
Vácz, Erzsébettér 8991. BélyegiJleték 30 kr.

ELÖFIZETÉsr ÁRA:

Scherer Ist"'Vá.:n. Soronkínt 15kr.FEDCBA

,

. Felelős szerkesztő és kiadó: HIRDETÉSEK ÁRA:

Egész évre 0.0 0'0 0'0 2 frt 5O.kr.

Egyes szám ára: ~ kr,

TARTALOM: !' beszéd physiologiája. .- i. - Felhivás Fekete Károly emlékének megörökítése

tárgyabau. - Hazai intézeteink és iskoláink. - Külföldi szemle. - Vegyes közleményekEDCBA

A b e s z é d p h y s io ló g iá j a .

Deczemberi számunkban közöltük a beszéd szerv rövid

boncztanát; ezen czikkünk feladata - a mennyíre szüksé-

ges - lapunk olvasóit a physiologicus - hangtani - rész-

szel megismertetni. Mielőtt azonban szorosan íárgvunkba

bocsálkoznánk szükségesnek tartjuk olvasóinkat a gége

mozgásaira figyelmeztetni.

A gége mozgásai kétfélék : 1. midön a gége egészben

végez kitéréseket (mint pl. a nyelésnél) 2. midöri egyes por-

czai változtatják hely- vagy helvzetüket (mint pl. a hang-

adásnál). Ezen utóbbi mozgásokröl alább bővebb en lesz szó.

A gégének a nyelésnéli mozgása - mint azt mindenki

magán észrevehette - abban áll, hogy kitérést végez fel-

felé, miáltal a gégebejárat elzárásat elősegíti. Az elzárás ugy

történik, hogy a nyelv hátra vonatik s lenyomja a gégefedőt;

a nyelvnek ezen müködése tehát azáltal, hogy a gége föl a

nyelv felé vonul, elő lesz segitve s igy az ételek és italok

nem juthatnak a gégébe. Kitérést végez a gége még a lég- .

. zésnél is. A gégenek ezen mozgása különösen mél y beleg-. .

zésnél és erőltetett -' pl., beszédnél - kilégzésnél érezhetö.

Ezen mozgások mind, a nyaki és mellkasi izrnok behatása

alalt történnek.
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Előbbi czikkünkben akarva nehány izmot" kihagytunk;

ezek részint nem tartoznak a szorosan vett gége izmok közé,

részint oly kicsinyek, hogy külön felemliteni és elnevezni

·?ket·egy oly czikkben és lapban nem valók: Ezeknek csak

müködését fogjuk jelezni.

A hangképző szerv - a gége - nyelves siphoz ha-

sonlit; tehát szerkezete megfelel az orgona, vagy még inkább

a harmoniumszerkezetének. A fuvók szerepét a íüdök, a

szélládáét a hörgők és légcső, a sipét a gége, a toldalék

csőét a garat, orr és szájür viszik. Rendes be és kilégzésnél

a két oldali hangszalagok közt egy háromszög alaku rés -

a hangrés (glottis) - van, amelyen at a levegő szabadon

áramoIhat ki és be. Hangadáshoz ezen résnek legalább

annyira el kell tünni, (az ese Lieg megmaradt kis rés nevez-

neveztet.ik glotlis vocalisnak), hogy a kiáramló levegő a már

feszült hangszalagokat rezgésbe hozhassa.

Hangadásnál tehát két rendbeli izom müködésre van

szükség : 1. hogya hangrés kellőleg el legyen zárva és 2.

hogy a hangszalagok kellőleg megfeszüljenele Ezen két álla-

pot az által jön létre, hogy a hangrés szükitö és hangszalag

feszitő izmok a gége egyes porczainak hely és helyzet vál-

toztatása által, a hangszalagokat egymáshoz közelitik és

feszítik.

A hangrés elzáródását főkép a ferde és haránt kanna

izmok eszközlik ; ezek midön összehuzodnak, a két kanna

porczot egymáshoz nyomják s ez által a hangszalagok egy-

máshoz közeledve szükitik a hangrést ; az oldalsó gyürü

kanna izmok szintén a hangrést szűkitik, még pedig az által,

hogy-a kanna porezek azon részét, a hova a hangszalagok

tapadnak, összehuzódásukkor be és kissé lefelé forgatják,

mi állal a hangszalagok egymáshoz közelednek. Ezen izmok

müködésükben a hangrést nem zárják eléggé, minthogy a

hangszalagok szélei kissé hornoruak ; a hangszalagok ki-

egyenesitését és ezáltal a tökélelesebb elzarast a hangsza-
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lagizam, mely a paizskanna izom részének tekinthető esz-

közli, melynek rostjai magukban a hangszalagokban vannak

es egy részük olt is végződik. A feszítést a gyürü paizsizmok

-' az által, hogya gyürü porczet közelilik a paizsporezek-FEDCBA
, ,

hoz - és a hátsó gvürü kanna izrnok -' az által, hogy a

kanna porezekat hátra húzzák - eszköztik. Hozzá járul

még' a' hangszalagok feszítéséhez egy - szorosan - nem

gége izom, a pajzsszak izom, az által, hogya pajzsporozet

'előre és fölfelé vonja. Bizonyos mérlékben fesziti· még a

hangszalagokat a kiáramló levegő is ..

