
A garatmandula kivételéről.
(Adenoid műtét.)

Irta: Dr. Rejtő Sándor, fül-, orr- és torok orvos.

Volt alkalmam e lap hasábjain az adenoid vegetatiok káros 
hatásairól szólani; (1909. 2. sz.) kimutattam, milyen sok esetben 
okoz e baj nehezen gyógyuló és nagyothallásra vezető fülbajokat, 
statisztikával bizonyítottam a garatmandulák gyakori előfordulását, 
leírtam miképen okoz a nehéz lélegzés által figyelmetlenséget, sok
szor fejlődési visszamaradást is. Eldöntöttük, hogy az összes oko
zott bajokon egy csapással segíthetünk az ok megszüntetésével, a 
garatmandula kivételével.

Azt hiszem, hogy a pedagógust, a tanítót, aki sokszor maga 
fedezi föl tanítványának e hibáját, az is érdekli, hogy a garatman
dula kivétele tulajdonképen mit jelent. Mit jelent időben, mit fáj
dalomban, mennyi rizikóval jár e műtét! stb. Nagyon sokszor 
megesik, hogy a szülő, ki remegve hall ezen előtte még ismeret
len operátióról, bizalmasan a tanítóhoz fordul; és tapasztalatból 
mondhatom, hogy itt is, mint annyi más esetben, a pedagógus 
segítő kezére szorul az iskolaorvos, a hygienikus.

Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de hogy a műtét tech
nikáját megértsük, röviden ismételnem kell, hogy hol is van e 
„harmadik mandula.“

A garatüreg legfelső részén, hátul, hol az orr és a szájüreg 
egy közös üreget képeznek van a garatmandula, vagy orrmandula 
vagy még helyesebben adenoid vegetatio helye.

Igen fontos e hely, mert itt legkeskenyebb az orrüreg és ide 
nyílnak a fülek levegő csatornái az Eustach-kürtök. E mandula tehát 
egyrészt az orron át való lélegzést akadályozza, másrészt a fül, a 
dobüreg elől is elfogja a levegőt. Leírt fekvése miatt a garatman
dulát, megfelelő tükrök segítségével, úgy az orr, mint a száj felől 
is megláthatjuk. Legbiztosabban — különösen gyermeknél — úgy 
győződhetünk meg jelenlétéről, ha behajlított mutató ujjunkkal föl
nyúlunk a gyermek száján át az orrgaratba és megtapintjuk azt. 
A vizsgálat kellemetlen, de gyorsan, ügyesen végezve, semmi fáj
dalmat sem okoz. Még a nehezen vizsgálható, bizalmatlan, félénk 
gyengetehetségü gyermekeket is aránylag könnyen sikerül így újjal 
megvizsgálnom. A műtétet is a szájon át végezzük.

Egy megfelelő hajlással bíró, négyszögletes acélkeretbe erő-
17M agyar G yógypedagógia.
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sített kést, u. n. curettet vezetünk rá, s miután az egész mandulát 
a keretbe helyeztük, egy húzással levágjuk az egészet. Az egész 
műtét néhány másodpercig tart; sokkal több időt kíván azonban 
az előkészítés és az utókezelés.

Az előkészítést legegyszerűbben Angliában és Amerikában 
oldják meg: a levetkőztetett és lepedőbe csavart gyermeket elal
tatják és a nyugodtan alvó gyermeket megoperálják. Ne feledjük 
azonban, hogy ily módon a gyermek életét veszélynek tesszük ki! 
A garatmandula kivágása épen nem veszélyes, az elaltatás azon
ban mindég rejt egy kis veszélyt magában, azért én csakis kivé
teles esetekben fordulok az altatáshoz.

Okos, intelligens betegeim, gyermekek úgy, mint felnőttek, 
számos esetben állították, hogy a műtét maga nem fáj, csakis a 
félelem miatt ellenkeztek. Nagyobb gyermekeken és felnőtteken 
még a műtét után jelentkező fájdalmaknak is elejét vehetjük cocain 
ecsetelésekkel. A félelem az, amit a gyermeknél le kell győznünk. 
Hogy a műtétet sikerrel, gyorsan végrehajthassuk, ahhoz a beteg
nek teljesen nyugodt tartása szükséges. A gyermeknek fejét és 
kezét minden esetben tartatnunk kell, illetőleg le kell kötnünk. Ha 
az orvosnak sikerült a gyermek bizalmát megnyernie, rendesen 
könnyen megy e rögzítés.

Az ilyen módon előkészített gyermekek száján át egy pilla
nat alatt ki lehet hozni a garatmandulát. Megtörténik, hogy a 
garatmandula a nyelgyökre esik és a gyermek lenyeli. Ilyenkor 
persze a műtő nem mutathatja meg a szülőknek.

Az adenoid kivágása után a gyermek orrán és száján át kis 
vérzés indul meg, amely azonban pár perc alatt önként megszű
nik. Ekkor a torkot ismét megnézzük, az esetleg lógó kisebb 
részeket lecsípjük. A műtétnek vége és kezdődik a már nem vérző 
megoperált gyermek utókezelése. Két dologtól kell félnünk: 1. az 
utóvérzéstől, 2. a seb fertőzésétől. A nyugalom és a megfelelő 
ételrend nyújtásával mind a kettőt elkerülhetjük: a gyermeket ágyba 
kell fektetnünk és legalább egy napot kell nyugodtan feküdnie, 
egy napot pedig a szobában nyugodtan ülve töltenie. Ha szüksé
ges, kocsin vagy villanyoson haza lehet vinni a gyereket, bár a 
legideálisabb a műtétet oly helyen végeznünk — kórházban vagy 
szanatóriumban — hogy rögtön ágyba fekhessék. A magánlakáso
kon végzett műtétnek nem vagyok barátja: a műtő nem viheti 
magával minden műszerét, nem tudja mindég a helyszínén fertőt
leníteni műszereit és így tulajdonképen a műtét pontossága szen
vedhet. Ha nem végezzük kórházban vagy szanatóriumban a müté-
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tét, ahol minden percben állhat orvos a rendelkezésünkre, minden
esetre gondoskodjunk, hogy a műtővel valami úton állandó ösz- 
szeköttetésben legyünk. (Telefon). Előfordulhat ugyanis az első 
napon, különösen nyugtalan gyermekeknél, hogy játszanak, hajol
gatnak és így a már betömült erek ismét vérezni kezdenek. A 
rögtön hivott orvos rendesen gyorsan segíthet a bajon, csakis a 
„vérérzékenység-“ben, haeinofiliában szenvedő családok gyerme
keinél okozhat a vérzés komolyabb komplikációkat.

