
Külföldi tanulmány utunk.
írták : Karnay Árpád és Fürj Pál.

Az 1910. évi szünidő augusztus hónapját arra használtuk 
fel, hogy a külföld nehány nevesebb gyógypedagógiai intézményét 
megtekintsük s részt vegyünk a brüsszeli 111. nemzetközi családi 
nevelésügyi kongresszuson.

Utunkról s tanulságairól a következőkben számolhatunk be.
Első kiszállásunk helyén ■ Wienben Dr. Heller T. tanár magán- 

intézetét néztük meg, a hol 38 növendék nyer elhelyezést. Az 
intézet ápoló-, nevelő- és tanintézet jellegével bír, berendezése 
ízléses és célszerű. Célszerű voltát növeli, hogy u. n. pavillon- 
rendszerben 5 nem nagy kiterjedésű, de minden tekintetben elég 
tágas épület áll rendelkezésre, mely pavillonok kertek és tágas 
játszóterek által elválasztva igen kellemes hatással vannak úgy az 
elhelyezett növendékekre, mint pedig a látogatóra is.

Az igazgató vezetése alatt 3 tanító, 2 óvónő oktatja a gyer
mekeket. Azonkívül 4 ápolónő, 1 kertész, 1 asztalos-mester szintén 
foglalkozik a gyermekekkel. Van az intézetnek egy igen intelligens 
házvezetőnője a szükséges segédszemélyzettel.

A pedagógiai részére térve megragadta figyelmünket a nö
vendékeknek képességeik szerinti ügyes beosztása.

Három főcsoportot alkotnak.
Az I. csoportot ismét három alcsoportra osztották. 1-ső al

osztály: Az alacsony fokon állók csoportja. (Amint ők nevezik: a 
tisztátalanok.) Ezek csupán ápoltatnak és rendre szoktattatnak.

2- ik alosztály: A játszók csoportja.
Az ide beosztott növendékek családias mederben játékra szok

tattatnak és tervszerű játékok által némi kis alapfogalmakat, alap
ismereteket szereznek.

3- ik alaposztály: Az előkészítő osztály.
E csoportban a gyermekek formaérzékét, szinérzékét, hallá

sát, szaglását, Ízlését fejlesztik játékszerűen, de bizonyos rendszer
rel, melyet maguk a növendékek is már betartanak. Beszédtanítá
sukra is kellő gond fordíttatik. E csoportban teljesen úgy találtunk 
mindent, mint a hazai intézetünkben levő előkészítő csoportban. Itt 
újat a pedagógiai részt illetőleg nem láttunk, hacsak a berendezést 
illetőleg ki nem emeljük annak valóban mintaszerű voltát.

II. A második főcsoportot alkotják az úgy nevezett taníthatók 
osztálya:

iyM agyar G yógypedagógia.



282 Karnay Árpád és Für] Pál

E csoportba a 6— 7-ik életévükben vétetnek be a gyermekek, 
ha megtelelő képességükről előbb meggyőződtek. A fegyelem 
itt az oktatás egyik legkimagaslóbb célját.

E csoportban az előkészítő osztály és 4. elemi iskolai osztály 
tananyaga (szakszerű redukálás, szűkítés mellett) képezi az előírt 
tantervet. Az 1-ső osztályban az „Érték árú“ számolólapnak nevezett 
igen alkalmas és célszerű taneszköz vonta magára figyelmünket. 
Ugyancsak a minden osztályban meglevő és az azon osztály 
növendékeinek értelmi képességéhez és tananyagának megfelelő 
árúraktár is igen életrevalónak és utánzandó példának tűnt 
előttünk.

A tanterem fala köröskörül gyermekmagasságban egy fekete 
anyaggal van bevonva, melyre krétával szabadon, minden utasítás 
nélkül, lelkiviláguk által sugalmazott thémákat rajzolhatnak a tan
órán kívül bármikor a gyermek. Igen helyes és üdvös berendezés
nek találtuk ezt.

Van az intézetnek többek közt „zeneszobája“ is, a hol 
a gyermekek nappal tartózkodhatnak, ha kedvük tartja és rendel
kezésükre egy „Pianino“ áll. Természetesen ezen csak a zon
gorázást tanulók szórakozhatnak és gyakorolják magukat, ámde 
zenét nem tanuló társaiknak is nagy élvezetet nyújtanak vele, 
mivel — a mint az köztudomású — a gyengetehetségüek a 
zenét igen kedvelik.

Ugyancsak a zeneszobában gyermek magasságban, a falakon 
köröskörül csinos és jó képek vannak (rendes kis nyolcad nagy 
ságban). Céljuk igen üdvös és amint a minket kalauzoló szak
ember állítja, kitünően beválnak.

A kézügyességí oktatás is ügyesen oldatott meg. Úgy a 
mintázásban, papír és cartonmunkákban (önkészített rajz után ösz- 
szeállítva,) továbbá lombfürész- és vasmunkákban a tanítók által 
nyernek oktatást.

Az ügyesebb növendékek azonban az asztalosmester által 
asztalosmunkákra, valamint könnyebb esztergályos munkákra tanít
tatnak.

Nyáron a kertben a kertész vezetése mellett kerti munkála
tokban segédkeznek.

Középiskolai növendékek számára szünidei telep létesíttetett. 
A gyermek nyilvános vizsgát tesz egy középiskolában. Egyéb
ként ép úgy él, foglalkozik, mint a többi társai.
A gyermekek 4-ik életévüktől 18-ik életévükig maradnak az inté
zetben. Az intézetnek nyilvánossági joga van és a tanfelügyelő
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hatásköre alá tartozik, amennyiben ő ellenőrzi az intézetet. Szak
orvosa Ritter v. Faurek-Wagner nagyhírű psychiater.

Prágában az „Ernesztinum“ nevű s a Szt. Anna nőegylet 
által fenntartott gyengeelméjűek intézetét kerestük fel. Dr. fíerfort 
orvos, az intézet igazgatója kiváló szives kalauzolása mellett az 
intézet helyiségeit, növendékeit tekintettük meg. Tájékoztatott 
bennünket az intézet minden viszonyáról.

Az intézet kétemeletes gyönyörű régi stylű palotában van 
elhelyezve, óriási kerttel körülvéve. Az első emeleten az iskola
szobák vannak gondos felszereléssel és jó berendezéssel. Ugyan
csak az 1. emeleten van a kiválóan felszerelt intézeti klinika is. 
Mielőtt a gyermek felvétetnék alapos megvizsgálás és bizonyos 
időre megfigyelés alá vétetik.

A fiúk és lányok lakosztálya egészen el van különítve egy
mástól. Minden hálószobához egy nappali szoba tartozik. A leg
modernebb és minden követelményeknek megfelelő berendezése 
által az intézet kellemes hatást tett ránk. A ápolónői tisztet apácák 
végzik. Minden gyermeknek külön van a számával ellátott törül
közője, fogkeféje, tányérja, evő eszköze, findzsája, pohara, amely 
más számú gyermekek kezébe nem juthat, ezáltal az egészségügyi 
szabályok legtökéletesebb formájának is eleget tesznek. Kitűnő 
osztályberendezése a pedagógiai kívánalmak szerint való.

Az intézet ápoló és nevelő intézet jellegével bir. A tanítás 
német és cseh nyelven történik olyképen, hogy egy részük csupán 
németül, másik részük eleinte csehül és később németül is oktatía- 
tik, Óvoda, 2 előkészítő osztály (1 cseh, 1 német), cseh és német 
4 parallel osztály, továbbá cseh, valamint német továbbképző osz
tályaik vannak. Azonkívül van külön német és külön cseh vasár
napi (ismétlő iskolának megfelelő) iskolájuk.

A növendékek tanulnak kézügyességet is. Mégpedig: kosár
fonást, asztalosságot. Azonkívül iskolai oktatás keretén belül agyag
mintázást és gyékényfonást, valamint női kézimunkát. — Oktatást 
itt nem láthattunk.

Dresdenben a nemrég elhúnyt hírneves Schrötter V. intézete 
iránt érdeklődtünk. Az új igazgató-tulajdonos, Triliitzsch minden 
részében bemutatta a 2 pavillonból álló és 23 növendéket magába 
foglaló intézetet. Gyógypedagógiai szempontból célszerű új dolgot 
nem igen láttunk, hacsak azt az ideális állapotot nem említjük, 
hogy a 23 növendék mellé 4 ápolónő van alkalmazva, úgy, hogy 
5 - 6  növendék áll egy ápolónő felügyelete alatt. Az intézet szép 
tágas udvarokkal, (pázsitos) játszóterekkel, kertekkel (gazdasági,
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konyha és diszkért) van körülvéve és berendezése, mint az már 
magánintézetnél természetes: csinos és jó. Egynéhány jobb képes
ségű növendék szabadon járhat ki a városba is, így akarván őket 
a praktikus életre nevelni. Kir. íanfeiügyelő és orvos ellenőrzése 
alatt áll az intézet.

Jenában különös gonddal tanulmányoztuk Trüper J. gyermek- 
szanatóriumát, Németországnak ezt a szervezet, berendezés tekin
teteiében kétségtelen egyik elsőrendű intézetét.

Az intézetnek gyönyörű fekvése a városon kívül eső hegyen, 
célszerű sőt fényes berendezése, mely minden hyginikus követel
ménynek és pedagógiai kívánalomnak megfelel, nem is marad 
hatástalanúl, amennyiben 80-nál több növendéke van. Az igazga
tónak buzgalma és szakértelme általánosan ismert és minden tény
kedéséből visszatükröződik.

Három — kertek által — elkünített pavillonban nyernek elhe
lyezést a növendékek és pedig: 1. A gyermeklak; 2. leánylak, gaz
dasági iskolával; 3 az ifjak otthona, kertészeti iskolával egybekötve. 
Az elkülönített pavillonban külön történik az oktatás is. Családi 
jellege van az egész intézetnek. Levegő- és napfürdők, valamint 
fűthető uszoda is van itt. Orthopádiai (gyógy) tornában is része
sülnek a növendékek.

Az egyes osztályokban üvegből készült falitáblák és a fala
kon köröskörűi fekete linoleumtáblák vannak. Oktatást a nyári 
szünet miatt a kies Sophienhöhen sem láthattunk.

Leipzigben Dr. Kern orvos, régi jó hírnevű intézetéi óhaj
tottuk megtekinteni, de az igazgató távolléte miatt ezen tervünk 
nem sikerült.

Az egyik kisegítő iskolánál is csak a berendezés alatt levő 
új nagy 3 emeletes épületet láthattuk.

Első hely, hol alkalmunk nyilt tanítást is látnunk, a Berlin 
város által fenntartott: daldorf-i intézet volt. Piper kitűnő hírű peda
gógus-inspektor vezetése és felvilágosítása mellett megtekintettük a 
200 növendékes intézetet, hol szép és célszerű tanszereket, kitü
nően összeállított gyűjteményeket, gondos nevelést és kiváló taní
tást láthattunk. A tornaoktatás a szakembert is szinte bámulatba 
ejtő precizitással vitetik keresztül. A tornaoktatásra oly nagy gon
dot fordítanak, hogy főelvként hangoztatják itt: „a torna a legjobb 
gyógyszer a gyengeelméjűeknek.“

Az ipari oktatás annyira fejlett, hogy évenként 25—30 ezer 
iskolairkát készítenek a növendékek és szállítják a berlini városi 
iskoláknak, Van könyvkötészet, cipészség, szabóság, asztalosság,



kosár és székfonás egy-egy iparos mester vezetése mellett.
A gyermekek 16-ik életkorukig maradnak az intézetben, de 

kilépésük után is figyelemmel kisérik a további életük folyamán.
A berlini kisegítő-iskolákra is kiterjedt figyelmünk s ily

nemű iskolát is látogattunk, ahol kellő felvilágosítással készsége
sen szolgáltak.

A Stettin melletti „Kückenmühle“ óriási kiterjedésével 
nagy hatást tett ránk. Külön kis városnak tűnik ez a 73 épületből 
álló és 1097 különböző fokban fogyatékos gyengeelméjű és epi
leptikus egyént magában foglaló intézet csoport. Nagy méreteivel, 
kiterjedt gazdaságával, sok műhelyével meglepőleg hat ezen inté
zet úgy a laikus szemlélőre, mint a szakemberre is.

Az 1097 növendék közül: 348 van a nevelő csoportban; 
105 van az ápolási csoportban; 273 van a foglalkoztatásban. A 
nevelésben részesülők közül 156 növendék nyer rendes iskolai 
oktatást 3 előkészítő csoportban, 10 osztályban (4 felmenő osztály 
parallelosztályokkal) kézimunka és íornacsoportban.

Az intézetnek az epileptikusok számára elkülönített „Tábor“ 
nevű részében van 70 a gyermekcsoportban; 146 a férfiosztáiyon. 
155 a női osztályon, s így összesen 371 epileptikus egyén része
sül gondozásban.

Az intézet személyzete egészben összegezve 270 személy
ből áll.

Az arra alkalmas növendékek különböző ipari foglalkozás
ban gyakoroltatnak és képeztetnek ki. Így van 2 szabómester, 1 
cipész, 1 kovács, 1 lakatos, 1 bádogos, 1 asztalos, 1 szíjgyártó, 
4 kertész- 5 kertészbojtárral, kik a növendékeket szakszerűen 
tanítják az illető ipari foglalkozásra. Azonkívül a gazdaságban 
segédkeznek, munkálkodnak. Az intézetnek ápolónői tulajdonképen 
a saját nevelt „Diakonissái“ volnának és ámbátor az összes 86, 
diakónusára nagy szükség volna magában az intézetben, mégis 
csupán 44-en voltak az intézetben elhelyezve és ezekhez 36 világi 
ápolónő alkalmaztatott. A diakonissák másik része külső állomáso
kon (falvakban) végzik Istennek tetsző emberbaráti munkájukat. 
Az egész intézet szellemét a krisztusi szeretet lengi át, ami első
sorban és főképen az ág. ev. lelkész-igazgatónak: Borchardt pász
tornak szeretetteljes, odaadó munkálkodása által ápoltatik.

Innen a Hamburg melletti Alsterdorfba vezetett utunk, hol 
szintén nagy kiterjedésű, 867 egyénről gondoskodó intézetet talál
tunk. Az intézet élén szintén ág. ev. lelkipásztor áll, de a nevelő 
osztályt egy pedagógus vezeti, még pedig nagy szorgalommal,
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kitűnő szakértelemmel. A tanítást itt rendszeresen 'alkalmazott s 
megfelelően képesített férfi és női tanerők végzik, akiket alkalmaz
tatások első idejében a vezető-tanító képez ki a gyengeelméjű 
gyermekek különleges oktatására. Ügyes tanításokat és szép tan
eredményt észleltünk ez intézetben.

