
A siketnémák tanítási kötelezettségéről s a 
siketnémák intézeteinek anyagi ellátásáról.

Irta : Nagy Péter.

Alig van égetőbb kérdésünk, mint a fenti címben kitűzött 
két problémának a megoldása és mégis oly kevés szó esik róluk 
itt a nyilvánosság előtt, mintha bizony nem is komolyan óhajta
nák azoknak mielőbbi végleges rendezését.

A siketnéma intézeti tanárok orsz. egyesülete készített e 
tárgyban egy törvényjavaslat tervezetet, melyet az 1908. év dere
kán a képviselőház elnöksége utján a magyar törvényhozáshoz 
be is nyújtott. És körülbelül ennek hatása alatt indult meg az a 
mozgalom, mely a külföldnek idevonatkozó rendelkezéseit össze
gyűjtötte és mindnyájunknak hozzáférhetővé tette.

Hála és köszönet érte mindazoknak, akiknek ebben részük 
volt. Ha a megalkotandó törvény a gyakorlatban beválik és ha az a 
külföld hasonnenrü törvényes rendelkezéseinél különb lesz, úgy 
azt elsősorban ezen előrelátó intézkedésnek lehet majd köszönni.

Behatóbban foglalkozott még a kérdéssel Scholtz Lajos kar- 
társunk e lap februárusi számában.

A siketnémák tanítási kötelezettségének törvénybe iktatása 
tisztán az anyagiak előteremtésétől függ. Amikor sikerül az azzal 
járó költségeket törvényhozásilag biztosítani, ugyanakkor meg
van oldva a tanítási kötelezettségnek a kimondása is. Épen azért 
az alábbiakban inkább a kérdés pénzügyi oldalával kívánok fög- 
lalkozni. <,> ■ í

A siketnéma intézeti tanárok országos egyesülete által be
nyújtott törvényjavaslat tervezet az intézetek összes szükségleteit 
az államkincstárral kívánja fedeztetni, úgy azonban, hogy a vagyo
nosabb szülők siketnéma gyermékeik neveltetési és taníttatási 
költségeihez a helyi hatóságok által megállapított mértékben járul
janak hozzá.

A külföldnek idevonatkozó rendelkezéseiből ennek épen a 
fordítottját lehet megállapítani, amennyiben a legtöbb államban a 
költségek viselésére első sorban a szülőket kötelezik és csak 
részleges, vagy teljes fizetésképtelenség esetén háramlik az rész
ben, vagy egészben az illetékes községekre, vagy törvényható
ságokra és csak a legvégső esetben az államra.

Ákos István az intézetek felállítását s azok anyagi elátásáról
15M agyar G yógypedagógia.
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való gondoskodását a törvényhatóságokra kivánja hárítani. E cél
ból két törvényhatóság egyesülhet egymással és közösen tarthat
nak el intézetet.*)

Scholtz Lajos említett cikkében a vármegyék utján a köz
ségeket akarja az intézetek számára megnyerni és egy egységes 
adókulcs alapján kivánja a költségeknek egy részét a városok és 
községek részéről biztosítani.

A felsorolt megoldási módok megegyeznek abban, hogy 
mindegyike az összes érdekelt tényezők segítségét óhajtja igénybe 
venni. Csakhogy amíg az egyik inkább állami támogatás mellett 
óhajtja a rendezést, addig a másik a kérdés megoldásánál inkább 
a megyei törvényhatóságokra, a harmadik ismét inkább a váro
sokra és községekre kiván támaszkodni.

Lássuk azonban ezeket rendre és kezdjük mindjárt az utol
sónál.

A Scholtz Lajos-féle megoldás szerint a városok és közsé
gek hozzájárulásaiból évenként 17811Ó korona folyna be, mely 
összeg tisztán a növendékek anyagi ellátására volna fordítható. 
Ennyi ugyan nem lesz egészen, mert a legtöbb város és igen 
sok község már most is segélyezi azt az intézetet, amelynek 
körzetébe tartozik, s így a régi segély mellett aligha fogja az 
ujjonan kirovandó hozzájárulást is vállalni. Legfeljebb kipótolja a 
régit az új erejéig. De azért maradjunk csak a fenti összeg mellett.

Egy internátusos intézet dologi kiadását évi 50.000 koroná
ban állapítja meg, egy externatusosét pedig 35.000 koronára teszi. 
Tekintve azt, hogy több externatusos intézetet már a legközelebbi 
jövőben internatussá akarnak átalakítani, számításaink megállapí
tásánál ezeket is figyelembe kell vennünk. Ha az izr. siketnémák 
országos intézetét nem számítva, a jelenleg fennálló 15 intézetnek 
csak 2/a részét, vagyis 6 veszünk internátusnak és 9-et externá- 
tusnak, akkor is a fentebbi számítás szerint 615.000 koronára 
volna szükségünk.

A városoknak és községeknek fenti megterhelése mellett tehát 
még mindig 436.884 K marad fedezetlenül. Igaz, 1—2 intézet ki
vételével, valamennyinek van kisebb-nagyobb pénzkészlete, az 
alapítványok és hagyományok kamatjövedelmei is kitesznek jókora 
summát, a szülők hozzájárulásából is lehet valamelyes összegre 
számítani, a szükségleteknek nagyon tekintélyes részét azonban 
továbbra is társadalmi utón kellene előteremteni. Ami tehát a

*) A gyógypedagógiai oktatást illető törvényes rendelkezések a külföldön 
c. füzet 4. 1.
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rendezést leginkább indokolta és indokolja, annak a tehernek jó 
része még mindig a vállainkon marad. Ez a problémának nem 
megoldása, hanem végleges rendezésének elódázása volna.

A helyzet azonban tagadhatatlanul igyis javulna, de csak 
addig, amig a fejlődéssel szükségképen előálló intézetszaporífás 
be nem következik. Az első újabb intézettel beáll ismét a régi 
létért való küzdelem, mely eljárásában sokkal kíméletlenebb és 
sokkal kiállhatatlanabb volna, mivel a mostaninál sokkal nagyobb 
küzdéssel járna.

Eltekintve azonban ettől, kérdés: arányos-e a városoknak 
ily nagyarányú megadóztatása ?

Hasonlítsuk össze pld. Szabadkát Marosvásárhellyel! Mind
kettő törvényhatósági joggal felruházott város s igy mindakettő 
egyformán évi 500 koronával járulna a közös kiadásokhoz. Pedig 
Szabadka lakóinak száma 1900-ban 83593, Marosvásárhelyé csak 
19522 volt; és amig Szabadkának a területe termékeny, sík vidé
ken 956 km2, addig Marosvásárhelyé erdős, hegyes vidéken csak 
34 km2; és végül amig Szabadkának a pótadója 1908-ban 39%, 
addig Marosvásárhelyé majdnem kétszer annyi: 68% volt.

A további összehasonlítás kedvéért álljanak itt még a követ-
kező adatok:

lakóinak száma területe pótadó °/0
1900-ban km2-ben 1908-ban

Kecskemét 57.812 873 30
Debrecen 75.006 957 18
Szeged 102.997 816 50
Komárom 19.996 32 76
Selmecbánya 16.375 88 75
Pancsova 19.044 113 92

Oly beszédesek ezek a számok, hogy bővebb kommentárt 
hozzájuk fűzni szükségtelennek tartom.

A városoknak e kedvezőtlen anyagi helyzete minket is gon
dolkodóba kell, hogy ejtsen, amikor tőlük újabb, az eddiginél 
nagyobb áldozatokat kérünk. És figyelembe kell vennünk azt is, 
hogy a városok már most is állami támogatást kérnek és kapnak 
kulturális, közegészségi, socialis stb. feladataiknak teljesítésére.

Akár rendeletileg, akár törvényhozásilag kötelezik majd a 
városokat az idézett adókulcsban megállapított segély megszava
zására, a felelet a legtöbb helyen az lesz, hogy ezen a címen 
is még nagyobb állami támogatást fognak kérni a kormánytól. 
Miért ne kaphatnók azt mi első kézből?

Hasonló eredményekre jutunk, ha a rendezett tanácsú váró
15*



220 Nagy Péter

sokat, valamint a kis és nagy községeket tesszük fejtegetéseink 
tárgyává. Nehogy ismétlésekbe essem s ezáltal unalmassá váljak, 
rátérek mindjárt az Ákos István által javasolt megoldási módra- 
Arra t. i., mely úgy az intézetek dologi szükségleteiről, mint az 
újabb intézetek felállításáról való gondoskodást a törvényhatósá
goknak kívánja feladatává tenni.

A városoknál alkalmazott vizsgálódási módszerünkhöz folya
modva, hasonlítsunk már most össze két megyei törvényhatósá
got. Legyen az egyik Csik-megye, a másik pedig Csanád-megye-

Csikmegye rengeteg területén (4493 km2.) jóval kevesebb 
nép lakik (114110 lélekszám), mint a majdnem háromszor kisebb 
(1618 km2.) Csanádmegyében, melynek lélekszám 130575.

Csanádmagye népsűrűsége tehát jóval nagyobb (82.2), mint 
Csikmegyéé, hol 1 km'2.-re csak 26 4 lélekszám esik. Ebből már 
most az következnék, hogy Csikban, egy emberre több föld es
vén, a nép gazdagabb s ennélfogva jobb módban is él, mint 
Csanádban, valamint hogy siketnémái is kevesebben vannak, kik
nek neveltetéséről és taníttatásáról is annál inkább képesek gon
doskodni. A dolog épen megfordítva áll.

Hamis képét kapjuk ugyanis valamely vidék népsűrűségé
nek, ha annak kiszámításánál az összes területet vesszük alapul. 
Csanádban is, Csikban is első sorban földmiveléssel foglalkozik 
a nép. Ha tehát helyes számítást akarunk eszközölni, akkor csakis 
a termékeny területeket vehetjük alapul. Mert nyilvánvaló, hogy 
minél termékenyebb valamely terület, annál több embernek nyújt
hat megélhetést s Így könnyen előfordul, hogy egy látszólag 
sűrűn lakott, de termékeny terület lakói, kényelmesen élhetnek, 
míg egy sziklás, hegyes vidék egészben ritkának látszó népes
sége, a túlnépesség bajában sínylődik. Csattanós példáját mutatja 
ennek épen az imént említett két vármegye.

Az egész területet véve alapul Csanád vármegye népsűrű
sége háromszor akkora, mint Csikmegyéé és viszont, ha számítá
sainkat csak a szántóföldre vonatkoztatjuk, akkor meg Csikvár- 
megye népsűrűsége kétszer akkora, mint Csanádé, mivel amott 
181 lélek jut 1 km2 -re, emitt pedig csak 98.

Emiatt, valamint több más oknál fogva a nép Csikban sok
kal szegényebb, műveletlenebb és elmaradottabb, mint Csanád
ban. A szegénység, műveieílenség és elmaradottság pedig meleg
ágya mindenféle bajnak, mindennemű testi és lelki fogyatkozás
nak. Ez az oka annak is, hogy ámbár Csanád lakosságának a 
száma jóval nagyobb Csikénál, Csikban mégis kétszerannyi a
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siketnéma, mint Csanádban, Csik tanköteles korú siketnémáivai 
majdnem maga is benépesíthetne egy intézetet. Csanádnak nem 
érdemes 23 tanköteles korban levő siketnémájáért intézetet léte
síteni,

Csik is, Csanád is tehát törvényhatóságok után fognak nézni. 
Csakhogy míg Csanád azért fog szövetségest keresni, mert nincs 
annyi siketnémája, hogy ezekért érdemes volna intézetet létesíteni, 
addig Csik majd azért fog társulni más törvényhatósággal, mivel 
egy maga nem képes egy intézetet fenntartani.