Midőn a gége oly állapotba jutott, a, milyen a hang-

adáshoz szükséges, a kellő erővel kiáramló levegö a hang-

.szalagokat rezgésbe hozza, melynek következtében a hang-

szalagok felett sürüsödö és ritkulö Jéghullámok keletkeznek,

a melvek eredménye a hang. . , ,

Midőn a hangadás megszünik természetesen a fönti

izmok rnüködése is megszünik es ezek antagonistái veszik

áí szerepüket. Ezekről azonban bővebben szölni nem tartj uk

sZ,ükségesnek, minthogy előbbi czikkünkben azok működé- '

sét is felemlitettük.

A fönnebbiekből kitünik, hogy mind a hangrés elzáro-

. dásához, mind pedig a hangszalagok megfeszüléséhez gége

mozgás, még pedig a gége egyes részeinek hely éshelyzel

változtatása szükséges.,

Tán erdekelni fogja olvasóinkat, ha a hang erejére,

magasságára és szinezetére vonatkozólag egyet-mást emlé-

kezetükbe visszaidézünk. Mi ezen dolgokat lermés~etesen

leginkább az emberi hang sze,mpontjából fogjuk tárgyalni, a

melyek azonban mindenféle hangra érvényesek.

A han ger ej e. Hogy egyáltalán hang jöhessen létre,

szükséges, hogya levegő bizonyos erőveltóduljon ki és

hozza rezgésbe a hangszalagokat. Erre nézve Cagniard-Da-

tour tettkisérletet, 'egy légcső sipolyos egvénen, Kisérleteiböl

, kitünt, hogy közép erősés magas hang adásakor a légnvo-

*
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más mintegy 160 mm., kiabálásker mintegy 950 mm. viz-

nyomásnak felelt meg. Egyenlő magas - tehát egyenlő rezgés

számu-hang annál erősebb, minél nagyobb azon erő, me ly -

a rezgést létre hozza, tehát minél nagyobbak az egyes rez-

gések kilengései. Ebből következik, hogy erős. tüdö egyik Iö

kelléke az erős hangnak. A hang erejét még az együtt hang-

zás is növeli. Egy hur pl. nagyon gyenge hangot ad, de ha

egy láda fölött van kifeszitve, mint a hegedü vagy zongo-

ránál, .hangja rögtön erősebb lesz. Az emberi hangnál az

együtthangzás nem jő annyira tekintetbe, mint a hegedü,

vagy zongoránál, azonban tagadhatatlan, hogy itt is jut sze-

repe, a mennyiben nem csak a légcső és tüdő levegője jön

együtt rezgésbe, hanem maga a mellkas fal is. Ez az u. n.

pectoral fremitus. Hogy ez igy van, bizonyit ja némelyek

azon tapasztalata,' hogy siketnémák kezüket a beszélő mell-

kas ára téve, képesek vollak ,tIsztán a mellrezgésböl egyes

betuket, vagy szókat megérteni.

A hang magassága függ a rezgések számától és meg-

, feszülési fokától. Hogy halló szervünkkel valamely hangot,

mint hangot, vegyünk észre, ahhoz másod· perczenként

mintegy 20 lengés szükséges, kevesebb lengést, mint zörejt

veszünk észre. Azon magassági különbséget, mely a férfi és
női hang közt van, már a hangszalagok közti különbség is

érthetővé teszi. Ha egy hangszert veszünk tekintetbe, azt

látjuk, hogy a különböző magasságu hangokat különböző

vastagságu és hosszuságu hurok, nyelvek hozzák létre. A

különböző magasságu hangok előidézésére az emberi hang

szerv két. hangszalaggal rendelkezik, melyeknek feszitése

által különböző magasságu hangokat vagyunk képesek ki-

adni s igy mondhatjuk, hogy az ember gégéje. a legtökélete-

sebb hangszer.

Az emberi - természetesen ének-hang mintegy 4

octávát foglal magában; egy-egy ember hangja ritkán terjed

2-21
/2 octáván felü!. Az alsó határ F (ez 'már ritkaság a
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rendes E) a felsö c" nagyon ritkán f". Az E-nek megfelel

körülbelül 80 a c-nak }024 rezgés másodperczenként.

Ezen szakasznál még egy kis izom működésröl akarunk

megemlékezni. Fönnebb azt mondottuk, hogya hangszala-

gok feszítéséhez az izmokon kivül még a kiáramló levegö is

hozzá járul; ugyancsak fönnebb mondotluk, hogy erösebb

légáram, erösebh hangot idéz elö ; de az erösebb légáram

. szükségkép jobban meg is fesziti a hangszalagokat, tehát

ekkor magasabb hangot kellene hallanunk ; ezt azonban

nem tapasztaljuk. Ezen körülményt máskép nem lehet el-

képzelni, mint hogy kell egy izom müködésnek lenni, mely

a hangszalagok ezen megfeszüléséböl keletkezett megvéko-

nyodását ellensulyozza. A hangszalagok vastagságát a paizs

kanna izom képes módosítani. ,

lA-hang s zFEDCBAin e z e t e (jellege). Itt három körülménvre

kell kiterjeszkednünk, 1.. Az emberi hang azon jellemző tu-

lajdonságára, hogy ismert egyént tisztán hangja után képe-

sek vagyunk megismerni. A hang ezen tulajdonsága függ a
mellékzöngék számától és minöségétöl ; a mellékzöngék

