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V a la m i 'a lé g z ő é s b e s z é lő s z e r v r ő l .

Ezen czikk feladata, hogy lapunk olvasóit, a légző és beszélő
szerv boneztani szerkezetével megismertesse. Nagyon hosszas volna
s talán nem is illenék lapu nk keretébe, hogy ha e szerv leirásánál
a legaprólékosabb dolgokra is kiterjeszkednénk; azért csak arra'
fogunk szoritkozni, hogy a hangolt és tagolt légzés, vágyis a be-
széd szervének csak azon részeire .forditunk figyelmet, melyek a
hangra vagy képzőleg vagy módositólag hatnak és a melyek
tudása, a nem sokára megjelenendő physiologikus rész megér-
tésére szükséges.-

Lapunk olvasóit tán jobban 'érdekelné e czíkk, ha a czimnél

csak a "beszélő ~ jelzőt használjuk, de e két, nem boncztanilag,
hanem csak physiologicus 'működés nyilvánulásában külön szerv,
oly szoros kapcsolatban áll egymással,' hogy azok külön-külön le-
írása csak ismétlés lenne ssemmi ujat nem mondanánk .benne,
Légzés nélkül beszéd nem lehet s egyiknek utjai összeesnek a
másikkal.

A szorosan vett légző utak kezdete az orrnál van, folytatása
a garat, légcső és végül a tüdő. Azonban, ha a. beszélő szervről
mondunk valamit, az orrot nem hagyhatjuk tekinteten kivül, mint-
hqgy az is azon részek közé tartozik, melyek a hangra módosí-

tólag hatnak.
, Könnyebb áttekinthetés végett annyi részre oszthatjuk fel a
beszéd szervet, a hány részében a testnek az helyet foglal. E sze-
rint megkülöztethetjük: 1. .feji részt, a mely magában foglalja ai
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orrot és szájat 2. nyaki részt, garat, gége és a légcsővel és végül
3. a mellkasi részt, a mely magában foglalja a tüdőket. E három
rész közül ránk nézve a legfontosabb a nyaki rész és itt is a
gége. ~z a tulajdonképeni hangképző szerv; a többi szerv részek,
csak is a gégében képezett alaphang módositására szolgálnak. E
különféle módositások végeredménye az, a mit mi betü, szótag,
szó és beszéd névvel szoktunk jelölni. Ebből tehát kitünik, hogy
a beszédre nézve a módositó (betüképzó és a hang minőségét
adó) szerv részek ránk nézve szintén fontossággal birnak.

1. Orr; felosztjuk külorr és orrüregre. Az orrüreg, egy részben
lágy, részben kemény fal által két részre osztatik; jobb és bal-
oldali részre és minden ilyen' részben három járat van. melyek
azonban inkább a légzés és szaglásra fontosak, azonban a be-
szédre is befolyással vannak .: Az eldugulás, az orrnak becsüppe-
dése, lényeges befolyással van a hang jellemére. Az orr a lágy
szájpad mögött és fölött a garat ürbe nyílik.

2. Száj; egy az ajkak és alsó áll által nyitható és elzárat-
ható üreget képez, mely hátsó nyilasával az u. n. garatszorral
összeköttetésben áll a garat ürrel. A szájat két külön egymástól
elzárható üregre oszthatjuk; egyik az ajkaktol a fcgakig az u. n.
szájcsarnok, a másik a fogaktól a szájpadivekig ez a tulajdonké-
peni szájüreg. A száj csarnok határai lesznek tehát elől félkör
alakban a zárt ajkak és a pofa belszine hátul, szintén félkör
alakban, a fogsorok és inyek. A szájüreg határai elől é~ oldalt fél-
köralakban a fogsorok és ínyek, hátul a szájpad ivek, alól a nyelv
felül a kemény szájpad, képezve a felső álkapocs által és a lágy
szájpad, képezve kisebb izmok és a nyakhártya által.

Az itt felsorolt szájrészeknek befolyásuk van részint a be-
tüképzésre, részben pedig alak és nagyságnal fogva a hang minő-

ségére folynak be módositólag. Az ajkak az ajakhang. a fogak a
foghang képzésenél müködnek közre : a nyelv a szakcsonton nyug-

szik s igen nagy szerepe jut a hang képzésnél ; erről azonban majd
más alkalommal bővebben fogunk szólani.

A szájüreget a garatürtöl részben elválasztja egy vitorlaszerü
képlet, a szájpad vitorla s a vitorla két oldali ivei közt szabadon ma-
radó nyílás neveztetik garat szornak. A szájpadívek közepéről fe-
lülről lóg le a nyelvcsap; a nyelvcsap két oldaláról kiindulva a
vitorla két ivből áll a szájpad nyelviv és a szájpad garatív; e
két iv között foglal helyet a mandola. Ezt itt azért emliíjük meg,
minthogy a mándolák jelentékeny megnagyobbodása, feltűnő za-
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varokat idéz elő a beszédnél. Volt alkalmam egy kis fiunál látni,

ki a mandolák megnagyobbodása következtében erőltetve beszélt

és különös en g és k betüt mindig nehezen és akkor is erőltetve

ejtette ki, a h betünek ugyan is igen nagy szerepe jutott a két

betü kiejtésénél. Rövid időre a mandolák kivágása után beszédje

teljesen hibátlan lett.

A szájpadivek a nyelvvel képezik az u. n. torokhangot. Maga

a garatür módositólag hat a hang minőségére.

Most áttérünk főszervünknek a gégének leírására.

3. A gége zavartalanul csak is a levegő átjárásat türi. Azon

czélból, hogy idegen anyagok étel, ital bele ne hatolhassanak egy

fedővel van ellátva az u. n. gégefedővel, mely nyelésnél rá fek-

szik a gége nyilasára s a föntnevezett anyagok behatolásától a

gégét megóvja.

A gége vázat porezek képezik. Azonban e porezek nem zár-

.ják teljesen a gégecsövet, hanem a hézagok kitöltésére szolgálnak

még szalagok, izmok és végül anyákhártya. A gége porczai közül

csak azokat írjuk le, a melyek lényegesek, a nem lényegeseket

csak névszerint fogjuk megemliteni.