Csik a természeti tagosultságot követve szövetkezni fog 
Háromszék-, esetleg Brassómegyével és csak nagy megerőlteté
sek mellett lesz képes nem is valamennyi siketnémáját kiképzésben 
részesíteni. Csanád pedig Csongráddal, esetleg Békéssel körzetben 
egyesülve alig érezhető megterheléssel fogja összes siketnémáit 
iskoláztatni.

Csakhogy ami áll kicsiben az egyes törvényhatóságokra, 
ugyanaz áll nagyban a körzetekre is.

Kérdés már most az, hogy méltányos-e, igazságos-e azt a 
népet, amely a véletlennek különös intézkedése folytán olyan 
vidékre került, hol a létért való küzdelem a kedvezőtlen éghaj
lati és talajviszonyok miatt már amúgy is terhesebb, egy és ugyan
azon cél érdekében sokkal inkább megadóztatni, mint egy gazdag 
vidéken lakó és jobb módban élő másik népet.

Nem elég, hogy a kegyetlen sors már amúgy is bőségeseb
ben osztotta és ossza ki közöttük a bajt, a szerencsétlenséget, 
miért akarjuk azok elviselését aránytalan terhekkel még súlyosb
ítani.

Ezt a kérdést ugy-e országosan óhajtjuk rendezni ? Ha igen, 
akkor csakis országos szempontból szabad azt felfogni és elbírálni. 
A haza minden egyes polgárának egyformán érdeke, hogy a 
siketnémák a nekik megfelelő képzésben részesüljenek, követke
zéskép kell, hogy az azzal járó terheket is egyformán viseljük 
mindannyian. A sűrűn lakott, gazdagabb vidékek nagyobb hoz
zájárulásaiból pótolni lehet és kell a gyéren lakott, szegényebb 
vidékek nagyobb szükségleteit. így, és csakis ilyen elvektől vezé
reltetve lehet, szabad, sőt kell a kérdést egységesen a méltányos
ságnak és igazságnak megfelelően rendezni.

Erre a nagy feladatra azonban egyedül csak az állam képes 
és hivatott.

Sokszor hallom említeni, hogy mindent az államtól nem 
várhatunk. Dehát kicsoda az állam? Nem-e mi, az adófizető pol-
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gárok összessége ? Kik élvezik az államnak mindennemű üdvös 
rendelkezéseit, jelen esetben a siketnémák kiképeztetésével járó 
összes előnyöket? Nem-e mi, a hazának minden egyes polgára 
..........  az állam ? És vájjon kiket pumpolnak ismét és újra a jóté
konyság nevében a siketnémák érdekében? Nem-e a társadalom
nak minden rétegét..........  az államot?

Abból az összegből, amit az intézetek évenként a kéregetésre, 
a gyűjtésre fordítanak, már abból is fenn lehetne tartani 1—2 
intézetet. Az állam a maga nagy hivatalnok apparátusával pedig 
minden személyzet szaporítás, tehát minden költségtöbblet nélkül 
is képes volna a rendezéssel járó és a rendezés után előálló 
munkálatokat teljesíteni.

A hogyan? és a miből? kérdésekkel most nem foglalkozom. 
Ezúttal csak az általam helyesnek és követendőnek tartott főbb 
irányokra akartam rámutatni, melyekkel ha tisztában vagyunk, a 
részletkérdésekben is csakhamar megállapodhatunk.

Ajánlom ezeket a szaktanácsnak is szives figyelmébe.

Foglalkoztatva-tanítás.
Irta : Herodek Károly.

Nem olyan régi keletű dolog, hogy a vakok intézeteiben a 
receptív tanítási mód teljes valójában, minden vonalon keresztül 
vitetett. Merész volna részemről annak állítása, hogy valamikor 
az érzékeltetést figyelmen kiviil hagyták, mert hiszen e nélkül va
kok oktatása nem is képzelhető. De igenis az vita tárgyát képez
heti, hogy az érzékeltetve oktatás sokszor mostoha elbánásban 
részesült. Nem vád akar ez lenni a letűnt idők szakemberei ellen, 
mert meggyőződésünk, hogy mindenha voltak jeles egyének, akik 
szakmájukat tudásuk egész erejével karolták fel. A tanítási mód 
fejletlenségében, a taneszközök hiányában és a közvetlen körü
löttünk levő, minden napi tárgyaknak az oktatásba való be nem 
vonásában keresendő és található meg az ok Méltóztassanak csak 
visszaemlékezni a 10 év előtti állapotokra, mikor a tanszertár még 
alig állt egy-nehány érzékeltető tárgyból, sőt mint ilyen nem is 
létezett. A legszükségesebb tárgyak az osztályok tanszerszekré
nyeiben nyertek elhelyezést.

Az evolutio és az ifjabb generációnak a modern pedagógiai 
kérdésekkel való foglalkozása megtörte a jeget. Az ügyhöz mért



ambitióval igyekeztek a vakok tanszertárát minden felhasználható 
érzékeltető eszközzel gazdagítani. Megértvén a kor jelszavát, hogy 
a vakok oktatása csak akkor lesz eredményes, ha mindenben érzé
keltetünk. E hatás alatt a tanszerszekrények kiürültek az oda nem 
tartozó tárgyaktól és megteltek olyanokkal, amelyek az alsófoku 
oktatás elengedhetlen kellékeit képezik. Ha a tanár pl. a csizma- 
talpalásról beszél: bemutathatja a bőrt nyers és feldolgozott álla
potban, a gyermek kezébe adja a kalapácsot és a szegeket, szó 
val mindazt, amit a varga munkája körül használ. Ma nem beszé
lünk a vak gyermek előtt meg nem érzékelhető dolgokról, üres 
szalmacséplésnek tartjuk az ilyen tanítási módszert. Tantervűnkbe 
is csak azt és annyit vettünk fel, amennyit a gyermeknek demon
stratíve bemutathatunk. Eljutottunk odáig, hogy a vak gyermeknek 
hol érzékeltetve, hol készen nyújtjuk az ismeretet.

A mai pedagógia azonban egy lépéssel tovább megy. A 
receptív tanítási mód mellett mind több helyet biztosít a foglal
koztatva tanításnak. E tanítási módot a népoktatás juttatja kereszt
nevéhez, jóllehet gyökere a vakok oktatásában található meg. Nö
vendékeink az agyagmintázási órán végigcsinálják mindazon tár
gyakat, melyeket valamikor akár természetben, akár utánzatokban 
érzékeltek. A XIII. wieni kongressuson jázmint mutatnak be cse
réppel, gumóval, leveleivel és virágbokrétájával, melyet egy III. 
osztályos vak gyermek csinált minden irányítástól és segítéstől 
menten ; saját lelki tartalmának adva általa kifejezést. .

A charlottenburgi népiskola ezt a módszert átviszi a tanításba. 
E tanítási eljárásnak egyelőre még nincsen kész terve, csupán a 
kísérlet fokán áll. A mintázáshoz mollin-1 használnak, mely a 
plasztilinnál praktikusabb és különféle színben kapható. Van piros, 
fehér, zöld, kék, sárga és szürke szinü mollin. A mollinhoz van 
egy arra alkalmas táblácska, melyen a gyermekek dolgoznak. Hogy 
miképen történik a tanítás, álljon illusztrálására a következő példa:

„Tanulták pl., hogy két vándornak sokszor kellett átgázolni 
a patak vizén. Meglátta ezt a viz partján lakó, jószivü szegény 
ember. Készített hát a vándorok kényelmére — jóindulatától ösz
tökélve — egy hidat. Ezen jártak ezután a vándorok (Jézus és 
Péter), akik gazdagon megjutalmazták a jószivü szegény embert. 
A tanító a hangulatkeltés minden színét felrakta mesére, hogy a 
gyermekeket megkapja a téma és most elővettek a mollinos ska
tulyát. Egy perc múlva mindenki csinálta a folyót, rája a gyufa
szálon nyugvó korlátos hidat. A korlát gyufaszálakból és spárgá
ból készült. A kedvvel, örömmel végzett munka pirosra festette

Foglalkoztatva-tanítás. » 223



224 Herodek Károly

minden gyermek arcát, lobogásra szította a szunnyadó egyéni 
vonásokat.“

Nincs semmi kétségem az iránt, hogy vak gyermekeink szin
tén képesek az olvasmány hatása alatt mindazon dolgokat elké
szíteni, melyek foglalkoztatásra nyújtanak alkalmat. Az ilyen taní
tási eljárásnak különösen a vakok oktatásánál van megbecsülhe
tetlen haszna.

a) A gyermeket gondolkozásra és foglalkoztatásra szoktatja.
b) Mintába önti a növendék a lelkében kialakult képet és 

így meggyőződést szerezhetünk arról, hogyan fogta fel a tárgy 
képét, milyen fogalommal él lelkében.

c) A helytelen fogalmat demonstratíve kijavíthatjuk, esetleg 
egy kész tárgyon helyes irányba zökkenthetjük.

d) Növeljük a gyermekben a munka iránti vágyat és szere
tetek mely önbecsérzetére és a későbbi megélhetési körülményeire 
döntő befolyással fog birni.

e) Fejlesztjük alaki érzékét és ügyesítjük kezét.
f) Nemes versenyt keltünk a növendékcsoportban.
g) Végül a szerzett ismeretek maradandóbbak és becseseb

bek lesznek.
A foglalkoztatva-tanítás három irányban jegecesedik ki: 1. 

Nevelőleg hat a gyermekre, amennyiben munkaszeretetre szok
tatja és önbecsérzetét ápolja. 2. Az ismeretek szerzésében tisztább 
és maradandóbb fogalmat szerez. 3. Kézügyessége fokoztatik.

A foglalkoztatva-tanítás az első osztályban léphet föl és a 
negyedik osztályig tarthat. Ezekben az osztályokban bőségesen 
nyílik alkalom olvasás kapcsán foglalkoztatásra.

A mollint a rajzoláshoz is sikerrel lehet használni. Mig az 
agyagból nehéz szalagszerű vékony összekötő részeket készíteni, 
addig a mollinbó! a filigrán részek is könnyen elkészíthetők. A 
mollinnal való bánásnál a kézmosás nem szükséges és egy papir- 
táblán kívül egyéb segédeszközre nincsen szükség.

A vakok intézeteiben a mostani rajzolási mód nem lehet 
kielégítő. A gyermek, ha még olyan ügyes is, csak szakgatott 
vonalakkal, gömböstüvel és gumival képes rajzolni. Ilyen formán 
természeti tárgyak rajzolásáról alig lehet szó; ha rajzol is tárgyat  ̂
pl. egy fát, csak a kontúrját adhatja minden árnyékolás nélkül. A 
laikus szemlélő nagyon nehezen ismer reá.

Nekem meggyőződésem, ha plasztilinnal és mollinnal egy 
Braille-papir-lapon rajzoltatunk, sokkal szebb eredményeket fogunk 
elérni. Hogy ez lehetséges, eléggé megmutatja a földrajzi térké-
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pék rajzolása. Némelyik növendék olyan tökéletességgel végzi 
munkáját, hogy ügyes látó gyermeknek is becsületére válnék.

Javallom, tegyünk kísérletet a foglalköztatva-tanítással, ne 
engedjük kicsavarni kezünkből azt a tanítási eljárást, mely a mi 
ügyünk terén született. A lehetőség mindenképen megvan reá. 
Aránylag csekély növendéklétszám, a gyermekek fejlett kézügyes
sége s az intézet dologi javadalma fedezi a felmerülő kiadásokat. 
Fogjunk össze és tegyünk egy lépést előre.

AMMAN.
Beszélő süket (Surdus Loquens).

Latin eredetiből fordította Szabó Imre süketnéma-intézeti hittanár.

Értekezés a beszédről.
I. FEJEZET.