ismét függnek a toldalékcsó alakjától és nagyságától és

hogy vajjon hangadás közhen a levegö tisztán a száj, vagy

orrűrön. vagy mindkettön át távozik-é. 2. A hang remegése

(tremolázás) akként jö létre, högy a hangereje hirtelen vál-

tozik, néha azonban tremolázas közben, a hang magassága

is változik. 3, A hang szinezetét illetőleg még megszokás

különböztetni a mell, és fej - u. n. falset - hangot. Lás-

suk e kétféle hang közti kűlönbséget : a fejhangnál a gége,

sokkal magasabban áll mint mellhangnál; ezért ugy véljük,

hogy a hang magasabban keletkezik ezért is nevezték el fej-

hangnak. Mig a mellhangnál a hangrés ugy szölván teljesen

el van zárva, a Iejhangnal egy elypticus rés marad nyitva;

innen van, hogya mellhangot sokkal tovább birjuk ki, mirit

a fejhangot. A mellhangnal a hangszalagok egész terjedel-

mükben jönnek rezgésbe, söt velük rezegnek a kanna por-

..
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ez ok is a fejhangnál, a hangszalagoknak csak egy része jön

rezgésbe; ezen körülmény magyarázza a fejhang magasabb

voltát és ha oly magas hangon kell énekelnünk, melyet

mellhangon nem bírunk kiadni, akkor a fejhangotvesszük

igénybe. A mellhangnál a légcső, meliür és mellkasfal jön

együtt rezgésbe, fejhangnál csak a toldalék cső levegője,

ezért a fejhang gyengébb, mint a mellhang. .

Végül itt még megemlitjük azt, hogy egy ember képes

többféle hangot kiadni. Ez abban leli magyarázatát, hogy

részint a gégét állitja be különféleképen, ,részint a száj és

, garat ürnek különféle alakot ad, Ini által a mellékzöngék

száma és minősége változik s igy a hang szinezete is más

lesz. Egyesek ezt igen nagy tökélyre tudják vinni, ugy hogy

egyes állatok hangjait is képesek utánozni: "FEDCBA

A mit eddig a hang' keletkezéséről és sajátságairól

mondottunk, az a hangra tisztán, mint a gége sipban kelet-

kezett alaphangra vonatkozik. Egész más szakasz alá tarto-

zik a beszédnek, mint olyannak tárgyalása. Az egyes beszéd

hangok (betük) keletkezése függ nemcsak a gégeben kelet-

kezett .alaphangtól, hanem a garat, orr különösen pedig a

száj űrben képződő mellékhangok- és zörejektöl.

A betűket feloszt juk magán - és mássalhangzókra. A

magán- és mássalhangzók közt az a' külömbség, hogya

magánhangzók tiszta hangok, mássalhangzók pedig (kivéve
az mésszel) zörejes hangok, vagy, is mellék hangjai nem

zenei hangok.

Eze,n részben a beszéd hangokat fogjuk tárgyalni;

még pedig előbb a magán, azután a mássalhangzókkal fo-

gunk végezni; végül amennyire térünk megengedi egy pár

szóval megfogunk emlékezni a, suttogásról is.

A magánhangzók kiejtésénel a szájpad vitorla a garat

és szájürt elválasztja az orrürtöl. Ezen elválasztás.azonban

nem minden hangnál egyenlő; legtökéletesebb az i-nél leg-
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kevésbbé az a-nál. Igy tehát a magánhangzók kiejtésénel

csak a garat és szájür levegője jő együtt hangzásba.

A magánhangzókat két csoportra lehet osztani, 1.
olyanokra melyeknél a garat és sza jür egy ürt képez (a, á,
o, ó, u, Ú, 2. olyanokra melyeknél az ür a felemelkedő nyelv-

hát által két részre osztatik (e, é, i, í.) Az összetett magán-

hangzókról (ö, ő, ü, ű,) külön fogunk megemlékezni.

Az á, 'a, Ó, o, u, Ú, kiejtésénel a szájnyílás kerek s a

külömbség az egyes betüknél az, hogy a szájnyilás külön-

bözö nagyságot vesz fel. Legnagyobb a szájnyilás az á-nál

mindinkább szükebb lesz az a, o, u-nál. Ar. ó és ú kiejtése-

nél csak is időbeli különbség van.

Helmholtz kisérletileg határozta meg, hogy az alaphang

milv hangját erősiti a szájür levegője az egyes betüknél. Ki-

sérleteit hangvillákkal tette s azt tapasztalta hogy a-nál a

b" o-nal b I u-nál az f hang erősiti a gégében keletkezett alap-

hang ugyan ily hangját.

Mint már fönnebb is emlitettük az e és i kiejtésénel a

hangűr két egyenlőtlen részre, egy hátsó nagyobb és egy

mellső kisebbre oszlik ; ezen kivül a kiejtésnél a szájnyilás

alakja is változik; u. i. mig az a, o, u, és ezeknek megfelelő

hosszú hangzóimái a szájnyílás kerek, addig az e, é, i, í-nél

hosszú lesz. A szájnyílás legkisebb az í-nél nagyobb e és

é-nél. Ezen magánhangzók kiejtésénél Helmhol1z szerint

mindkét űr külön erősiti az alaphang valamely félhangját.A

A z e-nél a hátsó ürben d" a mellső ürben g3 szólal meg. Az

i-nél, melynél a nyelv még inkább közeledik a szájpadhoz.

a hátsó ür f-et a mellső b4-et ad.

