszt lágy s-sel (z) hangzanak.

De ugyanazon módon más betűk is hasonló gyöngülést szenvednek; 
mert ezen kemény hangon ejtett főnevekből: wife, feleség; life, élet; strife, 
viszá'ykodás; half, fél; calf, borjú; safe, biztos; breath, lehelet; cloth, szö
vet; következő igék lesznek: to wive, nősül; to live, él; to strive, pörlekedik; 
to halve, felez; to calve, megborjazik; to savé, megment; to breathe, lélek
zik ; to clothe, öltöztet.

Az olaszok a 2-t (kivált a kettőset) nem ritkán erősebben ejtik, mint a 
héber vagy tz\ ugyanazon hangon ejtik sokan a latin szavakban a t-1 i előtt, 
ha utána másik magánhangzó következik. Pl. piazza, Venetiae stb. így hang
zanak: piatza, Venetziae stb. (Vége köv.)

Nyomon kövesse-e az írás és olvasás az 
artikulációt?
Irta : Simon József.

E felvetett kérdésre alig lehet másképen felelni, minthogy: 
igen. Ebben a tekintetben a kipróbált tanítási eljárások alapján 
leszűrt igazságok kimondották tantervűnk készítőinek az utolsó 
szót, de azért a tanterv az egyéni eljárásoknak még sem szegi 
útját, sőt a találékonyságnak, ügyességnek szabad teret ad és biz
tosít, úgy, hogy az oktatási eredményt még látszólagosan se ve
szélyeztesse az. És ez természetes is. Nem orthodoxia ez a tan
terv készítők részéről, hiszen a modern pedagógia mai állása 
minden követelményeinek nemcsak ma, hanem a hangzó beszéd 
diadala óta mindig megfelelt a siketnéma oktatás. Példa rá az a



nap-napután fellépő, újabbnál újabb kísérlet az épézéküek okta
tásánál, nyelv tanításánál (nem magyar anyanyelvüeknél különösen) 
olvasás- és írástanításánál, melyeknek határozott, igazi pedagógiai 
készültséggel való bevezetését a siketnéma oktatásánál olyan régen 
tudjuk és ismerjük. A kezdet-kezdetétől olyan módszeres eljárá
sokat ismerünk a siketnéma oktatás terén, különösen a hangzó 
beszéd tanítása óta, hogy e módszeres eljárásokat az épérzékűek 
oktatásánál csak a legutóbbi közelben látjuk mint legcélraveze
tőbbeket meghonosítani.

Minek a bizonysága ez ?
Kétszer sem kell feltennünk e kérdést. Rögtön megadhatja 

bárki rá a feleletet, azt nevezetesen, hogy az épérzékűek nyelv- 
oktatásánál, írás és olvasás tanításánál is a legjobbat keresik, a 
legcélszerűbbet kutatják, s a pedagógia által legjobban ajánlott 
módszerét akarjuk meghonosítani és ezeket csak nálunk ami ok
tatásunknál találjuk meg legkifejeződősebb móddal. E kutatások, 
e bevezetések, mit az épérzékűeknél látunk, mind-mind a mi mód
szeres eljárásainknak diatalát jelentik. Vagy legalább is azt a 
fölényt, amellyel más oktatási módok felett ami oktatási módunk 
bír. És ebben nem lehet senkinek sem kételkednie. Ezek a tör
ténetnek igazolásai s mint tények legjobban, legigazabban állanak 
fenn amellett, hogy amit az írás-olvasás és amit az artikulátió 
sorrendjére nézve is tantervűnk mond, s a mikre utasít, megálla- 
nak, mert meg kell államok, hiszen ez a legjobb, amit e tekintetben 
keresni, kutatni van jogunk, s amit kereshetünk. E kérdésben a 
tantervet így nem, mint valami rettegett oligarchát kell látni és kell 
látnunk, hanem a történeti igazságok, tapasztalatok és a jelen tényei' 
által igazolt helyesnek tudott módszeres eljárások és utasítások ösz- 
szességét. És ehhez ragaszkodom, mert az ebben letett elveket 
és utasításokat felölelő eljárások teszik és tehetik némáinkat beszé
lőkké, olyan beszélőkké, akiknek nemcsak szókincsük, fogalom
kincsük, hanem nyelvbeni készségük, nyelvtudatuk is van.

És e uyelvtudat az igazi érték és igazi cél. Eljárásaink 
helyességét igazolják a lehető eredmények, s igazolja a pedagógia 
minden vonatkozása.