Hogy a fertőzésnek elejét vegyük, a műtét után néhány órá
val toroköblögetést kezdünk és néhány napon át minden étkezés 
után jól gurguláztatjuk a beteget.

Az étrendet pontosan be kell tartanunk. Első napon csakis 
hideg folyékony eledelt szabad a betegnek nyújtanunk, ide szá
mítva a lassan elszopogatott fagylaltot is, mely az első napokban 
esetleg fellépő nyelési fájdalmakat is nagyon jól csillapítja. A 
második napon is csak folyékony eledelt engedek, de ekkor a tej 
vagy kávé mellett langyos leves is szerepelhet, esetleg tojássárgá
jával. Harmadnapon a beteg szép időben már sétát tehet és pépes 
ételeket, dara tejben, főzelékek stb. is szerepelhetnek étrendjében; 
negyednapon pedig már mint egészségessel bánhatunk vele és ha 
a műtő megengedi iskolába is mehet.

Tehát körülbelül négy napot kell reá számítanunk; oly kevés 
idő a nagy előnyökkel szemben, hogy épen nem tanácsos e pár 
napi mulasztás miatt a karácsonyi, húsvéti vagy a nyári vakációra 
halasztani a műtétet. Céltalan halasztás a gyermek gyengeségére 
való hivatkozás is, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a nehezen 
légző gyenge adenoidos gyerekek bizony nagyritkán erősödnek 
meg műtét nélkül, de annál gyorsabban ez után.

Előfordul néha, hogy a sikeres garatmandula után sem szelei 
jól a gyermek orra. Ennek oka rendesen az, hogy a bedugulást 
nem egyedül a garatmandula okozta, hanem van a gyermek orrá
ban még valami ok. Hogy ennek eltávolítása szintén szükséges, 
azt felesleges hangsúlyoznom, de az is igaz, hogy nem mindent 
operálhatunk a gyermek orrában és lehetnek esetek, hogy egy 
ideig meg kell elégednünk a javult, de nem tökéletes orri léleg
zéssel is.

Végül még megjegyzem, hogy a torokmandulák kivétele, bár 
itechnikájuk egészen más, épen olyan előkészítést és utókezelést 
gényel, mint a garatmanduláé, azért ha szükséges, legjobb ezeket 
is vagy egy ülésben, vagy 1—2 nap múlva, szóval ugyanazon alka
lommal kivétetnünk.

l i *
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A wieni kongresszus.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

A vakok nevelőinek és oktatóinak ez év július végén Wien- 
ben tartott XIII. nemzetközi kongresszusa a legnagyobbszabású 
volt, melyet eddig tartottak. A nagy arányok legszembetűnőbben 
a külsőkben jutottak kifejezésre. A résztvevők nagy száma, a tér. 
jedelmes tárgysor, a tárgyalási időtartam, a gazdag tanszerkiállítás 
és a szorosan vett szakkörökön kívül eső, különösen pedig a csá
szárváros hivatalos köreinek élénk érdeklődése eleddig példátlan 
volt. De értékessé tették a kongresszust a beható és magas szín
vonalon álló tanácskozások eredményei is. Hozzájárultak ehhez 
még a vakok elsőrangú wieni intézetei, melyek a nevelés és okta
tás minden területén gyakorlatban igyekeztek bemutatni a tiflope- 
dagógia mai fejlettségi fokát; és kiegészítette végre a sikert a fő- 
és székváros tanácsának, különösen pedig főpolgármesterének nagy 
vendégszeretete, mellyel a városháza tanácskozó termeit a kongresz- 
szusnak megnyitotta, a résztvevők szórakozásáról gondoskodott és 
azzal a fényes esttel, melyet a városháza dísztermében rendezve 
a kongresszust méltóan berekesztette.

Minden kongresszust eddig egy-egy főkérdés jellemzett, mely 
fontosságánál, a rája fordított időnél és beható tárgyalásánál fogva, 
mintegy karakterisztikumává vált az egész kongresszusnak. Így pl. 
a boroszíói a gyámolííás, a hamburgi az ipari oktatás jegyében 
folyt le. A mostani gyűléseknek nem volt ily nagy, mindent átölelő 
kérdése. Két tárgy mégis magasan kiemelkedett itt is a többiek 
közül a tárgyalások során. Az egyik a továbbképző osztályok tan
tervének kérdése. Kilenc éve folynak e téren a kísérletezések, a 
viták s most már harmadszor szerepelt a kongresszusok napirend
jén. Az újabb generáció harca volt ez a régivel. A tanítványok 
állottak szemben a mesterekkel. S az előbbiek irányelvei lépésről- 
lépésre hódítottak teret, míg most elfogadták kilenc évvel ezelőtt 
benyújtott tervezetüket.

Következéseiben még fontosabb a másik kimagasló kérdés. 
A múlt század hatvanas évei óta a német intézetekben a déli népe
kéitől mereven elváló célt tűzött ki az oktatás feladatául. Félszázad 
óta Németországban csaknem kizáróan iparosokat képeznek a va
kokból és nem zenészeket, mint Francia- és Olaszországokban 
legnagyobbrészt. így a vakok intézeteinek két típusa származott: a 
zenére és az iparra oktatók típusa. A különböző irányok hatása ter
mészetesen az elméleti oktatásban is erősen érezhető. A déliek az
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irodalmi tárgyakat helyezik előtérbe, a németek a reáliáknak nyit
nak szélesebb teret. Mig azonban az olaszok és franciák az idők 
folyamán engedtek rideg egyoldalúságukból s lassankint helyet 
engedtek az iparnak is, addig Németországban évtizedek óta alig 
beszélt valaki rendszeres zeneoktatás1 ói. Szinte meglepetésszerűen 
hozta most ezt a kérdést felszínre Merle György, a hamburgi inté
zet neves igazgatója. Hosszabb kísérletekre és tapasztalatokra hivat
kozva előadja, hogy Hamburgban a zenészeknek általában több a 
jövedelmük, mint az iparosoknak. Az pedig kétségtelen, hogy a 
zene művelése inkább megfelel a vak egyéniségének, mint az ipar. 
Igen sok növendék testi alkatánál fogva alkalmatlan a kézműves
ségre, holott jó zenei tehetséggel rendelkezik. Vagy külön zene
osztályokat kell tehát létesíteni, vagy külön, zenére nevelő intézetet 
kell nyitni. A cél nem leket mindig a művészi, meg kell eléged
nünk szalonzenészekkel, énektanítókkal és kántorokkal.