A pajzsporcz nevét alakjáról nyerte. Két négyszögű darabból

képzelhetjük összetéve. Megkülönböztetünk rajta két felső hosz-

szabb és két- alsó rövidebb szarvat; a felső szarvak a szakcsonttal

.vannak összefüggésben az alsók a gyürü porczczal. A hol a két

porcz darabot összeforva képzelhetjük ott fenn és lenn is van

egy bevágás, mely pajzsporcz bevágásnak neveztetik.

A pajzsporcz képezi a gége mellső falát il különösen fér-

fiaknál egy kiálló képlétet mutat, 'mely közönségesen Ádám al-

máj ának- neveztetik; ennek felső részén érezhető is a felső pajzs

bevágány.
A gyürűporcz. Pecsétgyűrűhöz hasonlit, melynek hátsó része

szélesebb, a mellső keskenyebb.

A gyürüporcz hátsó felső részén ül a két kanna pOl'CZ, me-

lyek ~ hangszalagok hátsó tapadási helyéül szelgalnak.

Ezen porczokon kivül van még a két Santorin porcz, ezek

a kanna pörezokon ülnek és a két Wrisberg porcz, melyek azon

szalagban foglalnak helyet, mely a gégefödő és a Santorin illetve

kanna porezek közt van.

Ezen porczok azonban, mint már fönnebb is említettük nem

zárják teljesen a gége csővét. A záráshoz hozzájárulnak, a nyák-

hártya, mely az egészet béleli, azon szalagok, melyek az egyes

*



porezek közt vannak kifeszitve; a falzat erősitéséhez hozzá járul-

nak még az egyes gégeizmok is.
Ránk nézve mind e képletek közül legfontosabbak a' hang-

szalagok és a gége izmai.
A hangszalagok a kanna és paizsporctok közt vannak kife-

.szitve. A kanna porezek három csucsa közül egyik alsó csucs, a
mely kissé mell felé van irányítva, szolgál a hangszalagoknak
hátsó odatapadási helyül; a pajzsporcz közép vonalától egy kissé
jobbra és balra van a hangszalagok mellső odatapadási helye,
Ezen szalagok, szerkezetüket illetőleg a többieklől nem, különböz-

nek, s kiindulási pontjaikat tekintve boncztanilag paizs kanna
szalagoknak is neveztetnek.

A fent leirt szalagok felett látható egy redőszerü képlet, a
melyek megkülönböztetésül az előbbiektől ál hangszalagoknak ne-
veztetnek.E két hangszalag közt van eg'Y kis zsákszerű bemélye- '
dés, a mely első lelrója után Morgagni (v. Galen) .gyomrocsnak
neveztetik. Azon rés, a mely a két oldali hangszalagok közt lát-'

, \
.Iiató neveztetik hangrésnek.vAz alsó hangszalagok rövidebbek fe-
szesebbek és erősebbek, mint a felsők.

Talán érdekes lesz itt az alsó hangszalagok méreteit felem-
liteni. E méretek laza hangszalagokról vannak véve és átlagosak;
ingadozások természetesen itt is vannak. Férfi hangszalagok hosz-
sza 14-16 mm., nőé 9-11 mm. innen a nőknek magasabb
hangja; szélesség 2 -mm. vastagság 0'5 mm. E két utóbbi szám
már magában véve is oly csekély, hogy iti a férfi es női méretek -
közti különbséget bajos volna megmérni, általában mondhatjuk,
hogya női hangszalagok valamivel gyengébbek.

-Mint már emlitettük vannak a gégén még egyes szalagok
melyek a szerint neveztetnek el, amely porezek közt ki vannak
feszitve. Ezek azonban ránk -nézve nem birván pontossággal le-
írásukat mellőzzük.

A gége izmai közül itt csakis a tulajdonképeni gége izmokat
fogjuk leirni, melyek hatása közvetlen a gége porczaira irányul.
Ezek helyzet változtatásuk által hozzák létre a hangrés elzáró-
dását, a hangszalagok feszülését és lazulásat. Azonhantezen izmck
müködése is annyira complikált, hogy csak müködésüknek végered-
ményét fogjuk megemlítni.

1. Gyürü pajzsizom fesziti a hangszalagokat.
,2. Hátsógyűrű kanna izom fesziti a hangszalagokat és tágit ja

a hangrést.
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3. Oldalsó gyűrűkanna izom az előbbi antagonistája.
4. A haránt és ferde kanna izmok szükitík a hangrést.

Ezen izmok a gége külsején vannak, a következők a gége
belszinén.

5. -Paizs-kanna izom lázitja a hangszalagokat.
6. A paizs-kanna gégefedő izmok a gége bejáratot szükitik és

a gégefedőt levonják.
Itt még megemlitendő a felső pajzs-kanna izom, mely a felső

hangszalagokat lazitja: azonban nincs meg mindig. Ettől megkü-
lönböztetésül az 5 alatti izmot alsó paizs-kanna izomnak is ne-
vezhetjük.

A gége mozgatásához más izrnok is hozzájárulnak, melyek-
nek ezen müködése azonban nem a fő müködés : de a mennyiben
azok ismerete a physiologícus rész megértéséhez szükséges, majd
midön más alkalommal a gége mozgásaíról fogunk beszélni, azokat
ott fogj uk megemliteni.

Lefelé a gége folytatását a légcső képezi, mely a mellkasban
két részre - hörgők - oszlik s ezek nekik megfelelő tüdőhöz men-
nek. A légcső kis, gyürü alaku porezekból van összetéve, a me-
lyek közeit egy hártya tölti ki. A légzés és igya beszéd vég appa-
rátusát a tüdők képezik. A tüdők feloszlanak a bal és jobbolda-
lira, a baloldali két, a jobboldali három lebenyből áll.

A lég és hangulakat mindenütt egy vékony hártya fedi.
Ezen hártya kezdetét veszi a szájpirnál és orrnyilasoknál és kö-
vethető a légcső illetve hörgők legfinomabb elágazásaiba.