9 osztályban és pedig 2 előkészítő 7 felmenő osztályban 
összesen 127 gyermek nyert oktatást. Az alsó osztályok mind
egyikében legfeljebb 12—12 növendék van elhelyezve, mig a két 
felső osztályban 15—16 növendék képezi az osztály létszá
mát. T íz tanerő munkálkodik a gyermekek tanításával, nevelésével. 
Van vasárnapi u. n. játékiskolája, melybe 26 gyermek járt és az 
iskolából elbocsátott növendékek részére továbbképző iskolája, 
melyben 23 fiú és 23 lány nyert oktatást. Szeretetreméltó veze
tőnk kalauzolása mellett igen szép tanításokat láthattunk, továbbá 
a legkiválóbb és nagy buzgalommal összeállított taneszközök egész 
nagy seregét ismerhettük itt meg. — A különböző elvek és mód
szerek megismerése által ezen mintaszerű szép intézetben igen
igen sokat tanultunk.

Gyönyörű helyiségek: pompásan beosztott hálószobák, 
ragyogó mosdók, nappali szobák, fürdőszobák, műhelyek, vala
mint jól felszerelt tantermek, kiválóvá teszik ez intézetet. Az épü
letek körül szép virágos kertek és minden ablakban a szindús 
cserepes virágok: kedves és megnyugtató képet tárt elénk. Ez 
intézetben észlelt berendezés és gyógypedagógiai munkálkodás 
mélyen vésődött lelkűnkbe és soha el nem homályosulhat.

Augusztus 22-től 25-ig résztvettünk a brüsszeli 111. nemzet
közi családi nevelésügyi kongresszuson, illetve annak az anormális 
gyermekekkel foglalkozó szakosztályában. Szakosztályunk a meg
alakuláson kívül 2 ülést tartott. Előadások tárgyát képezték a 
következők: Osztályozás, statisztika. Nevelési módszerek; a külön
leges intézetek szervezésének szükségessége. A tanszemélyzet 
szakképzése, az orvos és pedagógus együttműködése. A család 
és intézet együttműködése.

Brüsszeli tartózkodásunk alatt tanulmányoztuk a világkiállítást 
is s annak főleg foglalkozásunkra vonatkozó részeit. Igen szép és 
tanulságos dolgokat találtunk Németország tanügyi kiállításában. 
Itt egy külön helyiségben szerepelnek az anormalis gyermekek 
intézményei: a kisegítő-iskolák, az erdei iskola, a vakok — és a 
siketnémák oktatásügye.

E szép és gazdag kiállításban hosszasabban végzett tanul
mányozásunk méltó kiegészítését és betetézését képezte Német
országban szerzett előzetes tapasztalatainknak.
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Hazafelé jövet Németországnak még egy igen jóhirü inté
zetébe tértünk be, a Majna-Frankfurt melletti: Idstein i intézetbe. 
— Várakozásunk, a mi bennünk az intézetről előzetesen hallott és 
olvasott kedvező tájékoztatások nyomán támadt, a látottak után 
teljes kielégítést nyert. Valóban ideálisan szervezett nevelő és fog
lalkoztató intézet ez. 250 növendéke van. Fentartásáról egy egye
sület gondoskodik. — Az intézet kitűnőségéért a főérdem Schwenk 
igazgatót illeti.

Az iskola 2 előkészítő osztályból, 5 felmenő osztályból és 
2 továbbképző csoportból áll, melyekben 150 növendék nyer okta
tást. A rendes iskolaszerű oktatás mellett a hasznos tevékenységre 
való és manuális ügyességre nagy gond fordítiatik. A kézimunka- 
oktatás képesített tanítók és tanítónők kezében van, s célja csupán 
a gyermek harmonikus fejlődését biztosítani. De közvetve az elsa
játítandó ipari foglalkozásnak is szolgálatot tesz. Erre a célra heti 
2—3 óra kézimunkázást elegendőnek tartanak Idsteinben.

Miután a növendékeknek több tevékenykedésre van szüksé
gük, e célból a kézügyességi gyakorlatokkal párhuzamosan az ipari 
foglalkozásban való oktatás jár, melynél a bizonyos életpályára való 
bevezetés a főszempont. Ezt az ipari foglalkoztatást mesteremberek 
végzik, de mindenkor az igazgató és a tanítók felügyelete mellett. 
Szigorúan methodikai módon történik ezen oktatás.

Az előkészítő osztályokban mindenféle foglalkoztató gyakor
latok, Fröbel-munkák, kivarrás, fonás és hajtogatás képezik a tan
anyagot. Az 1., II.. lilik osztályokban agyag- és plasztiiinmintázás, 
papir- és kartonmunkák és gyalulatlan famunkákban nyernek okta
tást. A IV. és V-ik osztályokban finomabb famunkálatokat végez
nek, különösen pedig a fafaragást (ékfaragás % Kerbschnitzerei). 
Az ipari oktatás legkülönbözőbb ágait tanulják képességeikhez 
mérten a növendékek, így a szalagfonást, kötélfonást, posztócipő- 
készítést, szőnyegfonást az alsó osztályok. A középfokban a 
különböző eszközök kezelését, kefekötést, kosár és székfonást, 
szabóságot, cipészséget, könyvkötészetet, kárpítosságot, asztalossá
got, mázolómesterséget, kertészetet és gazdasági munkákat tanulnak.

Az elméleti oktatás segítségére kitünően felszerelt osztályok 
állnak rendelkezésre. Az osztályokban valóságos kis boltok (keres
kedések), a hol valódi anyagok vannak felraktározva és a hol úgy 
a vevő, mint a kereskedő az illető osztály tanulói közül kerül ki 
felváltva. Valódi mérleggel és mértékekkel mérnek, valódi pénzzel 
dolgoznak ezekben. A szertárban a taneszközök és nagyszerű 
gyűjtemények oly nagy sokasága van összehalmozva, hogy a tanítás
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közbeni szemléltetés az intézetben nem akadhat meg, annyival 
kevésbbé, mivel amennyire csak az időjárás engedi: télen-nyáron, 
lehetőleg a szabadban szemlélnek és a szabadban folyik a tanítás.

A helyiségek célszerű elhelyezése és mintaszerű berendezése 
a több pavillonból álló intézetben szintén megragadta figyelmünket. 
Miután még gazdálkodási részébe, valamint az adminisztratióba 
is bepillantást nyertünk, azt mondhatjuk, hogy gazdagon, sok 
szép és üdvös tapasztalattal terhelten, ambitiónkat és lelkesedé
sünket fokozva jöttünk el ezen elsőrendű és rövid idő alatt 
annyira megszeretett intézetből.

Egy havi tanulmányutunkat ezzel befejeztük és hazasiettünk, 
hogy a tanév megkezdésével: szerzett tapasztalatainkat értékesít
hessük a magyar gyógypedagógia fejlődése körül.

Tanulságok.
Az a sok szép dolog, amiket tanulmányutunk alatt Németor

szágban láttunk s amiket a fentebbiekben vázolni óhajtottunk, 
nemkülönben az egyes tekintélyes szakemberekkel folytatott beszél
getéseink nem maradhattak anélkül, hogy bennünk egynémely álta
lános értékű s hazai ügyünk fejlesztésénél is figyelembe vehető 
tanulságokat ne ébresszenek.

Első sorban is megragadta figyelmünket a fogyatékos elmé- 
jüekről való gondoskodásnak hatalmas kiterjedtsége. Idiótákról, 
imbecillekről, epileptikusokról, gyengetehetségüekről, idegesen ter
helt, vagy egyébként beteg egyénekről egyaránt történik ott gon
doskodás. Állam és társadalom egyformán kiveszik részüket e 
szerencsétlenek megmentésének, gyámolításának munkájából. Az 
állam azáltal tesz ez irányú kötelességének első sorban eleget, hogy 
az ügy fejlődésének törvényes biztosítékait nyújtja. Németország 
legtöbb tartományában, — mint a magyarországi gyógypedagógiai 
intézetek országos szaktanácsa által összegyűjtött és kiadott kül
földi törvényes rendelkezésekből is tudjuk, — az anormális gyer
mekek ügyei törvényileg rendezve vannak. S ezek a törvények, 
amint tapasztaltuk, nem pusztán Írott maiasztok, hanem a gyakor
latban is ügyesen, szószerint megvalósíttatnak, keresztülvitetnek.

Az állam még azáltal is közrehat az ügy előbbrevitelében, 
hogy ott, ahol szükséges maga is létesít és tart fenn intézeteket, 
a nem állami intézetek működését pedig szigorúan ellenőrzi.

A társadalom jótékonyságával igyekszik enyhíteni a fogyaté
kosoknak és hozzátartozóiknak helyzetét. Az intézetek közül leg
nagyobb jelentőséggel bírnak a társadalom jótékonysága és az
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egyesületek által fenntartott intézetek. Kükkenmühle, Alsterdorf, 
Bielefeld, Idstein s még több más, mind ilyenek. Ezeket a ható
ságok is a legmesszebbmenő támogatásban részesítik.

Tekintélyes a szerepe azonban a magán vállalkozásnak is. 
Mintegy 25 németországi magán gyengeelméjűek intézetéről sze
reztünk tanulmányutunk alatt tudomást. Legkitűnőbb közöttük mint 
már említettük a Trüper intézete Jenában. Ezek a magán intézetek 
bizonyos haszon fejében a fokozottabb igények kielégítésére 
vállalkoznak Az állami intézetek ezt nem tekinthetik feladatukul s 
a jótékonysági intézetek is csak másodsorban és annyiban, hogy 
a vagyonosabb szülők gyermekei részére magasabb díjakért külön, 
1. osztályú ellátást nyújtanak. Ez erkölcsi felfogás alapján szívesen 
tért engednek a hatóságok a magán intézeteknek is, nyilvánossági 
joggal ruházzák fel őket s hivatalos közegeikkel ellenőriztetik 
működésüket.

A növendékeknek és ápoltaknak az egyes intézetekben való 
elhelyezése a törvényeknek megfelelőleg a legtöbbször és a leg
több helyen a hatóságoknak közreműködésével történik. A hatóság 
állapítja meg azt is, hogy az intézetben fizetendő tartásdijak a 
szülőt, a községet, vagy az államot terhelik-e. A tanításra alkalmas 
gyermekek tanulási kötelezettsége, a tanulási idő, s igen sok rész
letkérdés mind törvényben, vagy legalább is rendeletekben és 
szabályzatokban van körvonalazva. S hogy részleteiben is meny
nyire komolyan veszik a hatósági intézkezéseket, azt tapasztaltuk 
pl. Idsteinben abból, hogy minden egyes terem ajtaján jelezve 
láttuk az illető terem térfogatát, s így az ellenőrző közeg azonnal 
meggyőződhetik róla, vájjon olyan nagy-e a helyiség, mint amilyen
nek szabály szerint lennie kell.

Egyik fő tanulságunk külföldi tanulmányutunkból tehát az, 
hogy az anormálisok ügyének törvényes rendezése szoros össze
függésben van az ügy fejlettségével.

Hazánkban is mindenki, aki ez ügy iránt csak némi érdek
lődéssel viseltetik, őszintén kívánja a törvényhozásnak erélyes 
intézkedését; mi pedig, hogy alkalmunk volt a külföldi viszo
nyokba betekinteni, ügyünknek extensiv irányban való nagyobb 
mérvű fejlődését és a hiányok pótlását egyenesen ettől várjuk.

Engedtessék meg nekünk e helyen ama hő óhajtásunk 
kifejezése, vajha a magyar gyógypedagógiai törvény megterem
tésére az illetékes helyeken utóbbi időben megindult mozgalom 
mielőbb teljes sikerre vezetne.

Egy másik dolog, ami szintén igen megragadta figyel-
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műnket, az a németországi intézetek legtöbbjének praktikus szer
vezete. Sok vita tárgya lehet, hogy vájjon a kisebb intézet, vagy 
a nagyobb intézet e az ideális; s az e a leghelyesebb, ahol csak 
neveléssel foglalkoznak, vagy az, ahol e mellett a foglalkoztatás 
és ápolás is tekintélyes szerepet játszik. Láttunk óriási kiterjedésű, 
középszerű és egész kicsiny intézeteket. Alkalmunk volt tehát 
összehasonlítást tenni. Az előbb említettek kétségtelenül leggazda
ságosabbak. mert szükségleteiket nagy tömegekben s így olcsó 
áron szerezhetik be, az elhelyezettek munkaerejének felhasználá
sával sok dolgot házilag állíthatnak elő, mezőgazdaságukból és 
kertjükből konyháik szükségleteit jó részben elláthatják. Hogy a 
rend fentartása egy Kühenmühle-féle kolónián sok nehézséggel 
jár, azt könnyű elképzelni.

Egészen kicsiny és egyoldalú intézetek leginkább a magá
nosok által fentartottak között találhatók.

Tudunk németországi intézetekről, amelyek eredetileg csak 
azzal a célzattal létesültek, hogy a gyengeelméjű gyermekeknek 
nevelést és oktatást nyújtsanak. Ilyen volt pl. Idstein s a gmündeni 
intézet. A gyakorlati élet tapasztalata azonban meggyőzte az ille
tékeseket arról, hogy csak fél munkát végeznek, ha a gyengeel- 
méjüeket némi ismeretre s bizonyos kézügyességre vezetik Hány 
akad, aki ezen az alapon nem tud tovább építeni, tovább haladni; 
gyenge és képtelen arra, hogy normális viszonyok között pld mint 
iparos tanonc, valamely mesterséget megtanuljon. Ellenben arra 
igen is alkalmas, hogy egy intézetben, szakemberek felügyelete és 
iparos mesterek útmutatásai mellett, valami munkát elsajátítson, 
vagy legalább is mint az intézet kerti vagy mezei munkása, magát 
hasznossá tegye. Ez okból aztán Németországban még a szoros 
értelemben vett nevelő intézetekben is találhatunk iparos mestere 
két, akik a fejlettebb és korosabb növendékeket valamely iparágra 
tanítják, a legtöbb intézetet pedig igyekeztek foglalkoztató osztály- 
lyal, sőt ápoló csoporttal is kiegészíteni. Azt hisszük, hazai inté
zeteink tovább fejlesztésénél komoly megfontolás tárgyává kellene 
tenni a németországi intézeteknél tapasztalható gyakorlatias irány
zatokat, annál is inkább, mert ezek az irányzatok nemcsak töké
letesen szolgálják az ügyet, hanem egyúttal gazdaságosak is. A 
gazdaságos szempontok figyelemre méltatásának pedig különösen 
nálunk lehet jelentősége, mert hisz nekünk valamely üdvös dolog 
megvalósításakor legtöbbször éppen az anyagi erőinkkel kell 
számolnunk.