íme ilyformán került újra szőnyegre a német területen a zene 
kérdése, mely előreláthatóan a jövőben állandóan napirenden ma
rad. Ellenvetés nem hangzott el ellene, csak a megoldási módok 
körül származtak nézeteltérések, hol ismét érezhető volt a régi és 
az új iskola, a konzervativek és a reformerek közötti ellentét.

A kongresszusnak több tárgyán, de különösen e kettőn végig 
húzódott az a szellem, mely most az egész német oktatásügyet 
áthatja s amelynek lényege az, hogy a nevelésnek nem szabad 
általánosítani, a nevelés igyekezzék alkalmazkodni az egyéniséghez, 
úgy, hogy az egyén értékes tulajdonságait fejlessze azoknak saját 
külön törvényei szerint. Az általánosító régi rendszer a vakok inté
zeteiben még kevésbbé állja meg helyét, mint az épérzéküek isko
láiban, mert ott a tanulók képességei, hajlamai és fiziológiai arra- 
valósága sokkal nagyobb különbségeket mutatnak, mint itt.

*

A tanácskozások részletezése.
A júl. 25-én tartott előértekezleten Mell Sándor a vakok wieni 

cs. és kir. intézete igazgatója, mint a helyi bizottság elnöke üdvö
zölte az egybegyűlteket. Majd megválasztották a kongresszus elnök
ségét. (Elnökök: Dr. Rieger udv. tanácsos, Mell Sándor kormány- 
tanácsos (Wien), Brandstaeter Ágost (Königsberg) és Ruppert 
József (München) igazgatók), megállapították a napirendet, végül 
Brandstaeter jelentést tett az állandó választmány működéséről.
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Július 26-án.
1. Délelőtt 10 órakor uyitotta meg dr. Rieger udv. tanácsos, 

elnök az első nagygyűlést. Magasszárnyalású beszédében utalt a 
negyedszázaddal ezelőtt Wienben tartott első kongresszusra, az 
azóta elért eredményekre, különösen az oktatás egyöntetűségére 
és ezáltal a vakok ügyének nagy föllendülésére, amiben nagy része 
volt a kongresszusok tanácskozásainak.

2. Az elnöki megnyitó után a helyi hatóságok, az egyes álla
mok (Ausztria, Poroszország, Bajorország, Svájc, Dánia, Oroszor
szág, Románia és Görögország) közoktatásügyi kormányainak és 
számos bel- és külföldi egyesület megbízottjai üdvözölték a kon
gresszust. (A magyar kormány nevében nem történt üdvözlés, ameny- 
nyiben megbízása erre senkinek sem voll.) Három szónok beszéde 
emelkedett ki különösen: Ausztria hercegprímásának képviselője 
„a vak szemének“ mondja a kongressust; a porosz kormány meg
bízottja bejelenti, hogy hazájában a vakok tankötelezettségének 
kimondása már csak rövid idő kérdése; az osztrák siketnémainté- 
zeti tanárok egyesületének képviselője pedig fölhívja a figyelmet 
a siketnémák és vakok oktatása közötti érintkezési pontokra. Az 
országok uralkodóinak üdvözlése után

3. Dr. Toldt (Salzburg) a csecsemők szemgenyesedéséről 
(blennorrhoea neonatorum) értekezett. Statisztikai adatokkal igazolja, 
hogy a blenn. neonat. csak VV-Vs részben marad egy szemen s 
Így többnyire teljes megvakulással jár. Salzburgban a bábáknak 
évente tartanak előadást a Credé-eljárásról s ha a szülők nem rea
gálnak a genyes szemre, a bábáknak haladéktalan kötelessége 
jelentést tenni a hatóságnál. Kötelességmulasztás esetén úgy a szü
lőt, mint a bábát szigorúan büntetik. Minden szülésnél kérdőivet 
töltenek ki a Credé eljárásra vonatkozóah. Ezen szigorú intézkedé
seknek köszönhető, hogy a blenn. neonat. megszüntetésében Ausz
tria összes tartományai között Salzburg vezet. Amerikában még 
szigorúbb a törvény. A szülés után hat órán belül jelentést kell 
tenni a csecsemő szemének állapotáról. A mulasztás büntetése 
200 dollártól egy félévi fogságig terjed. Franciaországban az anya
könyvi hivatalokban nyomtatványokat kapnak a leendő szülők a 
csecsemők szembetegségeire vonatkozóan. Kívánatos volna ezt az 
ügyet az egyes országokban egyöntetűen szervezni.

4. Dr. Klein (Wien) egyetemi tanár egy szemorvos alkalma
zását követeli minden intézetben. Minthogy ez és az ezzel kap
csolatban mondottak hazánkban már meg vannak valósítva, a rész
letektől eltekintünk.
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5. Schaidler (München) az életre való nevelésről értekezik 
nagy figyelem mellett. Egészséges és jellemes állampolgárrá kell 
nevelni minden vakot.

Az egészség a vak egyedüli tőkéje és vagyona. Az egész
ségtan és a testápolás tanításának jut hivatásul a szív sóvárgásait 
mérsékelni és a lelki erőt edzeni. A jó egészség első föltétele a 
helyes és mérsékelt táplálkozás. A játék a későbbi munka iskolája. 
Szigorú gond fordítandó a testedzésre. Münchenben ismertetik 
Müllernek a szobatornázásról szóló „Mein System“ cimü könyvét. 
(Magyarban is megjelent.) Ugyancsak itt van házigyógyszertár is 
a kisebb és gyakoribb bajok elleni orvossággal. Kezelésében nagy 
szeretettel vesznek részt a vakok. A növendékek nemi életének 
kérdése, mely oly sok vaknak végzete, elsősorban az intézeti 
orvosra és a lelkészekre tartozik.

A jellemnevelés nálunk még fontosabb, mint a látok iskolái
ban. Hivatásérzéssel és tudással, de nevelés, jellem és akarat nél
kül a vakot az életben fiaszkó éri. A jellemnevelés alapja: az 
igazság mindenben és a bölcs szigor. Az a nevelő, ki jellemet 
nevel, művész.

Jó állampolgárt csak az nevelhet, aki az erkölcs és munka 
viszonyát érti és átérzi. A munkára való nevelés végső célja az 
önállóság, amely csak akkor lesz teljessé, ha neveltünkben a fele
lőség öntudatát megacéloztuk. A jobbak segítsék a gyengéket. Sok 
gyermeket az általános gyógypedagógia szempontjából kell meg
ítélni, mert a vakság fizióiógiai és nevelési okok alapján összeszö
vődik egyéb fogyatékosságokkal, melyek az értelemmel, emléke
zettel és akarattal függnek össze. Az akaratgimnasztikára különös 
gondot kell fordítani. Ne neveljünk fantasztákat. Hangsúlyozza még 
a rendszeretetet és az alapos továbbképzés szükségességét s azzal 
fejezi be fejtegetéseit, hogy az életre nevelés középpontja a val
lás, az Isten.