Ennyit elégségesnek tartottunk leirni, hogy az olvasó a lég,
illetve a hangutakról magának fogalmat alkothasson. Nagyon saj-
náljuk, hogy nem vagyunk azon helyzetben, hogy az elmondotta-
kat egy két ábrában is felmutathassuk ; olvasóink az 1886-ik évben
megjelent s a váczi siketnéma intézetről szóló értesitőben nehány
ábrát megtalálhatnak. Különben a ki a tárgygyal nem restel fog-
lalkozni az itt leirt viszonyokat egy borju, vagy marha gégéjében
is fel fogja találni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E g y t e k in t e t a s ik e tn é m a k ü ls ő lé n y é r e .

(Folytatása és vége.)

A mi a siketnémák tapintási érzékét ilteti, az nem mérkőz-
hetik ugyan a vakon szülöttek bámulatos finom tapintási tehet-
ségével, de annál inkább ki van fejlődve náluk az u. n. közérzék.
A levegő rázkódásai, melyeket· ha nem is mindig közvetlenül, de
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mégis azon testek által, melyek szintén rázkódást szenvednek,
mindig megéreznek, érző idegeiken át az agyba jutnak, hol a
hallással analog érzetet idéznek elő. Igy hallja, illetőleg érzi meg
a siketnéma, ha valaki a szoba padozatán hevesen dobbant, vagy
ha az asztalra ütnek, vagy az ajtót erősen becsapják; észreveszi
a mennydörgést, ágyulövést és a kocsizörejt, ha kövezeten halad.
Meglepő továbbá, hogy a légmérsék legkisebb változását, a szél
áramlatát, a fény vagy világosság legkisebb változásait pontosan
s gyorsan észreveszi s mint a halló, sokszor megfordul, ha az
ajtót kinyitják.

Fokozódik ezen halláshoz hasonló érző tehetsége, ha jó
hangvezető tárgyakat vesz segitségül. Igy p. o. ha tenyerét az
ablak táblájára helyezi, megtudja, hogy az arra haladó katona
csapat zene kisérettel jő-e vagy nem. Szintigy megérzi a zongora
vagy hegedü hangját, ha kezét a hangszerre teszi. Egy régi fran-
czia ujságban - mondja Kruse többször emlitett müvében -
az állittatik, hogy egy siketnéma a harmonika hangját a gyomor
s köldök táján érezte meg. HiU M. pedig azt tapasztalta, hogy a
siketnéma a hangot gyomrában érzi meg s ha több ideig van
légrázkodás által támadt hangérzésnek kitéve, hányinger jelent-
kezik nála.

Emlités van még téve egy siketnémáról, ki valahányszor a
tenyér rá helyezése által megérezte a hegedü játékát, borzon-
gást érzett testében. Gyakorlás által annyira finomitható a siket-
némák ezen sajátságos érzéke, hogy intelligensebb siketnémák
képesek a beszélő által kiejtett hangokat, szókat s egész monda-
tokat pusztán. az által is megérteni, ha kezüket a beszélő testé-
nek azon részére illesztik, hol a hang a legerősebb rezgéseket
idézi elő, a mellen, a nyakon s főképen az erősen porczos gége-
főn. Pfingsten néhai igazgató emlitést tesz egy siketnéma leány-
ról, ki épérzékü barátnőjével az ágyban is tudott beszélgetni
oly formán, hogy annak puszta mellére tette kezét s a rezgésből
megértette a hozzá intézett beszédet. Sőt emlitenek oly ügyes
siketnémákat js, kik a sötétben hozzájuk intézett beszédről oly
formán szeréznek tudomást, hogy kezüket a beszélő szája elé
tartják. A kiömlő lehelet és az ajak mozgásából következtetnek
a hangra.') Hogy azonban az ily siketnémák csodatüneményeknek

') Dr. Burnel Gilbert salisbury püspök állitotta. p o. ugyanezt Gody
genfi prédikátor leányáról,
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nevezhetők, s hogy az ilyenekről közölt csodák hihetőségét s

valóságát kellő értékekre kell mindenkor reducálni, azt tán feles-

leges is felemlitenem.

Még csak igy futólag legyenrszabad általánosságban szólnom

a siketnéma testi szervezetéről.

, Testi szervezetét illetőleg a siketnéma az időjárás, a légrnér-

séklet változásaival szemben nem oly érzékeny, sennélfogva

aránylag nincs is annyi betegségnek kitéve, mint a halló. Igazán

bámulatos, hogy némely, kivált szegényebb sorsu siketnéma meny-
nyit képes elviselni. A legfájdalmasabb sebészi műtéteknek hideg-

vérüen veti magát alá, s a legnagyobb, legkínosabb betegségekben

türelmet s önmegadást tanusit. Gyógyszerele hatása ellen sokkal

érzéketlenebbeknek mutatkoznak, kivált a gyermekkorban, mint a

hallók.

Ezt Itard, a párisi siketnémák intézetének orvosa figyelte meg

legelőször s siketnéma patienseinek, különösen láz- s emésztési

zavarok alkalmával kétszer akkora adagot rendelt, mint hasonkoru
hallógyermekeknek.

Hogyasiketnémák a szervezetükre gyakorolt hatásokkal

szemben csekélyebb érzékenységet tanusitanak, minek következ-

tében azt kellene feltételeznünk, hogy idegrendszerűk is alacso-

nyabb foku, annak oka bizonyára nem annyira fogyatékosságukban

keresendő, mint inkább abban, hogy elhanyagolt nevelés s ter-

mészetellenes életmódjuk folytán testi fejlődésük akadályozva lett.

E szerencsétlenek legnagyobb részétől ugyanis elvonják az

élet azon kellemességeit és élveit, melyek az idegrendszert fino-

mabbá, érzékenyebbé tehetnék, s már korán hozzá kell szokniok

kűlönféle nélkülözésekhez. A testi fájdalmakat a müveletlen siket-

némák csak tompán érzik, s hideget, meleget, valamint éhséget s

szomjuságot jobban tudnak elviselni,' mint hasonkoru hallók.