A  beszéd és hang általában, valamint az egyszerű hang
talan lehelet.

Legtöbb, és pedig a legbecsesebb dolog értékét, míg el 
nem veszítjük, nem ismerjük, vagy rútul elhanyagoljuk. Az arany 
szabadság mily hitvány a gyáva tömegnek! Alig akad száz közül 
egy, ki míg szemei és fülei épek, méltó hálákat adna Terem
tőjének e nagyszerű jótéteményekért; egészségével a betegeket ki
véve alig törődik valaki.

Éppen így áll a dolog a beszéddel, istennek azon megbecsül
hetetlen ajándékával, melyből úgy a Teremtőnek végtelen bölcses
sége, mint a beszélő teremtménynek méltósága legjobban kiviláglik. 
Ezt azonban, minthogy oly csekély, úgyszólván semmi fáradsággal 
és Iegtöbbnyire csaknem tudtunkon kívül szerrezzük meg, velünk- 
születettnek és a természet valamely szükségszerű adományának 
tekintjük; és emiatt kevésre becsüljük, míg egy vagy más süket- 
némának láttára saját boldogságunkat az ő szerencsétlenségükből 
mérlegelni tudjuk. Mily bambák rendszerint, és mily kevéssé külön
böznek az oktalan állatoktól! Különösen ha olyan szüleik és hozzá
tartozóik vannak, kik őket elhanyagolják, és intésekkel meg jelekkel 
a velükszületett (szellemi)-restséget belőlük kiűzni és a gondol
kozásnak bizonyos készségét beléjükoltani nem igyekeznek. De
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legyenek bár szülőik a legszorgalmasabbak, akkor is milyen hiányos 
és fogyatékos az a beszélgetés, melyet velük mozdulatok és jelek 
útján folytatni lehet! Mily kevés házbelire és családtagra szorítkozik 
az ! Mily kevéssé, sőt fölületesen is alig fogják föl midazt, ami a 
test és lélek üdvére, az elvontabb tanulmányokra stb. vonatkozik! 
Ki ne szánakoznék szerencsétlen sorsukon ? Ki vonakodnék azt 
minden lehető eszközzel megszüntetni?

Ehhez a súlyos szerencsétlenséghez betetőzésül hozzájárul 
még, hogy tudomásom szerint eddig mindenki azt hitte, hogy 
minden orvoslást kizár, és ezért a gyógyíthatatlanok közé szám
lálták. dn azonban a dolgot magamban komolyan megfontolva a 
legtöbb némánál, habár ép beszélőszerveik voltak, azt vettem észre, 
hogy azért ilyenek, mert egyszersmind süketek is voltak; miért is 
a süketség gyógyítását teljesen kizártnak kellett ugyan tekintenem, 
a beszédről azonban egész másképpen gondolkoztam. Mert az 
emberi beszéd, mint ahogy mindenki belátja, ki azt velem kissé 
figyelmesebben vizsgálja, sok különböző nemű hangnak bizonyos 
vegyülete, melyeknek különbségét a dolog természete szerint bizo
nyos szervek különböző mozgásának tulajdonítottam; amiket, csak 
eléggé láthatók legyenek, elegendőnek tartottam arra, hogy azokat 
a süketek szemükkel, épp úgy mint mások magukat a hangokat 
fülükkel, megkülönböztessék, és így végre beszélni megtanuljanak.

A dolog első kísérletét önmagámon végeztem tükör előtt, 
és rögtön beláttam, hogy célravezető és lehetséges. Mert nem 
csekélyebb különbséget vettem észre ezen mozdulatok közt, mint 
maguk a hangok és az azokat szemléltető jegyek között; és ettől 
az időtől fogva süketet kerestem, akit taníthassak. Barátaim, akik 
előtt ezen szándékomat nyilvánítottam, s akiket kértem, hogy nekem 
tanítványt szerezni segítsenek, kinevettek, mint hóbortos mathe- 
matikust; de véleményük rövidesen megváltozott, mikor kevéssel 
később bemutattam nekik, hogyan beszél és olvas tanítványom.

Miután tehát a jég megtört, nem nyugodtam addig, mígcsak 
ezt a nagyszerű művet a kitűzött célra nem vezettem; és a süke
tek sorsát Isten kegyelmének segítségével nemcsak tűrhetőbbé 
tettem, hanem a mindennapinál annyival tökéletesebbé, mint a 
példák bizonyítják, hogy másokat, bármily halkan beszéljenek is, 
megértenek, füleiket szemeikkel helyettesítvén.

Módszeremnek, amely szerint ezt véghezvittem, néhány év 
előtt rövid mutatványát adtam ki, hogy azt a külföldiek is utánoz
hassák ; és miután tudomásomra jutott, hogy Angliában és Német
országban egyesek meg is teszik, elhatároztam, hogy embertársaim



hasznára a beszéd egész művészetét feltárom; amit előbb csak 
kezdetlegesen mutattam be, bővebben kifejtem, szóval hogy ezen 
értekezést a beszédről elkészítem; minthogy sem önzés, sem kár- 
hozatos nyereségvágy nincs bennem.

Mielőtt azonban magáról a beszédről tárgyalnék, érdemesnek 
találtam azon természetes és valószínű okokat kifejteni, melyek a 
társaságban élő, de még beszélni nem tudó embert arra indíthat
ták, sőt szükségszerüleg indították is, hogy a beszédnek valami 
módját kitalálja. Ezek között első helyen áll az a csudálatos kényel
messég és bámulatra méltó könnyűség, hogy bármely gondola
tunkat beszéddel kifejezzük. Mert tegyük föl, hogy a világ lakos
sága beszélni nem tud; de egyszersmind, mivel velünk egyforma 
természetük van, heves vágytól égnek úgy mások gondolatait 
megtudni, mint a magukét másokkal közölni: nagyon valószínűnek 
látszik, hogy semmit megkísérelni el nem mulasztanak, míg végre, 
minthogy mostani [az első emberpár bűnének átöröklődése miatt] 
megromlott állapotunkban (Zsolt. 50, 7.) csupán érzékeinkkel észre
vehető jelek közvetítésével ismerhetjük meg a gondolatokat, a 
nyelv, ajkak stb. mozgásától hajlított és tagolt szavakat fognak 
használni. Mert ezek a mozdulatok könnyűek, az általuk létrehozott 
hangok egymástól nagyon különbözők, és bár számuk kevés, 
azoknak csoportosítása a végtelenségig annyira változatos, hogy 
velük bármely gondolatot ki lehet fejezni. Továbbá történhetnek 
egyéb foglalatosság félbehagyása nélkül, más dolog közben, bár
mely időben; nem csekély távolságból megkülönböztethetők, még 
sötétben és a vakok által is; úgyhogy azt hihetjük, hogy az ember 
a hallást főképpen a beszéd miatt nyerte.

De ily módon ahány ember, annyi nyelv keletkeznék, és 
hosszú időn keresztül nagy volna a zűrzavar, hacsak egyazon 
szellem nem irányítaná őket; sőt rendszeres nyelvet talán sohasem 
lehetne belőlük alakítani. Érkezésem folytatásában ez nyilván
valóbbá lesz.

De még egészen más oka is van annak, hogy az emberek 
gondolataikat inkább beszéddel, mint rajzzal, jegyekkel intésekkel 
és más effélékkel óhajtják kifejezni. Mert azonkívül hogy bármi
féle jegy, melyet az élőszó nem elevenít, legtöbbnyire csalékony, 
v9gy legalább a legszükségesebb dolgokban hiányos; aki magát 
őszinte lélekkel megfigyeli, belátja, hogy midőn mással komoly 
dologról beszélget, szívének elrejtett titkait akarja föltárni, sőt saját 
életét belé átönteni; ez nem történhetik hathatósabban, mint beszé- 
léssel. Mert semmi sem származik tőlünk, ami az élet elevenebb
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jegyét viselné magán, mint szavunk; és nem vétek az igazság 
ellen, ha azt állítom, hogy a szóban lakozik az élet szelleme, 
melyen keresztül sugarait szétszórja; mert a szó a szívnek, az 
indulatok és vágyak székhelyének magzata.

Ezért a heves lelki gerjedelmeket sokszor nem tudjuk el
fojtani, hanem a szív bőségéből gyakran kénytelen a száj szólani 
(Máté 12, 34.; Luk. 6, 45.). Épp így amikor valamin töprenkedünk, 
amit vagy félelemből, vagy szégyenből kimondani nem merünk, 
szívünk mintegy vajúdik és szorong, mígcsak baráti kebel előtt ki 
nem önthetjük, ami rögtön nagy megkönnyebülést szerez; és 
ezért nem ok nélkül mondjuk, hogy szívünket kiöntöttük. Mert az 
élet azt, ami neki alkalmatlan, így szavakban választja ki, kivált 
ha azokhoz őszinte könnyek is járulnak. A szó annyira tele van 
élettel, mely főképpen a szívből fakad, hogy sokáig beszélni 
nagyon fárasztó; különösen azoknak, kik nem szívből, hanem 
annak ellenére beszélnek, és a betegeknek, kiket gyakran, alig 
három négy szót kiejtenek, erejük elhagy. Hogy kevés szóba sokat 
foglaljak, a szó eleven kiáramlása annak a léleknek, melyet Isten 
az embernek orcájára lehelt, mikor őt élőlénnyé alkotta (Móz. 1. 
2, 7.).

Nem csuda tehát, hogy az emberek annyira vágyakoznak 
gondolataikat szóval és beszéddel kifejezni, még azok is, kik annak 
hangját fülükkel sohasem hallották, mint a született süketek; mert 
nevetnek, kiáltanak, hangosan sikoltoznak, sírnak, sóhajtanak, nyög
nek, és a főbb lelki indulatokat észrevehetően különböző hangon 
fejezik ki. Sőt alig jelölnek valamit taglejtésekkel, hogy tudtukon 
kívül valami hang is ne vegyülne hozzá. Ezért majdnem vala
mennyi nemzetnek fölkiáltásai, miket a nyelvtan indulatszóknak 
nevez, nagyon kevéssé különböznek egymástól; a vagy ha kivált
képpen az öröm és csudálkozás, i a méltatlankodás, o a szána
kozás felkiáltása, sok egyébről nem is szólva.

Ez az én véleményem a beszéd föltalálásáról, ha ez valóban 
megtörtént volna. De minthogy majdnem ugyanolyan régi, mint 
maga a világ, a szentírás bizonysága szerinl emberi találmánynak 
valószínűleg nem tarthatjuk; hanem inkább azt kell mondanunk, 
hogy az első emberbe az örök Ige, kinek képmása volt, a terem
tés alkalmával öntötte, mely, ha az bűnbe nem esik, sértetlenül 
szállott volna utódjaira. Ez a beszéd azonban, mely az emberek 
közt ma használatban van, attól az eredetitől annyira eltávozott, 
hogy még árnyékának sem érdemes nevezni; és tisztán csak mes
terség, mely nélkül, mint a született süketek bizonyítják, egészen
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némák volnánk. Ezért elhatároztam, hogy mind a kétféle beszéd
nek eredetét alapjából kikutatom, és a köztük kimutatott különb
ségen sajnálkozva ez utóbbiról fogok beszélni.

Nehogy tehát az olvasót tovább tartóztassam, röviden, de 
őszintén előadom, ami ebben a dologban tehetségemtől telik, még 
pedig a következő rendben. Három fő fejezetre osztom ezt az 
értekezést. Ebben az elsőben szólok a beszédről, annak eredetéről 
és szerveiről általában; továbbá a betűk anyagát, t. i. a hangot és 
a hangtalan leheletet vetem vizsgálat alá. A másodikban magukat 
a betűket (hangokat) és azok képzésének különböző módjait fejte
getem. Végre a harmadikban bemutatom, hogyan kell a süketeket 
tanítani és a beszédhibákat megjavítani.