Az előadást követő vitában egy a sexualis kérdéssel foglal
kozó jó műnek brailleban való kinyomatását, továbbá a látókkal 
való érintkezésnek a jellemnevelés szempontjából való szükséges
ségét hangsúlyozzák. Londonnak egyik intézetében az utóbbi 
célból a hétnek egy bizonyos napján a vakok barátai bejárnak 
az intézetbe

6. Wagner (Prága) a legutóbbi, hamburgi kongresszuson 
alakult, a vakokról szóló nemzetközi statisztikai bizottság műkö
déséről számol be. A kongresszus a bizottság előmunkálatait 
elfogadja s ezek alapján érintkezésbe lép az egyes államokkal és



a nemzetközi statisztikai hivatallal. Ez részben már meg is történt 
s Ausztria, Porosz-, Olasz- és Oroszországot kivéve mindenünnen 
kedvező válaszok érkeztek; különösen Magyarországból Dr. Szily 
Adolf révén. (Remélhető, hogy a hazánkban most meginduló 
népszámlálás már az itt elfogadott kérdőívek alapján fog történni.)

Július 27-én.
7. Brandstaeter (Königsberg) a vakok mostani intézeteinek 

feladatait fejtegeti. Ez az előadás egyben mintegy előleges válasz 
a továbbképző osztályok bizottságának tantervreformjára, melynek 
ő nem híve. Nem akar új irányokat szabni, nem akar tanterv- 
reviziót provokálni, sem uniformizálni, sem reformálni. Maradjon 
meg minden intézetnek a maga külön típusa. Az a vád, hogy 
nem nyújtunk elég ismeretet, hogy nem csepegtetünk növen
dékeinkbe életismereteket. Egyesek azzal vádolnak, hogy nagyon 
követjük egyesek hajlamait, máskor meg azzal, hogy nem vesszük 
eléggé figyelembe a növendékek hajlamait. A vádak és ellent
mondások mind onnan származnak, hogy az épérzéküek és vakok 
nevelése és tanítása között nehezen fedezhető föl az általános és 
nélkülözhetetlen összhang. Amerikában állandóan folynak a kísér
letek, hogy a vakokat és épérzékűeket az oktatás minden fázisá
ban egyenlősítsék, sőt, hogy e célból együtt okfattassanak. A külön 
intézeteket azonban mégis jogosultaknak kell elismernünk, mert, 
ha nem volnának azok, nem keletkeztek volna. Tantervűnket a 
közepes tehetségű növendékekhez kell mérni s az anyagot terje
delemre nézve a nép- és polgári iskoláké közé kell helyezni, mert 
a vakból csak így lesz értelmes iparos. Vezetőállásokra képezni nem 
lehet az intézetek célja. A tehetségesebbek menjenek az épérzéküek 
felsőbb iskoláiba, aminek lehetőségét követelni kell. Vannak a vakok 
között szedők, technikusok, sőt evangélikus lelkészek is s ezért nem 
ritkán ér bennünket a vád, mert az intézetek nem képzik ki őket 
ilyenekké. Ámde ezek csak kivételek Egységes célunk nem lehet 
más, mint müveit iparosokat nevelni. Még ezt is igen gyakran 
lehetetlenné teszi a gyermek zsengekori hiányos nevelése. Az ilyen 
gyermek rendszerint koldusbotra jut s aki egyszer kolduskenyeret 
evett, nehezen szokik le róla. Ép ezért a nem boldoguló vakért 
nem szabad az intézetét felelőssé tenni, hanem a szülőket. Össze
gezvén az elmondottakat, erős népiskolai képzést kíván s a gyen- 
getehetségűek számára külön intézeteket.

A hozzászólók általában nem elégesznek meg a népiskola 
kereteivel. Tudományosan meg kell állapítani a vakok kiképzését
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s ez alapon ki kell azt terjeszteni. A vakot az iskolázásban vissza
szorítani, csak azért mert vak, a humanizmus szempontjából sem 
engedhető meg. Nemcsak iparosokká, de kereskedőkké is lehet 
nevelni a vakokat. Ezt bebizonyították az angolok. Épúgy nem 
szabad előlük elzárni a többi, nekik megfelelő magasabbra vivő 
életpályákat. Az egész vonalon pedig tanítani kell a gépírást, leá
nyoknak a háztartást és fokozottabban kel! ápolni a zenét.

Az előadó a vita hatása alatt zárószavában elismeri, hogy az 
intézetek tantervének kiterjedtebbnek kell lennie a népiskolákénál 
hisz ő is a nép- és polgári iskolák közé helyezte azt, csak köte
lezővé nem akarja tenni a minden irányú magasabb kiképzést, 
mert ez fölülmúlja az intézetek anyagi erejét.

8. Heller (Wien) a vakok alkalmazkodó accornmodatiós — 
képességének az életre való fontosságáról értekezik. Tisztán psy- 
chológiai fejtegetései azonban e jelentés korlátáit túllépik. Legfőbb 
tétele, hogy az ember csak emberek társaságában lesz emberré 
s így a vak is csak az épérzéküek társaságában nevelődik arra az 
életre, melyben pályáját befutni kénytelen.

9. Erre következett az a nagyérdekü vita, melyet a tovább
képző osztályok tantervét készítő bizottság javaslata provokált s 
amelyről föntebb általánosságban már megemlékeztünk. Bauer 
(Boroszló) nyújtotta be mint előadó a tantervtervezetet, mely az 
anyag maximumát tartalmazza s melynek keretében minden inté
zet szabadon mozoghat. A főreform benne az iparoktatásnak a 
kereskedelmi oktatás irányában való terelése, ami maga után vonta 
a könyvelésnek és az ipari kereskedelmi ismereteknek, mint taní
tási tárgyaknak beillesztését. A németeknek eddigi, a mieinkhez 
hasonló továbbképző osztályai (melyek tulajdonképen csak 
tágabb értelemben vett ismétlő-osztályok) helyeit tehát valóságos 
továbbképző, illetve ipariskolájuk lesz, mely négy évfolyamú s 
melynek órarendje a következő:
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Ez tehát az első lépés a magasabb intézetek felé. A kon
gresszus idősebb tagjait, a régi iskola híveit az itt kifejlődött vita 
annyira meggyőzte álláspontjuk tarthatatlanságáról, hogy a kongresz- 
szus csaknem egyhangúan fogadhatta el a nagyjövőjű reformot.