Mi nyelvre, beszédre oktatjuk, tanítjuk növendékeinket, akik 
alig állanak más viszonyban a hangzó nyelvvel, mint bármely 
épérzékű idegen anyanyelvű tanköteles a magyar nyelvvel, magyar 
beszéddel. Jól lehet egy pillanatra merésznek látszik e kijelentés, 
de érdemi részben az Ítélet megáll. Mert míg az idegen anya
nyelvű növendéknek is meg van az ő sok-sok mondani valója
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anyanyelvén, s lelki tartalma becses ismeret anyaggal van tele, 
addig a mi némáink lelki tartalmát sem lehet kevesebbé érté
kelni mint amazt, nekünk és neki is érték az. Azt hiszem, hogy 
az idegen anyanyelv a magyar beszéd megtanulása szempontjából 
ugyanolyan vagy még kevesebb értékkel bír, mint a néma jel
nyelve. A jel körülírta tárgynak, cselekvésnek adunk mi a hangzó 
és írott nyelvben az írásban kifejezési formát, az idegen anya
nyelv nyelvkincsét meg egy új nyelv megtanulásánál n em hasz
nálhatjuk, sőt ha használni próbáljuk, feltétlen kárral jár. Ezt bi
zonyítják a nemzetiségi vidékek iskoláinak az a magyarnyelvbeli 
kevés eredménye, amit a nyelvnek fordítás által való tanításával 
értek el. Tehát több értékű a jel a nyelv szolgálatában és meg
tanulásában, mint az idegen oláh, tót, szerb stb. anyanyelv a 
magyarnyelv megtanulásánál. Ezért adatott ki itt is már a jelszó, 
úgy tanítsd az oláhot, tótot, rácot a magyar beszédre, ahogyan 
a magyer anya tanítja magyarnak született gyermekét. S mi is 
csak azt tesszük, amit az anya tesz gyermeke beszédfejlődése 
érdekében. Azzal a különbséggel, hogy a hallás miatti hallási ké
pek helyébe odatóltuk a tapintási, nyomási érzeteket és azok emlék
képeit. Helyettesítettük csak és pótoltuk magával az írással! Miért 
az írással ? Azért, mert nemcsak hallott nyelv, hanem látott nyelv, 
írott nyelv is van. S mi egyben az írott nyelv ismeretére is vezet
jük némáinkat. Mert a nyelv megértésében szerepelnek ilyesfajta 
mozzanatok, mint ahogy fölfogása, (nálunk érzékelés útján) e 
hangsorok kapcsolatba hozása a megfelelő tárgy és viszony kép
zetekkel, a kifejezés megértése, a tárgy felismerése fogalom alko
tás elvonás, a fogalom megnevezése a beszéddel, nálunk kezdet
ben a jellel és a hangzó beszéddel. S melléje sorakozik a kifejezés 
leírása és elolvasása, mint írott és hangzó beszéd. E mozzanatok 
egymást ki nem zárják, hanem inkább egymásnak szükségszerű 
következményei. E mozzanatok között megvan az a bizonyos oki 
összefüggés, amely képessé tesz minket arra, hogy bármely új 
tárgy, mint fogalom, s mint név a megismerés után megjelenik 
tudattartalmukban írott és hallott kifejezés alapján is.

S ha ez így van, pedig így van, mi indokolná azt, hogy 
egy fogalmat megrögziteni segítő és kifejező írott képet elvonjuk 
az elmetartalomtól, vagy elmetartalomból.

S mivel nekünk más célunk nincs, mint hogy az összes 
rendelkezésünkre álló mód felhasználásával beszélővé tegyük nö
vendékeinket, semmit e cél érdekében még látszólagos eredmé
nyekért sem szabad kockáztatnunk.



Ha a teljes megértésnek ezek a mozzanatai, akkor semmi 
okot nem találok arra, hogy az írást és olvasást, mint időszerűt
leneket elhagyjuk a nyelv a beszédfejlesztés elleni munkájá
nál is.

Hogy vannak grafikai képekben gondolkozó növendékeink, 
e kijelentést a legmerészebbnek keli elfogadnunk, akkor amikor 
vannak oly növendékeink is, akik beszédjük megindítása és foly
tatása közben figyelmüket a különböző érzékeltetési helyekben 
végbemenő változásokra irányítják, éppen úgy, mint a hallók, akik 
még az intenzív figyelemnél a kezeikkel is megtoldják a fülkagyló 
hangösszegyűjtő felületét, hogy jobban megmaradjon elmetartal
mukban az, amit velők közlenek, vagy amit közleni igyekeznek. 
Ez sem bizonyít mást, mint azt, hogy az elmeállapot bővülésére 
és az elme kifejezésére minél több útat kell megnyitnunk és azt 
nyitva is kell tartanunk. S hányszor nem vagyunk mi is úgy, 
hogy az elmetartalomban egy pillanatra elhomályosult emlékképet 
valamely erősebb benyomáshoz hozzákötötten ébresztünk fel. 
Vagy teljesen kiesik egy-egy gondolat a tudatból, tartalomból és 
egy más gondolat visszahozza azt nekünk. Appercipiálunk mi is, 
éppen úgy, mint a gyermek mikor a betűalakhoz kötve idézi föl 
a hangérzet képét és a hangérzethez kötve idézi föl a betüképet, 
Ez az elmének olyan működése, amely nélkül elme el sem 
képzelhető.