Az összetett magánhangzók összetételük szerint ejtet-

nek ki. Az ö-néla hangür azon alakot veszi fel mint e-nél,
a szájnyílás, mint o-nál; az ü-nél az ür alakja olyan, mint

í-nél, a szájnvilás, mint az u-nál. Az ezeknek megfelelő '

hosszu hangoknál szintén cs~k időbeli különbség van;

Helmholtz vizsgálatai szerint az ő-nek m ás 'félhangjai van-
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nak. Az ö-nél gist éscis" az ö-nél ft és cis" az ü-nélFEDCBAf és g"

fel bang szölal meg a garat és szájűrben.

Némely nemzetek (különösen a francziák) orrhangon

ejtik ki az egyes magánhangzókat. Ez ugy történik, hogya

szájpad vitorla nagyon tökéletlenül zárja el az orrürt a ga-

ratürtöl és az orr levegője is együtt hangzásba jö. Az orr-

hang még akkor is létre jö, ha az orrür levegője nem köz-

lekedhetik .a szabad levegővel. Igy' pl. náthánál polypus-

nál stb.

A mássalhangzók. Mintegy átmenetet képeznek a ma-

ganhangzóktol a mássalhangzókhoz az u. n. orrhangok azA

m . és n . Ezek kiej tésénél a levegő az orrűrön at tá vozik s

zörej nem kiséri őket, hanem az orrür levegője jQ együtt

hangzásba; a szájür el lesz zárva, még pedig az ri-nél a

a nyelv az m-nél az ajkak által.

A többi mássalhangzot 3 csoportra oszthatjuk; a) olya-

nokra, melyek az által keletkeznek, hogyalevégő valamely

a hangűrben keletkezett résen hirtelen kisurran (dörzsölő

hangok f, h, j, 1, s, sz, z, zs, v,). b) olvauokra, melyek ugy

jönnek létre, hogy a levegő valamely: hirtelen támadt rívi-

láson tódul ki (záro hangok b, d, g, k, p. t,). c) olvanokra,

melyek illetve, melyeknél a kiáramló levegő a hang utakban

levő valamely lágy részt (hangszalag, szájpad vitorla, nyelv)

hoz remegésbe (remegő hang r).

, Ezen egyes betü csoportokat külön fogjuk tárgyalni.

, 1 . Dörzsölő hangok. Az ide tartozók legnagyobb részét'

(az f', v és h kivételével) valamely' a nyelv által alakított

szük nyiláson kiáramló levegő által előidézett zörej jellemzi.

. ' Az egyes betük tárgyalását oly sorrendben eszközöljük '

a mint azok - a hangképző szervet véve .kiindulásul -

hátulról előre keletkeznek.

A h betünél a gégébenkeletkezett szükület hozza létre

a zörejt ; ugyanis a hangrés szükül, de nem annvira, hogy

a kiáramló levegő a hangszalagokat rezgésbe hozhatna.
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. Az. u. n. sziszegö hangoknál a levegő a nyely és felső

álkapocs által okozott résen, tódul ki. Ezen betüknél a nyelv

háta felemelkedik a kemény szájpadhoz (hátulsó része a

zápfogak mögött majdnem érinti), oldalai a felső fogsort -

érintik és hegye az alsó álkapocs, illetve inyhez támaszkodik

Azon rés alakja' és nagysága, mely a nyelv hegye és a felső

. fogsor mellső részlete közt van, határozza meg azt, hogy a

zs, S, z, sz. betükközül melyiket ejtjük ki. Legnagyobb a

rés a zs-nél legkisebb az sz-nél. Ezen hangok keletkezésére

természetesen, a nyelv hegye bir legnagyobb befolyással.

Ennek állásától függ a nyelv többi részeinek fekvése a ke-

mény szájpadhoz és felső fogakhoz. Legmélyebben fekszik

fl nyelv hegye a zs-nél, mindinkább feljő az s és z-nél leg-

magasabb az sz-nél.

A sziszegőhangokhoz közelall aj. Ennélanvelv állása

olyan, mint a' zs-nél, csakhogy itt a levegő a nyelv oldala és
felsözápfogak közt marado résen _tódul ki és okozza a j-l.

jellemző zörejt.. .

A nyelv által előidézett dörzsölő, hangokhoz tartozik

még az 1. Azlugy keletkezik,bogy hogya nyelv felemel-

.kedik el .keménv szájpadhoz, oldalai és hegye érintik a felső

fogakat, ~gy hogy csák 'két oldalt, marad még ,egy-egy kis

nyilás; az ezen nyilasokon kit?duló levegő: hozza létre az lFEDCBA

betűt,

.; Az f ésv betük kiejtésénél, a levegő az 'ajkak közt

nyitva marado szük résen hoz létre dörzs zörejt. Elő lehet

idéznie' két hangot ugy is, 'hogya' 'felső' metszö fogak es

alsó ajk közt-nyitva maradó résen vagy megfordítva áramol-

tatjuk ki a levegőt. Az f és",v betü közt az a különbség- hogy

a lágyabb v-nél a zörej erősítve lesz -agége hangja által is:

/ 2. Záro hangok. Itt ugyan oly sorrendet követünk; mint

a .dörzsölő hangoknal. Azon elzárödást, melvnek hirtelen

megnyilása, a záro - hangokra jellemző zorejt hozza -létre, a-'

hangutakban több helyt képezhetjük. -,
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Elzárhaljuk a levegő utját, ugy hogy Ll nyelv győke és

kemény szájpad közt képezünk zárt, vagy a lágy szájpad és

nyelvgyökével alkotunk zárt. VáJahányszor e zárt kinyitjuk

a k belü fog létre jönni; ha a gége is hangzik a lágyabb g

keletkezik.FEDCBA

H a a zárt a nyelv a felső fogakkal képezi, akkor a nyi-

tásnál a t betű jön létre; ha ugyan ekkor a gége is hang-

zik; a d betütjellemzö zörej származik.

Ha a zárt a becsukott ajkak !{épezik,ezeknek nyitása

a p betüre jellemző zörejt okozza ; a lágyabb b akkor kelet-

kezik ha a gége is hangzásban van .

. 3. A remegő hang az r, mint már fönnebb is emlitettük

az által jön létre, hogya hangutakban lévő valamely lágy

rész jön remegésbe. Általában a kelétkezést tekintve négy

féle r-t különböztethetünk 'meg. Ezek közül leghasználtabb

a nyelv és szájpad vitorla r-je. A szájpad vitorla r-jét külö-

nösen francziák és lehet mondani nagyon gyakran az affec-

tálök használják; azonban nem tagadhatjuk, hogy vannak

emberek, kik a nyelv r-jét nagyon nehezen bírják, vagy éppen

nem tudják kiejteni. Keletkezhetik r az által is, hogya hang-

szalagok nem rezgésbe, hanem csak remegésbe jönn,ek. Lét-

rehozása nehéz és nem használjuk; ugy szintén ritkán jön

. használatba az ajkak r-je.

A mi az összetett mássalhangzókat illeti (c (tz), cs (ts),

gy, ny, ty stb.) ezeket legkönnyebben' ugy származtatjuk,

hogy azon két mássalhangzót, a melyből azok össze van-

nak téve, oly gyorsan hangoztatjuk egymás után, hogy azok

mintegy összeolvadnak.

Van a mássalhangzóknak még egy másik osztályozása,

a- mely szerint megkülönböztetünk orr, torok, fog és ajak

hangokat. Mi azonban czélszerübbnek tartoljuk azon felosz-

tást követni, mely szerint ázok keletkezési minöségük, nem

pedighelyük szerint vannak csoportositva.

A beszédnek egy neme a suttogás. Suttogásnál a hang-
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szalagoken nem jö létre hang, csak zörej s ezt használjuk

fel ci. suttogásra. Képesek 'vagyunk azonban a nélkül, hogy

a gégén levegő áramoina ki suttogni; ugyanis támaszthatunk

arczizmaink segélyével oly légáramot, melv elégséges, hogv

a suttogásraszükséges zörejeket elöidézze. '

Mind az éneklésre, .mind 'pedig a beszédre a kiáramló

levegöt használjuk fel ; azonban van ra. .eset, .; ~int Kein-

pelen megjegyzi, - hogy .a beszéd hevében (eltekintve a

hasbeszélöktöl) a beáramló levegőt is felhasználjuk.EDCBA

F e lb iv á s F e k e t e Károly emlékének m e g ö r ö k i t é s e

t á r g y á b a n , .

A vaezi siketnéma-intézet nemrég megboldogult hírneves

igazgatójának emléket óhajtván teremteni, azon kéréssel fordulunk

Fekete Károly rokonai, ismerősei, barátai, volt tanítványai és

mindazokhoz, a kik a hazai siketnéma-tanügy oly hosszu időn

át volt tevékeny harczosának tisztelői voltak, hogy szives ado-

mányaikkal ezen czélt elömozdltani sziveskedjenek. .

A munkában eltöltött hosszu évek, a majdnem félszázadra

terjedő munkásság és ténykedés bizonyára' a közönségesnél mél-

tóbb emléket érdemelnek. Hogyan lehetne azt elérnünk máskép,

mintha egy alapitványra oly' összeget gyűjtünk, meJy' tőkésitve

elegendő legyen egy. siketnéma- növendék segélyezésére, es-etleg

.--.egy.: önálló lapitvány megalaplfÍísára. Az alapitv..ány ; Fekete

Károl alapitvány" czimét viselendi s ennek a kamat ja egy a

váczi intézetben nevelendő szegénysorsú növendék teljes ellátására,

vagy segélyezésére fog' fordittatrii. .,', . ,. .

Bizalommal küldjük szét az aÚíirási i~ekét s azon remény-

ben, hogy felhivásunk méltó visszhangra fog lelni.

. Az adományozott összegeket a "Kalauz"-ban fogjuk időről-

időre nyugtatni. " .' •

,Az '~láir'ási . íveket, . vagy' a gyüjtött pénzt a felhivás kéz-

hez vétele után számított 3· h6 .mulva 'kérjük .a- "Kalauz" szer-

kesztősége czimére küldeni.

Vácz, 1889. évi február hó.