Es éppen ez okból könnyen meg lehet magyarázni a müve-

letlen siketnémák mértékletlenségét, ha egyszer aztán valamely

élvezethez juthatnak. Ugyszólván fenékig szeretik kiüriteni az élv
poharát.

A siketnéma legnagyobb boldogsága és üdve: a Ieritett
asztal, s a mennyire eltudja tűrni az éhséget, oly bámulatos fa-

lánkságot árul el, ha egyszer megvendégelik.

Az ételt inkább csak lenyeli, mintsem illő módon megrágná
előbb és ha már torkig van, akkor is még eszik, legalább a sze--

mével.
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Igen természetes azonban, hogy gondosabb nevelés mellett

a siketnémának ezen kevésbé szép tulajdonságai is eltünnek, va-

lamint a müvelt siketnéma . idegrendszere sem árul el a hallóétól

való különbséget. A felnőtt siketnémánál továbbá az idegrendszer-

nek a kiskoruaknál való emlitett érzéketlensége nem csak hogy

nem mutatkozik, ele sőt épen az ellenkezője tapasztalható és még

sokkal érzékenyebbek minden fájdalom s kellemetlenséggel szem-

ben, mint halló embertársaik s betegségükben gyakran hiányzik

náluk a türelem s a keresztényies önmegadás.

A siketnémákat jellemző betegségek: sorvadás, nehéz légzés

s tüdővész. Ezen a siketnémáknal gyakori bajokat többnyire an-

nak tulajdonítják, hogy némaságuk következtében a mellkas s fő-

képen a tüdő nem lévén kellő gyakorlásnak kitéve, nincs kellő-

leg kifejlődve és nem elég erőteljes. Bizonyitják ezt oly statisticai

adatok, melyből kitünik, hogy azon siketnémáknál, kik intéze-

tekben beszélni tanultak s későbben is beszélnek, a légzési szer-

vek betegülései ritkábbak. Az emlitett em körülménynél fogva a

hangfejlesztés és beszédre oktatás elsőfokán igen óvatosan kell

az addig néma gyermekekkel bánni, nehogyegyenge s kellőleg

ki nem fejlődött mellkas megtárnadtassék.

A mi asiketnémák korviszonyait illeti, nincs semmi észre-
vehető külömbség köztük s hallók között. Öregebb kert elérve

kivált a müveletlen siketnéma nem ritkán gyanuskodó, kornor s

czivakodó, de valjon a halló öregek között nem akad elég ilyen?

Végre minthogy a siketnémának hallási tehetsége hiányzik,

melynek következményeit enyhiteni igen, de teljesen elháritani még

a leggondosabb nevelés által sem lehet, fel kell még emlitenem, hé-

zagosság elkerülése végett, nehány jellemző tulajdonságát, melytől

csaknagy nehezen, vagy éppen nem is tud leszokni, mivel ő nem

hallja azt, mi másokra nézve kellemetlen. Igy p. o. egyre lármázik.

morog és evés közben mindig csamcsog. Továbbá folytonosan szu-

szog, minek oka a siketnéma azon gyakori bajában rejlik, hogy

orrában polypék (pöfetegek) képződnek, melyek annak respirátic-

ját akadályozzák. Járása csoszogó, inogó, mivel lépteit nem

hallja és ennélfogva nincs oly inger, mely szabályos, isme-

retes mozgást idéz ne elő, rnint p. o. a hallónál;'] ugy hogy a

1) Tudvalevő, hogy egy katonacsapat léptei sokkal szabályosabbak dob
vagy trombita mellett, mint a nélkül.
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siket néma nem emeli lábait járásközben, hanem csoszogtatja ; 1)
mig ingadozó járását több fülorvos a labyrinthus ivjáratai bete-
gülésének tulajdonítja. Kellemetlen t6vábbá, hogy az ajtót s ab-
lakot zajosan csapkodja be, csendesen ülni nem tud. ugy hogy
14 siketnéma növendékern lármája felér 100 halló növendék által
csapott zajjal. Ha a palatáblán ir, fülhasitóan nyiszegtatja a pala-
vesszőt, s evósközben környezetéí idegessé teszi néha az evőesz-

közök lármás használásával
De a mi még a müveltebb siketnéma társaságát is kevésbé

kellemessé teszi, az sajátságos, nehézkes s sokszor kellemetlen
hangja s kiejtése: mert a siketnémák tanitója megtanithatja
ugyan a siketnérnat- hangot adni, beszélni, és a mű veltség oly
fokára emelheti kivált valamivel tehetségesebb növendéket, hogy
sok hasonkoru ballót túlszámyal, de csengő hangot, dallámos
kiejtést, kellemes előadási tehetséget 'soha sem adhat neki. A ter-
mészetnek a szerencsétlen siketnémák elleni mostohaságát, az
emberi tudomány s szorgalorn csak enyhíteni tudja, ele annak
szomoru következményeit teljesen eltüntetni nem. Csak az Isten-
ember tehette azt amaz isteni szózatával .Hephata".

* *
Hölgyeim és uraim! Bemutattam a siketnémát, ugy a mint

külsö lénye szemünkbe ötlik. A meanyire óvakedtam attól, hogy
túlozzak erényei, szép tulajdonságai elősorolásánál, ép oly hatá-
rozottan ellenszegültem azon épen nem valónak bizonyolc s több-
nyire csak laikus s mások f'ogyatkozásai vaj szemben türelmetle-
neknek mutatkozó egyének nevetséges állításait elfogadni, hogy
a siketnémák természettől fogva daczos, berzenkedő s veszedel-
mes lények, hogy született tolvajok, hogy restek, naplopók stb.
Ellenkezőleg. A tapasztalás azt bizonyit ja, miszerint az intézetben
nevelést s oktatást nyert siketnémák vallásos, erényes, szorgal-
mas s technikai ügyességük által feltűnő, hasznos egyénekké "áJ-
nak, kik különösen a kis-iparban vagy oly foglalkozásban. mely
sok beszédet nem igényel, halló társaikkal mindig sikeresen
concurrálnak.