S vájjon, ha az egyes hangérzetbeli változásokat nem kötnők 
meg a kimondott hang betűjében, a betűt szóban, a szót egy 
tárgy nevében, sőt a tárgyat is egy, az alanyhoz való viszonyban, 
nyugton lehetnénk-e afelöl, hogy a leolvasott, előbb kellően érzé
kelt és így átvitt hang képe és szó, mint valamely tárgy neve, 
sértetlen épségben és tisztaságban megmaradt növendékeink tuda
tában ! Én azt hiszem, hogy legalább 99 százalékban elveszett 
volna, vagy elveszne mind az, amit mi az elméjűkbe bevittünk. 
Mikor ennyi és oly sok oldalú megkötés után annyi és annyi 
hang, szó és tárgy ismeret híjjával jönnek vissza a II. osztályba 
növendékeink!

A második iskolai év elején látjuk csak igazán, hogy meny
nyi értéke volna annak a leleményeségünknek, ha egy-egy új 
ponthoz is tudnók és tudtuk volna még megkötni az ismeret 
anyagot, lett légyen az a legelemibb hang, vagy bármely ismeret, 
mert bizony a nyári szünet alatti nem foglalkozás a mi siket
némáinknál sok-sok köteléket felold, amiről pedig mi igen meg
voltunk győződve, hogy nagyon jól megkötöttük.
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Hiába, vannak oly szabályok, amelyeknek érvényét örökre 
meglehet előre állapítani. így vagyok én azzal is, hogy úgy adjuk 
át az új ismeret anyagot a gyermeknek, úgy kössük össze a 
tudattartalom apró szálaival azt, mint a pók az ő finom hálóját, 
ha egy szálát sikerülne megfognunk, az egymagában meg nem 
mozdul, számtalan apró szálat mozgat az meg. Egy szál sem 
eshetnék ki abból úgy, hogy száz meg száz vissza ne tartaná 
azt. így kell beszőnünk a tudat tartalomba minden újat, amivel 
gazdagítani akarjuk ez elmét.

Ha elhagynék a kiejtés tanításánál az írást és olvasást, akkor 
felmerülne az a kérdés is, hogy a tartós érzékeltetés és hangjaví
tás alatt mivel töltenök be az óráink keretét a többi növendé
kekre nézve ?

Kétségtelenül úgy látszik, hogy a növendékeink elfoglalására 
a legalkalmasabb volna a rajz.

Itt meg az a kérdés állana elő, hogy mit rajzoljanak hát? 
Ösztönszerü rajzaikkal legyen az idő úgy, ahogy agyonütve, vagy 
az egyes kifejezéseknek megfelelő tárgy képeket rajzolgassák. Az 
első lehetőséggel úgy vagyok, mintha minden növendéket egy- 
egy kísérlet alanyának látnám. Azért jött és jár az iskolába min
den növendék, hogy minden percének legyen meg pozitív haszna, 
gyönyörűsége. Az ösztönszerü rajzolás pedig szerintem még csak 
negatív értékkel bír a növendék szempontjából, az elmevizsgáló 
ám űzze, de úgy, hogy ebből a gyermekre még egy csipetnyi 
időpazarlás se jusson.

Maradna így a másik eset, a kiejtés tanulás közben megis
merteti tárgyak lerajzolása. Azonban abban senki sem kételked- 
hetik, hogy az ily rajzolás csak a kézügyességet szolgálná, minden 
haszon kizárásával, amely haszon a gyermek beszédben haladása, 
tudása javára esnék. így ezek a tárgy rajzolások csak mellesleg 
szolgálják a kiejtést, azért ismételten elö-előbukkan az a kérdés, 
hogy miért ne írjam és írassam a tárgy képe mellé a nevét és 
miért ne olvastassam is el azt? E kérdésnél sem lehet csodálkozni, 
ha azt tartom, hogy mindig a járt út a legjobb !
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Tanulmány úti jelentés.
A múlt tanév első éves hallgatói tanulmány útjokról jelentést 

tartoztak tenni. Ezen jelentések egyikét közöljük alább, hogy kar
társaink tudomást szerezzenek arról, váljon a szerzett tapasztala
tok milyen benyomást tettek a leendő generatió lelkében.