10. Zech (Königsthal) a vakok intézete tanítási tárgyainak 
képzőértékéről tart előadást. Minthogy igazi és értékes műveltsé
get csak az önképzés nyújthat, ennek szellemével kell átitatni az 
az egész oktatást. — Az érzékeltető oktatások folyamán késztessenek 
a tanulók megfigyelésekre, tapasztalok szerzésére. Éhez egyedül a 
tapintás nem elegendő. Szükséges a dolgok alkalmazása. A kerítés 
tárgyalásánál pl. rejtőzködjék el mögéje a gyermek, dobja át kővel, 
ugorja át stb. Minden tapasztalat szóba foglalandó, mert csak így 
válik a tanuló igazi tulajdonává. Ez eljárásokat nagyban megköny- 
nyíti egy részletes tanterv. Igen fontos tárgynak tartja a fizikát, 
különösen annak a munkára vonatkozó részét. Eszközeink - legye
nek egyszerűek (homok, tégla stb.) s a tanulók minden kísérletet 
végezzenek maguk. Heti három óra elengedhetlen. A földrajz 
tanításánál nem a térképolvasás, hanem a földrajz természetrajzi 
oldala a lényegesebb. A földet és rajzát, mint az ember munkájá
nak helyét kell tárgyalni és nem geológiai alapon. Az épérzékü 
csak akkor látja jól a dolgokat, ha azokat lerajzolja. A vak is 
utánozzon mindent. Egyszerű eszközökkel (homok, ásó) csináljon 
alagútat, kikötőt stb. Pontos munkát nem szabad követelni. A 
nyelvi oktatás sohse váljék tárgyi oktatássá, avagy fordítva. Az 
írásos dolgokat háttérbe kell szorítani, a vaknál a beszéd a fő, de 
annak reális alapot és erőt kell adni. A Fröbelmunkák célja külö
nösen nálunk a technikai oktatás és fogalomnyújtás, nem pedig a 
kéz ügyesítése. A mintázást az általános oktatás szolgálatába kell 
szegődtetni, mint olyat, melynek közvetlen (ön-) célja nincs. Má
soltatni sohsem szabad. A készített munka mutassa mindig azt, 
ami a gyermek lelkében van. Jusson itt eszünkbe a modern rajz
oktatás. A helyesirányú rajzoktatást nálunk nagyon megnehezítik a 
tökéletlen segédeszközök. A famunkák; bár praktikus érzéket 
teremtenek, sohase váljanak iparrá. Dolgoztassunk a legközönsé
gesebb szerszámokkal, mert az életben nem lesznek vésőik és 
gyalúik. Az írásos számolást a szóbeli mellett tekintsük másodren
dűnek. A méréstan alapja legyen gyakorlati és nem absztrakt. Ne 
közöljünk tudományt, vezessünk önálló képzetszerzéshez. A kész 
minták mellőzendők, a mintákat csinálja a tanuló maga.

11. Schmiedl (Wien) hogy a vakok tankötelezettségét az 
anyagiak ne hátráltassák és hogy a gyámolításban ne szorúljanak
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állandóan koldusfillérekre, törvényhozási úton biztosítani akarja 
őket. Minden gyermek születésekor a szülő, illetve a község fizes
sen bizonyos csekély összeget, melynek ellenében arra az esetre, 
ha a gyermek megvakul gondoskodás történik róla. A kongresz- 
szus az eszmét magáévá teszi s öt-öttagú bizottságot alakít Wien- 
ben és Berlinben, mely a kérdést tanulmányozza s az eredmények
ről a legközelebbi kongresszuson referál.

Július 28-án
a tanácskozások szüneteltek. E napon a kongresszusi tagok az 
intézetet tekintették meg.

Július 29-én.
12. Baidus (Düren) az első szónok. Tételének címe : Eléggé 

jövedelmezők-e még azok az életpályák, melyekre az intézetek a 
vakokat nevelik és ha nem, mely hivatások volnának még figye
lembe vehetők? Csak a főbb szempontokat adjuk, melyeket a 
tárgy és a fölötte meginduló hosszantartó vita felszínre hozott. 
Az iparágak sok helyen már nem eléggé jövedelmezők, a kéz
müvet leszorítják a piacról a gyárak. Még egy kísérlet kecsegtetne 
itt eredménnyel: meg kellene alakítani a vak iparosok szövet
kezetét, mely gondoskodna munkáról, piacról stb Új kereseti 
forrás volna a földművelés. Neveltjeinknek körülbelül 30%-a 
többé kevésbbé lát, akiket félig vakoknak szoktunk nevezni és 
akiket mi a teljesen vakok konkurenseivé nevelünk. Ezeket kellene 
földmívelőkké képezni. Amerikában már fölvetődött a vak farmerek 
kérdése. Külön intézet kellene természetesen ezek számára, hol 
kezdettől fogva földművelésre nevelíetnénék. Ausztriában a jövő 
évben tesznek kísérletet két gyengén látó fiúval egy tanyán. Nürn- 
bergben a kísérlet földmíves szülők két fiával bevált. A földmí
velőkké való kiképzést azonban két körülmény veszélyezteti. Elő
ször az, hogy kiképeztetésük külön intézetekben drága, másodszor 
pedig az, hogy a gazdák aligha fogják őket szívesen alkalmazni, 
mert ha baleset éri őket, kellemetlenségeik származnak; a bizto
sító társaságok meg nem fogadják el a félig vakot. Egy másik új 
kereseti ág, amely Angliában nem egy vaknak nyújt kenyeret, a 
cipészet. Liverpoolban a vak cipőtalpalók 20—25 koronát keres
nek havonta és munkájuk bőven van. Ugyanott kereskedőket is 
nevelnek. De úgy itt, mint a gyárakban baleset elleni biztosításuk 
csaknem lehetetlen. A messze keleten nagyon kedveltek a vak 
masszőrök. Dr. Eiger, aki a kérdést kísérleti alapon tanulmányozta, 
a svéd tornához tartozó masszázs-ra nem találja alkalmasnak a
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vakot, de a higiénikus masszázsra igen. Ezzel szemben több ol
dalról sikertelen kísérletekről számolnak be. A közönség ugyanis 
bizalmatlan a vak masszőrrel szemben, mert nem tudja a hőmérőt 
kezelni, nem tud kellőkép segítségére lenni a betegnek stb. A hal
lottakból meg kell állapítani, hogy Németországban a masszázszsal 
való kísérletek nem jártak a várt eredménnyel. Ausztriában egy 
vak irodalmi- és zenemüvek brailleban való sokszorosításából tartja 
fenn magát. A könyv- és zeneműtárak is adhatnának tehát kenyeret 
egy egy vaknak. A hangolás régi, de eléggé ki nem használt ipar
águnk. Liverpoolban a vak hangolók épérzékü mesterek és taná
rok előtt vizsgáznak, ami képességeiket illetően minden támadástól 
óvja őket. Végül szakítani kell a régi rideg áilásponntal s nagyobb 
teret kell nyitni a zene tanulásának.; Ezzel azonban a következő 
szónok foglalkozik részletesebben.