Derekasan veszik ki a részüket az ügy fejlesztése körül Német-



ország szakemberei is. Egyesületeket alakítottak, amelyeknek ülésein 
meghányják-vetik az ügynek minden vonatkozását. Igen nagy tekin
télynek örvend s erre kiterjedt munkásságánál fogva rá is szolgált 
a németországi kisegítő-iskolák szövetsége s a gyengeelméjüek 
intézeteinek egyesülete. Ez a két egyesület oly sok szép, üdvös 
dolgot kezdeményezett és valósított meg már, hogy azok is, akik 
nem tulajdonítanak nagyobb fontosságot az egyesületi életnek, 
kénytelenek elismerésüket nyilvánítani. Tudva ezeket, csak termé
szetes, hogy hasonló tevékeny egyesületi élet megteremtését a 
magyarországi gyógypedagógusok között is fölötte kívánatosnak, 
hézagpótlónak tartjuk s minden erre irányuló mozgalomnak támo
gatását, felkarolását mindazoknak, akik az ügyet igazán szivükön 
viselik a legőszintébben és a legmelegebben ajánlhatjuk. Bár csak 
sikerülne kartársainknak, a kicsinyes érzékenység félrevetésével, a 
meglevő törvényes alapokon egy szívvel, egy lélekkel összefogni, 
s tudatos lelkes munkával elősegíteni hazai, szépen fejlődésnek 
indult s a maga nemében sok tekintetben mégis csak páratlanul 
álló gyógypedagógiai oktatásügyünk müvének betetőzését. Adja 
Isten, hogy úgy legyen!

Végül kétségtelenül és határozottan állíthatjuk, hogy ránk 
nézve tanulmányutunk igen nagy haszonnal járt. Nemcsak nagy 
lelkesedést, erőt, kitartást merítettünk a látott fejlett viszonyokból, 
hanem tanultunk, tapasztaltunk is igen.sok dolgot.
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AM.MAN.
Beszélő süket (Surdus Loquens).

Latin eredetiből fordította Szabó Imre süketnéma-intézeti hittanár.

II. FEJEZET.

A betűk tulajdonságai és azok képzésének különböző módjai.

Idáig a beszéd általános anyagáról, t. i. a hangról és leheletről, 
valamint mindkettő képzésének módjáról, és egyéb különböző 
fölötte szükséges tudnivalókról volt szó. Azt keressük most már, 
hogyan lesz az említett hangból és leheletből, mint alkalmas anyag
ból ez vagy amaz a betű? Mert a betűk egyetlen anyaga a hang 
és lehelet; alakulatuk azonban a szerveknek és azon járatoknak, 
melyeken keresztülhaladnak, különböző helyzetéből magyarázandó.
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A betűk tehát, nem mint valami tollal írott jegyek, hanem 
amennyiben hangzanak, a beszélésre szolgáló szervektől különböző 
módon alakított hang vagy lehelet, vagy mindkettő egyszerre.

A létezhető betűk számát alig lehetne meghatározni; mert 
annyi lehet, ahány különböző módon a beszélőszervek a hangot 
és leheletet alakíthatják. Azonkívül sok betűnek megvan a maga 
terjedelme és mintegy fokozatai; és ugyanazt a jegyet, még ugyan
azon nyelvben is, a szájnak nem mindig egy és ugyanazon alaku
latával ejtik ki. így pl. az a és e néha nyíltan hangzik, néha zártan; 
megvan az o-nak és i-nek is a maguk terjedelme stb. Ez a külön- 
féleség azonban, ha különböző nyelveket hasonlítunk össze egy
mással, sokkal nagyobb fontosságú, és fő oka annak, hogy az 
idegen nyelveket oly nehezen tanuljuk meg kiejteni, mígcsak szer
veinket valamely szokatlan mozgásra hajlítani képesek nem vagyunk. 
Ennek a megjegyzésnek a süketek oktatásánál nagyobb a haszna, 
mint valaki hinné.

Látjuk továbbá, hogy van sok ember, akivel veleszületik az 
a képesség, hogy majdnem valamennyi állat hangját utánozni 
tudja; azok pedig legnagyobbrészt bizonyára olyan betűkből (han
gokból) állanak, melyek a mi ábécéinkből hiányzanak. Eltekintve 
azonban a létezhető betűk sokaságától, valamennyi nemzet mintegy 
közös megegyezéssel, ami valóban azok magasabb eredetét mutatja, 
csupán a legkönnyebbeket, legegyszerűbbeket és a szerveknek 
illendő helyzetével kiejthetőket fogadta el, és azokat tetszés szerint 
bizonyos jegyekhez kötötte, amiknek száma a huszonnégyet ritkán 
haladja túl. Ezeket a jegyeket azonban nem egyformán ejtik az 
egész világon; sőt ugyanazon betű ugyanazon nemzetnél is néha 
különbözőképpen hangzik.

És habár a betűk jegyeinek kifejezésében egyik nemzet szel
lemesebb volt a másiknál; a betűk írásának legtökéletesebb és a 
dolog természetével legjobban megegyező módja, hogy az egy
szerű betűknek (hangoknak) jegyei is egyszerűk legyenek, és viszont 
ezek egyszerű betűket (hangokat) jelöljenek. Ebben a tekintetben 
a németek a többi nemzet fölött könnyen nyerik el a pálmát; mert 
az ő jegyeik mindenütt egyformán hangzanak, éppen csak hogy 
gyakorta használják a nyugvó f)-t a megelőző magánhangzó nyúj
tására. Magánhangzóik nagyon egyszerűek és bámulatosan termé
szetesek ; a belőlük összetett diphthongusok az alkotó magánhangzók 
erejét megtartják, vagyis azokban hangzanak, nem úgy, mint a 
legtöbb élő nyelvben. Mert a legegyszerűbb magánhangzókat is 
néha diphthongusokkal helyettesítik, minő pl. a francia au, ou, ai,
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a hollandi oe, eu; vagy annyira megváltozott diphthongusokat 
használnak, hogy az alkotó magánhangzók közül alig hangzik 
valamelyik, amilyen pl. a francia ou, a hollandi uy, egyebekről nem 
is szólva; vagy különböző helyeken annyira különböző a kiejtés, 
hogy ha nekem angol vagy francia süketet kellene tanítanom, 
először nem a francia, hanem a német betűkre tanítanám, mert 
különben teljesen összezavarodnék. A mássalhangzók sorsa sem 
sokkal különb; némelyiknek kiejtése annyira különböző, hogy alig 
van két nemzet, mely a g betűt egyformán ejtené. Hallottam, hogy 
van Amerikában egy nép, melynek nincs b, p, m és /  betűje, való
színűleg azon karikák miatt, amiket átlyukasztott ajkaikban viselnek; 
a khínaiaknál pedig hiányzik az r betű, mint az útleírók mondják.

Surdus Loquens-e.mben (Amsterdam, 1692. 8 r.) úgy írtam le 
a betűket, mint ahogy a németek ejtik; de hogy külföldiek is 
könnyebben mégértsenek, itt úgy a Nyugat-, mint Észak-Európá- 
ban használatban levő nyelveket összehasonlítom anyanyelvemmel, 
a némettel. Ezen nyelveknek minden betűjét a magánhangzókra, 
félhangzókra és mássalhangzókra való általános osztályozáson kívül 
héber mintára feloszthatjuk ajakhangokra, foghangokra, nyelvhan
gokra és torokhangokra; én még hozzáadnám az orrhangokat. 
Minthogy azonban a nyelv igen sok betű kiejtésére szolgál, a 
nyelvhangokat a többiekkel, különösen némely torokhanggal köny- 
nyen össze lehetne téveszteni; azért tanácsosabbnak tartottam a 
betűk mindegyik fajtáját osztályozni a szájüreg három tájéka szerint, 
ahol képződnek, megnevezvén egyszersmind a képzés szervét és 
módját; és azokat bizonyos természetes rendben az itt következő 
áttekintő táblázatban feltüntetni a kiejtés változataival.

Az összes betűk

vagy MAGÁNHANGZ ÓK,  melyeket tisztán és minden 
nehézség nélkül kiejthetünk. Ezek
vagy EGYSZERŰEK, másokkal való minden keveredés nélkül, 

minők a
T o r o k h a n g o k :  a és a francia e az entendre szóban. 
F o g h a n g o k :  i, j, y  zs az angol ee, valamint eo a 

people szóban.
A j a k h a n g o k  : o, u vagy w, mely utóbbi megegyezik 

belga oo val és a francia oa-val.
Vagy VEGYÍTETTEK, és pedig

vagy T o r o k h a n g b ó l  és F o g h a n g b ó l ,  mint a
német &, az angol aa az aal szóban, a francia ai az 
aigu szóban;
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vagy F o g h a n g b ó l  és A j a k h a n g b ó l ,  mint a 
német ö és f, amiknek megfelel a belga és francia eu 
és u. Az angolban és olaszban nincs.

Vagy F E LHANGZÓK,  melyeket ugyan hangzó szóval, 
de csak bizonyos nehézséggel lehet kimondani. És pedig 
vagy az ORRON keresztül; amelyek a szájüreg azon tájéka szerint, 

ahol képződnek, 
vagy A j a k - o r r h a n  g:  m, 
vagy F o g - o r r h a n g :  n, 
vagy T o r o k - o r r h a n g :  n g  vagy k előtt; 

vagy a SZÁJON keresztül, különösen a nyelv segítségével, mely 
azok képzése közben

vagy r e z e g :  r, 
vagy n e m:  l.

Vagy MÁSSALHANGZÓK,  amiket nem annyira vala
mely hang, mint inkább a hangtalan lehelet különböző alakulata 
képez. És ezek

vagy EGYSZERŰEK; ezek pedig
vagy F ú v ó k ,  amelyeket tetszés szerint lehet nyújtani 

vagy rövidíteni. Ezek ismét 
vagy egyszerűen ilyenek, és képződnek

vagy a t o r o k b a n :  h, német és belga eh, spanyol 
g  a mugere szóban;
vagy a f ogak közt: s (sz), német fáj, francia eh és 
g e vagy i előtt ;
vagy az al só aj kon a fel ső fogak által: / és ph. 

Vagy valamely hasonló terjedelmű hangzóval ejtjük. 
Ezek is keletkeznek
vagy a t o r o k b a n :  a belga és néhol a német g;  
vagy a f ogak  közt: francia és belga z  és francia/; 
vagy az al só a j kon a fel ső f ogak által: v. 

Vagy P i l l a n a t n y i a k ,  melyek egy csapásra törnek 
elő ; és
vagy egészen némák, melyek képződnek

vagy a t o r o k b a n :  k, q és c az a, o, u előtt; 
vagy a f ogak  mellett: t; 
vagy az aj kakon : p.

Vagy gyönge hangon kezdődnek a keménység eny
hítésére ; és keletkeznek
vagy a t o r o k b a n :  francia és angol, valamint leg
nagyobbrészt a német g  az a, o, a előtt;
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vagy a f ogak  mellett; d, és ha nem csalódom, az 
angol th;
vagy az a j kakon:  b.

Vagy ÖSSZETETTEK; ezek két hangból állanak. melyek vagy 
e g é s z e n  N é m á k :  német j; (cp) és %, valamint a c 

e vagy i előtt; f  T ■ . .
vagy g y ö n g é n  H a n g z ó k :  angol és olasz j  és g 

e vagy i előtt.
Ez a rend a legegyszerűbb és legtermészetesebb, melybe az 

összes betűket sorozhattam ; és annak helyességét sokkal könyeb- 
ben ítéli meg a fül, mint a szem. Mert egyesek előtt lehetetlennek 
tűnhetik föl, hogy én itt az ou, eu, oe diphthongusokat a magán
hangzók csoportjába helyeztem, a j  és w mássalhangzókat magán
hangzókká változtattam, hogy hét vagy három mássalhangzót is 
egy hangnak vettem, végre hogy másokat, amelyeket egyszerűeknek 
tekintettek, az egyszerűek közül kiküszöböltem, mint a c-t e és i 
előtt stb. De bízvást remélem, hogy a méltányos olvasó ezt nem 
annyira nekem, hanem inkább a nyelv rendellenességének fogja 
tulajdonítani, ha a betűk természetét igazságos mértékkel mérlegeli, 
és inkább fülére, mint szemeire és előítéleteire hallgat; kivált ha a 
magánhangzókat, melyek a legtöbb betűhöz kiejtés kedvéért csa
tolva vannak, azoktól elválasztani és csupán azt, ami az egyes 
betűkben lényeges, vizsgálat alá venni tudja. Mert meg kell jegyez
nem, mint igen fontos dolgot, hogy midőn a felhangzók és más
salhangzók képzéséről tárgyalok, nem úgy értem, ahogy a gyerme
kek betűzés közben magánhangzóval megtoldva ejtik, pl. pé, efi ká, 
el, em, en stb., hanem csupán azt, ami bennük a magánhangzók 
elhagyásával sajátos és lényeges, és ami azokat egymástól, t. i. 
m-et az /z-től, p-1 a /-tői, s-et az /-tői lényegileg megkülönbözteti. 
Hihetetlen, mennyivel könnyebbé teszi az olvasást, ha a süketeket 
a betűket kiejteni ily módon tanítjuk; sőt ezen eljárással kétszer 
24 óra alatt megtanítottam olvasni olyan gyermekeket, kik a betűket 
egyáltalában nem ismerték.

A betűknek magánhangzókra, félhangzókra és mássalhang
zókra való általános felosztása után jónak láttam még azokat 
tovább osztályozni a szájüreg három tájéka szerint, amelyek vala
melyikén minden egyes betű főképpen keletkezik. Mert így szem- 
mellátható, miképpen képződik ugyanaz a hang és ugyanazon 
lehelet egynemű betűkké, aszerint, amint a beszélőszervek vagy a 
torok mélyén, vagy a szájpadláson és a fogak közelében, vagy az 
ajkakon szakítják meg. Innen van, hogy mind a három csoportban
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öt, hat vagy több is található; pl. a torokhangok közül a, n g 
vagy k előtt, eh, g, k; a foghangok közül e és i, n, s (sz), z, t; 
az ajakhangok közül o, u, v, m, f  p. Ha ezt a különbséget figyel
men kívül hagyjuk, nem tudjuk okát adni, honnan van az, hogy 
a gyermekek, akik még oly tökéletlenül tudnak csak beszélni, hogy 
az ü-1, n-et g  vagy k előtt, r-et, k-1 kiejteni még nem tudják, a 
hiány pótlására nem használnak bármely betűt válogatás nélkül, 
hanem rendszerint az ugyanazon csoportba tartozó foghangot; pl. 
/-et r helyett, ő-t ü helyett.