A n K a la \1 z ' : s z e r k e s z t ö s é g e .
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H a z a i in t é z e t e in k é s is k o lá in k .A

A k o l o z s v á r i s i k e t n é m a - i n t é z e t b e n az első félévi vizsgálá-
tok február 17.:;rn lettek megtartva. A •!faloz'svár-" az •Ellenzék"

az .Erdélyi hiradó" örömüknek adnak kifejezést azon eredmény

felett, melyet Olgyai János tanár a rövid 5 hónapi szorgalmi idő

alatt felmutatott. A vizsga lefolyásáról a .Kolozsvar" 43-ik szá-
mából hozzuk a következő tudósitást: A felügyeló-bizottságnak

tegnap lett bemutatva a siketnéma-jntézet..öt.haví müködésének_

eredménye.FEDCBA~.!:..~.yolt.~-~-tulajdónképeni vizsgálat," mert ilyen a
~anévvégén tartatik. Inkább csak tájékoztatás akart lenni a ta-

ríitás uj módsz8r,:éről (hangbeszéd és az ez által elérhető' sikerről.

Hivatalosak csupán a felügyel(r-bizottsági tagok voltak, mert a
tanhelyiség nagyobb közönség befogadására nem alkalmas. Mind-

azonáltal sok érdeklődő zsufolódott be ezen szük helyiségbe is,

nők és férfiak egyaránt. A szemléltető oktatáshoz szükséges ké-

pekkel és taneszközökkel szépen diszitett tanterembe bevezettet-

· vén a 8. növendék, Olgyai János tanár egy óra hosszat tartó be-

széd- és irásgyakorlatot mutatott be velök a . már feldolgozott
tananyagból. Az első beszédkisérletek, . a fejletlen organismus
erölködésével, a szerencsétlenek iránti részvét könyeit inditotlak

a közönség szemébe; de a mint az első megilletődés érzetén
mind a növendékek, mind a közönség tulestek, s e szerencsétle-

nek szellemi világának tágulása és az élő emberi társasággal

való természetes közlekedésének lehetősége mind határozottabb

körvonalakban fejlődött ki és mutattatott be: a részvét fájdalma
az örömérzetnek adott helyet sziveinkben, a legnemesebb huma-

nismus azon vivmánya fölött, mely a lelki tetszhalottakat az

· életnek visszaadni képes. A tanitás bemutatott eredménye, tekin-
tettel főkép arra, hogy itt egy hat éves tanfolyamnak csak egy

tizenketted része állott előttünk, fényesnek mondható. A nesz ' -

képesség az egyes hangoktói egész az egyszerű mondatok alko-
tásá~J.ér-dő,áHitó-é 1-agaao mondatokka} - szép fejlődés-

nek indu..lt-A-.mit beszéltek, azt azonnal le is irt~~J_ még, pedig
........a-fre:ly:~s-il:'ásna*~me~lepQ,...:..tQ:k.él*é.Y~él.Ha e tekintetben egy-egy

hiba be is csuszott, azt a többiek azonnal- képesek voltak kijavi-

tani ugy szóval, mint irásban. Szépirás tekintetében .pedig a ren-

des iskolai növendékeket határozottan tulszárnyalják asiketnémák.
Közszemlére kitett irás- és rajzbeli dolgozataik ugy mennyiség,

mint minőség tekintetében teljes elismerést érdemelnek. Házi

· iparmunkák tanítása is kezdetét vette. E. szemléből örömmel
gyözödtünk meg arról, hogy, Olgyai tanár urban az intézet egy

kitünően szakképzett vezetőt bir, országrészünk pedig egy olyan

jótékony intézmény nyel gyarapodott, mely a nemes 'szivű ember-

barátok pártfogását és támogatását a legnagyobb mértékben meg-
érdemli. A polgármester ur megnyitó, elismerő szavai méltán

kelnek hálás viszhangra lelkünkben mindazok iránt, a kik ez in-
tézet létesitése, megnyitása és fenntarthatása körűl már is feled-
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hetetlen érdemeket szeréztek. Ilyen Hegedüs Sándor képviselőnk,

az eszme megpenditője, Gámán Zsigmond és Hajós János, az er-

délyi siketnéma-alap kifürkészője, ugy a boldogult Trefort, mint

a jelenlegi közoktatási miniszter, négy alapitványi helynek és a

tanári fizetésnek biztositása által, Szvacsina Géza városi tanácsos

pedig a tervezés és szervezés előkészitő fáradságos munkájának
hordozásával. Kolozsvár város törvényhatósága szintén szép és
nemes példát mutatott az erdélyrészi törvényhatóságoknak, midőn

az intézetnek szállást biztositott. Most a közönségen a sor, mely
megkezdett adakozásával hivatva van olyan alapítványok létre-

hozására, melyek a teljesen vagyontalan siketnémák előtt is meg-
nyissák ez iskolának s ezzel' a szellemi életnek ajtaját. Körül-

belül háromezer forint kell egy alapitványi helynek a biztositá-
sához, miután a bennlakásra felvett ösztöndíjas növendék egy évi

gondozása szászhatvan forintba kerül. Azon módosabbák pedig,

kiknek ily szerencsétlen gyermekök van, örömmel ragadhatják

meg az alkalmat, ha ily mérsékelt áldozattal pótolhatják azt,' a

mit a természet azoktól megvont. A tanév tiz hónapra terjed itt

is, és szeptember elején kezdődik. A jövő tanévben már a má-
sodik osztály is beállittatik, korlátolt számu növendékekkel. A
mostani nyolcz növendék (6 fiu és két leány) közül négy hely-
beli és négy vidéki. Korukra nézve hat az. elemi iskolai, tankö-
teles korban van, kettő a tanköteles kerorr fölül. Nyolcz-tíz éves

kor legalkalmasabb a tanitás megkezdésére. --oz.A
- A k o l o z s v , á r i s i k e t n é m a intézet részére napról-napra foly-

nak be adakozások s igy az intézet alaptőkéje megközeliti az
5000 frtot. Legujabban Szász Domonkos ref. püspök adományo-

zott 100 frtot az intézetnek. Az intézetnél 2 alapitványi helyre
pályázatot hirdették ki. A pályázati határidő' márczius 7-ike.