„Tizenhármán voltunk. Tele ifjúi tűzzel, az ügy iránti lelkesedés
sel indultunk útnak, hogy megismerjük a magyar gyógypedagógiai 
intézeteket, azok munkásait és tanítási eljárásaikat. Hivatalosan hat 
intézetet u. m. a kecskeméti-, temesvári-, aradi- és a kolozsvári 
siketnéma, a vakok kolozsvári- és a borosjenői gyógypedagógiai 
nevelő- és foglalkoztató intézeteket kellett megtekintenünk. De 
tanulni vágyó lelkünk óhaját követve, képzőnk igazgatójától két 
napi halasztást nyerve, még a szegedi-, debreceni- és az egri 
siketnéma intézeteket is meglátogattuk. Hogy utunk hasznos volt, 
egyhangúlag hirdetjük, mert szakismereteink szélesebb mederbe 
terelődtek, hisz kilenc műhelyt láttunk, hol — mint egyik város 
humánus gondolkodású polgármestere mondotta — „a teremtés 
munkájában résztvevők hévvel dolgoznak több-kevesebb sikerrel, 
kisebb-nagyobb elismeréssel, de mindig ügyszeretettel a kitűzött 
célokért való elérhetésért, a Gondviselés, a sors sújtotta fogyatékos 
gyermekekért; hasznos volt utunk, mert szép hazánk földjén 
keresztül 1458 km. utat száguldottunk be, gyönyörködve az Alföld 
messze terjedő rónáiban, zöld, gazdag aratást Ígérő vetéseiben, 
Hortobágy délibábos legelőjében, gólyáiban, méneseiben; elra
gadtatással néztük a Maros völgye változó képeit, a csodálkozás 
„ah“ hangja Iebbent el ajkainkról a Királyhágó közt száguldozó 
Sebes Kőrös völgyének szeszélyes kanyarulatait és fenséges vidékét 
látva. „Oh természet, óh dicső természet! Mely nyelv merne 
versenyezni véled?“ Amíg a vonaton a természet örök ifjúságú 
szépsége töltötte be lelkünket és tette termékennyé képzeletünket, 
addig a meglátogatott városokban a pezsgő élet, az ipar és a 
kereskedelem fejlettsége, a kulturális érzés hatása hatottak meg 
bennünket. Megbámultuk az egyes gyárak gépeinek csodás mun
kakészségét, örömmel hallottuk szives vezetőinktől, hogy az ott 
készült árukból nemcsak a közel külföldre, de a távolabbi világ
részekbe is szállítanak nagy mennyiséget. Tanultunk ismerni embe
reket, vidéki szokásokat, viseleteket, faji tulajdonságokat, melyek 
egy ifjú ember ismereteit csak szélesíthetik s ha nemcsak azt 
látja, amit mutatnak s nemcsak azt hallja, amit mondanak és vonat
kozásba hozza az eddig tanultakkal, tudását mélyítheti is. •



Hálával és köszönettel tartozunk az egyes intézetek m. t. 
igazgatóinak és tanári karának, kik készséges örömmel és kedves 
magyaros vendégszeretettel tették kellemessé utunkat s azon váro
soknak, melyeknek vendégei voltunk. Minden városban megállapí
tott programm várt reánk s ez tette lehetővé, hogy rövid idő alatt 
is sokat, legalább is az egyes városok legnevezetesebb intézmé
nyeit megláthattuk. Ügyszeretetük pedig lehetővé tette, hogy út 
tarsolyunkat szakdolgokkal tele hoztuk haza.

Az összbenyomás utunk végén a tanítási eljárások egyöntetű
ségében domborodott ki. Ami eltérés volt az egységességben, 
azt az egyéniségből, egyéni sajátságokból lehet megmagyarázni. 
Azt hiszem, hogy ez a képzés egységességében és , egy“-ségében 
van. Egyes helyeken a tanuló (értem a siketnémát) folyton beszél 
tanárjával, más helyeken csak figyel, magában, vagy csak halkan 
olvassa le a beszédet és csak a feleletet mondja hangosan. Utób
biak véleménye, hogy a gyermeknek a beszédet leolvasni és a 
saját beszédjét is ellenőrizni fárasztó. Több helyen tetszésszerinti 
tárgyról beszélgetnek óra alatt. Mint az osztályvezető mondotta: 
„Fő dolog sokat beszélni és arról, amit ők szerelnek.“ Úgy 
vettem észre, hogy a napi eseményeket szeretik tárgyalni. A tanu
lóknak egymással való beszélgetését a ........... i intézet egyik
osztályában láttam tökélyre vinni. A kérdezés módja, a nyelvérzék 
fejlesztés mesteri. A kérdésből egy-két szót mond, a többit már 
a tanuló mondja. Nem mindig oly raggal kérdez, milyennel felelni 
kell. Nyelvérzéket kell adni a siketnémának mondja, de iparkodik 
is és tudja is fejleszteni. Szépen is beszélnek növendékei. Egy 
intézetben az összes tárgyakat leszoksorosítva láttam. Hogy az 
írásnál sok időt takarítanak meg, az kétségtelen, de hogy az 
írásnak nem esik-e rovására, azt a jövő bizonyítja be. Szerintem 
csak a reáltárgyakat kellett volna sokszorosítani. Itt láttam a felső 
osztályban, hogy a feleletet egy-két szóval adják meg, csak ha a 
tanár kérdezi, akkor felelnek egész mondattal. Osztályvezető célja, 
hogy mindkét irányban fejlődjék a beszélő képesség.