Mielőtt azonban a betűk természetét és képzésmódját egyen
ként kifejteném, figyelmeztetni akarom az olvasót, hogy valamint 
az összes betűket, még a magánhangzókat sem véve ki, bizonyos 
körülmények közt egyszerű és hangtalan lehelettel mondhatjuk ki, 
pl. mikor másnak valamit fülébe súgunk; épp úgy a mássalhang
zókat is, azokat kivéve, melyeket a pillanatnyiak közt teljesen 
némáknak neveztem, hangzóan, vagyis bizonyos hanggal ejthetjük; 
vannak is népek, melyek így ejtik. Ez azonban az én felosztásom
nak semmit sem árt, mint a következőkből kiviláglik.

Megelőzöm még itt az olvasó azon ellenvetését, melyet a 
harmadik fejezetben kétségkívül tenni fog, hogy a süketnémák 
oktatására vonatkozó ezen tanításom mindig hiányos lesz, mert 
mindazon mozgásokat, melyeket a nyelv, ajkak stb. véghezvisznek, 
szemükkel sohasem fogják föl annyira, hogy mások beszédjét meg
érthessék. Csakhogy azonkívül, hogy a látás a hallásnál eleven 
érzékenység tekintetében nem áll hátrább, szerintem arra szükség 
sincs, ha némileg ismerős előttük, mit mások mondanak. Mert 
sokszor magunk sem halljuk a mássalhangzókat, amiket mások 
tőlünk távol ejtenek, hanem a hozzájuk tartozó magánhangzókból 
és félhangzókból találjuk ki. Mindennap tapasztaljuk ezt szónoklás 
közben, és főképpen ez az oka annak, hogy midőn valamit titkon 
és mintegy elbújva kihallgatunk, ha egyvalamely szót helyesen 
megértünk, ezt mintegy vezető fonalat megragadva az egész gom
bolyagot végig követhetjük; és hogy valamely idegen nyelven 
kiejtett szót egy hallásra nagyon ritkán tudunk ismételni.

Most pedig felkutatom a betűket egész eredetükig, és azokat 
egyenkint úgy fogom fejtegetni, hogy tökéletes egyszerűségük 
miatt a német betűket veszem zsinórmértékül, és ezekhez hason
lítom némely más nemzet betűit, és kimutatom, melyek különböznek 
azoktól és melyek egyeznek meg velük; amiből a külföldiek nem 
csupán a mi képzésmódunkat tanulják meg könnyebben, hanem 
a süketeket is kevesebb fáradsággal oktathatják. A magyarázatná
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pedig ugyanazon rendet követem, melyet az osztályozásnál; és a 
betűk mindegyik csoportját a szájüreg három tájéka szerint szár
maztatom.

A magánhangzók csupán a száj különböző nyílásától módo
sított hangok, és vagy egyszerűek és egységesek, mint a, e, i, j, y, 
o, u, w ; vagy vegyítettek, melyek kettőből úgy egybeolvadtak, 
hogy együtt hangzanak; és ebben különböznek a diphthongusoktól, 
melyeknek magánhangzón egymásután ejtjük ki. Ezek a vegyített 
magánhangzók pedig a, o, ü, melyek egyes nyelvekben vagy egy
általában nincsenek meg, vagy helytelenül hangoztatják. Képzésük 
módjáról pedig rögtön bővebben tárgyalok.

Az egyszerű magánhangzók közt első az a torokhang, vala
mennyi közt a legegyszerűbb, az ábécé kulcsa és ennélfogva annak 
kezdőbetűje minden nemzetnél, kivéve tudomásom szerint csupán 
az abisszíniai nyelvet, melyben a tudós Ludolf tanúsága szerint 
tizenharmadik. Ki lehet ugyan mondani a nyelv különféle állásával, 
de általános és legmegfelelőbb, hogy a nyelv nyugvó helyzetben 
legyen a szájban gyöngén előrenyújtva, és az alsó fogak szélét 
vagy sehogy, vagy csak könnyedén érintse. Midőn tehát az alsó 
állkapocs leereszkedik, és a száj annyira kinyílik, hogy a torokban 
létrejött hang jelentékenyen sem a fogakba, sem az ajkakba nem 
ütközik, hallatszik a nyilt a. Ha pedig az ajkakat kerekre feszítjük, 
mint ahogy a bajorok teszik, közeledik az o-hoz. Az angolok két
féleképpen ejtik rz-jukat; t. i. vagy a már említett módon, mint e 
szavakban: shall, call, vagy úgy, hogy a nyelv közepe jobban a 
szájpadlás felé emelkedik, és így a-bói és e-ből vegyült magán
hangzó keletkezik, pl. a James, have szókban; némelykor o-]'ukat 
vagy a«-jukat úgy ejtik, mint a-1, pl. e szavakban: knot, shop, 
cause stb. Épp így a franciák e-jüket, ha n vagy m követi, mint 
e szóban: entendement. Ezt jói meg kell jegyeznie annak, aki 
valamely süketet oktat; mert hozzá kell szoktatni, hogy a betűket 
mindig egyformán ejtse ki.

Az e, i, j, y  fog-magánhangzók, vagyis hangjuk olyan, hogy 
kihatolás közben többé vagy kevésbbé a fogakhoz ütközik; ezért 
van, hogy a kisdedek, mikor már ki tudják is mondani, hogy papa, 
bo stb., ezeket a betűket kiejteni nem képesek, míg legalább met
szőfogaik meg nincsenek. És pedig az e úgy képződik, hogy a 
hang az ajkak csekély széínyitása mellett a szintén kevéssé szét
nyitott fogakba ütközik. A nyelv helyzetének pedig olyannak kell 
lenni, hogy hegye mindkét oldalt némileg az alsó állkapocs szem
fogaira támaszkodjék, a közepe pedig púposra emelkedve a száj-
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padláshoz közelebb jusson, mint az a kiejtésénél történik; mert 
így a hang útja mindenfelől megszükül, és az e sokkal tisztább 
lesz. Ezen betűnek hangja majdnem minden nyelvben egyforma, 
eltekintve attól, hogy néha nyíltabban, néha zártabban hangzik. 
Az angolok azonban nem ritkán úgy ejtik, mint a németek az i-t, 
pl. e szavakban: évii, ever; a franciák pedig, mint már említettem, 
némelykor úgy, mint az ö-t.

Az i, j  és y  a németben egy és ugyanazon magánhangzó, 
néha rövidebb, néha hosszabb; és nincs semmi alapja annak, 
hogy néha az /-bői j  vagyis jota mássalhangzó legyen, hanem 
csupán gyorsabban ejtjük, hogy a következő magánhangzóval 
diphthongussá lehessen. Különben az i körülbelül ugyanolyan 
módon képződik, mint az e; csak az a különbség, hogy vagy a 
fogak összébbszorulnak, vagy a nyelv domborulata följebb emel
kedik, vagy mind a kettő együttjár, és ezáltal a hang kijárata 
jobban megszükül; minélfogva a hang is élesebb lesz, melyet 
azonban néha a zárt e-től alig lehet megkülönböztetni. Az y  pedig 
szokottnál hosszabb, vagyis kettős /. Ezen betűnek változatai a 
következők: Az angolok az /-1 és y-1, az y-1 sokszor a belgák is 
el-nek ejtik, pl. time, cry; wyn, tyd. Az angol, olasz és francia j- 
röl alább lesz szó. Az angol ee mindig i-nek hangzik.

Az o, u, és w ajak-magánhangzók, vagyis ezeket az ajkak 
különböző állása alakítja; és az o meg u annyiban különböznek 
egymástól, mint az í  és rj a ír pedig olyan viszonyban van az 
zz-val, mint j  az /-vei. Az o, a, w úgy képződik, hogy a fogak és 
a nyelv ugyanolyan helyzetben vannak, mint az a-nál, az ajkak 
azonban, mint ahogy e-nél és /-nél a fogak, többé vagy kevésbbé 
összeszorulnak; és így, ha kevésbbé szorulnak össze, keletkezik 
az o, ha pedig valamivel jobban, az u vagy w. Aki süketet tanít, 
gondosan ügyeljen arra, hogy midőn o-t vagy u-1 ejt, a hang a 
fogakba ne ütközzék, vagy a nyelvet nagyon le ne nyomja, mert 
különben helyettük a francia eu (ö) és u (ü) származik. Ezek a 
betűk minden nyelvben megvannak, de nem mindenütt egyforma 
jegyekkel fejezik ki. Az o ugyan állandó, csak azt kell megegyezni, 
hogy a franciák özz-jukat vagy eazz-jukat ugyanezen módon ejtik. 
A német u pedig azonos az angol és olasz rz-val; a franciák 
azonban ozz-nak, a belgák oe-nak írják, holott legkevésbbé sem 
diphthongus. A w gyorsan, de erősen ejtett u.

Vegyített magánhangzók az a, ű, ü, melyeknek megfelel a 
francia ai, eu, zz; a belgáknál nincsen ff, az ö-t és ü-t pedig mint 
a franciák, ezz-val és zz-val fejezik k i; az angolban csak az a van
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meg, melyet a-val fejeznek ki, mint pl. e szavakban : take, make; 
az olaszban pedig mind a három hiányzik. Ezen magánhangzók 
jegyei a német nyelv sajátja; és a régiek igen szellemesen találták 
ki, bár okát a mostaniak nagyobbrészt nem is tudják. Már jegyük 
is egyszerű, amely fölé kis e-t írnak (a, o, it, vagy újabban fi, ö, ü, 
latinosán ae, oe, ue), minthogy a hang, melyet kifejeznek, egységes, 
bár vegyített; mert ezek nem egyebek, mint oly módon kiejtett 
a, o és a, hogy a hang kijárata a nyelvnek és fogaknak az e kiej
téséhez való helyzetfoglalása miatt szűkebb lesz, és így az e az 
említett a, o, u betűkkel egyetlen, de vegyített hangot alkot. Ebben 
áll különbségük a diphthongusohtól.

A diphthongasokról, melyek ezen magánhangzókból vannak 
összetéve, vagy amelyeket még ezekből össze lehetne tenni, bőveb
ben tárgyalni fölöslegesnek tartottam; mert nem nyelvtant akarok 
írni, hanem a betűk természetét vizsgálom. Azt azonban általában 
megjegyzem felőlük, hogy beszéd közben két vagy ritkán három 
magánhangzónak egymásután, de a szokottnál gyorsabb kiejtésé
ből származnak; és akkor írják helyesen, ha az alkotó magán
hangzókkal fejezik ki. Minthogy azonban a legtöbb nemzet di- 
phthongusait oly rosszul írja, hogy kiejtés közben az alkotó magán
hangzók közül vagy csak egyik, vagy egyik sem hallatszik, nincs 
értelme, hogy azokat egyenként vizsgálat alá vegyem, hanem ha
gyom azokra, kiknek érdekükben áll; mert bármely diphthongust 
mindazokon, amiket a magánhangzókról mondottam, mintegy próba- 
kövön, akárki könnyen megvizsgálhat.

A betűk második általános csoportjába tartoznak a félhang
zók, amiket azért hívnak így, mert hangos lehelet, vagyis hang 
alkotja őket, mely azonban útjában sok akadályba ütközik. Lehet 
azonban őket, mint az igazi magánhangzókat, tetszés szerint nyúj
tani. Ezek, mint már mondottam, vagy orrhangok, vagyis azon 
járaton keresztül hangzanak, ahol az orriireg a szájüregbe torkollik. 
A gége porcogóin keletkezett hang pedig ezen az úton kénytelen 
kihatolni, midőn vagy az összecsukott ajkakba ütközik; innen 
azonban visszaáramlani és az orron kihatolni kényszerülvén, kelet
kezik az m. Vagy mikor a nyelv hegye a szájpadlás elejére és a 
felső fogakra úgy illeszkedik, hogy a hang a szájon kihatolni nem 
tud; mert ekkor kénytelen az orrüregbe visszaáramlani, és így 
képződik az n. Vagy végre midőn a nyelv töve a szájpadláshoz 
emelkedve a hang elé olyan akadályt vet, hogy csupán az orr
üregen keresztül juthat ki, keletkezik az a hang, minő az n g  vagy 
k és q előtt. Ennek tudomásom szerint egy nyelvben sincs külön
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jegye, egyedüli kivétel talán csak a héber V > holott pedig a többi 
orrhangtól nem kevésbbé különbözik, mint amennyire eltér k a 
/-tői vagy p-tői. Ha valaki ezeket a hangokat önmagán óhajtja 
kísérlet tárgyává tenni, orrát újjaival befogván, próbálja valamelyiket 
a három közül kiejteni, és nem lesz képes. Ezen orrhangoknak, 
valamint a következő két szájhangnak kiejtése minden nyelvben 
egyforma; de egyet meg kell jegyeznünk az «re vonatkozólag. 
Ha valamely szó «-nel végződik, a következő pedig ö ve! vagy 
p-vel, g-vel vagy k-va), c-vel (k), ¿7-val kezdődik, akkor azt az «- 
et kiejtés közben a jóhangzás miatt öntudatlanul is '/agy m-mé 
változtatjuk, ha b vagy p előtt áll ; ha pedig g  vagy k következik, 
a megelőző szó n betűjét úgy ejtjük, mint hogyha ezekkel egy 
szótagban állna. Ez a süketeknek a beszélésben és olvasásban igen 
fontos.

Száj-félhangzóknak nevezem azokat, amelyek ugyan a száj 
nyílásán hatolnak ki, de nem szabadon és teljes áramlással, mint 
az igazi magánhangzók, és kettő van: / és r. Az i úgy képződik, 
hogy a nyelv kiszélesedett hegye erősen a szájpadláshoz és a 
felső fogakhoz illeszkedik, úgyhogy a hang csak vékony sugárban 
hatolhat ki a nyelv oldalai mellett; mert ‘ha az archúst a zápfo 
gokra nyomjuk, a hang kijáratát elzárjuk, és csak nagyon nehezen 
ejthetjük ki ezt a betűt. Az r rendkívül gyorsan rezgő hang, és 
úgy képződik, hogy a nyelv mozgékony része pillanatnyi gyor
sasággal a szájpadláshoz ütközik, és onnan ismét visszaugrik, míg 
a vastagabb rész mozdulatlanul marad; mert így a gégében 
keletkezett hang kiejtés közben lebegő mozgással előre és hátra 
áramlik, és ugrándozva hatol ki. Ezért akiknek nyelvük hegye 
vastag, és olyan nehéz, hogy midőn azt ily módon mozgatni 
akarják, súlyosabb, mint a hátsó rész, az r betűt a torokban 
képzik, akár hallók, akár süketek, és azt soha helyesen kimondani 
nem tudják.