- A z a r a d i s i k e t n é m o - i s k o l a javára özv. Scherz Józsefné

200 frtos alapitványt tett le. A jótett önmagát dicséri.EDCBA

K ü lr ó ld i s z e m le .

A b e r l i n i k i t " s i k e t n é m a - i n t é z e t s z a b á l y z a t a i . 1. §. ( A z in-

tézet feladata.) A berlini kir. siket néma-intézet feladata, mind-
két nembeli . siketnéma gyermekeket az egész rnonarchia területéről

tekintet nélkül a vallásra, oktatás és nevelés által a polgári-
társadalomnak vallásos-erkölcsös és keresetképes tagjaivá kiké-

pezni.E tekintetben minta intézete legyen a monarchia többi

siketnéma-intézeteinek. Egyszersmind feladata siketnéma tanitókat
elméletileg .és gyakorlatilag képezni. , .

2. §. (Az intézet berendezése.) Az intézet 36-· tO benn-
lakó, 64-80 bejáró, összesen mintegy 100-120 növendékre van

berendezve. A bennlakó növendékek az intézetben lakás, fütés és
világítás, étkezés, mosás és oktatásban részesülnek. A bejarók

(iskolába járók) csak az oktatásban vesznek részt.
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3. §. (A növendékek kötelezetíségei.) A bennlakó növendé-

kek vagy fizetésesek, vag'y egész, vagy fél szabad-helyt élvezők.

A fizetésesek évi' 480 márka, á fél szahad-helvt élvezők évi <240

márka tápdijat fizetnek, Az ingyenesek. minden kötelezettség alul

fel vannak mentve. A 'bejárók (iskolába-járók) évi 96 márka tan-

dijat fizetnek. Minden fizetés az intézetnéltörténik előleges negyed-

évi részletekben.

, ,4. §. (Felvételi feltételek 4. 5. 6: §§.) Csak is oly gyermekek
vehetők fel az intézetbe, 'akik . .', "A

, a ) igazán némák és oly fokban siketek,'hogy' a' beszédet
hallás utján nem képesek megtanulni ; "

b ) nem hülyék, vagy gyenge elméjüek;

c ) a siketségen kivül semmi, oly fogyatkozásokban nem
szenvednek, a melyek kiképeztetésüket gátolnak. és semmi ragá-
lyos, vagy gyógyithatlan betegségük nincs.

5. §.' A növendékeknek' az Intézetbe lépésük előtt 7 éven
felülieknek és 10 éven alóliaknak kell lenniök, de' a tarto-
mányi iskola tanács 'különös okolmái fogva az intézet igazgatójá-
nak meghallgatása után kivételesen idősebb növendékeket is fel-
vehet. .

6.' §. A f'olyamodványok a felvételértFEDCBAil. berlini királyi tarto-
mányi iskola tanácshoz intézendők. A' folyamodványhoz mellék-
lendő:

a ) egy bizonyitvány a gyermek sszüleinek személyi körűl-
ményeiről s az elsőnek rövid élettörténete,

b ) a 'gyermek keresztlevele,

c ) orvosi bizonyitvány - kiállitva egy hivatalos pecsétlésrc
jogositott or."os által- a gyermek 'egészségi állapotáról külö-
nösen bizonyitatvan benne az, hogy a -gyerrnek a 4.§-ban fel-
sorolt felvételí kellékekkel bir, ,

d ) egy bizonyitvány a gyermek képezhetősógéröl, mely vagy rt

helybe1i iskola-felügyelőtől, vagy egy a siketnéma oktatás terén
jártas tanitótól legyen kiállítva, . " -

e ) himlő-oltási,. vagy ujra történt oltási-bizonyitvány.

Fél, vágy egész ingyenes helyt kérvényező folyamodványhoz
ezeken kivül még 'melléklertdő : '

f ) egy szegénységi bizonyítvány,
g ) hivatalos bizonylat arról, ini módon ,.fog a' növendék

ruházata elöállittatni S' fenntartatni. '

7. §. (A felvétel 7. 8. §§.) A felvét~( a berlini királyi tarto-
mányi iskola-tanác? által redeltetik el. '. " .

8. § . .A felvétel szabály. szerint mindig a nyári félév kezde-
tével történik. .... .' . • .

9. §. (A növendék felszerelése.) Minden. gyermeknek, ki .. az



- 66

intézetbe mint bennlakó fölvétetik, a következő tárgyakkal kell

felszerel ve lennie:

6 ing-, 6 zsebkendő-, 6 pár harisnya-, 6 nyakkendő, a leányok-
nak ezeken kivül 6 kötény nyel, két pár felső ruhával és két pár
láhravalóval, a fiúknak egy sapkával.