13. Merle (Hamburg) érdeme, hogy a kongresszus figyelme 
teljes energiával a zene felé fordul. A kérdéssel már jelentésünk 
elején foglalkoztunk, itt az előadottakat csak kiegészítjük. A zene 
most az északi országok iztézeteiben általában csak a kedélykép
zést szolgálja, miért is nem a zongora, hanem a többi hangszerek 
dominálnak az oktatásban. Ám, ha van zene, legyen célja praktikus. 
A hiba eddig ép az volt, hogy az intézetek nem tűztek ki gyakor
lati célt s ezen iránynak lettek fattyúhajtásai az utcai muzsikusok. 
Szalonzenészeket kell képezni a jövőben. Hamburgban ezek töb
bet keresnek, mint az iparosok. Van olyan, aki 2500 márkát is 
megkeres évente. Valamennyinek kell tudni hangolni, de iparágat 
nem szabad tanulni zenésznek. Oktatni kell őket ének- és zene
kari dolgokban. Tanuljanak nyelveket és főkép gépírást, hogy a 
látók világával érintkezhessenek. Végül tudjanak épérzékűeket 
oktatni. Általában úgy kell őket kiképezni, hogy hangolók, szalon- 
zongorázók, orgonisták, óraadók, ének- és zenekarvezetők lehes
senek. E végből vagy az intézeteket kell bővíteni külön zeneosz
tályokkal, vagy külön intézetet kell létesíteni zenészek számára. A 
kilépő növendék kapjon lefizetésre zongorát és Remington-iró- 
gépet. A művészi pálya kivételnek tekinthető.

Figyelemre méltó, hogy az előadást követő vitában egyetlen 
szó sem hangzott el a zenei kiképzés ellen, ami egyébként az 
előbbi előadás anyagából, — mely az ipari produktumoknak a 
gyári munkák által való fokozatos kiszorulását panaszolta el s ép 
ezért új életpályák után kutatott, — könnyen érthető. A kongresz- 
szus tehát elvben magáévá tette a előadó javaslalait s csak a meg
oldás módjánál szakadtak két pártra a tanácskozók. Az egyik az
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épérzéküek zeneakadémiáira akarja küldeni a vakokat, a másik 
külön zeneintézetet akar létesíteni vakok számára. E vitába termé
szetszerűen belekapcsolódott egy másik, a vakok általános maga
sabb kiképzésének kérdése. Itt is az előbbihez hasonlóan váltak 
ketté a nézetek. Amazok szerint a tehetséges vakokat a látók közép
iskoláiba kell küldeni, emezek szerint a zeneintézetet kell egybe
kapcsolni a vakok középiskolájával. Mind a két nézet mellett alapos 
okok szólnak.

A látók zeneakadémiájától nyert oklevél előreláthatóan érté
kesebb marad, mint egy külön intézeté s így az abban kiképzett 
vak könnyebben jut álláshoz. Nevelési és képzési szempontból 
pedig előnyösebb a vakokra nézve az épérzékűekkel való folyto
nos érintkezés, hasonlóvá válnak azokhoz. A felvételük és a tanítá
suk körüli nehézségeknek azzal lehetne elejét venni, ha az orszá
gos zeneakadémiákba egy-két tanárt neveznének ki a vakok taní
tásának kötelezettségével, a gyámolító egyesületek pedig braille- 
kottaírókat és korrepetitorokat tartanának a vak zeneakadémiai nö
vendékek mellett. Attól is tartanak e nézet hívei, hogy a vakok 
külön zeneintézetét megrohannák a tehetségtelenek, akik aztán 
leszállítanák az intézet nívóját. Hogy a vakok az épérzéküek közép
iskoláit látogassák szintén ily alapokon okolják meg.

A külön magasabb intézetet sürgetők elismerik, hogy a vakok 
együttoktatása az épérzékűekkel az egész vonalon előnyösebb 
volna, de ez sajnos nem valósítható meg. Voltak ugyan esetek, 
hogy vakok jártak zeneakadémiára, középiskolába, sőt egyetemre 
is. De ezek elszórt esetek, ahol a lehetőség az egyes tanárok és 
igazgatók humánus érzésen alapult; mihelyt azonban tömegesebb 
látogatásról, rendszerről volna szó, a helyzet érthetően lehetetlenné 
válna. De szükséges a külön intézet főkép azért, mert míg a zene- 
akadémiák művészi célt szolgálnak, addig a külön intézetnek a 
vakokat keresetképes élethivatásra kell kiképeznie, szalon zenésze
ket kell nevelnie. A kiváló tehetségeket küldhetjük a zeneakadémi
ákra, de a tömegnek nélkülözhetetlen a külön intézel. Ép úgy 
szükséges ezzel kapcsolatban a külön középiskola, mely a vakok 
oktatásának megfelelő fölszereléssel tanításuk eredményességét 
természetszerűen jobban biztosítja.

14. Két indítvány szerepel ezekután még a napirenden.
Hagen vezérőrnagy a siketnéma-vakok számára külön inté

zeteket kér. A hozzászólók elismerik ily intézetek szükségességét, 
de addig is, mig ilyenek létesülnek, a siketnéma-vakok a vakok 
intézeteibe küldendők. A kérdést a legközelebbi kongresszus fogja 
behatóbban tárgyalni.
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Preventi Levy (Bukarest) az esperanto nyelvnek a vakokra 
nézve való nagy fontosságát kivánja tárgyaltatni. A kongresszus 
azonban a kérdést ez alkalommal nem tárgyalja.

15. Miután a kongresszus a legközelebbi 1913-ban tartandó 
tanácskozásainak helyéül Hannovert jelölte ki, az elnök a XIII. 
kongresszust bezárta.

■ . i  ' . . v '

A siketnémák tankötelezettsége és az intézetek
fenntartása.

Irta: Scholtz Lajos.

Nagy Péter kartársunk a Magyar Gyógypedagógia múlt havi 
számában fenti cimű cikkemmel (L. a Magyar Gyógypedagógia 
1910. februári számát.) foglalkozik. Cikkének veleje: Adjon az 
állam elegendő pénzt és meg van oldva a siketnémák tankötele
zettsége is.