1) A siketnémának ez okból igen sok Iábhelire van szüksége s némely

intézetben ugy iparkodnak őket csoszogó járásukról leszoktatni. hogy az inté-

zeten belül csupasz lábbal kell járniok. A grácz! intézetben még az egyptomi

szembetegség ellen is hasznosnak tartják azt, hogy CI növendékek az)ntézet

falain belül nyáron nem viselnek lábbelit,



És ezért, noha nem tudnám a nagy Széchenyivel azt mon-
dani, hogy még az apagyilkosoknak is kegyelmezzünk meg, csak
azért, mert kevés a magyar, jogosan kérdem én, vajjon, mivel
mentheti magát az állam, az egyház, a társadalom, hogy majdnem-
20,000 magyart örök szellemi s erkölcsi halálra kárhoztatnak azért,
mivel siketek! Magyarországnak 19,874 siketnémája közül csak

\ minteg T 300 részesül nevelés-oktatásban. A magyar államnak
t-- -..,~_::l:t:"',-~· -:· -.--;;-;egyclT;;n~ int~~te van eddigelé, s a váczi kir. intézet nö-

vendékeinek alig harmadrésze neveltetik csak államköltségen, a
többi mind alapitványi hely. A budapesti izr. siketnémák intézete
pedig egyetlen egy embernek, Fochsnak köszönheti létesülését, ki
4.00,000 frtot hagyott e czélra.

Kegyelmet, kegyelmet e szerencsétleneknek, a természet ezen
árváinak, kik önhibájukon kivül tengenek sötétségben, testi s
lelki inségben! Arad sz. kir. város nemeslelkü polgársága, akkor
midőn Magyarországon első városi intézetet létesitett siketnémák
nevelésére, s oktatására s 1885. okt. 1-én meg is nyitotta ez in-
tézetet, megmutatta, miként lehet jóakarattal, buzgalommal s ál-
dozatkészséggel ezen szerencsétlenek sorsán könnyiteni.

Kegyelmet a szegény siketnémának, ki ha müveletlen marad,
csak terhére lesz övéinek, községének, a társadalomnak, az egy-
háznak, az államnak, mert mint a költő mondja :

1<. \
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Recht und Tugend, und Pflicht vermag er nicht zu erkennen:

Lodert das Feuer wilder Begierde im sinnlichen Menschen,

Stürtzt es ihn tief hinab in des Lastérs grau'nvollen Abgrund.

Wollt ihr Menschen ihn richten? Er kennet keine Gesetze,

Schrnettert das Unglück nieder den Armen, muss er verzweifein.

Trostlos verzweifein! Gott und Ewigkeit sind ihm verborgen.

(Rejtve előtte mi a jog" mi az erény 5 k ötelesség :

Ha érzékeit a bősz indulalok tüze gyölri,

Mélyen alá hull rérnteli örvényébe a bünnek.

Ki törvényt nem ismer, tudsz-e felette itélni ?

És kétségbeesik, ha a balsors kegy telen üzi ;

Vigasza nincs, nem ismervén Istent s örök éllel.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K o b o z J Ó z sE ! f .

H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A s ike tn ém á k ko lo zs vá r i in té ze te hathatós támogatásban
részesül a közoktatásügyi ministeriumtól, a mint a napi lapokból
értesülünk. Gróf Csáky Albin minister ur értesité az intézet fel-
ügyelő bizottságát, hogy az erdélyrészi siketnémák javára régeb-
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ben gyüjtött összeg fölös jövedelmét, 303 frtot, a kolozsvárí inté-
zetnek fogja átengedni s az iránt előterjesztést tesz őFelségének.
A váczi országos intézetben lévő két erdélyrészi alapítványt pedig
szintén áttéteti Kolozsvárra, mihelyt ama növendékek, kik most
élvezik az alapítványokat, kilépnek a váczi intézethól. - Ezén
magas rninisteri leirathól kifolyólag a siketnéma-iskola felügyelő
bizottsága f. hó 17-én délután 5 órakor ülést tartott, melyen -
mint a .Nemzet+-nek tavírják - felolvastatott. gróf Csáky Albin
minister leirata, melyben az intézet részére két alapítványt helyez
kilátásba. A gy ülés nagy lelkesedéssel fogadta a rninister atyai
gondoskodását. Dobál Antal üg-yvéd és Kőváry Lászlo akisegitő
takarékpénztár igazgatója 100-100 foriritos alapitványt jelentet-
tek be, az utóbbi kilátásba helyezte azt is. hogy a takarékpénztár
3000 frttal fog a siketnémaintézet alaptőkejének gyarapításához
járulni. Az ülésben elhatározták, hogy az intézet czéljainak elő-
mozditására gyüjtő iv eket küldjenek szét az országban. Végül
kimondták, hogy gróf Csáky Albin közoktatási ministerhez üdvözlő
feliratot intéznele - Mint értesülünk: az iskolánál a gyermekek
eltartására szükséges évi költségek alaptőkéje 3000 frtban van
megállapitva, ez leginkább a megyék és a hatóságoknak szól.
Alapító tag lehet, ki egyszer s mindenkkorra 100 frt lefizet, pár-
tolótag. ki egymásután következő hat évben évi 2 frtot fizet. -
Részünkről figyelemmel s érdeklödéssel kisérjük a kolozsvári, még
most csak siketnéma-iskola fejlödését, adja Isten, hogy már a leg-
közelebbi jövőben egy oly internált intézetté nőjje ki magát, mely-
ben a siketnéma-oktatás felvirágoztatásának egyik hathatós elő-
mozditóját s az erdélyrészi siketnéma-gyermekek egy részének
biztos menhelyét láthassuk. 'WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A ka p o s v l Í r i siketnéma-iskola intéző körei elhatározták,
hogy kérelemmel fordulnak Magyarország főispánjaihoz: inditsa-
nak meg mozgalmat s hatáskörük alá tartozó városok előljáróit
gyüjtésre szóllitsák fel ez iskola javára. Ugy látszik, nem lész
eredménytelen. e kérelem, mert magában Vácz városában a köz-
gyűlés 10 frtot szavazott meg e czélra.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'K ü l iö ld i s z e m le .