Utóljára maradnak a mássalhangzók, melyek a hangtalan 
levegőből vagyis leheletből képződnek, amelynek különböző ala
kulásától függ egész erejük és egymástól való különbségük. Közülük 
ugyan egyik-másik, mint a francia z és v és j, az angol th stb. 
méltán megérdemelné a félhangzó nevet; miért is sokat gondol
koztam magamban, ne sorozzam-e őket azok csoportjába? De 
hogy a gyűlölt újító nevet kikerüljem, és nehogy úgy tűnjék föl 
a félhangzók határainak kiterjesztése miatt, mintha harcban állnék 
a mássalhangzókkal, semmit sem változtattam. Egyébiránt a most 
említett betűket valami kemény hehezet szokta kisérni, ami úgy
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látom jobban természetükhöz tartozik, mint ama gyönge zengés, 
ami velük jár; azért jelentősebb részük után nevezem el őket.

A mássalhangzók általában vagy egyszerűek, vagy össze
tettek, és valamennyi a szájon, egyik sem az orron keresztül hangzik- 
Az egyszerűek, vagy fúvók, melyek a magánhangzók és félhangzók 
mintájára tetszés szerint nyújthatók és rövidítheiők; vagy pillanat
nyiak, melyek hirtelen és mintegy egyetlen pattanással törnek elő. 
Mind a két fajtát ismét két csoportba osztottam; t. i. amelyek 
vagy egyszerűen ilyenek, vagy amelyekhez valami gyönge hang 
is járul.

A fúvók, melyek egyszerűen ilyenek, a leheletből, vagyis 
bizonyos /z-ból keletkeznek, mely a szájüreg valamely részén 
összeszorul, és szűk nyíláson hatol ki; milyenek a h, eh, s (sz), 
sch (s); ami azonos a héber ‘¿t-sel, és az /  vagy ph. A h az ösz- 
szes magánhangzók közt a legegyszerűbb; mert nem különbözik 
a levegőtől, melyet nyitott szájon rendszerint kilehelünk, csupán 
abban, hogy a gégerés kissé szűkebbre szorul. És ez a hang 
egyúttal a következőknek közös anyaga. Mert ha a torkot a nyelv
nek púposra görbült töve úgy megszükiti, hogy a lehelet bizonyos 
zúgással és mintegy erőszakkal hatol ki, a h-bői lesz a belga és 
német eh, ami azonos a görög ¿-el és a spanyol g ve 1 e szóban: 
mugere. A franciák, olaszok és angolok ezt a mássalhangzót írják 
ugyan, de nem ejtik; ezért ha német vagy belga nyelven tanulnak, 
ezen a ponton folyvást tévesztenek. Ha pedig a nyelv közepe 
kissé fölemelkedik, hegye pedig a fogakra úgy helyezkedik, hogy 
a lehelet csupán a fogak között vékony sugárban hatolhat ki, 
keletkezik az s (sz), mely valamennyi nemzetnél közös Ha azon
ban a lehelet kijárata a nyelv alacsonyabb fekvése miatt tágasabb, 
az s (sz) tompább lesz, mit a németek fctj-val fejeznek ki, a fran
ciák pedig c/z-val és g-vel e, i vagy y  előtt az angolok sh-val; az 
olaszoknak és belgáknak nincs. Végre az f  vagy az idegen ph 
akkor képződik, ha az alsó ajak a felső fogakhoz úgy illeszkedik, 
hogy a leheletnek azok között kell kihatolnia. Ezt a betűt minden 
nemzet egyformán ejii. Ismertem azonban egy gyermeket, ki az 
/-et nem tudta kimondani, mert az alsó ajka nagyon vékony volt; 
útasításom szerint felső ajkát helyezte az alsó fogakra, és akkor 
könnyen ki tudta ejteni.

Fúvóhangok valamely hasonló terjedelmű hangzóval a belga g, 
kivált szó elején, a belga és francia z, a francia j, és majdnem 
minden nemzetnél a v. Szóval ugyanazon betűk, amiket előbb egy
szerűen fúvóknak neveztem, t. i. g  megfelel a c/z-nak, z  az 5-nek,
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j  az sch-x\ak és v az/nek; csupán azon különbséggel, hogy mikor 
ezeket kiejtjük, mindegyiket valami gyönge hang kíséri és ezért 
amazoknál gyöngébbek lesznek.

A mássalhangzók másik fajtája a pillanatnyiak, melyek úgy 
keletkeznek, hogy a lehelet, mely a szájüreg hátulján, közepén vagy 
elején összegyülemlik és melyet a nyelvcsap az orron kihatolni 
megakadályoz, hirtelen tör elő. Vagy egészen némák, vagy semmi 
hang nem vegyül hozzájuk, milyenek a k, t, p ; vagy pedig a 
keménység enyhítésére valami gyönge hangon kezdődnek és 
lágyadban hatolnak ki, minők a francia g, a, o, u előtt, a német 
angol és olasz nyelvben egyaránt használatos d, és ha nem csaló
dom, az angol th, és végül a b.

Az előbbiek úgy képződnek, hogy midőn a nyelv tövét 
erősen a szájpadláshoz szorítjuk, úgyhogy a levegő, melyet közben 
kilehelni törekszünk, sem a szájon, sem az orron kihatolni nem 
tud, ha nyelvünket hirtelen ismét eltávolítjuk, és a levegőt szabad
jára eresztjük, keletkezik a k vagy q vagy c, kivéve e vagy i előtt. 
Ha ugyanazon lehelet a szájüreg közepe táján a fogak körül torló
dik össze, midőn megszabadul, keletkezik a t. Mikor pedig a 
levegőt az összecsukott ajkak torjasztják fel a szájüregben, azok 
szétnyíltával szabadon kihalóivá alkotja a p-1. Ezeket a betűket 
valamenyi nemzet egyformán ejti, csakhogy néha hehezettel.

Az utóbbiak száma éppen annyi, mint az előbbieké, és 
ugyanazon módon képződnek; csupán az a különbség, hogy 
midőn ezeket akarjuk kiejteni, a lehelet kevesebb erővel hatol ki, 
és hogy valami tompa, továbbá mivel sem a szájon, sem az orron 
ki nem hatolhat, igen rövid hanggal kezdjük ejteni. így lesz a 
A'-ból g, mint ahogy azt a franciák, németek stb. ejtik, a belgák
nak azonban nincsen; a Hből d, a p pedig b-re változik. Figyel
meztetem itt az olvasót, ha esetleg süketet kellene tanítania, ne 
aggódjék sokat ezen különbség miatt; minthogy t. i. a hang, 
mely a g, d, b betűket kíséri, sem a szájon, sem az orron ki 
nem hatol, hanem a torokban kell könnyedén rezegnie, könnyen 
megeshetnék, hogy az orr-félhangzók közül adnák hozzá vala
melyiket, és b helyett mb-1 mondanának, d helyett pedig nd-1, 
ami még rosszabb volna, mint ha a zöngét elhagyják. Elég tehát 
a süket tanítványnak azt megmagyarázni, hogy a pillanatnyiaknak 
ez utóbbi csoportja az előbbitől csupán fokozatra nézve különbözik.

Következnek végül az összetett mássalhangzók, melyekről 
alig van mit szólnom, és ha szabad kimondanom, mit tartok 
felőlük, veszteség nélkül el is hagyhatnék őket, minthogy ilyesmi



Amman. Beszélő süket. (Surdus Luquens). 303

valóságban nem létezik. Mivel azonban a régieknek tetszett bizo
nyos jegyeket kitalálni, az újabb népek pedig másokat adtak még 
hozzá, melyek két, bár valóságban egyszerű mássalhangzót fejez
nek ki, melyek azonosak azokkal, amikről idáig tárgyaltam; azért 
az összetett mássalhangzókat, melyek manapság használatban 
vannak, föl kell bontanom saját egyszerű hangjaikra. Állanak pedig 
ezek az összetett mássalhangzók vagy két egészen némából, mint 
az x k-ból és s bői vagy ¿--bő! és s-ből (sz); a német 3 vagy c, 
midőn e vagy i következik utána, /-bői és 5-ből (sz), mellyel 
megegyezik az olasz z  és t, mikor tiszta / követi. Az olasz C e 
vagy i előtt egyenlő az angol ch-val, ami /-bői és sc/z-ból áll. 
Vagy két gyöngén hangzóból, mint az angol és olasz j  és g e 
vagy i előtt; mind a kettő d- bői és a francia j  bői áll. Ez egyesek 
képzéséről tárgyalnom nem szükséges, minthogy valamennyi betűt 
megmagyaráztam már, amelyekből állanak.

A betűk ezen sorozatát még sokkal növelhetném ; közölhetném 
annak módját, hogy a beszélőszervek még sok más, az eddig 
leírtaktól teljesen különböző hangot hogy hozhatnak létre, de mi 
célból ? Bárcsak a héberek, görögök és rómaiak betűiket így körül
írva hagyták volna hátra; nem volna azok helyes kiejtése felől 
annyi kétség.

Grünberger Lipót.
1840-1910.

Irta: Tolnai Béla.

A hazai siketnéma-oktatás egyik veterán bajnoka költözött 
el az élők sorából. Grünberger Lipót, ki az Izr. siketnémák orsz. 
intézetének megalapításától kezdve igazgatója volt, október hó 
30-án rövid betegeskedés után meghalt. Munka közben érte őt 
utói a halál és halálával megszakadt egy hasznos és gyümölcsöző 
munkában eltöltött élet. Mint hivatásának valódi apostola teljes 
életét, egy emberöltőt, közel 50 évet áldozott a szeretet munká
jának. Nemcsak tanítója és nevelője, de valóságos atyja volt 
növendékeinek, akiken lelke egész hevével csüngött, akik képesek 
voltak lelke egész világát betölteni, mint a hogy az ő szűk világa 
nem is terjedt soha túl az intézet falain kívül.

Van zajos és hivalkodó munkálkodás, mely minden áron
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íeltünni akar, de van zajtalan és szerény munka is, mely csak a 
munka érdemét keresi és a hiúság lármás piacát elkerüli. Az egyik 
többnek akar látszani, mint a mekkora értéket képvisel; mig a 
másik kevesebbet mutat, mint a mennyi a valódi érdeme. Ez 
utóbbi munkájának eredménye mindenütt észrevehető, ő maga 
azonban a saját személyével háttérbe húzódik és homályban is 
marad mindvégig.

Az emberek ez utóbbi fajtájához tartozott Grünberger, aki 
ilyen minden hivalkodás és feltűnés nélküli munkát végzett és 
akinek egyedüli jutalma a kötelességteljesítés jóleső tudata volt. 
Nevét úgy hazánkban, mint ennek határain kívül is sokan ismerték, 
személyét azonban vajmi kevesen. Zárkózott természete miatt 
nehezen is volt megközelíthető. Az alatt a ridegnek feltűnni akaró 
kebel alatt azonban minden jó és nemes iránt melegen érző szív 
dobogott. Jellemére, természetére, egyéniségére és tevékenységé
nek elért sikereire nézve Riehen egykori igazgatójához, a néhai 
Arnoldhoz hasonlítható legjobban, aki szintúgy mint ez, teljesen 
össze volt forrva intézetével. Élete csupa lemondás, önfeláldozás. 
Benső szükségtől vezettetve szentelte egész életét annak a nemes 
ügynek, melynek szolgálatába állott.

Grünberger a Fochs-féle intézet történetében örök emléket 
biztosított magának. Mint az intézet első igazgatója, a vezetőségtől 
teljesen szabad kezet kapott és így abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy saját eszméit érvényesíthette minden irányban. Midőn 
ezen intézet vezetését — férfikora delén — átvette volt, már 
éveken át több jónevü német és osztrák intézetben működött, 
ahonnan bő ismeretekkel gyarapodva, gazdag tapasztalatokkal 
megerősödve lépett új működési terére. Alapjában Hili követője 
volt. Ennek nyomán haladt ugyan, de csak azt vette át tőle, amit 
helyesnek és gyakorlati szempontból célszerűnek tartott. Szigorúan 
megvalósította Hillnek azt az elvét, hogy a siketnéma beszéde 
közvetlen szemléleti alapon és gyakorlati úton fejlesztessék. Ebből 
kifolyólag nagy súlyt helyezett a társalgási nyelv gyakorlására, a 
gyermek környezetében és a gyermeki életben előforduló ese
mények megbeszélésére, a siketnéma saját éleményeinek és a 
világ napi eseményeinek írásbeli feldolgozására. Nem annyira a 
kimüveltetés, mint inkább az önművelődésre való előkészítés volt 
tanításának célja s nem is a reálismeretek megszerzését, mint 
inkább az inteliectualis képesség fejlesztését tartotta feladatának. 
Még az alsó osztályokban sem tűrte a jelek alkalmazását, sem a 
tanár részéről a magyarázat támogatására, sem a tanulók részéről



az egymásközt való érintkezésben. S szerintem ennek a körül
ménynek tulajdonítható első sorban az izr. intézet növendékeinek 
általán ismert kiváló leolvasási képessége.

Az alsóbb osztályokban saját tankönyvét „A siketnéma 
beszéd- és értelemgyakorlata. Tan és olvasókönyv. Irta Grün- 
berger Lipót“ cimű könyvet használta, melyet egész menetében 
a Hill-féle szemléleti képekhez alkalmazott. A felső osztályokban 
azonban épérzékü gyermekek számára írt tankönyveket használt, 
hogy a siketnéma gondolatmenetét és kifejezésmódját ily módon 
is közelebb hozza az épérzéküéhez.

Ámbár nézetei a siketnéma-oktatás módszerét illetőleg sok 
tekintetben eltértek a modern tanmódtól — ő ugyanis a régi 
német iskola tanítványa volt — mindamellett el kell ismernünk, 
hogy jelentékeny sikerrel dicsekedhetett és a siketnéma-oktatás 
terén hazánkban elévülhetetlen érdemeket szerzett magának. Sok 
százan hirdetik működésének áldásos voltát és igaz elismeréssel 
fognak iránta adózni hamvadó porában is. Hogy hazánkban a 
siketnémák kiműveltetése iránti hálás érdeklődés felkeltésében neki 
is kiváló része volt, az el nem vitatható. Grünberger működésé
nek első éveiben hírlapi közlemények és felolvasások által az 
akkor még nagyon is elhagyatott siketnémákra vonta a magasabb 
körök, felsőbb hatóságok figyelmét és kérő szavával tettre serken
tette őket. Önzetlen munkásságával elismerést vívott ki magának, 
különösen idősebb szaktársai körében és megbecsülést fölöttes 
hatósága részéről. Elhunyta nagy vesztesége a hazai gyógypeda
gógiának.