Tudom, Nagy Pétert is ugyanaz a cél vezérli, amely felé 
mindnyájan törekszünk, (. i: Az intézetben minden téren rend 
legyen, mivelhogy e nélkül az eredmény is csak féleredmény 
lehet. De már a javaslata — erős meggyőződésem — mind a 
két főpontban helytelen. Mert: az állam nem fog elegendő pénzt 
adni és mert: ámbátor valamely intézetnek elegendő lehet az 
anyagi ereje, mindamellett nem bizonyos az, hogy elegendő 
növendéke is lesz-e ?

Ha az állam az intézetek anyagi ellátását magára vállalná, 
háromszor beszélnék javaslatom ellen és ugyanannyiszor mon
danám: E kérdésben Nagy Péternek van igaza.

Maradjunk azonban csak a valóságnál és ne legyünk túl
ságosan ideálisták, hogy ne mondjam: naivak. Bizonyára Nagy 
Péter is meg van győződve arról, hogy — ámbár az állam 
kisebb-nagyobb segélyeket ezután is fog adni — az egész terhet 
magára nem veszi.

Erre ugyan rámondhatjuk, hogy sajnos; de azt is, hogy 
úgy van.

Ismétlem azért: ne várjunk mindent az államtól, mert ezt a 
mindent — úgy sem kapjuk meg. Kell tehát, hogy az intézetek 
— különösen a szegény intézetek — jövedelméről másként, 
valamelyes úton-módon gondoskodjunk.
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Ez az oka, hogy számba vettem mindazokat a tényezőket, 
amelyek a fenntartáshoz eddig is hozzájárultak. Ilyenek: az állam, 
a megye, a község (város, falu), a szülő, a nagyközönség és az 
intézeti tőke.

Nem tudom, jól ismerem-e a viszonyokat, de én úgy látom, 
hogy csak az itt említett tényezők együttes működésétől várhatjuk 
a bajoknak legalább javítását, ha nem is gyökeres kiirtását.

a) Az állam fedezi az intézetek személyi kiadásait (és ez 
nem csekélység). Remélhető, hogy az intézetek segélyezése egyéb
ként sem fog elmaradni, sőt ellenkezőleg: fokozódni fog. Az 
állam ennél — úgy gondolom — továbbmenni nem fog.

b) A megyéktől kevesebbet várhatunk, mint a községektől.
És itt, Kartársaim szives engedelmével, eszmemenetemtől

kissé eltérek, hogy Ákos István idevágó javaslatával foglalkozzam. 
Ákos István azt ajánlja, hogy 1—2 megye létesítsen 1 — 1 inté
zetet, gondoskodjanak a községek közreműködésével, sőt hozzá
járulásával a növendékek eltartásáról is. Nagy Péter szerint ez is 
kivihetetlen, mivel Csikmegyének nincs pénze, Csanádmegyének 
nincs elég siketnémája.

Nem tudom, helyesen értelmeztem-e Ákos Istvánnak csak 
nagy általánosságban leírt javaslatát, én azonban e kérdésben nagy 
ellentétet az ő véleménye és a magamé között nem találok.

Nem a betűt néztem, hanem a szellemet. T. i. X vármegyé
nek legyen külön intézete, ha valóban szüksége van rá ; de ha 
nincs, akkor 2 vármegyének legyen egy, vagy 3 megyének kettő 
vagy 4 megyének egy. Szóval: annyi intézet, amennyi tényleg 
szükséges.

Az anyagi ellátás kérdésében sincs nagy különbség közöt
tünk. Ákos István azt mondja, hogy a pénzről gondoskodjék a 
megye. Talán így: ha a megyének alapja van, segélyezze az 
intézetet ebből; ha nincs, az összeget aránylagosan kiveti a 
községekre. Valamelyes igazságos elosztásra bizonyára gondolt 
ő is. Teszem: Csikmegyének sok a siketnémája, de népe szegény; 
kevés egyenes állami adót fizet. Ergo, igazságosan a siketnémák 
eltartásához is csak x összeggel járulhat. Viszont Csanádmegye 
gazdag és bár kevés a siketnémája, az igazság mégis úgy kívánja, 
hogy pl. 3 szór annyit áldozzon e célra, mint Csikmegye. De itt 
kitűnik, hogy Csanád többet fizet, mint amennyit siketnémáira 
áldoznia kell. Mi lesz ? Az, hogy Csikmegye kapja a többletet. 
Mivel azonban Csikmegyének még ez is kevés, kér és kap — 
államsegélyt. Mert az államsegélyt Ákos István sem hagyja számi-
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táson kívül, ugyebár? Én Ákos István javaslatát,sem tartom egészen 
kivihetetlennek.

Most már otthon vagyunk. Mi a különbség a két javaslat 
között? Az, hogy mig Ákos István — hogy úgy mondjam — 
decentralizálni akarja a siketnéma (voltaképen gyógypedagógiai) 
oktatást; én ellenkezőleg centralizálni, országosan rendezni vala
mennyi község hozzájárulásával. Mig Ákos István az intézeteket 
vármegyék és iskolaszékek alá óhajtja rendelni, addig én csupán 
az állam ellenőrzését tartom helyesnek. Innen szakembert vár
hatunk ; onnan a dologhoz nem értő ügyvédet, papot, vagy 
épenséggel parasztembert. Ez a fontos különbség.

E kitérés után visszamegyek a megyéhez.
Azt mondottam, hogy a megyéktől kevesebbet várhatunk, 

mint a községektől, ha t. i. a megyét, mint testületet vesszük és 
nem a községek összességeként. Tapasztalásból tudom, hogy a 
megyék legnagyobb részben jelentékeny összeggel csak akkor 
segélyezhetik az intézeteket, ha e célból is külön pótadót vetnek 
ki. Pl. Bereg-, Ugocsa-, Máramarosmegyék évi ezer ezer koronát 
is csak pótadóból tudnának fedezni. Szerény javaslatommal pedig 
épen arra törekszem, hogy minden új adó behozatalát kerüljük.