A "B l i i t t e r lÜ 1 ' T a u b s t t t1 n m e n .b i ld u n g " október Iő-ikéröl a
következő tartalommal jelent meg: "Szünidő." Csevegés az inter-
natusróJ.Wende G.-től. _. "A siketnéma szeme és látása." Reu-
scherttöl., - Irataink. Vége. - Közlemények, - A november 1-én
megjelent számának tartalma' pedig: Hivatalos. - Miként kell a
nyelvtant tanitanunk? Knauf C. H.-tól. -- Régi és új. - Egy
bibliakönyv. Krausetöl. - Közlemények.

Egyik számának közlemények czímü rovata alatt a szent-
pétervári siketnémaintézetet ismerteti, mely 1803-ban alapittatott
s csak az 1884-ilc tanév kezdetével hozta be a német módszert.
Most már 5 osztály van olyan, melyekben élőszóval tanitanak.
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Ezek szigoruan el vannak különitve a még jelelők osztályaból s
az udvaron is használatukra kerítéssel körülvett hely van kiszabva.
Az intézet meglehetős gazdag taneszközökben. különösen a ter-
mészetrajz területéről, ellenben hiányzanak még most a kézi-
könyveik. A fiuk a leányoktol külön választva tanittatnak 5-5
osztályban. Az intézet egyszersmind siketnéma-tanitó-képző-inté-
zet. Jelenleg 4 gyakornok van, kiknek az inspektor: Ostrogradsky
tart -- októbertől januárig - felolvasásokat a siketnémaoktatás
területéről, azután májusig tanitási próbákat tesznek melyekhez
fejtegetések járulnak. Azonkivül látogatják a klinikát, hogy ott az
anatomiából és physiologiából a szükséges ismereteket szintén
elsajátitsák. A gyakornokok fizetése lakás, ellátás stb. kivűl az
első évbenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl :WO mark, a másodikban 2200 mark. A rendes taní-
tóké 3000, az inspektoré 5500 és az igazgatóé 7000 mark. Az
intézet évenkint 200,000 márkba kerül, miből átlag véve egy gyer-
mekre 700 mark fordittatik.

Október l5-iki számában az osztrák-magyar monarchiának
siketnéma oktatása állapotáról is megemlékezik, Reuschert után
közölve. - Ausztria 18 intézettel bir, nevezetesen: Brünn, Bud-
weis, Döbling, Görz, Graz, Klagenfurt, Leitmeritz kettő, Lemberg,
(országos intézet és Bardacli-féle privát intézet), Linz, Mils, Prága,
SzL-Pölten, Trient, Trieszt, Wahring, kettő Bécsben (egy kir. in-
tézet, egy izraelita). Ezen 18 intézetben 1200 siketnéma gyermeket
tanitanak, s közülök csak a Wahringi externatus.

Magyarors~ág 9 siketnéma intézetet számlál, nevezetesen:
Zágrábban, Aradon, Budapesten, Kaposvárott. Kolozsvárott, Mit-
roviczán (Slavoniában), Temesvárott, Uj-Futtakon és Váczott, me-
lyekben 280 siketnéma élvezi az oktatás áldását. Itt tehát még a
siketnémák legnagyobb része szellemi álomra van kárhoztatva,
mert a tankötelesek száma közel 6000 s 5720 oktatás nélkül ma-
rad. Elismerését fejezi ki az ujabb időben megindult általános
mozgalom fölött, mely a siketnéma oktatás érdekében oly jelentő-
ségteljesen nőtt, mert a Budapestit és Váczil kivéve, mind ujabb
időben létesült s ezek még most iskolák (externatus). Végül sziv-
böli öd vözletét fejezi minden e téren müködő bajtársunk.

A- november I-én megjelent számában a nyelvtan kérdését
fejtegeti, közérdekességénél fogva szabad fordításban közlünk be-
lőle kivonatokat; azt rnondja : A nyelvoktatás azon czélnak szol-
gál, hogya gyermek anyanyelvének értelmébe és annak pontos
használatáb a bevezettessék. Minden siketnéma tanitónak első s
legelengedhetlenebb feladata, hogy magát a nyelv lényegét, melyet
beszél s melyet tanitania kell, szoros tanulmány tárgyává tegye.
Elénk vizsgálódásokon ment ez már át a legrégibb idő óta. Visz-
szamentek az első emberek beszédmódjára is, de nincs okmány
vagy tudósitás, mely az első emberek nyel vi érintkezéséröl szólna.
A mit efölött irtak, a~ csak hypothesis. Részünkre tanulságosabb
s jelentékenyebb azon kérdés, mint képződött ma a nyelv, tehát:
Hogyan tanultuk meg mi a nyelvet? és hogyan tanulják meg azt
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gyermekeink? E fölött is igen sokat irtak már. Az ujabb nyelv
philosophusok, Lazarus és különösen Steinthal az emlitett kérdé-
seket a metaphysika területére is átvitték, melyböl a megoldás
nem volt eszközölhető, valamint a psychelégia területén is.

A nyelv a kölcsönös értekezés eszköze lévén, hol ez nincs meg
az emberek között, ott az érintkezes nehéz, ha nem is egészen le-

. hetetlen. A nyelv értelme annak pontos felfogásában alapszik,
mit mások mondanak. Mindkettőben tehát ugyanazon szemlélet,
vagy helyesebben gondolatnak kell lenni és ugyanazon jellel (szó-

. val) kifejezni tudni. - Szóban fekszik a jelentőség, beszédben
visszaadja a lélek a benne tükröző világot, nyilatkozik a gondo-
latszülő lélek a léleknek, szemléletből gondolatot s abból mindig
uj gondolatot teremtve. Igy alk otta tik a folytonos apperceptio által
a nyelv.

Ezen belsőnek egy külsö áll az oldalánál. Ez' az alak, mely-
ben a szó és a mondat előáll. A szó és a mondat a grammatikai
törvényeket aláhelyezi.