Az iránta való általános nagy tisztelet abban a végtisztes
ségben nyilvánult leginkább, amelyben temetése alkalmával része
sült. November hó 1-én d. e. 1 0  órakor ment végbe a temetése, 
melyre a Bethlen-téri intézetben nagyszámú, díszes közönség jelent 
meg. Ott láttuk, mint az elismerés adózóját a megboldogult iránt 
méltóságos Dr. Náray Szabó Sándor államtitkár urat, a budapesti 
összes gyógypedagógiai intézetek vezetőit és tanárait, a váci 
intézet igazgatóját és tanártestülete több képviselőjét, a pesti 
izr. hitközség, az izr. orsz. tanítóegyesület és számos intézet kép
viselőit, az intézet elöljáróit teljes számban, az elhunyt barátait, 
tisztelőit és több százra menő tanítványait. Dr. Fischer pesti rabbi 
szónoki hévvel ecsetelte az elhunyt nagy érdemeit, melyeket a 
gyógypedagógia terén szerzett. Az intézet nevében Dr. Deutsch 
Ernő orvostudor, intézeti elöljáró búcsúztatta el az érdemes igaz
gatót, kitől azután az intézet egyik tanítványa búcsúzott el érthető
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hangon, mi a jelenlevőket könnyekre indította. A rákoskeresztúri 
temetőben Tolnai Béla vett búcsút a kartársak nevében és Spiegel 
Károly szobrászsegéd a volt tanítványok nevében.

Életrajzát a következőkben adjuk:
Grünberger Lipót Vágúlyhelyen született 1840-ben. 13 éves 

koráig szülőhelyén látogatta az iskolát, hol nemcsak elemi, de 
reáliskolai kiképeztetésben is részesült. Innen Bécsbe kerülvén, 
folytatta tanulmányait a reáliskolában, majd az egyetemi előadásokra 
is eljárt. Bécsből visszakerült Budapestre és itt az izr. tanítóképző
ben 1862-ben megszerezte a tanítói oklevelet. Magasabbra törő 
ambíciója, tudásvágya azonban további tanulmányok folytatására 
ösztönözte, amit Németországban vélt elérhetőnek. Abban az 
időben fivére — ki később New Yorkban lett siketnéma intézeti 
igazgató — a bécsi izr. siketnémák intézetében működött és ennek 
példáján indulva ő is a siketnémák oktatására szánta magát. Német
ország több jelesebb intézetében hospítált, nevezetesen Dresdában, 
Weissenfelsben, Ratiborban, stb. mindenütt szorgalmasan tanulva 
és a siketnémák oktatásában magát tökéletesítve. Később Bécsben 
az „Allgemeines Isr. Landes Taubstummen-Institut“-ban nyert alkal
mazást, hol 6  évig működött, mig végre 1876-ban Budapesten 
az akkor megnyílt „Izr. siketnémák orsz. intézetéiben nyerte el 
az igazgatói állást, mely minőségben élte végéig, több mint 34 
éven át, terjesztett áldást hazánk szerencsétlen siketnémáira.

Az 1911. évi költségvetés.
A vallás- és közoktatásügyi tárca jövő évi költségvetéséből 

a gyógypedagógiai intézetekre vonatkozó részt kivonatosan alább 
közöljük, megjegyezvén, hogy ez a költségvetés és indokolása 
Toldi Lajos könyvkereskedése útján bárki által megszerezhető és 
pedig a Költségvetés 4 K 20 f., az Indokolás 3 K árban.

■ a 2  K ia d á s .
^  O0 ja R e n d e s  k i a d á s o k .
C£ <

1 Szem élyi járandóságok :
1 Fizetések, pótlékok, lakpénzek és 

ruhailletmények ...................

19 11. évi
előirány

zat

1909. évre 
megálla

pítottkölt
ségvetés ^

K H

575.768 482.854 1
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2

2  Évi díjak ...................  ...................
3 Szegődvényesek bérei .............  ...
4 Jutalmakra és segélyekre...................

Összesen ...
Dologi kiadások:

1 Házbér és vízfogyasztás...................
2 Fűtés, világítás.....................................
3 Hivatali, irodai és házi szükségletek:

irodai szükségletekre ... 3.200 K
öltözet, fehér és ágynemű 22.300 „
bútorzat és különféle házi

eszközök ...................  9.200 „
mosatási költség.....  5.000 „
tisztogatás és épületek fen-

tartása.................  17.000 „
fürdési és betegápolási

költségek ...................  2.700 K
gazdasági lótartási költsé

gek ......................  1.600 „
4 Elméleti és gyakorlati oktatás

szükségleteire és pedig: 
elméleti és gyakorlati okta

tás szükségleteire. 18.100 K
kézimunkákhoz szükséges 

szerek, szerszámok és
anyagok ...................  2 .2 0 0  „

tankönyvekre...................  5.200 „
5 Élelmezés:

köztartási költségek.......  111.300 „
bejáró növendékek ellát. 9.400 „

6  Szegény tanulók segélyezésére és a
a vizsgálatok alkalmával kiosztandó 
szorgalomdíjakra .........................

7 Utazási és átköltözködési költségek:
gyógypedagógiai tanulmányútra, úti
költségekre .....................................

8 Gyógypedagógiai intézetek egyéb
szükségleteire:
gyógypedag. int. szakfelügyeletének

költségei ...................  3.000 K
szaklapok, szaktanfolyam, 
segélyezésére és szünidei

tanfolyamokra.......  ... 3.000 „

19 11. évi
előirány

zat

1909.évre 
megálla

pítottkölt
ségvetés

K
74.251 61.316 2
23.000 18.022 3
■ 1.200 1.000 4

674219 563.192

4.710 3.900 1
45.700 39.000 2

61.000 55.800 3

25.500 25.700 4

120.700 103.500 5

7.736 3.236 6

4.000 4.000 7
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gyógypedagógiai int. seg. 
a hibás beszédűek tanf. 
a vakok számára ipari 
foglalkoztatató telepek 
fentartás. és a vak iparos 
tanoncok taneszközeire . 
a gyermek tanulmányi 
társaság segélyezésére ... 
áll. gyógyp. psychologiai 
laboratórium és psycholo
giai tanfolyam költségeire 
vegyes kiadások.............

Összesen .......
Rendes kiadások összege ...

37.000 „ 
4.500 „

19 11. évi 
előirány

zat

1909. évre 
megálla

pítottkölt
ségvetés

K

24.000 „

4.000 „

4.500 „ 
6.400 „ 86.400 69.800

355.746 304.939
1,029.965 868.128

R e n d k i v ü l i  k i a d á s o k .
Á t m e n e t i  k i a d á s o k .

A létesítendő siketnéma intézetek építési 
költségeihez nyújtandó állami segély 
(a debreceni egyesületnek lO.oOO K, 
a soproninak 6 .0 0 0  K, az egrinek 
3.500 K, a siketnémák temesvári in
tézetének 5.000 K) ......................... 24.500 19.500

B e r u h á z á s o k .

1 A budapesti gyógypedagógiai intézet
céljaira szolgáló házas telek 70.000 K 
vételárának és járulékainak törlesz
tésére 2 . részlet ...............................

2 A slketnémák budapesti intézete részére
vásárolt szomszédos telek vételárá
nak és kamatjainak törlesztésére, vala
mint az építkezés megkezdésére ...

3 A borosjenői állami gyógypedagógiai
intézet épületének lakhatóvá tételére 
szükséges folytatólagos átalakításokra 
és helyreállításokra ... ....................

4 A borosjenői állami gyógypedagógiai
intézet telkén létesítendő palántaház
költségeire .....................................

(A vakok számára Szombathelyen létesí
tendő intézet építési és berendezési

10.500 10.500 1

80.000 . 2

40.000 . 3

3.000 . 4

Té
te

l
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19 11. évi 
elő- 

iráryzat

1909. évre 
megállapí
tott költ
ségvetés

1

2
3

4

korona
költségeire kölcsön utján beruhá
zandó 250.000 K 2. és utolsó részlete) . 150.000

Beruházások összege 133.500 160.500
Rendkivüli kiadások összege 158.000 180.000

Kiadások főösszege 1,187.965 1,048.128

Bevétel.
R e n d e s  b e v é t e l e k .

A siketnémák váci orsz. intézeti alapjá
nak tiszta bevétele  ........................  34.415 34.343 1

A vakok intézeti alapjának tisztajövedelme 42.535 40.721 2

Magánnövendékek után befolyó tartási 
és nevelési dijak:

a siketnémák váci orsz. int. 50 K 
a vakok budapesti „ „ 2 .0 0 0  „
a borosjenői gyógyped. int. 14.450 , 
a budapesti „ „ 1 2 .0 0 0  „
az ideges gyermekek buda

pesti iskolájánál............ . 10.000 „ 38.500 30.500 3
Alapítványi jövedelmek:

a siketnémák váci intézeténél 9.360 K
a vakok budapesti „ 3.800 „
a borosjenői gyógyp. „ 400 „
a budapesti „ „ 600 „ 14.160

5 Beirási és tandíjak ...............................  2.200
6  Ruhadíjak ................................................  720
7 Intézeti növendékek készítményeiből be

folyó jövedelem............................... 800
8 Gyógypedagógiai tanító jelöltek vizsgá

lati díjai ...................   300
9 Adományok és hagyományok .............  2.000
10 Vegyes bevételek..................................... 1.500

Rendes bevételek összege 137.130

12.560 4 
2.200 5 

480 6

800 7

300 8 

2.000 9 
1.500 10 

125.404

A szem élyi járandóságok részletezése. 

Vili. fizetési osztályban 13 állás és pedig
3, 4.000 K 

10, 3.600 „
fizetéssel 1, 1.300 K lakpénzzel,

3, 1 040 „
4, 910 „

56.060

Té
te

l
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IX. fizetési osztályban 38 állás és pedig
í 8 , 1 .0 0 0  K lakpénzzel,

9,4, 3.200 K fizetéssel 
7, 2.900 „

27, 2.600 „
l

13,
2 ,

1,
1 ,

900
800
600
500
400

► 131.900

10 , 2.200 K fizetéssel 
42, 2.000 „

X. fizetési osztályban 52 áHás és pedig
18, 900 K lakpénzzel, 
1 2 , 810 „

8 , 720 „
^ 5, 630 „

ő, 540 „
1, 450 „
2, 360 „

XI. fizetési osztályban 6 8  állás és pedig
21, 800 K lakpénzzel,

3, 2 .2 0 0  K fizetéssel 
1, 2 .0 0 0  „

142.240

s3, 1.800 
1, 1.600 „

60, 1.400 „

IX. fizetési osztályban 
iskolájánál...

t

9, 720 
18, 640
9, 560 „ „ } 144.080
6 , 480
2, 400
3, 320

1 középiskolai tanár az ideges tanulók
..........................................  3.600 K

A gyógypedagógiai tanítóképző tanfolyam előadóinak
tiszteletdíjaira...................      4.320 „

2 0  gyógypedagógiai intézeti szolgálattételre rendelt 
állami tanító illetményeire: 7, 1.200 K, 13, 1 .0 0 0  
K fizetéssel, 5, 300 K működési pótlékkal, 7, 600
K, 5, 420 K, 8 , 360 K lakpénzzel .................. 32.080 „

Egy főorvos 800 K-val és egy házi orvos 600 K-val
az idegesek iskolájánál ..........................................  1.400 „

Tizenkét gyógypedagógiai intézeti szaktanítójelölt illet
ménye (á 360 K) ............................................... 4.320 „

4 Óvónő a gyógyped. áll. intézeteknél (900 K-val)... 3.600 „
6  felügyelő (felügyelőnő) á 480 K .............................  2.880 „
Évötödös korpótlékokra ................................................  47.760 „
23 igazgató működési pótlékára á 600 K ...................  13.800 „
Hitoktatók díjazására ... ... .............................    12.000 „
Siketnéma iparostanoncok iskolájánál óradíjakra .......  2.000 „
Internátusok és a gyengetehetségűek externatusa orvo

sainak díjazására............      5.800 „
Gazdasági felügyelet és helyszíni ellenőrzés díjazására 2.000 „
1 gondnok a siketnémák váci orsz. int. X. fiz. oszt. 2.000 „
1 „ a vakok budapesti „ „ X. „ „ 2.000 „
1 Gazdasszony a budapesti gyógyp. nevelő-intézetnéi 1.100 „ 
4 Iparosmester: 1, 1.800 K 2, 1.600 K és 1 . 1.400 K

fizetéssel és 4, 800 K lakpénzzel .............. ........ 9.600 „
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Szegődvényesek díjazására ...............................   23.000 „
13 szürke néne egyenkint évi 168 K illetménnyel ... 2.184 „
A szürke nénék számára misét szolgáltató lelkésznek 300 „
2 Kapus: 1, 1.000 K, 1, 900 K fizetéssel, 2, 100 K

ruhailletménnyel ......................................................  2 .1 0 0  „
3 Szolga: 1, 800 K és 2 , 700 K fizetéssel és 100 K

ruhailletménnyel......................................................  2.500 „
1 kertész (200 K működési pótlék) .........................  1 .0 0 0  „
3 segédszolga, 700 K fizetéssel, 1 0 0  K ruhailletménnyel 2.400 „
Az 1904. évi 1. t.-c. ill. az 1906. évi IX. t.-c. alapján az

1911. évre utalványozandó pótlékok többlete ... 2.310 „
Óradíjakra, helyettesítésekre és óratöbbletekre .......  33.000 „
Iskola fentartói díj és 30 filléres járulék 142 tanerő

után (á 24 K és 4 K 50 f)....................................  4.047
Jutalmakra és segélyekre....................................  .......  1.200

Összesen ....... 701.581 K
Levonva az új állások*) illetményeinek 3/ 3 évi összegét 21.547

Marad ....... 680.034 K
Levonva l° /0 ......... 5.815 »

Marad ....... 674.219 K

Indokolás.
Gyógypedagógiai intézetek.

Re n d e s  ki adások.
XXI. fejezet. 33. cím.