Hogy tehát az ősbeszéd isteni eredete világosabban kitűnjék, 
bizonyos megdönthetetlen igazságú alapelveket bocsátók előre, 
melyek Isten természetéből bizonyítják, hogy a képére alkotott 
teremtménynek szükségszerűleg beszélnie kellett, hogy a Teremtő
höz e tekintetben is hasonló legyen. Az alapelvek ezek: Minden, 
ami él, bizonyos neki előírt szabályok szerint cselekszik és működik 
is; mert élni és nem cselekedni körülbelül ugyanannyi, mint lenni 
és mégsem lenni. Viszont: Minden, ami mástól származik, létre
hozó okának természetéről tesz tanúságot. Minthogy tehát a vég
telen jóságú hatalmas Isten minden életnek öröktől fogva szülője 
és kútfeje, ki kételkednék azon, hogy mindig és állandóan saját 
természete szerint cselekszik, ami maga az igazság, és amely neki 
törvény gyanánt szolgál? Ez az isteni működés pedig maga az 
örök igazság, és az egész teremtett természetnek legszentebb tör
vénye. Minthogy azonban a hitből tudjuk, hogy ez a látható 
világ nem volt öröktől fogva, Istenben pedig a változandóságnak 
még csak árnyéka sincsen; következik, hogy működése egyrészt 
belső, amit a szentírás az ő örök bölcsességének nevez (Péld. 3, 
19.); másrészt külső, melynélfogva azt, amit elhatározott, minden
ható igéjével önnönmagán kívül is létezni készteti, amit teremtés
nek nevezünk. Meri teremteni annyit tesz, mint az eszményi lényt 
megvalósítani; és megparancsolni, hogy az, ami előbb a Terem- 
tövei egy volt, külön létező legyen, de a teremtéskor számára ki
szabott törvénynek alávetve, mint ahogy a teremtés történetének 
(Genesis) első fejezetéből bőven kiviláglik.

Végre az örök Ige, létrehozván a teremtmények egész seregét, 
melyek mindegyike általában a neki megfelelő tökéletességgel volt 
felruházva, valamely teremtményben, mint élő képmásban önmagát 
akarta visszaíükröztetni, vagy hogy úgy mondjam, ábrázolni; és
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teremtette Ádámot, vagyis az embert önmaga képére, és alájaren- 
delte a szárazföldet és tengert és azok minden lakóit. Hogy pedig 
ezen uralmat helyesen gyakorolni tudja, Ádámnak is hathatós pa- 
rancsoló-tehetséggel kellett birnia, melynek ereje valami kiáramló 
szóban áll; azért Isten számtalan egyéb adományon kívül beszéddel 
is felruházta, hogy minél inkább megközelítse az említett isteni 
képmást. Mert uralkodni természetszerűleg csak afölött lehet, ami
vel a parancsoló bensőleg és éltetőleg egyesül, és azt áthatja; az 
anyagi természetben azonban más áthatolás nincs, mint amit az 
éltető-erő véghezvisz. Azért Isten azon tehetséget adta az ember
nek, hogy az alájavetett teremtményekbe élőszóval árassza életének 
hathatós sugarait; mert mint ahogy a Mindenható, mikor szól, 
teremt (szólott az Úr, és meglett), vagyis a teremtendő dolgoknak 
eszméjét kimondva azokat teremtményekké teszi; úgy az embernek 
is tehetséget adott, hogy azokat Teremtőjükben ne csak szemlélni 
és az ő tiszteletére az anyagi világnak megfelelő szóval kifejezni 
és így a Teremtőt dicsőíteni tudja, hanem szavával teremtésének 
törvényeihez képest mindent véghez is vihessen.

Csakhogy a beszédnek ezen isteni módja, minthogy a Terem
tővel benső egyességet kíván, mely az ember bűnbeesésekor meg
szakadt, sok egyéb adománnyal együtt majdnem egészen elveszett; 
és már annyi századév óta alig egy-két embernek adatott, hogy 
ily módon beszélhessen, és pedig csupán a legszentebb férfiak
nak, kik Istennel buzgó imádságban egyesülvén, magukat a dol
gok lényegét eleven erővel megszólítva csudákat műveltek, és evvel 
a többi embert a természet fölötti hatalom elveszte miatt mintegy 
korholták.

Krisztus is mondta, ez a második Adám, visszaszerzője mind
annak, amit az első elveszített, hogy a hívőnek, vagyis annak, aki 
a hitben Istennel egyesül, semmi sem lehetetlen; és ezen kijelen
tését a szólásról vett példákkal világosítja meg. (Máté 17, 19., 21, 
21., Márk 11, 23., Luk. 17, 6.). Mi egyéb minden csudája, amiket 
müveit, mint a természet fölött való hatalmának ugyanannyi bizo
nyítéka? Valahányszor ezt gyakorolni akarta, ama belső isteni Igé
től származó parancsoló-szavával véghezvihette, amit csak akart. 
Már pedig minden parancsolat valami szót tételez föl, mely vagy 
csupán belső és szellemi, vagy külső és amannak mintegy anyagi 
burkolata, amely azonban szellemétől megfosztva holt, és semmit 
nem művelhet. Ugyan mi egyebet jelent JÉZUS nevében ördögö
ket űzni, betegeket gyógyítani, halottakat föltámasztani, mint az ő 
leikétől — ami az örök Ige — elevenített szavak kimondásával
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mindezeket véghezvinni (Apóst. cs. 3, 6.)? Nem is nyomatéh nél
kül mondja a szentírás, hogy mindez inkább JÉZUS nevében tör
ténik, mint más módon; mert a név olyasvalami, ami különösen 
a kiejtés által érvényesül.

De ez a cselekvő (Spijumxóc) beszédmód, mint már mondtam, 
nemcsak nagyon ritka, hanem kegyetlen gúnyolói is vannak, kik, 
ami bennük hiányzik, az egész emberi természettől makacsul 
megtagadják, melynek bíráivá magukat feltolják; hasonló ostoba- 
sággal, mintha a született vakok és süketek tagadnák azt, hogy a 
többi ember Iát és hall, pedig amazok előtt a fény és szín, 
emezek előtt pedig a hang és beszéd nem kevésbbé titok, mint 
ezen nagyképűsködők (y.'J5T7ipsoy.á̂ oi) előtt, kik a megromlott ter
mészet szerint élnek, az embernek úgy eredeti, mint újjászülött 
állapota. Azért ezeket, bár jelen értekezés keretébe nem tartoznak, 
kissé bővebben fejtegettem, hogy legalább azt bemutassam, honnan 
keletkezett a beszéd eredetileg, és milyen lesz egykor a megújho
dás állapotában, mikor már nem az értelem zavaros tükrében, 
hanem isteni világosságban látunk, és Istentől kioktatva ismét 
egyetlen nyelvet használunk, és egymást tolmács nélkül megértjük.

Áttérek tehát arra a beszédre, amilyen a bűnbeesés után 
mostanáig maradt, amely bármilyen legyen is, az emberben Isten 
képének ismertetőjele, és egyszersmind a bukásnak leggyászosabb 
bizonyítéka; mivel nemcsak nagyon erőtlen, hanem igen tökéletlen 
is. Mert már nem a dolgok bizonyos belső megismerése alapján 
beszélünk, hanem ahogy szüléinktől és másoktól megtanultuk, 
amely művészet nélkül, mint később megmutatom, teljesen némák 
maradnánk. A beszédnek ezen művészete, mint a figyelmes vizs
gáló könnyen belátja, igen sok szónak szabályszerű csoportosítá
sából áll; a szavak pedig különböző hangoknak és leheletnek, 
miket másképp betűknek nevezünk, alkalmas és egymásután követ
kező kiejtéséből keletkeznek; miért is így határozom azt meg :

A beszéd, vagy ha jobban tetszik, beszélés az embernek azon 
működése, melynélfogva úgy a hangos, mint a hangtalan leheletet 
bizonyos szervekkel, amelyeket hosszú és gyakori használat által 
mozgatni megtanult, úgy tudja hajlítani és tagolni, hogy a szavak, 
melyeket előbb a hallás fog föl, és az említett szervek adnak 
vissza, másokban ugyanazon képzeteket keltik, mint előbb önma
gában.

Ha valaki a beszédnek rövidebb meghatározását kívánja, azt 
mondom, hogy a beszéd azon képzeteknek, melyeket a tagolt sza-
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vak bennünk keltettek, kidolgozása vagy visszaadása a beszélő
szervek által.

Minthogy azonban ily fontos dologban a puszta meghatáro
zás nem elegendő, annak minden egyes részét kifejtem az olvasó 
előtt ugyanazon sorrendben, melyet a meghatározásban használtam.

Senki se csudálkozzék azon, hogy a beszédet itt egyszerűen 
emberi működésnek neveztem, holott pedig a szentírásból tudjuk, 
hogy az angyalok is sokszor beszéltek az emberekkel, és hogy 
szóval dicsőítik a Teremtőt (Luk. 2, 13., Jel. 5, 11 — 12.); és min
dennap halljuk, hogy a papagájok, szarkák, hollók és más efajta 
madaiak is beszélnek az emberi művészet folytán. De azonkívül 
hogy itt az emberi, nem pedig az angyali beszédről van szándé
kom tárgyalni, ez utóbbi nem mesterséges, mint a mienk, hanem 
tétmészetesnek kell mondanunk; a nevezett állatok pedig csupán 
kevés számú, előttük értelmetlen szót utánoznak, egymással beszél
getni azonban egyáltalában nem tudnak. Azért az ilyen beszéd a 
dolog méltóságával szerintem meg nem egyezik; mert aki nem 
érti azt, amit beszél, arról alig mondhatjuk azt, hogy beszél.

A beszélőszerveket a járatlanok általában szájnak vagy nyelv
nek nevezik, de mind a kettő helytelen; mert bármilyen értelem
ben vegyük a szájat, akár azon nyílást értjük alatta, mely az 
ajkak és fogak között van, akár azon üreget, mely a fogak mögött 
van, csupán részben eszköze a beszédnek. A nyelv, bár az összes 
beszélőszervek közt a legfontosabb, annyira nem egyetlen, hogy 
ha az a legjobb állapotban van is, a beszéd nagyon fogyatékos, 
sőt majdnem semmi, ha a gége, szájpadlás, ajkak és egyéb beszé- 
lószervek rosszul alakultak; ellenben ha azt kivágják is, vagy 
másképp egészen hasznavehetetlen, igen sok betűt helyesen ejthe
tünk, mint az a, o,u magánhangzót, m félhangzót, b, p , f , v , h  mással
hangzót; amit, mikor majd az egyes betűket tárgyalom, bővebben 
fejtek ki.

Minthogy pedig a beszélésre szolgáló szerveknek pontos 
ismerete fölötte szükséges, azokat itt egyenként elősorolom. De 
nem fogom hajhászni, mint az anatómusok szokták, az összes 
aprólékosságokat a könyv gyarapítására, amit hiú kérkedésnek tartok, 
minthogy a kitűzött célhoz egyáltalában nem tartoznak; hanem 
leírom szerkezetüket, amennyiben a szó és beszéd létrehozására 
szükséges, és amilyennek közönségesen látszik.

Rögtön az első tekintetre nyilvánvaló, hogy a beszéléshez 
legjobban szükséges a hangos lehelet, vagyis a hang és a hang
talan, vagyis az egyszerű hehezet. De hogy nem elegendő, bizo*
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nyitják a született süketek és más némák [gkcCkuj, kik többnyire 
kellő hangkészlettel bírnak, és helyesen lélekzenek. Minthogy tehát 
a hang és a beszéd nem mindig és mindenütt járnak együtt, fel
osztom a beszélőszerveket olyanokra, melyek a hang és lehelet 
képzésére, és olyanokra, melyek ugyanazoknak tagolására és külön
féle alakítására szolgálnak.