Általában észrevehető az internatus nevelő hatása. Jobbaknak, 
szelidebbeknek látszottak a tanulók. Lehet, hogy látszat! Hallottam 
hangoztatni, hogy az externatus jobban megfelel a siketnéma ter
mészetének, mert korábban megtanulja ismerni az életet, meg 
hogy sok ember között forgolódván, a leolvasást is jobban elsa
játíthatja.. Ebben is van valami. De legtöbbet érhet a leányokat és 
fiúkat IV. osztályig internátusbán nevelni, a nagy fiúkat pedig 
V—Vlll-ig externálni, itt meg lenne oldható mindeniknek előnyös-
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sége. Az azonban tény, hogy ott jelelnek a siketnémák legtöbbet, 
hol externatus van, mert hát a környezet hatása sohasem téveszti 
el célját.

A vakok elég jól mozogtak. Csupán fiúk vannak. Az első 
osztály, — bár sem előkészítője sem óvodája nincsen — szép 
eredményt ér el. Feltűnő szépen és rendesen írnak. A tájékozó
dási és hallási gyakorlatok vezetése ügyes volt. Az érzékelő 
gyakorlatoknál egymás fejét tapogatták és arról tanulták egymást 
megismerni. A felszerelés csekély. Könyvtáruk az urinök jószívű
sége folytán szépen gyarapodik. 15 urinő ír állandóan. Egy urinő 
maga 75 kötetet írt meg eddig!

A gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató vegyes, interna- 
tusos. A kertben szeretnek foglalatoskodni a növendékek.

A felszerelést illetőleg az egyik alföldi intézet mintaszerű. 
Legtöbb helyen még nincs végleges és célszerű intézet, de vannak 
helyek, hol célszerű és szép épülettel bírnak.

Ki kell emelnem a slöjd, de különösen a rajzoktatásban 
elért eredményeket. Egy-néhány intézetben a módszeres szabad
kézirajz oktatás fokozatát, egy helyen pedig különösen a szemléleti 
látszattani rajzoktatást láttam lehető magas fokra vive. Sok helyen 
a rajzoktatás szolgálatában áll a slöjdnek és egyik a másikat segíti, 
támogatja és a kettő összhangba hozva, a gyermeknek gyakorlati 
tudást és értéket ad. Egy intézetben a pléh munkákkal értek el 
szép eredményeket. A női kézimunka — hasonlólag a slöjd okta
táshoz — fejlett. Több helyen szép eredményeket értek el. A 
........... i intézeté volt tán a legszebb és leggyakorlatibb. A csip
keverést is több helyen kultiváiják. A leányok kedvvel és elősze
retettel foglalkoztak vele.

A programmból sohasem hiányozlak a képtárak, könyvtárak, 
régiségtárak, történelmi tárlatok, szobrok megtekintése sem. Külö
nösen az aradi vesztőhely emlékoszlopánál, hol merengve szágul
dottunk vissza a képzelet szárnyain a 49-es eseményekhez, néz
tünk körül meghatottsággal. Előttünk suhant el a gyászos múlt, 
hallgatagon szegeztük le tekintetünkkel, s némán várva, hogy sző- 
lal-e meg lábunk alatt a rög, nem sugdosnak-e a közelfekvő vár 
vén fái a múltakról, hjsz ők sokat láttak, sokat tapasztaltak . . . 
Egy elhozott borostyán levél az emlék a vértanúk Golgothájáról.

A 48—49-es múzeum tárgyai egy egész új, sokszor átérzett 
világot tárnak azok elé, kik még nem látták. A vértanúk saját
kezűig írt leveleik, mindennap használt tárgyaik, ruhadarabjaik, 
a kardok szinte várni látszottak gazdájukat, hogy kezükbe ragadva
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mégegyszer legyen részük a harcban, szenvedésben, dicsőségben, 
de . . . de . . . csak álom, képzelet, szép, dicső nagy napok, 
nagy, de gyászos emlékezet, melyek arra valók, hogy lelkesíteni 
és felejteni, de sohasem lemondani tanítsa a hazáját szerető 
honfi szíveket.

Ily történelem szentelte helyek sorozata volt utunk. De hisz 
alig van rög, melyet meg nem szentelt volna az ősök terméke
nyítő vére. Eger, az egri nők hősiességének színhelye volt az 
utolsó. Onnét haza jöttünk megpihenni, hogy újult erővel, a szer
zett lelkesedés hevétől búzdítva készülhessünk új pályánkra. Lát
hattuk, hogy a munka felemel, előre visz és tartalmat ad az élet
nek. Tehát előre.

Hazai hírek.