Ezen tárgyak, a gyermeknek az intézetben tartózkodása
alatt, jó karban tartandók és az igazgató rendelkezése szerint

egészitendők ki.

10. §. (Az intézeti oktatás 10. 11. 12. §§.) Az intézetben a
fiú növendékek úgy nevelendök, hogy' kézmüipar, vagy müvészi '

iparágak elsajátitására képesek legyenek a leányok ugy, hogy

magukat mint cselédek, vagy mint kézimunkásnők önállólag
eltarthassák .

11. §. Az oktatás nyolcz évi időtartamra terjed ki.

12. §. Tantárgyak ezek:

1. szóhangképzés, 2. nyelvoktatás (ajakolvasás, beszéd, iras,

olvasás, nyelvtanulás), 3. vallástan, 4. számolás, 5. történelem, 6.
földrajz, 7. természetrajz, 8. rajzolás és mintázás, 9' tornászat,

10. (leányoknak) nőikézimunka.

13. §. (Az intézeti rend.) A tanítás az igazgató,' tanitók és

tanitónők, segédtanitók és s. tanitónők által a kir. tartományi iskola

tanács által jóváhagyott tanterv szerint történik. A növendékek

fölötti felügyelet az igazgató és a többi tanszemélyzet által, ugyan

azon hatóságtól jóváhagyott házirend alapján gyakoroltatik. A
fegyelem fenntartása, az intézetnek közvetlen felügyelete ugy kül-

mint belviszonyaiban, valamint az intézet képviselete az igazgató

feladata.

14. §. (Az intézetbőli elmenetel és elbocsájtás.) Szülők, illetve

.azok képviselői, kik gyermekeiket, vagy ápoltjaikat az intézetből
kivenni akarják, kötelesek, ha a gyermek bennlakó három hónap-

pal, különben négy héttel előbb azt az igazgatónak bejelenteni.

Hasonlólag ugyan annyi idővel előbb tudósitatnak a szülők, il-

litve azok képviselői, ha a gyermekek a bevégzett kiképzés után
az intézetből elbocsájtatnak. Az elbocsájtás szabály szerint csak

a tanév végével történik.
15. §. A növendékek az intézetböl kilépésöle alkalmával,

szerzett képességük mértéke szerint bizonyítványt kapnak ..
16. §. A növendékeknek a gyakorlati életbe történő átlépése

kűlőnösen azoknál, kik bennlakók, az igazgató és a szülök, illetve

ezek helyetteseivel való megbeszélés után, lehetőleg ideje korán

lesz előkészitve és véghezvive. Az intézet a távozó növendékek
jövőjére- nézve semmi féle költségekkel járó kötelezettségeket
nem vállal.

17. §. (Siketnéma tanitók képzése.) A mód, mely szermj az
intézet siketnéma tanítok kiképzéséről gondoskodik, a vallás és
köz okt. miniszterium által külön rendeletben van előirva.



18. §. (Az intézet helyzete .

tartományi iskolatanács alatt áll.

.) Az intézet a ber-lini kir.

-EDCBA
B e r in z a J á n o s .

V e g y e s k ö z le m é n y e k .A

K i s t e l k i L é v a y H e n r i k 1883-ik évi julius 7-ikén kelt, és

a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium által 1883-ik
évi julius 20-ikán 23525 .. szám alatt jóváhagyott alapító-levele
értelmében tett 10000 forintos alapitványára pályázat hirdettetik:

Ennek 5°io kamataiban asiketnémák váczi országos intézetének
- valamely kézi mesterségben kellő sikerrel kiképzett - oly
növendékei részesülhetnek vallas külömbség nélkül, kik a magyar
szent korona országaiban születtek, az intézetből jó bizonyit-
ványnyal távoztak, fedhetlen életűek, szegény sorsnak és önáiló
üzletet nyitni óhajtanak. Az 500 forintnyi segélyösszeg az önálló
üzlet megindithatása czéljából a folyamodók közül a legérdemesebb-

nek adományoztatik.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerFEDCBA6 Nagyrnél-

tóságához czimzendő folyamodványok mellé következők csato- .

landók.

1. a kereszt- vagy származási levél.

2. a) Az intézetben végzett tanulmányokról - b)' fedhetlen
JO magaviseletről - c) a kézrnü iparban vagy női kézimunkákban

szerzett képzettségről és kitartó szorgalomról szóló bizonyitványok.

3.- a folyamodók szüleinek szegénységét igazoló hatósági bi-

zonyitvány. Az' ekként felszerelt folyamcdványok f. évi márczius
.20-iUn lejáró határidőre nyujtandok vagy küldendők be Váczra
a siketnémák kir. intézetének igazgatóságához, honnan ezek az

adományozandó segélyösszeg odaitélése végett 6 Nagyméltósága
a vallás- és közoktatásűgyi' minister Úrhoz terjesztetnek fel.

Az odaitélt segélyösszeg f. évi április 13-ikán Váczon a
siketnémák kir. intézetében, a tanári kar és a növendékek jelen-

létében, a jutalomra érdemesitettnek 'ünnepélyesen adatik át.

Kelt Váczon, 1889-ik évi februátius 26-ikán. A siket-
némák kir. intézetének igazgatósága.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdajaban.