A hangnak és leheletnek szervei közösek; és pedig vagy távo
labb iák, vagy közelebbiek. Távolabbiak mindazon szervek, melyek a 
lélekzésre szolgálnak, különösen annak azon részére, melyet kilehe- 
Iésnek nevezünk ; mint a tüdő a gégecsővel és a hörgőkkel, a bordák 
a közöttük fekvő izmokkal, a rekeszizom és majdnem valamennyi 
hasizom, melyek mindnyájan azon együttes működést végzik, hogy 
a levegőt, mint ahogy a fájtatoknál látjuk, vagy a légcsőn keresztül 
a tüdőnek hólyagocskákból álló szövetébe nyomják, vagy pedig 
ugyanazon úton kitaszítsák, néha hangosan, néha nem; amazt 
hangnak nevezzük, emezt a Ieheléstől egyszerűen hehezetnek vagy 
leheletnek hívom. Ezek figyelmes megfontolásából kiviláglik, hogy 
ezen kétféle lélekzés szervei egyszersmind a beszédnek is távolabbi, 
és pedig föltétlenül szükséges oka, mint a latin mondja: sine qua 
non; mert bár nem mindig ad hangot a kilehelt levegő, a hang 
és beszéd azonban oly szoros összefüggésben vannak a lélekzéssel, 
hogy nélküle sohasem találhatjuk.

Az egyszerű hangtalan leheletről az eddig mondottakhoz 
semmit sem teszek; mert ennek semmi különös tulajdonsága nincs, 
egyszerű levegő, amilyet kilehelés közben szájunkon és orrunkon 
közönségesen kibocsátunk. Azért az után kell néznünk, hogy kile
helés közben mi teszi azt hangossá, vagy ami ugyanaz, micsoda 
a hangnak közvetlen szerve?

Mostanáig senki sem kételkedett, hogy ez a gégefő vagyis a 
légcsőnek felső vége (ádámcsutka), mely számos egymással össze
függő porcogóból áll; és általában azt hiszik, hogy a hang úgy 
keletkezik, ha a levegőt a rendesnél szorosabb gégerésen (hang
rés) leheljük ki; a sípokról és egyéb fúvóhangszerekről véve pél
dát, melyeknél úgy látszik, hogy a levegőt egyedül azon csator
nának szűk volta teszi hangossá, melyen keresztülhalad. De hogy 
a dolog másképpen áll, sok és nem megvetendő ok bizonyítja.

1. Ama hangszerekben a levegőt nem annyira a síp 
szűk volta, hanem az teszi hangossá, hogy szakadozott; 
továbbá hogy rezgő és igen gyorsan hullámzó mozgást 
kénytelen végezni.

M agyar G yógypedagógia. 16
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2. Tapasztalásból tudom, és ugyanazt bárki önmagán 
megkísérelheti, hogy akármilyen szűkre szorított gégéből a 
legnagyobb erővel kihatoló levegő is csak akkor lesz han
gos, ha ezt kifejezetten akarjuk; míg más módon kilehelve 
kevés fáradsággal és sokkal tágabb gégerésen keresztül is 
hangot kap; ami pedig az általános vélemény szerint nem 
történhetnék.

3. A hurut sokszor egészen megfoszt bennünket bizo
nyos időre a hang használatától, bár a gégerést tetszés sze
rint szűkíthetjük.

4. Hangot a holtak gégéjében semmi módon létrehozni 
nem lehet; bár láttam, hogy egy ügyes anatómus hangot 
csalt elő valami szemfényvesztés által.

5. Nagyon szeretném tudni, a gégerésnek mekkora nyí
lása szükséges a hangképzésre? Mert hosszas megfigyelés
ből tapasztaltam, hogy mikor ügy beszélünk, mint közönsé
gesen szoktunk, olyan hangot ejtünk ki, mely negyedik (quart) 
vagy legföljebb ötödik (quint) a legmélyebbtől számítva, melyet 
énekelve kiadni képesek vagyunk. Ez azonban a gégerés 
ugyanazon nyílása mellett jön létre, mint amilyennel közönsé
gesen lélekzeni szoktunk.

Ezen és hasonló okoktól indíttatva a hang keletkezését más
honnan származtatni kísérlem meg. Nem tagadom ugyan, hogy a 
gége a hangnak legközvetlenebb szerve, a mód azonban, amely 
szerint azt a levegőből képezzük, úgy veszem észre, hogy sokban 
különbözik amaz előbbitől; hogy pedig ezt tökéletesen megért
hessük, röviden leírom a gége mechanikai szerkezetét. Áll öt eléggé 
szilárd, síma, rendkívül rugalmas porcogóból, melyek közt közé
pen rés marad a levegő és hang keresztülhatolására. Ezeket nem 
csupán összekapcsoló kötelékek fűzik és csatolják egymáshoz 
csudálatra méltó művészettel, hanem a gégének saját néhány apró 
izompárja is; melyek a bolygóideggel és a bordaközi idegpárral, 
valamint a hallóideg kemény nyúlványával való érintkezés folytán 
szoros összeköttetésben és eleven közlekedésben állnak a fülekkel, 
szemekkel, az arcnak majdnem valamennyi részével, a szívvel, 
rekeszizommal, mellkassal stb. Kiindulásuk helyéből és összekap
csolódásuk módjából kitűnik az is, hogy csupán egyesült erővel 
működnek, és így egymást ellensúlyozván, a gégerést ugyanazon 
helyzetben tartják; pedig azt, nem tagadom, megváltoztatnák, ha 
hol ez, hol amaz a pár külön is működhetnék. De azt senki sem
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merné állítani, hogy a rés tágítására vagy ugyanannak szűkítésére 
szolgáló ezen izompárok valamelyikét a beszédműködésen kívül is 
mozgatni képes; már pedig ennek, minthogy azok működése tel
jesen önkényes, szükségszerűleg történnie kellene.

(Folyt, köv.)

Németország gyógypedagógiai intézetei a brüsszeli 
világkiállitáson.

Irta: Cx.

Eddigelé csak mások szavaiból, leírásaiból tudtam és hittem, 
hogy a Németbirodalom a legfejlettebb kultúra hazája s hogy az 
iskoláknak s a gyógypedagógiai intézeteknek is legtökéletesebb 
mintáit ott találjuk meg. Az elmúlt szünidőben azonban közvet
lenül is alkalmam volt egyik kartársam kíséretében erről meg
győződni. Egyrészt tanulmányutunk alatt, az egyes németországi 
városok intézményeiről szerzett igen kedvező tapasztalatok, más
részt pedig ez országnak az idei brüsszeli világkiállításon való 
szereplése egyaránt megerősítette bennünk a német nemzet nagy
ságába, kiváló kulturképességébe s számtalan jó tulajdonságá
ba vetett hitünket. Tanulmányúinkról s tanulságairól talán más 
alkalommal lesz módomban a nyilvánosság előtt beszámolni; 
most pedig a brüsszeli világkiállításnak bennünket érdeklő rész
leteit kísérlem meg kartársaimmal megismertetni.

A világkiállítás német csoportjáról általánosságban csaknem 
mindenki elismerőleg nyilatkozott eddigelé. És méltán is. A nagy 
tűzvész után érkezvén Brüsszelbe, nem állott ugyan már módom
ban ezt a részt a hatalmas angol, francia és belga nemzetek 
kiállításaival összehasonlítanom, de azért mégis azt hiszem, hogy 
szebbet, jobbat, nagyobbat ezek sem mutattak be szerencsétlenül 
járt pavilonjaikban, mint a németek. A kultúra az iskolaügy 
tekintetében pedig minden bizonnyal Németország mögött ma
radtak.

Hatalmas, 25 helyiségre osztott csarnokban mutatták be 
a németek iskolaügyüket a világnak. Az egyetemi oktatástól a 
kisdedóvásig minden fokozat kellő méltatásban részesült itt. A 
pedagógiának bármely ágával foglalkozó szakember találhat magára.
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szakmájára nézve hasznos és érdekes látni valót ebben a csar
nokban. Megtaláltuk mi is, ami bennünket első sorban érdekel. 
A 17. számú helyiségben szemlélhettük az anormális gyermekek 
iskoláinak kiállítását. A gyengetehetségü gyermekek kisegítő- 
iskolái, az ideges és gyengébb szervezetű gyermekek erdei 
iskolája, a vakok és a siketnémák oktatása szerepelnek e helyi
ségben együttesen. Szinte jól esett látnom ezt a csoportosítást, 
mert általa ismételten mintegy igazolva láttam a mi „gyógypeda
gógiánk“ szervezetét. Íme, a németek is, — habár nem a mi 
értelmezésünk szerint, — de azért érzik, tudják és demonstrálják 
a különböző fogyatékos gyermekek oktatásügyének egymáshoz 
való tartozandóságát, rokonságát.

Nézzük már most a kiállítás csoportjait egyenként.
Az első ,s egyúttal a legnagyobb helyet foglalja el a kisegitő- 

iskolai ügy. Ezt a németországi kisegítő-iskoláknak 1898-ban ala
pított s ma már 1400 tagot számláló szövetsége szervezte. A 
kiállítási tárgyak nagy része a hannoveri iskolamuzeumból került 
ki. Mint külön kiállító szerepel a leipzigi kisegítő-iskola. Az egész 
csoport mintegy 10—12 m2 asztalterületet foglal el. Találunk a 
kiállítás tárgyai között fényképeket, grafikonokat, a növendékek 
által készített dolgokat, tanszereket stb.

Egy üvegszekrényben a kisegítő-iskolái gyermekek meg
vizsgálásához szükséges eszközök vannak összegyűjtve.

A fényképek különböző iskolák külsejét , belső berendezé
sét, növendékeket a különféle foglalkozások alkalmával, majd 
pedig jellegzetes tipusu kisegítő iskolai tanulókat tüntetnek fel.

A grafikonok közül figyelmet érdemel a németországi kise
gítő-iskolák fejlődését feltüntető. Ebből tudjuk meg, hogy jelenleg 
229 városban, 1000 osztályban mintegy 24000 gyengetehetségü 
gyermeket részesítenek gyógypedagógiai oktatásban.

Igen érdekesek Bolthagen dr. orvos és Küster pedagógus 
táblázatai is, amelyeket a hannoveri kisegítő-iskolák növendékeinek 
terheltségi viszonyaira vonatkozólag gyűjtöttek. 366 gyermek adatait 
összesítették munkájukban s azt találták pld., hogy közülök baját 
84'4% örökölte s csak 15'6% nem hozta magával a világra a 
gyengetehetséget.

A növendékek készítményei között van nehány Írásbeli dol
gozat és rajz is, de legszembetűnőbbek a kézügyesség tárgyai 
megfelelő fokozat szerint összeállítva.

A gyengetehetségű gyermekek számára szerkesztett külön
leges tanszerek jegyzékbe vannak foglalva.
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A kisegítő-iskolákra vonatkozó törvények, rendeletek és 
szabályok gyűjteményét több iskola és továbbképző tantervét, 
valamint a használatban lévő nyomtatványok, ívek több formáját 
is megtalálhatjuk.

Az egész kiállítás ügyesen van összeállítva, úgy, hogy a 
szemlélő a német kisegítő-iskolák ügyéről elég hü képet alkothat 
magának.

Mint különleges és újabb keletű intézményt bemutatták a 
17. helyiségben a charlottenburgi erdei iskolát. Ez az iskola az 
1904. év óta áll fenn és az a célja, hogy a vérszegény, ideges, 
skrophulotikus, szív- és tüdőbeteg iskolásgyermekeknek, akikre 
nézve a 4—5 órai zsúfolt iskolában való tanulás megerőltető és 
veszélyes, felüdülést s e mellett nevelést és tanítást nyújtson.