HAZAI HÍREK.
Távozó és új miniszterünk. A kormányválíozás követ

keztében nagy nevű miniszterünk Apponyi Albert gróf is távozott 
a miniszteri székből. Igen meleghangó levélben búcsúzott el ez 
alkalomból a szaktanácstól, megköszönve azt az odaadó támo
gatást, amelyet a szaktanács nyújtott. Oktatásügyünk melegen 
érző vezetőt veszített benne s bárha ministerségét a gyógypeda
gógiai ügy terén nagyobb alkotások nem is jelölik, az intézetek 
fejlesztését s az e téren működők anyagi érdekeit mindenkor 
pártfogásába vette s nem rajta múlt, hogy többet nem tehetett, 
hanem a viszonyok mostohaságán. Mindnyájunk élénk emlékeze
tében van még a képviselőházban elhangzott nyilatkozata, mely 
a legteljesebb elismerés hangján méltatta azt a munkásságot, me
lyet a gyógypedagógiai ügy napszámosai kifejtenek. Ha csak tőle 
függött volna, óhajaink és várakozásaink bizonyára teljesedésbe 
mentek volna, de az állam pénzügyi helyzete, sajnos, gátat vetett 
jóakaratának. A vallás és közoktatásügyi tárca ideiglenes vezeté
sét dr. Székely Ferenc vette át, akinek nemes gondolkozását és 
emberszeretét mindazoknak, akik a társadalmi nyomor enyhítésén 
fáradoznak, bő alkalmunk volt megismerni. Bárha ideiglenes 
minisztersége is nyomokat hagyna a mi 'oktatásügyünk terén is.

Dr. Náray-Szabó Sándor ministeri tanácsos f. é. jan. 2 0  án 
Szombathelyt volt, ahol mint kormánybiztos részt vett az állami 
bábaképezdében tartott vizsgákon. Ugyanakkor meglátogatta az ifjú 
vakok intézetét, majd pedig Török Sándor intézeti igazgató kalau
zolása mellett megtekintette az intézetnek építés alatt álló új épü
letét, amely ez évi június havában fog rendeltetésének átadatni. A 
ministeri tanácsos úr részletesen informáltatván magát az intézet 
viszonyairól, s a tapasztaltak fölött megelégedését fejezvén ki, 
még a délutáni gyorsvonattal visszautazott a fővárosba.
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Gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa 
1910. évi január hó 29-én tartott gyűlést a következő tárgysoro
zattal: 1. Bejelentések. 11. Tárgyalások:

1. A gyógyp. tanítóképző előadó tanári testületének január 
8 -iki jegyzőkönyve.

2. A gyógyp. intézeteknél kezelt alapítványokra vonatkozó 
utasítás.

3. Az ideges gyermekek int. középfokú tanügyi vezetőjének 
felterjesztése.

4. Kecskemét város közig, bizottságának a kisegítő iskola 
helyi felügyelete iránti felterjesztése.

5. Kolozsvármegye kir. tanfel. kisegítő iskola szervezése 
iránti felterjesztése.

6 . Temesvár város tanácsának Zádor Endre külföldi tanul
mányútja iránti felterjesztése.

7. A siketn. temesvári int. igazgatóságának a görög keleti és 
izr. vallású növendékek iskolalátogatása iránti felterjesztése.

8 . A siketn. körmöcbányai int f. b. j^puár 3-iki jegyző
könyve.

9. A szatmári kisegítő iskola vezetőjének átirata az iskola 
épületének biztosítása iránt.

10. A siketn. pozsonyi int. r. le. hitoktatójának szakvizsgá
latra való bocsájtása iránti kérvénye.

Országos alapítványi helyek betöltése. A vakok buda
pesti országos intézetében a következő ingyenes országos alapít 
ványi helyek üresednek meg: Gyulai Albert gr.-féle orsz. alap., 
Lackovits Miklós-féle orsz. alap. Intézeti orszgáos alapítványok
III., X., Xlll. és XV111., továbbá az izraelita országos alapítványok 
IV-ike. Ezen országos alapítványok betöltési joga a vallás és köz- 
oktatásügyi ministeriumot illeti. Elnyerhetik oly 5 éven felüli és 
14 éven aluli korban levő vak gyermekek, akik a vakságon kívül 
más testi vagy szellemi fogyatkozásban nem szenvednek. Az inté
zetbe való fölvétel iránti kérvények a nm. minisíeriumhoz címezve 
az intézet igazgatóságánál VII., István-út 95. március hó 15-éig 
nyújtandók be. Ugyanott bővebb felvilágosítás szerezhető.

Dr. Verebélyi László egyetemi magántanárnak a vakok 
budapesti orsz. intézete rendelő orvosának az orvosi kar elő
terjesztésére Ő felsége az egyetemi rendívüli tanári címet adomá
nyozta. Szívélyesen üdvözöljük az érdemes orvos urat.

Február hó 4-én Ernuszt Kelemen v. b. t. t. a dunántúli 
fiókegylet elnöke látogatta meg az ifjú vakok szombathelyi inté
zetét, ahol a növendékek előmeneteli s hogyléte iránt viseltetett 
meleg érdeklődéssel; majd pedig szorgalomra buzdítva a növen
dékeket megelégedetten távozott azi ntézetből.