Magukban a nyelvtani alakok nem birnak önállósággal, ők a
logikai .beszéd tagtársai. Ebből értetődik, hogy a .nyelvtani oktatás-
nak nem önczélnak kell lenni, hanem csak eszköznek a nyelv gya-
korlati megtanulásához. - Mit használ az edény, ha nincs benne
semmi? Előbb a tartalom által adjuk a merev alakot, életet és jelen-
tést. Mi tehát együtt tartjuk az alakot az anyaggal, még pedig
olyan formán, hogy először magában, azután más nyelvalakkal hi-

'zonyitjuk, csak igy érünk el egy korrekt nyelvhasználatot. - Es ez
nem is képzelhető másképen, miután az élet is ugyanezt mutatja.

. Semmit sem tesz, hogy gyermekeink süketele A süketségi fogyat-.
kozás korlátoz ugyan minket munkánkban, de a médszeren sem-
mit sem változtat. Ellenkezőleg megtanit nagyobb gonddal a nrun-

kához látni, a didaktikai szabályokat élesebben felfogni és szoro-
sahhan követni, mint az a népiskolánál szükségesnek mutatkozik.
Ha itt a (népiskolánál) néha egy kis hézag marad is, az más té-
nyezők által az életben kiegészittetik, de a mi növendékcinknél
ez az eset nem áll. Nálunk a munka sikere és az ezzel járó fele-
lősség terhe egészen vállainkra nehezedik. .

Állitsuk csak fel a következő főelvet: A nyelvoktatás a si-
ketnéma iskolában az alsó fokon nem igen különbözik a ház -
nyelvoktatásától és ennek módjától nem távozik el. Hogyan tanit
a ház nyelvet? Ezen kérdésnél különbséget kell tennünk a müvelt
család és az iparos avagy földmives család között. Utóbbiak csa-
ládjában a gyermek tekintettel a nyelv megtanulására. csaknem
egészen magára van utalva. Hallja az apát az anyával beszélni,
hallja mint nevezik a tárgyakat, hallja a mint ők emez vagy amaz
eseményt elbeszélik stb. Figyelmes fülekkel' áll a gyermek az ily
élet közepén, sokat tapasztal hallás után magától s egyszer csak
csak elkezdi szüleinek a nyelvét utánozni. A nyelv tehát a. köz-
vetlen tapasztalás és szemléletből nő ki. Azután az.uitczán gya-
korolja magát a gyermek a nyelv használatában.
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Művelt családoknál sincs másképen,' de mégis itt annyiban
találunk különbséget, a mennyiben a szülök részéről több fig-yelem
fordittatik a gyermek nyelvtanulására. A gyermeknek válaszolnak,
ha kérdezi mi ez, vagy az? hol található ez, vagy az? Emellett
folyvást utbaigazitással szolgálnak neki s ha hibásan mond vala-
mit, kijavítjak. Onkénytelenül történ ik ez az atyától, minden
gramatikai systema megértése s megállapitott tervezet nélkül,
egyszerüen a gyakorlati szükséglethez alkalmazva, mint egyrészről
a közvetlen előtte fekvő esetből, másrészről a gyermeknek az időbeni
felfogási erejéből és szellemi érettségéből folyik. - Ezért kivánjuk

.mi a mozgó és eleven életre alapítva látni alsó osztályu gyerme-
keink nyelvmegtanulását. És könnyen belátható, hogy ez csakis
egy szabad és kötetlen tárgy-szemléltető oktatás által történhetik.
Tapasztalás és nyelvnek össze kell folyni, ha egyrészről at értel-
met, másrészről a biztos használatot akarjuk elérni. A gyermek a
helyesen kimondottakat felfogni s sok oldalulag (ugy irásban mint
szóban) használni tanulja, természetesen nem értéktelen hiábavaló
homályos dolgok fölött, hanem tárgyak fölött, melyeknél a világos
megértés czéloztatik. E mellett a tanitó nemcsak arra ügyel a mit
a gyermekek mondanak, hanem arra is, hogyan mondják azt.

Steinthal után kezdődött a nyelv kéttágu szólással, tehát
mondattal. Mi is egyszerű mondattal fogjuk kezdeni és egy ideig
ennek körében mozgunk. Emellett rá kell vezetni a gyermekeket
a különféle változatos alakokra. Az alakot meghatározni nem le-
het, mert a gyakorlati nyelvszükséglethez kell alkalmazkodnunk.'
Tanítani kell a gyermeknek mindent, a midön az alkalom reá ked-
vező, nem pedig akkor a midőn az anyag felosztásnál a sor reá
kerül, rnert az oktatásnak ezen módja az irányadó nyelvszükség-
letnek ellent mondana.

Az alakok nekünk állandó s hű tkiséröink, lépésről-lépésre
oldalai nk mellett vannak, csak mi az elülmenést ne hagyjuk el.

Sokan azt mondják, hogy a gyermek összezavarja az alakokat,
ily értelemben tanitván azokat. Ezeknek hasonlattal élve azt mond- .
juk, hogy egy kevert étel, ha jól főzetett meg, táplálóbb eledel
lesz és biztosabban erősiti a szervezetet, mint egy ebéd vagy va-
csora több fogással, rnelynél a sok és különféle sütemények a

- gyomrot csak alaposan elrontják.
Daczára az alakok sorrendjében mu tat ko z Ó rendetlenség-

nek, mindazáltal kell itt jól meghatározott rendet fölállitani, de
ez a rend a tanitó fejében legyen található a mcthodika-didaktikai
alapelvek által meghatározva. A tanítónak az egész gramatika fö-
lött teljesen világos és tiszta áttekintésseI kell birnia, különben,
ha őmaga konfuzióban van, akkor a vezérfonal által előirt ren-
det, az anyagot összekuszálja s rendetlenségbe hozza. - Ellenben,
ha fejében világosság és rend található, ha minden egyest szoros
összeköttetésben tart a többivel, ha naponkint előveszi ismétlésül
a már tanultakat, ha a gyermeket nem anyaggal halmozza tul,
akkor növendékei egy bizonyos körben szépen fognak mozogni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e r in z a J á n o • .
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K ö n y v s z e m le .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b e r l in i s ike tn ém a in té ze t ju b i le u 1 n c t alkalmával az intézet
hirneves igazgatója Walther Ede megirta az intézet történetét s
azt egy vaskos kötetben közre bocsátotta a következő czimmel:

Die königliche Taubstummen Anstalt zu Berlin in ihrer g'e-
schichtlichen Entwickelung und gegenwiirtigen Verlassung. A 200
oldalra terjedő munkára jövőben még bővebben is ki fogunk ter-
jeszkedni. Egyelőre csak azt jegyezzük meg, hogy Walther e mun-
kájával történészi hirnevét öreghitette, s az intézet fejlődését ugy
állitotta szemeink elé, hogy annak beléletét mintegy megtestesitve
látjuk.