A vakok ügyét a danzigi Wilhelm-Augusta intézet képviseli 
a kiállításon. Láthatunk itt olyan tárgyakat, amelyek a vak növen
dékek foglalkoztatását célozzák, földrajztanítási, nemkülönben Írási 
és olvasási különleges taneszközöket, továbbá nehány fénykép 
felvételt.

A siketnémák intézetei közül is — bizonyára hely szűke 
miatt — csak egy vett részt a kiállításon, a tilsiti. Ez az intézet 
externatusi alapon van szervezve s jelenleg 152 növendék okta
tásáról gondoskodik 17 osztályban, 21 tanerő által. Az évfolyamok 
száma 8. Kiállítás tárgyait képezik itt agyagmunkák, papírmunkák, 
famunkák, női kézimunkák, rajzok és fényképek.

A gyengeelméjüek intézetei közül egy sem vett részt s ez 
mindenesetre hiányzik a kiállítás teljességéhez.

Az egész közoktatásügyi kiállításról különben egy 300 oldalra 
terjedő tájékoztatót adtak ki, amely nemcsak a kiállítási tárgyak 
felsorolását tartalmazza, hanem a különböző oktatási ágakról 
rövid, összefoglaló leírásokat is nyújt. Így igen kimerítő ismerte
tését olvashatjuk e könyvben a kisegítő iskolai ügynek, az erdei 
iskolának, a vakok és a siketnémák ügyének is.

Több órai időzés után, fáradt szemmel, de bensőnkben 
bizonyos kellemes érzéssel távoztunk a németek gyönyörű kiállí
tásából.
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Klis Lajos jubileuma.
Irta: Zádor Endre.

Klis Lajos, a budapesti állami siketnéma-intézet igazgatója, 
f. évi junius 28-án ünnepelte meg szolgálatának 25 éves jubileu
mát. Az ünnepély lélekemelő és méltó volt az ünnepelthez. Az 
ünneplésben részt vett a magyar siketnéma-intézetek egész tanár
sága és méltán, mert Klis Lajos rászolgált arra a meleg ünnep
lésre, amelyből neki e napon oly bőven kijutott.

Alig van valaki közöttünk, akit Klishez vagy a hála, vagy a 
barátság és szeretet érzete nem fűzné. A fiatalabb generációnak, 
a tanárság zömének a tanára volt a gyógypedagógiai képzőn. E 
generáció jórészt tőle tanult siketnémákat tanítani, az ő lelkesedésé
ből merített lelkesedést nehéz pályánkhoz, az ő munkakedvétől 
kapott kedvet fáradságos munkánkhoz.

A többiek, az idősebbek jó része is hálával tartozik neki, 
ki mint jó barát látta el őket tanácsával és támogatta őket munká
jukban, sőt néha az élet küzdelmében is.

Klis Lajos dísze a magyar siketnéma-intézeti tanárságnak, 
akire kartársi büszkeséggel tekintenek.

Nincs siketnéma-intézeti tanár hazánkban, aki nálánál jobban 
tudna lelkesedni és lelkesíteni.

Nincs senki pályánkon, aki nálánál többet dolgozott volna 
a siketnémákért, mert ő valóban két ember helyett dolgozott. És 
micsoda munkaszeretettel dolgozott.

Bámulatos az ő munkabírása. A munka az ő eleme. Csak 
akkor érzi magát jól, ha sokat dolgozott; csak akkor boldog, ha 
munkájának eredményét, gyümölcsét élvezheti és ügyünk e lh a la 
dását láthatja.

Munkaszeretete tette neki könnyűvé pályánk terhét. Lelkese
dése, buzgalma tartotta meg munkabírását. E kiváló tulajdonsá
gainak köszönheti azt is, hogy 25 évi nehéz munka után még 
testi és lelki erejének teljes frisseségével küzd a harcvonal élén 
ügyünkért, a siketnémák javáért.

Szerencsés volt az az intézet, amelynél működött és szeren
csések voltak azok az igazgatók is, akiknek segédkezett. Minde
nütt jobb keze volt főnökének.

O ott volt a temesvári siketnéma-intézet bölcsőjénél, 10 
évig működött ott s ezen idő alatt igen, nagy szolgálatot tett az 
intézetnek. Kiváló, eredményes munkájával jóbarátokat, pártfogó
kat segített szerezni az intézetnek, lelkes működésével jó példát



Klís Lajos jubileuma. 239

mutatott fiatalabb társainak, kik az ő hatása alatt kitűnő szakem
berekké lettek.

Roboz József, az emberbaráti intézeteknek akkor volt országos 
szakfelügyelője, hamar felismerte benne a kiváló tehetséggel meg 
áldott szakembert és a gyógypedagógiai intézetek tanerőinek 
1897-ben történt államosítása után azonnal magához vette, illetve 
a váci intézethez helyeztette őt át.

Klis, ki minden főnökét hiven szolgálta, Roboznak is mind
végig legfőbb támasza és hü munkatársa volt.

Borbély Sándor, az új igazgató is Klishez fordult bizalmával, 
ki cserébe egész munkaerejét bocsátotta szolgálatába.

Abban az időben vette kezdetét ügyünk gyorsabb tempóban 
való fejlődése. A be nem vált szakfelügyelői intézmény helyébe 
a gyógypedagógiai országos szaktanács állíttatott fel, amelynek 
Klis kezdettől fogva tagja.

A szaktanácsnak legelső sürgős dolga volt a siketnéma-inté- 
zeteknek tantervet készíteni. Ez igen nagy munka volt, amelyből 
Klis is kivette a maga részét. Mondhatni, hogy e munkában Klis 
volt Borbély Sándornak, az akkori szaktanácsi előadónak legfőbb 
munkatársa.

Alig, hogy e munka betejeztetett, a gyógypedagógiai inté
zetek tanárainak szolgálati és fegyelmi szabályzatán dolgozott, 
mint az e munka elkészítésére kinevezett bizottság egyik tagja.

Utána a váci siketnéma intézet 100 éves jubileuma követke
zett, amely ünnepély előkészítése óriási munkát adott neki, ki 
egyébb munkája mellett 6 fejezetet írt az ezen alkalomból szer
kesztett emlékkönyvbe.

Igen nagy munkásságot fejtett ki, mint a gyógypedagógiai 
¡ntézetek orsz. szaktanácsának éveken át volt jegyzője is.

Már mint váci tanár tanszéket nyert a gyógypedagógiai kép
zőn, amelyen nagy lelkesedéssel és nagy lelkesedést keltve tanítja 
a siketnémák lélek- és neveléstanát és a siketnéma-oktatás történe
tét meg irodalmát, mely két tárgyhoz később a siketnéma-oktatás 
módszertana is járult.

Azonkívül helyettes igazgatója volt a váci intézetnek s mint 
ilyen is, rendkívül sokat dolgozott.

Odaadó munkásságának elismeréséül hálás főnöke igazgató
tanárrá neveztette ki őt, mely alkalommal a váci intézetnél a tanul
mányi ügyek vezetésével bízatott meg.

7 évi váci működése után a budapesti állami siketnéma-inté-
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zet élére állította a minisztérium, ahol nagy szükség volt az ő 
szervező képességére és munkaerejére.

Ennek az intézetnek akkor, fennállásának 13-ik évében csak 
5 osztálya és 64 növendéke volt. Klis rövid idő alatt csodát mívelt. 
Az osztályok és a növendékek száma az ő lelkes tevékenysége 
mellett rohamosan emelkedett s a múlt tanévben, budapesti direk- 
torságának ó-ik évében már 13 osztálya és 157 növendéke volt 
az intézetnek, ami olyan páratlan eredmény, amelyre Klis méltán 
büszke lehet.

Ennyi munka közepette ráért arra is, hogy a siketnémák 
oktatásügyének szóval és írásban propagandát csináljon.

„Közérdekű tudnivalók a siketnémákról“ című munkáját a 
minisztérium ügyünk ismertetése céljából az ország minden nép
iskolájának, tanítóképzőjének, tanfelügyelőségének és középisko
lájának küldte meg.

Nyomtatásban megjelent munkái még:
„A siketnéma-oktatás vázlatos ismertetése.“
„Részletek a magyar siketnéma-oktatás történetéből.“
„Módszertani jegyzetek a siketnéma-oktatás köréből.“
„A siketnémák beszéde.“
Azonkívül a gyógypedagógiai képzőn előadott 3 tárgyának 

anyagát sokszorosítva bocsátotta közre.
Cikkeket írt a Magyar Siketnémaoktatás, a Siketnémák Köz

lönye, a Népmívelés, a Székely Tanügy, a Néptanoda és a Gyer
mek című folyóiratokba, a Magyar gyógypedagógia című szak
lapnak pedig társszerkesztője.

Őfelsége 1906. évi február 1-én a koronás arany érdemke
reszttel tüntette ki.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1898-ban 
és 1903-ban külföldi tanulmányútra küldte őt, 1900-ban, a tanterv 
elkészülte után, 1904-ban a váci intézet 100 éves jubileumának 
lezajlása után és most szolgálatának 25 éves jubileuma alkalmából 
elismerését fejezte ki neki.

Kartársai 1902-ben a „Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egye
sülete“ elnökévé választották. Amidőn pedig 6 év múlva az elnök
ségről lemondott, akkor az egyesület 1 évre rá, 1909 ben örökös 
tiszteletbeli elnökké választotta őt meg.

Hogy mennyire nélkülözhetetlen volt Klis az egyesület élén, 
az abból a páratlan esetből tűnik ki, hogy az egyesület a folyó 
évi közgyűlésében őt a tiszteletbeli elnököt, újból rendes elnök-
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nek választotta meg, ami ékes bizonysága Klis tehetségének és 
népszerűségének.

De nemcsak kartársai tisztelik és szeretik őt, hanem tisztele
tet és becsülést vívott ki magának a lakosság széles rétegében 
is mindenütt, ahol működött.

És ez nem csoda. Klis nemesen érző és gondolkozó jószivü 
férfi, aki ha hasznára nem lehet embertársainak, kárt senkinek 
sem okoz, s ha teheti, mindenkit segít és támogat, aki hozzá 
fordul.

Szive telve szeretettel, a gyűiöletszámára nem maradt benne hely.
Megérdemelte a meleg ünneplést.
Megérdemelte az isteni gondviselés ama ritka kegyét, hogy 

25 évi nehéz munka után is oly csodálatos fiatalos erővel, jó 
kedéllyel, annyi munkabírással dolgozhatik tovább ügyünk előbbre 
vitelén.

Szívből kívánjuk az ünnepednek, hogy Isten tartsa meg őt 
ebben a friss testi és szellemi erőben ügyünk javára igen soká!

* **
Az ünnepély, amelyen a gyógypedagógiai intézetek képvi

selői s számos vendég is részt vett, dr. Bihari Károly megnyitó 
beszédével vette kezdetét.

Azután a testület tagjaiból álló küldöttség ment a jubilánsért 
és feleségéért, kiket lelkes éljenzés és taps fogadott a díszterem
ben. Medgyesi János tanár a budapesti siketnéma-intézet tantestü
lete nevében üdvözölte a jubilánst s atadta a jubilánsnak a tes
tület ajándékát, Klisnek márványtömbbe foglalt, bronzból készült, 
művészi kivitelű, élethű reliefképét, amely alá a testület minden 
tagjának sajátkezű aláírása van bevésve. A sikerült munka Tarján 
Oszkár alkotása.