• Siketnémák táncestélye. A „Cházár András Orsz. Siket
néma Otthon“ f. évi február hó 26-án jótékonycélú táncestélyt 
rendez a Wesselényi-ufcai ipartestületi díszteremben. Örömmel 
vesszük e hirt, mert kecsegtet a remény, hogy általa az „Otthon“ 
erkölcsi és anyagi gyarapodáshoz juthat. Sok tervnek kivitele,
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sok hiánynak pótlása, fontos és nélkülözhetetlen intézkedések 
foganatosítása elég nagy okok ahhoz, hogy a felnőtt siketnémák 
egyesülete egy nagyszabású munkarend megvalósításához lásson. 
De természetes, hogy az anyagiakon múlik a kezdeményezés 
ideje s az otthonnak meg kell ragadnia minden alkalmat, mely 
vagyon beli erősödéshez segíti. Reméljük, hogy a rendezendő 
táncestély e tekintetben is szép sikerű leszen, hisz a rendező 
bizottság lelkes munkája arra joggal enged következtetni. Erköl
csi és anyagi sikerüket előmozdítandó, kérjük e helyről kedves 
kartársainkat, részesítsék az egyesületet a számtalanszor tapasz
talt szíves jóindulatban s a lehetőség szerint támogassák a felnőtt 
siketnémákat most is, a rendezendő táncestély alkalmával.

A vakok budapesti országos intézetének növendékei far
sang másodnapján szórakoztató szini előadást tartottak. Úgy a 
leányok mint a fiuk egy felvonásos színdarabot adtak elő. Volt 
monológ és zeneszám is. Az egybe gyűlt növendékek igen jól 
mulattak a sikerült előadáson.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A siketnéma gyermeknek a tanköteles kor előtti okta

tása. (A Blätter für Taubstummenbildung 1910. évi 11. számából.) 
A Nyborgl siketnéma intézet vezetője, Anders Hansen amerikai 
tanulmány útja alkalmával meglátogatta a Garret kisasszonyok 
által vezetett és a 3— 6 éves siketnéma gyermekek számára fel
állított intézetet, Tapasztalatait a következőképen ismerteié.

Joggal mondhatni, hogy Garret-intézet a legérdekesebb 
nevelő-intézet. Ez intézetben alkalmazott különleges oktatás, vezető 
eszméjét a következő feltevésből meríti: „Minden gyermek, 
legyen az bár siket, vagy halló, kel! hogy bizonyos fokú beszéd
képességgel jöjjön a világra, mivel utóda a beszélő ősök ezrei
nek; következésképen helyes, sőt szükséges a siket gyermekek
kel úgy bánni, hozzájuk úgy beszélni, öröklött beszédképességük 
felébresztése és fokozása érdekében, mintha halló gyermekek 
volnának.“

Az intézet 60 növendéket fogad magába. E gyermekkert 
7 évfolyamra térjed Élvezetes és érdekes volt az óvónőt hall
gatni, amint a játszó kis siketnémákhoz beszél, mintha tényleg 
halló gyermekek serege között volna. Az oktatás első fokán a 
kicsinyek kifejezési eszköze még artikulátlan hangokból és ter
mészetes jelekből áll. De már e fokon is észre lehet venni gon
dolkozó kis arcocskákat, melyek örömteli mosolygást fejeztek ki 
csakhammar kitalálva a nekik még különös ajak mozgások jelen
tését. Egy további fokon az óvónő ajak mozgásait már utánoz
zák is, sőt egymás között is ennek segélyével érintkeznek. Egyik-
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másik gyermek szájról olvasási képessége szinte bámulatba ejti 
a szemlélőt. Ami azonban az artikulátiót illeti, Miss Oarret et 
cserben hagyta az alapelve. Némely élénkebb gyermeknek köz
tük olyannak is, ki születése óta siket, eléggé elfogadható a kiej
tése ; a legtöbb gyermek kiejtése azonban elmosódott és érthe
tetlen. Az természetes is, mert siketnémák hangfejlesztés nélkül 
tiszta kiejtéshez nem is juthatnak. Külön hangfejlesztés pedig ez 
intézetben nincs. Kezdetben oda törekedett Oarret kiasszony, 
hogy a hat évre terjedő tanfolyamot elvégzett növendékeket fel
vétesse népiskolába. Itt azonban csak a részleges halló gyerme
kek kis százaléka tudott boldogulni. A többi a siketnéma-intéze- 
tek 1. osztályaiba vétetik fel. Ezekben azonban, ami különösnek 
hangzi-, nagyon kedvetlenül veszik fel Garret kisasszony véden
ceit. Az e gyermekekkel tovább foglalkozó szakemberek általános 
panasza az, hogy a kiejtési hibák nagy tömegével sújtott Garret- 
növendékeket, nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen, megrögzött 
kiejtési hibáiktól megszabadítani.

Szt.-Pétervár. A szentpétervári cári siketnéma-intézet f. évi 
január 11-én ünnepelte száz éves fennállásának emlékét. I. Pál 
cár özvegye: Mária Theodorowna alapította ez intézetet az 1810. 
évben. Michels.

A vakok königsbergi (Poroszország) új tan- és nevelő inté
zetének, valamint Vilmos császár és Auguszta-Viktória császárné 
nevű férfiak számára készült foglalkoztatónak múlt év október hó 
18-án volt az ünnepélyes felavatása.