1909. évre megszavaztatott ..........................  868.128 K,
1911. évre előirányoytatik ..........................  1,029.965 „

tehát több ........  161.837 Kval.
A többletből 111.027 K esik személyi járandóságokra és 

50.810 K dologi kiadásokra.
A személyi járandóságok többlete — az intercalarenál mutat

kozó változás figyelmen kivül hagyásával — tulajdonképen 111.966 
Kt tesz ki, melyből első sorban 22.467 K esik az 1909. évi költ
ségvetésben szervezett, de ugyanott csak egyharmad részben elő
irányzott új állások kétharmadrésznyi többletére; a maradó további 
többletből 4.152 K személyi pótlékokra az 1904. évi I. és az 
1906. évi IX. t.-cikkek alapján, 6.230 K lakpénzekre a tényleges 
állapot szerint, 18.150 K évötödös pótlékokra, 5.690 K folytató
lagos statusrendezésekre, 37.164 K új állásokra, 12.060 K tisz
teletdíjakra és évi díjakra, 4.978 K szegődvényesek díjaira, 168 K

*) 15 rendes tanító 1.400 K-val, 640 K lakpénzzel és 1 beosztott állami 
tanító 1.000 K fizetéssel, 300 K működési pótlékkal és 420 K lakpénzzel.



egy szürke néne díjazására, 627 K iskolafentartói díjra, 200 K 
pedig jutalmakra és segélyekre esik; viszont azonban a szaktanító- 
jelöltek illetményeinél, minthogy 14 helyett csak 12-nek fölvétele 
vétetett tervbe, fejenkint évi 360 Kval számítva, 720 K-nal keve
sebb irányoztatott elő.

A fokozatosan fejlődő intézetek újonnan megnyíló osztálya
inak szükségleteire, továbbá az új intézményként létesített „ideges 
gyermekek iskolája“ részére egy középiskolai tanári állást a IX. 
fizetési osztályban, hét rendes tanítói állást a X. fizetési osztály
ban, tizenöt tanítói állást a XI. fizetési osstályban és négy beosz
tott tanítói állást az 1907 : XXVI. t.-cikkben a néptanítók részére 
megállapított illetményekkel óhajtok szervezni. Ez állások költség- 
többlete, tekintve hogy a tizenöt XI. fizetési osztályú állást és az 
egyik beosztott tanítói állást csak 1911. szeptember hó 1 -tői kez- 
dődőleg vettem tervbe, mindössze csak 37.164 Kt tesz ki.

A tanítói állások ilymérvü szaporítását a vidéki kisegítő isko
lák szükségszerű továbbfejlesztése teszi elkerülhetetlenné, mivel a 
növendékek számának rohamos szaporodásával egyre újabb és 
újabb osztályok nyitása válik szükségessé, mivel az itt feltétlen 
érvényesülést kívánó egyéni oktatási rendszer mellett a tanítás 
csakis kisebb csoportokból álló osztályokban történhetik. Az új 
állások költségei között szerepelnek az ideges gyermekek elemi 
és középiskolájánál alkalmazott középiskolai tanár illetményei is.

A polgári iskolai tanítók statusrendezése nyomán itt is meg
indult statusrendezés folytatásakép 5 állásnak a IX. fizetési osz
tályból a VIII.-ba, 5 állásnak a X.-ből a IX.-be és végül 3 állás
nak a XI. fizetési osztályból a X. fizetési osztályba való sorolását 
vettem tervbe, mely rendezés 5.690 Kba kerül.

A siketnéma iparostanulók iskoláinak személyi járandóságaira 
új tételként felvett 2.000 K a siketnémák vidéki intézetei mellett 
részben már meglévő, részben felállítandó és ministeri jóváhagyást 
nyert tanterv alapján vezetendő tanoncosztályok szükségleteire 
szolgálna, mely szükségletekre a rendes óradíjakra előirányzott 
javadalom nem nyújt fedezetet. A hitoktatók díjazására szolgáló 
javadalom 4.500 K többlete a növendékek és az osztályok szá
mának szaporodása, valamint az ideges gyermekek iskolájának 
létesülése folytán mutatkozó nagyobb szükségletre való tekintettel 
volt előirányzandó.
)i Az intézeti orvosok díjazására szolgáló tételnél 1.000 K több
letet, az ideges gyermekek iskolájánál alkalmazott psychiater főor
vos tiszteletdíjára 800 Kt s ugyanott a másodorvos díjára 600 Kt
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irányoztam elő. Utóbbi intézet csakis úgy felelhet meg hivatásának, 
ha a pedagógiai oktatás állandó orvosi felügyelettel, illetve ellen
őrzéssel van kapcsolatban. Az 1.000 K többletet pedig a növen
dékek létszámának szaporítása indokolja, ez összeggel ugyanis a 
vidéki kisegítő iskolák részére a szóban forgó iskolák sikeres 
működése érdekében orvosok alkalmazását kívántam lehetővé tenni.

A szegődvényesek díjazására szolgáló tételnek 4.978 K-val 
leendő felemelését egyrészt a budapesti és a borosjenői állami 
gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató-intézetek növendék 
számának szaporítása folytán szükséges nagyobb személyzet alkal
mazása, másrészt pedig a cselédbérek emelkedése indokolja.

A vakok budapesti orsz. intézeténél alkalmazott szürkenénék 
száma a tényleges szükségletnek megfelelően egygyel szaporí
tandó lévén, a szürkenénék díjazására szolgáló javadalom is meg
felelően felemelendő volt.

Az óradíjakra, helyettesítésekre és óratöbbletekre szolgáló 
tételnél mutatkozó 3.000 K többletet a vidéki kisegítő iskolák új 
intézményénél mutatkozó enemű új szükséglet alapján kellett elő
irányozni.

Az orsz. tanítói nyugdíjintézetnek fizetendő iskolafentartói 
díj és u. n. 30 filléres járulék tételénél felvett 627 K többlet az 
új állásokra való tekintettel volt előirányzandó.

Végül a jutalmak és sngélyek rovatának javadalmát 2 0 0  K- 
val emeltem ugyancsak az állások szaporodása folytán.

A most részletezett és indokolt személyi többletek együtt
véve tulajdonképen 111.966 K-t tennének ki, ebből azonban 1% 
időközi megtakarítás címén 939 K levonatván: a személyi járan
dóságok többlete a fent kitüntetett 111.027 K.

A dologi kiadások 50.810 K többletből mindenekelőtt a 
vonatkozó külön részletezés szerint, házbérre és vízfogyasztásra 
810 K, köztartási költségekre 16.200 K, elméleti és gyakorlati 
oktatásra 1.100 K, irodai szükségletekre 400 K, öltözet-, fehér- és 
ágyneműekre 1.000 K, bútorzat és különféle házi eszközökre 300 
K, fűtésre és világításra 6.700 K, mosatási költségekre 600 K, 
tisztogatásra, épület- és kertfentartásra 2 .0 0 0  K, fürdési és beteg
ápolási költségekre 900 K, a bejáró növendékek ellátására 1.000 
K, szegény tanulók segélyezésére 4.500 K jutna.

Az itt felsorolt többleteket, egyfelől a megelőző évek száma
dási eredményeiben igazolt tényleges szükséglet, másfelől és főleg 
az intézetek bővítése és a növendékek létszámának felemelése
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folytán az anyagiakban is jelentkező nagyobb igények, valamint 
az ideges gyermekek iskolájának létesülése indokolják.

A dologi kiadásokra szolgáló többi tétel emelésére előirány
zott többletből 8 .0 0 0  K jutna a gyógypedagógiai intézetek segé
lyezésére, 300 K a hibás beszédüek tanfolyamaira, 6  000 K a 
vakok számára fentartott ipari foglalkoztató telepek segélyezésére 
és a vak iparostanoncok taneszközeire, 2 .0 0 0  K a gyermektanul
mányi társaság segélyének felemelésére, végül 300 K az állami 
gyógypedagógiai psychologiai tanfolyam költségeire.

A gyógypedagógiai intézetek segélyezésére rendelt java
dalomnak 8 .0 0 0  K-val leendő felemelését az összes nem állami 
intézetek fejlődése folytán mutatkozó nagyobb szükséglet, de 
különösen a vakok szegedi és szombathelyi új intézeteinek, a vakok 
kolozsvári, a siketnémák jolsvai intézetének és végül az ideges 
gyermekek alsó- és középfokú oktatására kisérletkép felállított új 
intézetnek nagyobb mérvben igényéit segélyezése indokolja. A 
hibás beszédüek tanfolyamaira és az állami gyógypedagógiai 
psychologiai tanfolyam költségeire szolgáló javadalmak csekély 
összegű többletét az elsőnél a gégeorvos és a szaksegéd díjának 
méltányos emelése, a másiknál pedig a fentartási szükségleteknek 
a fejlődésből eredő szaporodása indokolja.

A vakok számára fentartott ipari foglalkoztató telepek segélye
zésére és a vak iparos tanoncok taneszközeire javasolt 6.000 K 
többletet azért kellett felvenni, mert a vakoknak országszerte 
nagyobb mértékben felkarolt oktatására és foglalkoztatására szánt 
intézeteknek a célnak megfelelő állami támogatására az eddigi 
javadalom nem elegendő.

Röviden megemlékezni kívánok itt még arról a körülményről 
is, hogy a dologi kiadásoknál eddig szerepelt nagymérvű alrova- 
tokat — az administratió egyszerűsítése érdekében, miként azt 
más címeknél is megtettem, úgy itt is — az egyszerűség alapján 
csoportosítva, összevontam.

Rendkí vül i  ki adások.
Á t m e n e t i  k i a d á s o k .

X. fejezet, 23. cím.
1909. évre megszavaztatott .............................. 19.500 K,
1911. évre előirányoztatik .............................. 24.500 „

tehát több .......  5.000 Kval.
Ezen többlet a sikefnémák temesvári intézetének 8 osztályúvá



bővítéséhez szükséges és a város által felveendő kölcsön törlesz
téséhez nyújtandó segélykép irányoztatott elő.

B e r u h á z á s o k .

VI. fejezet, 11. cím.
1909. évre megszavaztatott ..........................  160.500 K,
1191. évre előirányozfatik........... ................... 133.500 „

tehát kevesebb ........  27.000 Kval.
A siketnémák budapesti intézete részére vásárolt szomszédos 

telek vételárának és kamatjának törlesztésére 80.000 K irányozta- 
tik elő. E telek megvétele szükséges volt, mert az intézet inter- 
nátusos intézetté csak így lesz kifejleszthető. A borosjenői áll. 
gyógypedagógiai nevelő és foglalkoztató intézete épületének vég
leges lakhatóvá tételére szükséges átalakítási és helyreállítási 
munkálatok költségeire 40.000 K át irányoztam elő. Ugyanezen 
intézet telkén létesítendő üvegház felépítési költségeire 3 .0 0 0  K t 
vettem fel. Mivel a növendékek mezőgazdasággal és kertészettel 
foglalkoznak, az üvegház felépítése tovább nem odázható el.

Mivel a vakok szombathelyi intézete számára létesített épület 
költségeire és berendezésére további előirányzatból már nem 
kellett gondoskodnom, a beruházások összes többlete 27.000 Kt 
tesz ki,

Re n d e s  bevét el ek.
IX. fejezet, 25. cím.

1909. évben megállapíttatott ......................... 125.404 K.
1911. évre előirányoztatik ............................... 137.130 „

tehát több .......  11.726 Kval
E többletből mindenekelőtt a siketnémák váci orsz. intézete 

alapjának jövedelmére 72 K, a vakok orsz. intézete alapjának 
jövedelmére 1.814 K, alapítványi jövedelmekre 1.600 K esik.

A ruhadíjaknál a növendékek szaporodása következtében 
240 Kval több volt előirányozható, úgy szintén emelnem lehetett 
a budapesti gyógypedagógiai tan- és nevelő intézet tartásdíj elő
irányzatát is 4.000 Kval, viszont azonban apasztanom kellett a 
borosjenői gyógypedagógiai intézet ugyanezen tételű előirányza
tát, mivel ez utóbbi intézetben tulnyomólag szegény növendékek 
vannak elhelyezve, kik ingyenes eltartásban részesülnek. Az ideges 
gyermekek iskolája részéről 10 000 K tartásdíj bevétel várható.
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3 1 6 Hazai hírek

HAZAI HÍREK.
Mozgalom a fizetésjavítás érdekében. Az 1911. évi költ

ségvetés elégedetlenséget szült a kartársak körében nem annyira 
a fizetési osztályba sorozottak számának aránytalansága, mint inkább 
azon okból, hogy az új állások a XI. fizetési osztályba szerez
tettek, holott az 1909. évi költségvetés indokolása ezen osztály 
fokozatos megszüntetését helyezte kilátásba. A budapesti gyógy
pedagógiai intézetek tantestületei országos kongresszus tartását 
határozták el s a kongresszus előkészítésére 7 tagú bizottságot 
választottak, mely Ákos István, dr. Bihari Károly, Fürj Pál, Istenes 
Károly, Kegler Ferenc, Kirschenheuter Ferenc és Skultéty Lajos 
tagokból áll. A vidéki intézetek tantestületei a mozgalomhoz való 
csatlakozásukat bejelentették már. Az első gyógypedagógiai kon
gresszus határidejét az előkészítő-bizottság a napokban fogja 
közölni. A kongresszus lefolyásáról jövő számunkban fogunk 
beszámolni.

Látogatás. Návay Lajos dr., v. b. t. t., a képviselőház alel- 
nöke, Temesvár sz. kir. város országgyűlési képviselője november 
10. és 11-én Temesvárott tartózkodott. Itt tartózkodását arra hasz
nálta fel, hogy megtekintse a város tanintézeteit is. Dr. Telbisz 
Károly polgármester kíséretében ellátogatott a siketnémák intéze
tébe is, ahol Zádor Endre igazgató fogadta és kalauzolta a ven
dégeket. Az I., IV. és Vili. osztályban hallgatták a tanítást. Návay 
Lajos dr. érdeklődéssel hallgatta a növendékek feleleteit és a leg
nagyobb elragadtatással nyilatkozott az eredményről. Eltávozásakor 
elismerését fejezte ki a tantestületnek.

Gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa 1910. 
évi október hó 2 2 -én tartott gyűlésének tárgysorozata:

1. A snk. budapesti intézete tantestületének a módszeres 
értekezleten felvett jegyzőkönyve.

2. A vakok bpesti orsz. int. ig.-nak a gyengelátó gyermekek 
oktatására vonatkozó javaslata.

3. A túlkoros siketnémák oktatására vonatkozó javaslat.
4. A snk. temesvári intézetével kapcsolatos gyám. bizottság 

jegyzőkönyve.
5. A bpesti áll. kisegítőiskoia s. b. jegyzőkönyve.
6 . A snk. aradi intézetével kapcsolatos iparos tanonc iskolá

nak munkarendje.
7. A snk. jolsvai intézete ig.-nak az iparos tanonc iskola segé

lyezése iránti felterjesztése.
8 . A snk. Körmöcbányái intézete fb-nak jegyzőkönyve.
9. Borsod vm. kir. tanfelügyelőségének Krámer Soma tan

folyamának segélyezése iránti felterjesztése.
10. A kecskeméti kisegítő iskola ügye.
11. Az aradi siketnémák intézete igazgatóságának felterjesz

tése a szünetek tartamának tárgyában.
12. A szegedi ifjú vakok intézete gyámolító egyesületének 

jegyzőkönyve.
13. Borbély Sándor vezérkönyvére beérkezett bírálatok.
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Részvéttel értesülünk, hogy Kolumbán Károly kollegánk 
édes atyja f. évi okt. hó 27-én nyolcvankétéves korában meghalt. 
A boldogult mint diákönkéntes állott be honvédnek. Tanult katona 
volt s a Bem táborában hamarosan tiszti rangot kapott. Az öreg 
honvéd halála nagy részvétet keltett Torján és vidékén.