Ezután Berkes János szaktanácsi előadó felolvasta, majd 
átnyújtotta az ünnepednek a vallás- és közokt. m. kir. miniszter 
úr őnagyméltóságának elismerését tartalmazó iratot. — Utána a 
budapesti áll. gyógypedagógiai tan- és nevelő-intézet tantestüle
tének a szerencse kivánatait tolmácsolta.

Azután Zádor Endre temesvári igazgató, a temesvári siket
néma-intézet tantestületének üdvözlő okiratát nyújtotta át az ünne
pednek, mint a temesvári intézet 10 éven át volt tanárának.

Borbély Sándor úgy a váci, mint az összes magyar siket- 
néma-intézetek tanári testületet nevében fejezte ki szerencse 
kivánatait.

Herodek Károly igazgató a vakok budapesti orsz. kir. inté-



zete, Éltes Mátyás igazgató a budapesti áll. kisegítő-iskola, Tolnai
J. Béla tanár az izr. orsz. siketnéma-intézet, Adler Simon igazgató 
a lovag Wechselmann-féle vakok intézete, Németh László igaz
gató a „Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete“ nevében, 
Vasina István a gyógypedagógiai képző 1. éves hallgatója társai 
nevében üdvözölte a jubilánst.

Dénes Alice Vili. oszt. növendék az összes növendékek 
nevében fejezte ki igazgatójuknak szerencsekivánatait.

Az ünnepelt meghatva mondott köszönetét a sok üdvözlésért, 
a szerencsekivánatokért és emléktárgyakért.

Az ünnepély után 90 teritékü lakoma volt a Városligetben 
jevő Fővárosi Pavillonban, ahol egymást követte a sok komoly 
és víg felköszöntő.

A jubiláns több, mint 100 sürgönyt és üdvözlő levelet kapott. 
A miniszter úr üdvözlő irata így szól:

„Örömmel értesültem Önnek huszonöt évre terjedő 
szolgálata alatti buzgó működésével, paedagógiai tudásával, 
a gyermekek iránt tanúsított szeretetteljes bánásmódjával és 
kiváló tanításbeli eredményeivel szerzett érdemeiről. Indíttatva 
érzem magam arra, hogy az oktatásügy terén eltöltött szol
gálati idejének 25-ik évfordulója alkalmábót Önnek különös 
elismerésemet fejezzem ki azzal az óhajtással, hogy még 
soká legyen alkalma kiváló tehetségét és szaktudását a köz- 
mívelődés ügyének érdekében értékesíteni. Hazafiúi üdvöz
lettel: Budapest, 1910. június hó 13. Zichy.“

*

Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr a következő sür
gönnyel gratulált:

„Hazafias, eredményes és szeretettel áthatott munkás
ságban töltött 25 éves szolgálata jubileuma alkalmából — 
melyen sajnálatomra nem vehetek részt — fogadja benső 
szerencsekivánataimat és tolmácsolja összegyűlt kollegáinak 
szeretetteljes üdvözletemet. Náray-Szabó Sándor, államtitkár.“

*
A temesvári városi tanácstól a következő sürgöny érkezett: 

„Negyedszázados buzgó közszolgálata alkalmából 
üdvözli és eddigi áldásos tevékenységéhez még sok sikert 
kiván Temesvár város tanácsa. Telbisz.“

242 Zádor Endre': Klis Lajos jubileuma.
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Az ünnepély szép meghaló és méltó elismerése volt Klis 
25 évi mnnkásságának.

Klis büszke lehet erre az ünnepélyre, de büszke lehet rá a 
tantestülete is, amely azt oly lelkesen, oly ügyesen rendezte.

HAZAI HÍREK.
Kinevezések. A m. kir. vall. és közoktatásügyi minisztérium 

75881/1910. sz. rendeletével Emmer Istvánt a X. fiz. oszt. 3. 
fokozatába; —, Pákán Árpádot, Góts Ottót, Kun Ernőt, Takáts 
üyuiát, Dankó Istvánt, Gábor Lajost, Sz. Szabó Lászlót, Hochrein 
Lajost és Berinza Istvánt a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába nevezte ki. 
A 75.880/1910. sz. rendelettel Kovács Zoltán, a siketnémák kör- 
möcbányai intézetéhez állami tanítóvá neveztetett ki. A 84084/1910. 
sz. rendelettel Varga Béla debreceni ref. tanító, állami tanítóvá 
kineveztetett s az ottani kisegítő-iskola vezetésével megbizatott.

Áthelyezések. A m. kir. vall. és közokt. miniszter úr 
82165/1910. sz. rendeletével Tiffert Györgyöt a siketnémák aradi 
intézetétől a borosjenői intézethez, Joó Sándort a siketnémák váci 
intézetétől a szombathelyi ifjú vakok intézetéhez, Krupa Pált a 
siketnémák váci intézetétől a budapesti állami kisegítő-iskolához, 
Tasch Pétert a siketnémák temesvári intézetétől az ifjú vakok sze
gedi intézetéhez, Miskey Károlyt a siketnémák körmöcbányai és 
Eötvös Lászlót a siketnémák szegedi intézetétől a siketnémák egri 
intézetéhez, Schnitzl Gusztávot a siketnémák kecskeméti intézetétől 
a siketnémák szegedi intézetéhez, Greiner Lászlót a siketnémák 
szegedi intézetétől a siketnémák debreceni intézetéhez, Veress La
jost a siketnémák egri intézetétől a siketnémák körmöcbányai inté
zetéhez, Schaffer Mátyást a siketnémák körmöcbányai intézetétől a 
siketnémák váci intézetéhez áthelyezte.

Az alapvizsgát tett gyógypedagógiai hallgatók kineve
zése és beosztása. A junius hó 23-án tartott gyógypedagógiai 
alapvizsgálaton vizsgálatot tett hallgatókat a vallás és közoktatás- 
ügyi minisztérium a 75880/1910 számú rendeletével a következő
leg osztotta be az egyes intézetekhez. Kinevezést nyertek: Katona 
Géza, a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő-intézethez; Zsut- 
hy Béla és Klampfer Ferenc, a siketnémák temesvári intézetéhez; 
Milassin Gyula, a siketnémák szegedi intézetéhez; Vasina István, 
a siketnémak váci intézetéhez, Szírt (Stoklász) János, a vakok kolozs
vári intézetéhez. Egyelőre tiszteletdij mellett nyert alkalmazást: Szép 
József, a siketnémák váci, Mayer Dezső a siketnémák szegedi, Jó
nás A. Jenő és Fehérvári (Viczl) Sándor a siketnémák kecskeméti, 
Zengő Péter a siketnémák pozsonyi, Kunsch Ferenc és Szász 
(Szúrnák) József a siketnémák körmöcbányai, Maár János a siket
némák soproni s Ürmösi Jenő a siketnémák kolozsvári intézeténél. 
Kinevezteteti még Vollmann János s szolgálattételre a vakok buda
pesti intézetéhez rendeltetett.
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A gyógypedagógiai képző új hallgatói. A 72263/1910. 
számú rendelettel az 1910/11. tanévre 1. éves ösztöndíjas hallga
tókul felvétettek: Szépfalusi Ferenc, PongráczMihály, Kádas György, 
Gyovai D. József, Zsemberi József, Ungermann József, Schmitz 
Mátyás, Zsembai Ferenc, Supka Károly, Sólymos Sándor, Nagy 
Lajos és Fizáry Bódog.

Hitoktatói vizsgálatok. Az elmúlt tanév végén siketnémák 
hitoktatására képesítő vizsgálatot tettek: Lipcsey Gyula a debre
ceni intézet r. k. hitoktatója és Dér István áll. főgymn. tanár, a 
temesvári intézet ág. ev. hitoktatója.

Véglegesítések. A 75886. sz. rendelettel Horváth István, 
Simon József, Wayán Ferenc, Szabó Károly, Fiedler Lajos, Varga 
Béla, Joó Sándor, Lett József és Sturm József, a 82624/1910. sz. 
rendelettel pedig Sándor Szilveszter és Tamás István állásaikban 
véglegesíttettek.

Az ungvári siketnémák intézete igazgató-tanácsa folyó 
hó 21-én tartotta meg a tanácstagok élénk részvétele mellett félévi 
rendes közgyűlését. A gyűlésen Hidasi Sándor ügyv. alelnök elnö
költ. Érdemes bepillantást vetni a gyűlés lefolyására, mert hű tük
rét mutatta az, hogy az elnökség lelkes és őszinte támogatása, az 
igazgató takarékos gazdálkodása és az intézet helyes vezetése, 
valamint a közönség segítése mily hatalmas lendületet adott az 
intézet belső és külső fejlődésének.

Az intézet belső berendezése 5500 K értékben szaporodott. 
Egyes termeit úgyszólván mintaszerűen rendezték be. Természe
tesen az intézet szegénysége miatt és biztos jövedelme hiján egyes 
termek teljes berendezése még a jövő feladata.

Nagy lépéssel halad előre a községek segélyezésének ügye 
is. Eddi? az ungmegyei községek 91 K-val, beregiek' 251 K-val, 
ugocsaiak 228 K-val, máramarosiak 352 K-val, zempléni községek 
344 K-val segélyezik évente az intézetet. Ung vármegye alispánja 
külön rendeletben hívta fel a községek figyelmét a segélyezésre. 
Ezt Bánóczy Béla vm. főjegyző is lelkesen támogatja. A munkácsi 
menhelytől mintegy 8000 K-t kapott az intézet, ami dr. Nuszer 
Lajos főorvos őszinte támogatásának köszönhető. Ung vármegye 
ez évben újból 1000 K-val, a Bantlin-féle vegyígyár pedig 5 éven 
át, évi 100 K-val járul hozzá az intézet fenntartásához Az igazgató 
a nagyobb adományokat is felemlíti. Ilyeneket adtak: N. N. újból 
ez idén is 100 K-t/Pásztory Árpád 50 K, dr. Lessenyey Ferenc 
100 K, gróf Almássy Imre 50 K, Propper Samu 50 K. Az izr. 
népkonyha egész télen át 12 Pr. gyermek számára ingyen ebédet 
adott; az orth. izr. nőegyesület 6 gyermeket ruházott fel teljesen. 
A beregszászi r. kath. plébánia Szent-Antal perselye évi 120 K-val 
segélyezi ez évtől az intézetet.

Az intézet múlt évi fenntartása több mint 20.000 K-ba került, 
amelyet sikerült valahogy a közönség és az előbb említettek lelkes 
áldozatkészségéből összehozni, jóllehet még néhány nagyobb 
tétel kifizetetlen. A hiányok fedezésére a közoktatásügyi kormány
tól segélyt kér az igazgató-tanács.
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Elhatározta az igazgató-tanács, hogy az idén megnyíló 1. osz
tályba 15 új siketnéma gyermeket vesz fel. Folyamodó van. Így 
az intézetnek jövőre immár 7 osztálya lesz 70 növendékkel.

Scholtz Lajos, az intézet igazgatója, a jövő tanévi költség- 
vetést is előterjesztette. Kiadás lesz 23.000 K. Erre a remélhető 
bevételekből lesz 15.591 K fedezet. Fedezetlenül marad: 7409 K. 
Minden tőle telhetőt el fog követni, hogy valami uton-módon ezt 
is előteremtse. Hogy mily utón, azt megmondani most bajos! 
Újból kéri a tanács támogatását, és köszönetét fejezi ki, különösen 
az elnökségnek önzetlen jóakaratáért.