A hamburgi siketnémák iskolájának 1908. évi értesítője sok 
érdekes adatot nyújt. Statisztikai alapon kimutatja, hogy a siket
némák száma Németországban az utolsó évtizedben határozott 
csökkenést mutat. Ennek okát a higiénikus viszonyok javulásában, 
különösen a fertőző betegségek elleni küzdelem sikerében talál
juk meg. A siketnémaság ugyanis nagyon gyakran szerzett baj; 
a szerzett siketnémaság okai pedig az esetek túlnyomó részénél 
a fertőző betegségek, különösen a meningitis és scarlatina.

VEGYES.
Az 1910. évi költségvetési törvényjavaslatot a kormány

beterjesztette az országgyűlés elé. Ezen javaslat szerint a gyógy
pedagógiai intézeteknél a személyi járandóságok 633.771 K, a 
dologi kiadások 346.346 K tesznek ki. A múlt évi költségve
téssel szemben a személyi járandóságok 70.579 K, a dologi ki
adások pedig 41.410 K emelkedést mutatnak. A költségvetés 
részletezése még nem jelent meg.

Konyovics István zombori lakos nagy alapítványáról a 
napilapok is megemlékeztek. Abban a helyzetben vagyunk, hogy 
a végrendeletnek az alapítványra vonatkozó részét egész terje
delemben közölhetjük, mely így szól: Zomborban a Nenadics
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nevű pusztában fekvő Sztrilich Amália ellen vezetett bírói árve
résen és Józits Jánosné Fratricsevits Antóniától vett több keve
sebb (63) hatvanhárom hold földet a rajta emelt összes épületek
kel együtt, a zombori Bility Obzir pusztában fekvő több kevesebb 
(18) tizennyolc lánc földet, a Zomborban felsőváros bezdáni-út 
2 2  összeírási számi házamat és betétkövetelésemből (50.000) ötven
ezer koronát hagyományozok egy „Zaauzsbina Sztevána Konyo- 
vitsa Nikolinog“ címet viselő, a most megjelölt 2 2  összeírási 
számú házban létesítendő táp- és gyógyintézet céljaira, mint ala
pítványra, melyben az alapítvány jövedelmeinek megfelelő számú 
(2/3) kétharmad részben helybeli g. k. szerb és ¡ ¡ | részben hely
beli és bármely más vallású siketek, vakok, siketnémák, eskóro- 
sok és (80) nyolcvan évet meghaladó szegény betegek eltartas
sanak, ápoltassanak és gyógykezeltessenek életük végéig, egy 
helybeli g. k. szerb egyház község által élet hossziglan meg
választandó görög keleti szerb hitvallású orvostudor felügyelete 
és igazgatása alatt. Kihagyva a kihagyandókat.“

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ alapí
tói, ihetve előfizetési díját beküldötték : Istenes Károly Bpest 10, 
Dr. Schiff Kálmán Bpest 10, Deschenszky Nándor Borosjenő 10, 
Siketnémák int. Jolsva 10, Dr. Ranschburg Pál Bpest 20, sz. Szabó 
László Debrecen 5, Si-cetnémák int. Eger 1 0 , Siketnémák int. 
Szeged 10, Virga Lajos Eger 10, Áll. tanítónő képző-int. Győr 3, 
Siketnémák áll. int. Bpest 10, Vakok int. Miskolc 5, Siketnémák 
int. Kecskemét 10, Siketnémák int. Kaposvár 10, Herodek Károly 
Bpest 10, Dr. Szőcs Elek Bpest 5, Siketnémák int. Vác 1 0 , 
Káplán Gyula Bpest 10, Mihelsz Fülöp Bpest 10, Lázár Pál 
Bpest 10, Simon József Bpest 10, Blum-féle int. Pelsüc 1 0 , 
Német Gizella Rákosszentmihály 10, Szántó Jenő Bpest 5 , Török 
Sándor Szombathely 10, Iván József Bpest 10, Frey József Bpest 10, 
Schreiner Ferenc Bpest 10, Zemkó Péter Bpest 5, Perné Valéria 
Bpest, 10, Szabó Károly Bpest 10, Karnay Árpád Bpest 10, Fürj 
Pál Bpest 10 K.

Budapest 1910. február 10.
-X-

A múlt évi decemberi laplezárta után, de az 1909. évi szá
madások lezárása előtt érkeztek a kiadóhivatalba a következő 
összegek: Éliás Jakab Arad 10, Sándor Szilveszter Ungvár 5, 
Kolumban Károly Kolozsvár 5, Gyógypedag. psychol. m. kin 
laboratórium Bpest 10 K.

A magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében:
Éltes Mátyás, pénztáros 

Vili,, Mosonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
T. S. Szombathely. A beküldött híreket köszönjük, máskor is kérünk 

ha lesz.

Bichler I. nyomása, Budapest, III., Lajos-utca 94. szám.