A vakok ügyének ismertetése. A vakok kolozsvári inté
zetének tantestülete az ősz folyamán Felvincen, Nagyenyeden, 
Szamosujvárt, Désen és Bánffy-Hunyadon ismertette a vakok 
ügyét s mindenütt -  az anyagi siker mellett — nagy erkölcsi 
eredményeket is ért el.

Hangverseny a vakok javára. Kolozsvár város előkelő 
köreiben mozgalom indult meg, hogy a vakok intézete javára 
hangversenyt rendezzenek. A hangversenyt február hó 2-án fogják 
megtartani az új színházban, s az irányadó körök máris oly meleg 
érdeklődést tanúsítanak az iránt, hogy a legteljesebb anyagi siker 
remélhető. Annak idején a részletes programmot is hozni fogjuk.

A gyógypedagógiai képző új tanára. A vall. és közokt. 
minisztérium Istenes Károlyt képzőnkön a második félévre a 
beszédhibák javítása módjának elméleti és gyakorlati előadásával 
megbízta.

Az izr. siketnémák-intézete új igazgatója. A Grünberger 
Lipót halálával megüresedett igazgatói állásra az intézet vezérlő- 
bizottsága egyhangúlag Tolnai I. Bélát választotta meg. Csak sze
rencsét kívánhatunk a vezérlő-bizottság választásához, mert Tolnai 
modern gondolkozású, tapasztalt szakférfi, akinek vezetése alatt 
az intézet hírneve csak öregbedni fog. A megválasztott igazgató
nak őszinte szívből szerencsét kívánunk.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A német gyógypedagógusok ez évi konferenciáján, mely 

szeptember 13—-16-ig Wiesbadenben gyülésezett, az elnökség fel
kérésére Éltes Mátyás igazgató előadást tartott a gyengeelméjűek 
intézeteinek és iskoláinak szervezetéről hazánkban, különös tekin
tettel a gyógypedagógiai szakemberek képzésére. Az előadást 
hosszas vita követte, melynek folyamán többszörösen kiemelték a 
magyar rendszer kiválóságát. A konferencia a közokt. miniszterhez 
föliratot intézett a gyengeelméjűek intézeteiben és iskoláiban 
működő szakemberek részére, gyógypedagógiai képző felállítása 
tárgyában. (Reméljük, hogy legalább a vita lefolyását lesz alkal
munk közölni.)

A wieni tanszerkiállítás. — Irta: Séra Lajos. — 37 év 
után — 1910. július 25—30 ig — ismét ünnepe volt Wiennek! 
Másodszor látta vendégeiül a XIII-ik Blindenlehrer Kongresszus 
tagjait. A vakok érdekeit célzó nagy horderejű értekezések s ezek 
megvitatása mellett a hangyaszorgalommal összegyűjtött tanszerek 
és munkák fényes bizonyságot szolgáltattak arról, hogy a vakok 
ügye terén működők nehéz munkája nem volt meddő.

A kiállítást szemlélő szinte maga előtt látta a különböző 
országok intézeteit, fogalmat alkothatott azok beléletéről s műn-
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kálkodásáról. Láthatta, hogy az egyes országok mi módon ipar
kodnak a szerencsétlen vakokat a nagy társadalomnak megmenteni.

A wieni császári intézet érdemes igazgatója gondoskodásá
nak köszönhető, hogy a tanszerkiállítás a Rathaus három tágas és 
díszes termében külsőleg is fényes keretet kapott. Az első kon
gresszustól számított három év haladásának mondhatni gazdag ered
ményeiről számoltak be ez alkalommal a vakok intézetei.

Együtt láthattuk itt Amerika, Portugália, China, Svéd- és 
Norvégia, Ausztria, Görög-, Német-, Bajor- és Magyarországok, 
valamint Bréma és Hamburg szabad városok nevesebb intézete
inek produktumait.

Sorra vesszük őket egyenkint:
Rodrigiques-Lissabon. Instituto de Cegos. Elég szépen kidol

gozott vessző kalitkákat, kosarakat, női kézimunkákat, köteleket, 
zsinór-hálókat, kötél cipőtalpakat, kókuszlábtörlőket és drótmunká
kat állított ki

Az ismertető iratok szerint az intézetben a vak növendékek a 
Braille-f. írás-olvasást, nyelvtant, történelmet, hit- és erkölcstant, 
éneket, Frőbel-f. kézügyesítő gyakorlatokat, mértant, francianyelvet, 
számtant, természettant, természetrajzot, testgyakorlást és végül 
mintázást tanulnak.

Amerika-Aew-York. Mathilda Zigler Magazine fór the Blind. 
Tekintve a nagy távolságot fényképek útján mutatja be az intézet 
növendékeinek foglalkozását.

Hongkong-China. Hildesheimer Verein für die deutsche Blin
denmission in China. Egy szekrényben fehér pamutból horgolt 
és kötött női kézimunkákat állított ki. Ipari és egyéb munkákkal 
aligha foglalatoskodnak vakokkal az ottani missionáriusok.

Tomteboda-Svédország. A svéd famunkák remek kivitelű 
sorozatával, valamint a legfinomabb Ízlést is kielégítő szövött női 
kézimunkáival tűnik ki. Náluk, — ahol a háziipar még most is 
virágzó —* megfelelnek ez utóbbi munkák, nálunk azonban a gyári 
olcsóbb munkákkal szemben teljesen kárba veszett fáradság volna 
hasonló munkával kísérletet tenni.

Vanersborg. Königin Sofia Stiftung. Erziehungsanstalt der 
Taubblinden und der blinden Schwachsinnigen. Teljesen felsze
relt szövőszéket, különféle szövött munkákat és fényképeket állí
tott ki.

Alexandropoi-Kaukázus-Oroszország. Képeket, füzeteket és 
kottákat mutat be. Ha a képeket szemléljük, mondhatom, eredmé
nyes munkát űznek messze keleten.

Freiwalde. Egyedül Wilhelm Margit vak leány költeménye
ivel szerepel.

Callithea bei Athén. Görögország. Nagyon szép káka-, nád-, 
forgács- és gyöngymunkákat, posztóvégekből készült vánkosokat 
és iskolai tankönyveket állított ki.

A forgács- és gyöngymunkákat nálunk is bevezethetnők az 
alsó fokon.

Stuttgart. Schiedmayer zongoragyár egy mester harmoniu- 
mot küldött be.
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Amberg-Bajorország. A Vierwaldsíadti tó környékének szép 
domború modelljét hozta el. A modell körülbelül 2 négyzetméter 
területű.

Nürnberg. Csupa modern taneszközzel szerepel, melyek közül 
a fontosabbakat intézetünk igazgatósága már is megrendelte.

Feltűntek praktikus rajzpárnái, számoló- és olvasótáblái. Ez 
utóbbi egy braille-lap nagyságú fatábla, melyen a lukak helyén 
mozgatható, illetve kinyomható szegek vannak elhelyezve, melyek 
közül a nem használatosak eg)/ homorú stílussal lenyomhatók. A 
Picht-f, írógéphez hasonló Klein- és Braille-f. Írógépe, valamint az 
állatkörös Planetáriuma érdemel még említést.

Ilvesheim. Egy Zéppelin-f. egy méter hosszú léghajó modellt 
állított ki. Nékünk sem ártana az ilyen modell a szertárban.

München. Bajorország. Königl. Zentral Blindeninstitut. Az 
érzékeltető oktatás céljaira készült csinos állat modelleket, tanköny
veket, papírtérképeket, játékokat és citera iskolát mutat be.

Berlin. 21 fajta pont- és vonalrendszerü Írógépet, domború 
papírtérképeket, vakok részére készült játékokat állított ki.

Hamburg. Bejelentett tárgyai ismeretlen okok miatt lemaradtak,
Neuwied, Reinische Provinzial-Blindenanstalt. Különféle kar

ton, pálcika (ez utóbbiak plasztelin golyócskákba vannak erősítve.) 
gyöngy, plasztelin és agyagmunkákkal vett részt.

Bréma. Kefekötő munkapad x/s nagyságban, kosárforma állít
ható V2 nagyságban, poroló minta és különféle Írógépek.

Frankfurt a. M. Nagyon silány vesszőmunkákat küldött be.
Illzach A nálunk is ismert papírtérképekkel, természetrajzi 

domború fél relief állat- és növényalakokkal versenyzett.
Graz. Odilien-Blindenanstalt. Nagyon szép domború térké

pével és szétszedhető modelljével vonta magára a figyelmet.
Lemberg. Elég szép női kézimunkák, kefe- és kosár készít

ményei érdemelnek említést.
Brünn. Kézimunkáját és egy rajzpárnáját említhetem.
Nagyon ügyes kiállítást rendezett Alexander Kiesler wieni 

órás, vakoknak való praktikus óráival.
Ugyancsak bámulatba ejtette a szakférfiakat Mondri autodidak- 

tikus mintázó, ki a néző szeme előtt mintázta a látó szobrásznak 
is nehéz tárgyakat.

Zágráb. A város domború nagyon alacsony rétegemelkedésű 
térképe, olvasókönyvei, Fröbel- és agyagmunkái, keféi és női kézi
munkái érdemelnek említést.

Hohewarte (Wien mellett). Szétszedhető gáztartó, szövőszék, 
szélmotor, lánchíd és vasmunkák tették érdekessé kiállításukat.

Wien. Mint a kiállítást rendező házigazda, külön hatalmas 
teremben állította ki a már előttünk többnyire ismert tanszereit, 
játékait, könyveit és képeit, melyek közül igazgatóságunk több 
rendelést is tett.

Végül szabadjon felemlítenünk hazai intézeteink és egyesü
leteink kiállítását.

Magyarországból Budapest, Szombathely, Szeged és a Vako
kat Gyám. Orsz. Egyesület Központi intézete vett részt a wieni 
kiállításon.
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Távol van tőlünk az öndicséret akkor, midőn azt merjük 
mondani, hogy a mi kiállításunk nemcsak külsőleg és mennyisé
gileg, de értékes tartalmánál fogva is az elsők között foglalt helyet. 
Elismerték ezt a németek is amidőn azt mondották: „die Ungarn 
stehen an dér Spitze dér Ausstellung.“ Kolozsvár ismeretlen okból 
lemaradt, pedig előre jelzett értékes tárgyaival emelte volna a 
magyar vakok oktatásügyét.

A leggazdagabb volt természetesen a bpesti anyaintézet, mely 
Ízléses női kézimunkáival, kiégetett agyagmunkáival, famunkáival, 
kiadmányaival, grafikai és domború térképeivel, dr. Szily Adolf 
egyetemi tanár úr gépével (siket-vakok részére) állandóan sok 
vendég figyelmét vonta magára. Szeged fényképes fölvételeit vakok 
által készített szép keretekben mutatta be.

A Vakokat Gyám. Orsz. Egyesület központi intézete a leg
kényesebb Ízlést is kielégítő kosár-, kefe-, harisnya-, szövöttes- és 
egyéb szebbnél-szebb kézimunkáival megmutatta, hogy az ipar 
terén a kontinensen versenyen kivül áll.

Az új épületbe költöző szombathelyi és a vakok Wechsel- 
man féle pesti intézete is bemutatta modern köntösét s képekben 
llusztrálta azt a serény és gondos foglalkoztatást, mely Budapes- 
en és Szombathelyen folyik.

VEGYES.
Jótékony hagyomány. Néhai hidaskürthi Nagy Sándor 

mintegy másfélmillió koronányi vagyonát végrendeletileg közintéze
teknek hagyta. A vagyonnak kéttizenötöd része a fogyatékosok 
¡nézeteinek jutott, névszerint a vakok budapesti országos intézete 
és a siketnémák váci országos intézete egyenlően kapott a két
tizenötöd részből. Az örökösök egyértelmű elhatározása folytán 
a hagyatéki tömeg terhére egy sirkő készíttetett, melynek felavatási 
ünnepélye november hó 6  án d. e. 1 0  órakor ment végbe a 
felsőalapi családi sírkertben. Az ünnepélyen az érdekelt közintézetek 
küldöttségei is, köztük a siketnémák váci országos intézetétől 
Borbély Sándor, a vakok bndapesti intézetétől pedig Herodek 
Károly igazgatók részt vettek.

A „Magyar Gyógypedagógia“ előfizetési díját bekül- 
dötték. Fáklya Károly Ungvár 10, Müller Lajos Kolozsvár 5, Var
sányi Ferenc Eger 5, Tamás István Ungvár 10, Kovács Zoltán 
Körmöcbánya 10, Siketn. int. Debrecen 10, Nemere Gyula Kecs
kemét 10, Siketn, int. Körmöcbánya 10, Deschenszky Ferenc 
Pozsony 10, Áll. tanítónőképző int. Szabadka 10, Franzoso Richárd 
Bpest 10, Szeretet orsz. egyesület Bpest 10, Pákán Árpád Kapos
vár 10, Rózsa Ede Bpest 10, Áll. tanítóképző önképző köre Árad 
10, Zemkó Péter Bpest 5, Derbész Bertalan Bpest 10, Medgyesi 
János Bpest 10, Török Sándor Temesvár 10, Séra Lajos Bpest 10, 
Tóth Zoltán Bpest 10, Fiedler Lajos Bpest 10,, Horváth Attiláné 
Bpest 10, Berinza István Bpest 5, Benedek Ábrahám Bpest 5, 
Ebner Rezső Bpest 5, Schulmann Adolf Ungvár 5, Kovács József 
Szeged 10, Kleits János Bpest 5, Hochrcin Lajos Bpest 5, dr. Szőcs 
Elek Bpest 5, Dankó István Ungvár 5, Varga Róbert Arad 5, 
Adler Simon Bpest 10 K. Bpest, 1910. november 9.

A kiadóhivatal nevében : Éltes Mátyás, pénztáros Vili., Mosonyi-utca 6.

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