*

Az igazgató-tanács ülése után a gyámolító-egyesület tartotta 
gyűlését, amelyet Benkó József apátfőesperes alelnök vezetett. 
Schulman O. Adolf pénztáros jelentéséből kitűnik, hogy az egye
sületnek van összesen 364 tagja. Egyes tagok, mint özv. Nehre- 
beczky Györgyné, Lám Sándorné társadalmi utón jelentékenyen 
gyarapították az egyesület vagyonát. Novák Andor képkiállítást, a 
„Kacsa" szerkesztősége, a „Jóbarátok“ asztaltársasága előadást 
rendezett az egyesület javára Az Ungvári Kereskedelmi Csarnok 
az Eötvös-estély jövedelmének egy részét az egyesületnek adta. 
Az Uránia-szinház több Ízben ingyen jegyet adott a gyermekeknek. 
Sokan kisebb adományokkal, ruhával stb. segélyezték a szegény- 
sorsú siketnéma gyermekeket. Az egyesületnek készpénzvagyona 
ez idő szerint már 1600 K, amely az Ungmegyei Takarékpénztár
ban van elhelyezve.

A király adománya. Az uralkodó születésnapjának 80. év
fordulója alkalmából 12 ezer koronát adományozott a siketnémák 
debreceni intézetének. Az intézet ebből az összegből „1. Ferenc 
József“ névre szóló alapítványt létesít.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
„Home fór the Training in Speech legutóbbi értesítőjének 

ismertetése.
Ezen intézetet a Garret kisasszonyok létesítették Philadelphiá

ban 1902-ben. Célja az iskolaköteles kor előtti siketnémáknak ne
velő otthont nyújtani, őket a hangbeszédre és a hangbeszéd által 
a közhasznú ismeretekre megtanítani.

Először Mary S. Garret, az intézet vezetője ismerteti ez „Ott
hont“ a következőkben:

„Alapeszménkhez hiven állandóan együtt élünk növendéke
inkkel. Kizárólag csakis a hangbeszéd által és úgy érintkezünk kis 
siketnémáinkkal, ahogy az kifejezési vágyuknak leginkább megfelel.



246 Külföldi szemle.

Véleményünk szerint a siketnémáknak is ugyanoly módon, ugyan
azon korban kell a beszédet megtanulniok, mint az épérzéküek a 
fül-, addig a siketnémák a szem utján jutnak a beszéd felfogásá
hoz. E különbség kipótlására azonban különleges beszédtanítási 
eljárást, szakpedagógiai beavatkozást igényelnek a siketnémák. 
Növendékeink ilyen, a híres Bell által kiképzett szakemberek 
állandó felügyelete alatt állanak, akik lépésről-lépésre vezetik őket 
a hangbeszéd elsajátításában. Minthogy az épérzékü gyetmekek is 
folytatólagosan, minden megszakítás nélkül tanulnak beszélni kör
nyezetüktől, azért sem a nyári nagy vakációt, sem az évközi 
szüneteket nem tartjuk meg. Szakembereink évközi szabadságolá
sát egy állandó helyettes teszi lehetővé. Osztályokba sem csopor
tosítjuk beszélni tanuló kis siketnémáinkat. A haladottabbak a kez
dőkkel együtt vannak, s a napi játékaikkal és egyéb tevékenysé
geikkel kapcsolatosan, teljesen egyéni oktatás mellett tanulnak 
beszélni. Csak a midőn a kiejtésben és a beszédben megfelelő 
jártasságot tanúsítanak növendékeink, tanítjuk a rendszeresebb köz
hasznú ismeretekre is őket oly mértékben, hogy intézetünket 
elhagyva, az elemi iskolák IV. osztályaiba illeszthetők be növen
dékeink. Az elemi osztályokat is elvégzett volt növendékeink 
eddig leginkább az ipari pályákon érvényesülnek.

Említést tesz az intézet vezetője, népiskolai tanítók dicsérő 
nyilatkozatairól is, a volt Oarret-féle növendékek haladását illető
leg. Tudás tekintetében mindenkor felülmúlták a velük egy osz
tályba sorozott halló gyermekeket. Nagy örömmel jelzi azt is, hogy 
egyik-másik volt leány növendéke táncolni is kitünően megtanult. 
Habár ezek nagy hangú, szinte reklámszerü nyilatkozatok: ez inté
zet létjogosultságát, sőt áldásos működését nem lehet elvitatni. 
Tovább így folytatja:

Mindenkor éreztük azonban, hogy a siketnémaság ellen 
mégis kevés a mi segítségünk. Az intelligens társadalom tudatos 
együttműködésére volna szükség a siketséget előidéző okok meg
szüntetésére. Keller Helén erre nézve a következőket mondja: 
„Ha teljes tudatában lennénk felelősségünknek a még születetien 
generációt illetőleg s az ezen tudatunknak megfelelő óvintézkedé
seket szigorú következetességgel hajtanók végre: a fogyatékosok 
számára felállított jelenlegi intézeteink, melyek most büszkeségei 
a humanizmusnak, nemsokára csak emlékei lennének egykori tudat
lanságunknak és a szükségtelenül tűrt nyomorúságnak. Egy másik 
emberbarát az irgalmasság jóindulatú tévedéseinek mondja ez 
intézeteket.“

A slöjd oktatásnak következő ágait tanítják: papírslőjdöt, 
raffiaszövést és faslőjdöt. A gyakorlatilag felhasználható és érté
kesíthető tárgyaknak adnak előnyt a slőjdoktatásnál. Mint minden 
ténykedését a gyermeknek, úgy e foglalkoztatást is a beszédtaní
tás szolgálatába állítják.

A növendékek egészségi állapota három szakorvos ellenőr
zése alatt áll.

Hogy mennyire szükséget pótló intézmény ez „Otthon“.
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avval is nyilvánvalóvá teszik, hogy Kingstonban Miss Anna G. 
Reinhardt hasonló magánintézetet nyitott 1908. szeptember havában.

Gutzmann Albert a berlini városi siketnéma intézet igazga
tója, hosszú betegeskedés után, életének 73 ik évében, 1910. évi 
május 27-én fejezte be munkás életét.

1837. év december 19-én, Gross Gluschenben született. 
Tanulmányai befejezése után tanítói állást nyert Bütowban. Mint 
tanító érdeklődni kezdett a siketnémák ügye iránt, ezért 1865-ben 
Berlinbe ment, hogy az ottani intézetnél a siketnémák oktatását 
tanulmányozza. Visszatérve működése helyére, tanítói állása mellett 
siketnémák számára magánintézetet nyitott. Mint sikefnéma-oktató 
csakhamar nagy hírnévre tett szert úgy, hogy 1875-ben a berlini 
városi siketnéma intézet tanári állással kínálta meg. Ez intézetet 
1897-től kezdve, mint igazgató vezette. Érdemeinek elismeréséül 
az elmúlt tanévben a kir. iskolatanácsosi címmel tüntették ki.

Gutzmann Albert 50 évnél több ideig működött a pedagógia 
terén kiváló gyakorlati eredményekkel. Szaktudás tekintetében első
rangú helyet foglalt el a gyógypedagógusok között. Kiváló buz
galmat fejtett ki különösen a beszédhibák javítása terén. Ez irányú 
fáradhatatlan gyakorlati és irodalmi munkálkodása ismertté tette 
nevét a világ összes pedagógusai között. Benne a gyógypedagógiai 
oktatás hatalmas támaszát vesztette.

A hamburgi siketnémák iskolájának 1908. évi értesítője 
sok érdekes adatot közöl. Többek között statisztikai alapon kimu
tatja, hogy a siketnémák Németországban az utolsó évtizedben 
határozott csökkenést mutatnak. Ennek okát a higiénikus viszonyok 
javulásában, különösen a fertőző betegségek elleni, sikeres küzde
lemben keresi és találja meg. A siketnémaság ugyanis nagyon 
gyakran szerzett és csak ritkábban veleszületett baj; a szerzett siket
némaság okai pedig az esetek túlnyomó részénél a fertőző beteg
ségek, különösen a meningitis és scarlatina. Az intézet növendékei 
között nagyvárosi és vidéki gyermekek egyforma arányban voltak. 
Múlt évben az intézetnek 118 növendéke volt, kik közül 16 végezte 
el iskoláit és pedig 9 fiú és 7 lány A fiuk közül 3 szabó, 2 cipész, 
3 asztalos és 1 cigaretta készítő; a lányok közül 1 kalapkészítőnő, 
3 vasalónő és 3 szabónő lett.

VEGYES.
Külföldi tanulmányút. Fürj Pál és Karnay Árpád kartársa

ink a szünidő augusztus hónapját külföldi tanulmányúton töltötték. 
Jártak Wienben, Prágában, Dresdában, Leipzigben, Jenában, Ber
linben, Stettinben, Hamburgban, Majna-Frankfurtban és München
ben. Augusztus 22-től 25-ig résztvettek Bruxellesben, a 111. nem
zetközi családi nevelésügyi kongresszuson, illetve annak az anor-



mális gyermekekkel foglalkozó szakosztályában, s egyben megte
kintették a világkiállítást Is.

Csirák és rügyek, j. Arendt. „Blätter für Taubstummen
bildung.“ — Fordította: Michels Fülöp. — Vége.

XIV.
Gyengetehetségű, tehát a beszédben is ügyetlen siketnémák

nak a sexuális téren igen gyakran mutatkozó ballépései könnyen 
érthetők és így megbocsájthatók. Nem tudják vágyaikat korlátozni. 
Tettük következményeit nem ismerik, a tiltott vagy megengedett 
dolgok között nem tudnak különbséget tenni. Ennek nagy rész
ben oka az, hogy a nekik nehéz hangbeszéd által az erkölcsi tör
vényeket nem tudják megérteni. Az uralkodó szakvélemény pedig 
azt kívánja, hogy a jelet, magyarázó eszközül ne használjuk. Gyen
gébb tehetségű siketnémákkal szemben a jel által bizton célt 
érnénk. A jelnek oktató, magyarázó, figyelmeztető hatását, tanult 
siketnémák egyesületeiben is bármikor észlelhetjük.

XV.
Minden pedagógiai tévedés abban leli magyarázatát, hogy 

a módszeres elvek felállításánál deduktiv eljárást követtünk. Ked
vezőbb körülményekből kifolyó tapasztalatokat általánosítottuk. 
Induktív eljárást kellett volna követnünk. Sok időt töltöttünk kere
séssel és kísérletekkel. Az első helyes lépéseket már megtettük. 
A hosszú küzdelmekből leszűrt tapasztalatokat ültessük most már 
át a gyakorlatba, így utódainknak oly teret nyújtunk, amely nekik 
örömet, a siketnémára pedig áldást hoz.

A „Magyar Gyógypedagógia“ előfizetési díját beküldői
tek: Vollmann János Budapest 5, Vörös József Rsztmihály 10, 
Zádor Endre Temesvár 10, lovag Wechselmann-féle vakok intézete 
Budapest 10, Halénkovics Fáni Bpest 10, Paedagogiai könyvtár 
Bpest 10, Kirschenheuter Ferenc Bpest 5, Hirschler nővérek Bpest 
5. Vakok intézete Szeged 10, Stoff János N-szőllős 10, Szabó 
Géza Jolsva 5, Kanizsai Dezső Bpest 10, Áll. tanítónő képző int. 
Győr 7, Hagy Péter Kolozsvár 5, Eberstein Ferenc Temesvár 5, 
Stanczel János Temesvár 10, Schulmann Adolf Ungvár 5, Gyógy
pedagógiai psy. m. kir. laboratórium 10, Vakokat gyám. egylet 
Miskolc 5, Bartók Lajos Vác 10, Kolumbán Károly Kolozsvár 5, 
Vakulya József Csongrád 10, Román József Szatmár 10, Állami 
kisegítő-iskola Szatmár 20, Róth Aranka Bpest 10, Sándor Szil
veszter Ungvár 10 korona.

Budapest, 1910. szept. 9.
A Magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében

Éltes M átyás, pénztáros 
VIII., Mosonyi-utca 6.
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