- " D e u ts c h e y T a u b s tw n r n e n le k r e r K a le n d e r fü l ' d a s J a h ? '

1889. (Siketnéma-tanitók zsebnaptára 1889. évre.) F. W. Reuschert.
Ismert barátja már asiketnémák tanitásával foglalkozóknak

s mondhatnók, hogy nélkülözhetlen segédeszköze Németország és
az Osztrák-magyar birodalom siketnéma-intézeteinek statistikáját
illetőleg. Szerzője sok utánjárás után olyan munkát adott kezünkbe,
mely nemcsak élvezetet nyujt, de amely zsebnaptárnak használva
is kiváló szolgálatokat tehet. A közönséges naptári részen kivül
van benne heti naptár, melynek részben tiszta lapjai alkalmasak
feljegyzésekre. Közölve vannak Abbé de l'Epée és Heinicke Sámuel
levelei német forditásban s ezek élénken világitják meg a két kiváló
egyén közti vitatkozást. Ezek után következik statisztikai összeál-
litása a németországi intézeteknek. Erdekesnek tartjuk megemli-
teni, hogy Németország 96 intézete közül

24 országos,
39 kerületi,
11 magán,
11 egyesületi,
10 városi és
1 előkészitő intézet van.
Ausztriában 18 intézet közül:
2 állami Bécsben,
9 kerületi,
3 magán és
4 egyesületi intézet van körülbelül 1150-1200 növendékkel,

mig a magyarországi
1 állami,
1 országos,
4 városi és
3 magán intézetben és iskolában összesen csak 250-300

növendék nyer oktatást.
Erdekes megemliteni a statistikai kimutatást a folyóiratokról

is. Van
3 franczia, 2 német, 1 angol, 1 amerikai, 1 dán, 1 svéd és
1 magyar nyelvü lap a siketnéma-tanítók s 3 ném et nyeívű

lap a siketnémák számára.
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A nagy gonddal összeállitott s csinos, erős vászonkötésű
naptár ára 1.80 márka (1 frt 8 kr.) Melegen ajánljuk mindazok-
nak, a kik asiketnémák tanításával foglalkoznak. Megrendeléseket
közvetit szerkesztőségünk is.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A G yő r / fy - fé le " S zá m ta n " Il. é s IIl. fü ze te került ki most
sajtó alól. Ezen három részból álló teljes mű a népiskola egész
számtani tananyagát öleli fel, igen ügyes és helyes módszertani
tanmenetet követvén a fokozatos haladásban, nemkülönben a
példák ügyes összeállításában, a melyek a mindennapi gyakorlati
eletből lévén meritve az életre való nevelés czélját vannak hivatva
előmozditani. A különböző mértékek képeivel diszitett 3 terjedel-
mez füzet ára egyenkint 10-10 kr., a mely rendkivüli olcsó-
ság az esztergomi B u zár o vit s Gu szt á v könyvkiadó czég
érdeme.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s k ö z le m é n y e k .

- L a p u n k te r ve ze t t ke t tő s s zá m a kö zb e jö t t a ka d á lyo k m ía t t

n em vo l t e s zkö zö lh e tő . E m u la s ztá s n n lc a t a ja n 'u á r i va g y fe b r u á 1 ' i

s zá m m a l fo g ju k h e ly r e p ó to ln i .

- F e ke te K á r o ly a váczi intézet érdenidus igazgatója huza-
mosb idő óta gyengélkedik. Reméljük, hogy egészsége rövid idő
mulva helyreálland s ő ismét folytathatja áldásos 'müködését,

- G é g e fő n é lkü l b e s zé l . A "Pesti Napló" november 12-iki
számaból vesszük át a következő sorokat: Sok fejtörést okoz a
német orvosoknak a következő eset, melynek hitelessége mellett
több orvos kezeskedik s melyet dr, Schmidt János greifswaldeni
gégegyőgyász a mult héten mutatott be az odavaló orvosegylet
ülésén. Throrn scholwini bányamunkásnak két év előlt gégerák
következtében kimetszették a gégéjét a gégefővel együtt. Mester-
séges gégefőt nem lehetett beilleszteni s igy némán kellett elbocsá-
tani, egyszerű kanüllel torkában a Iégzésre. Ki írja le dr. Schmidt
csodálkozását, mikor a mult hetekben egykori betegét, kit a tudo..'
mány örök némaság-ra kárhoztatott, teljes, erős hangon beszélni
hallotta. A beteget be is mutatta kartársai előtt, kik meggyőzód-
.tek a dolog valóságáról. Thromnak teljesen hiányzik a gégéje s
mégis minden hangot ki tud ejteni, ol vas, nevet, fütyül és énekel,
mint bármely egészséges torku ember. Hangja nyers 'ugyan, de
nem kellemetlen. Kanül nélkül Throm nem tud lélegzeni, de a
beszédhez nincs szüksége a kanülre. Evés közben azonban nem
tud beszélni. A hangképzéshez szükséges levegőt nem a tüdőből
kapja, hanem amint Rosenthal és Landors orvosok magyarázzák,
Throm a torok felső részének gyakorlása által, az izmok tágitása
és szűkitése által oly üreget tud képezni, mely teljesen megfelel
a természetes gégefő" hangrésének s malyben fisztulahangok kép-
zödnek. Landors greifs waldeni tanár szerint ennek az embernek
hangja "hamis" hang, fejhang.

Nyomatott Vaczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