Sok megyének, talán a legtöbbnek ilyen az anyagi ereje. 
Ha tehát Ákos István a megyéket, mint testületeket értette, akkor 
e terv valóban alig vihető keresztül; ez esetben azonban alig 
mennénk előre csak valamivel is. Mert az állam az intézetek ellá
tását magára vállalni nem fogja, a megye meg nem teheti.

c) Mindezeket a tapasztalatokat számításba vettem. Így érle
lődött meg bennem az a gondolat, hogy az intézeteknek többé- 
kevésbbé biztos alapját a községek hozzájárulásából kellene biz
tosítani. Ugyanis: elsősorban a községekre kell támaszkodnunk. 
Mivel azt, hogy pl. egy város átlag évi 100 K-val, egy nagyközség 
átlag évi 40 K-val, stb. segitse a siketnémákat, sem kivihetetlennek, 
sem az illető községre fölötte megterhelőnek nem tartom.

Nagy Péter pedig itt nem értette meg a javaslatomat. Cik
kemben azt írtam; „Bizonyos adókulcs szerint osztassék el a 
költség.“ Világos tehát, hogy nem feletkeztem meg sem Maros- 
vásárhelyről, sem Szabadkáról. Mivel Szabadka gazdagabb, pol
gárai több egyenes adót is fizetnek, mint Marosvásárhelyéi; ter
mészetes, hogy amaz a siketnémák nevelésére is többet áldozhat. 
Szabadka talán 800 K-t fizetne, mig Marosvásárhely esetleg 200 
K-t; egy alföldi nagyközség talán 200 K-t, mig egy szegény tót
nagyközség 20 K-t, stb. így gondoltam és ezt igazságosnak is
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tartom. Az a község (város) pedig, amely már most is annyival, 
vagy talán többel járul a siketnémák neveléséhez, mint amennyi 
az itt leírt számítás szerint reá esnék, újabb terhet viselni nem 
köteles.

Világos tehát, hogy a többlet (új jövedelem) nem volna 178 
ezer korona. Ebből az összegből le kellene vonni azokat a 
segélyeket, amelyek a községek részéről az intézetek pénztáraiba 
már meddig is befolynak.

Mennyivel javulna pénzügyi helyzetünk, biztosan nem tudom. 
Hogy e kérdésre biztos feleletet adhassak, ismernem kellene a 
hazai községek eddigi összes segélyeit. Gondolom azonban, hogy 
nem tévedek ha azt mondom, hogy legalább 100,000 koronával 
javulna évente a helyzet. Lehet, hogy pl. Szegednek e javaslatból 
nem sok haszna volna, de viszont Kolozsvár és Ungvár a nyo
morúságtól mindenesetre megmenekednének.

Íme a jellemző példa. Az ungvári intézet körzetébe 1100 
község (város, falu) tartozik. E sok község az intézet céljára alig 
1300 koronát szavazott meg. Holott csak 10 koronás átlagos 
számítással évi 11000 korona volna az az összeg, amelyhez a 
mi intézetünk csupán a községek segélye révén juthatna.

En bizony nagy úr volnék, ha ily címen 11000 koronával 
rendelkezhetném. Hát még Nagy Péter! Fogadom, ő maga aján
laná a minisztériumnak, hogy sürgősen állítsanak fel Erdélyben 
még egy intézetet, mert nem tud a jövedelemmel mit csinálni. 
Lám, a kicsinyeit összeg!

Ez a tiz korona pedig oly csekély összeg, amelyből itt a 
szegény községre mondjuk 5—6 korona, a módosabbra 15—20 
korona esnék. Ennyiért nem hiszem, hogy az államtól e címen 
külön segélyt kérjenek. Egyesült erővel kedves kartársaim, sok 
kicsiny sokra megy.

Igaz, még több lenne, ha javaslatom pl. 400.000 koronáról 
szólna. Ily összeg behajtását azonban már fölötte nehéznek tartom 
már annál is inkáb, mivel tekintetbe kell vennünk azt a körülményt 
is, hogy ha valamelyes komoly lépés a tankötelezettség és az anyagi 
pénzügyi rendezés terén csakugyan történnék, ez nemcsak a siket
némáknak, hanem talán a vakoknak, sőt talán más fogyatékosok
nak is szólna.

Szükség van-e a vakoknál tankötelezettségre, nem tudom. 
Erre a kéidésre a vakoknál működő társaim tudnának felelni. A 
kisegítő-iskolákba utalt és a képezhető hülye gyermekeknél a mai 
viszonyok között miként hajtanák végre a tankötelezettséget, még

M agyar G yógypedagógia. 18
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elképzelni sem tudom ugyan, mégis számításomban őket sem hagy
hattam figyelmen kívül Ezért is szól javaslatom oly összegről, 
amelyet Nagy Péter csekélynek tart.

A februári számban megjelent cikkemre a „Szerkesztők" 
megjegyzik, hogy: . . . „Szándékunk az volt, hogy egy törvény- 
tervezet közlésével, mely az összes fogyatékosokra kiterjeszkedik, 
indítjuk meg a hozzászólások sorát!

Íme jól kalkuláltam.
d) A szülők. A siketnémák szülei vajmi csekély összeggel 

járulnak gyermekeik neveléséhez. E tekintetben óriási a különbség 
a külföldi és a házi viszonyok között. Így pl. az emdeni intézet
nek az 1909/10. évben 37 növendéke volt és a szülők mégis 
8500 márkával járultak gyermekeik eltartásához; az ungvári inté
zetnek 63 növendékétől 1000 koronát sem lehetett behajtani. Sze
gény nép keveset fizethet. A szülők csekély hozzájárulásának azon
ban más oka is van és e z : a tankötelezettség hiánya. A tanköte
lezettség kimondásával e tétel is növekedni fog. Vagyis: ekkor a 
szülőt egy méltányosnak mondható összeg fizetésére kötelezni 
lehet. (A tankötelezettségről máskor.)

e) Társadalmi akció. Itt már annyi fortéllyal dolgozunk, hogy 
bővebben a tenni valókat nem fejtegetem. Valamelyes hozzájáru
lást mindenesetre a társadalomiól is várunk.

Végül még a N. P. szerint fedezet nélkül maradt 436.884 K- 
jával foglalkozom. Nagy Péter számításában itt is téved. Alaposan 
téved. A váci intézet bizonyára nem kér a mi összekoldult fillé
reinkből; a körmöcbányai is alig, sőt azt hiszem a temesvári, sze
gedi, pozsonyi, budapesti intézet is, úgy ahogy, máris megél. Félig- 
meddig Debrecent is ide lehet számítani, némileg Egert is. Lehet, 
hogy egyik-másik intézet tiltakozik ez ellen, mondván 150—160 
gyermeket nem tudok eltartani; vagy externátus fenntartására ele
gendő a jövedelmem, de nekem ínternátus kell. Hanem kérem, 
mire való 160—200 gyermeket egy helyre összecsődíteni. Sem 
pedagógiai, sem egészségi okok ezt nem kívánják. Intertnátus? 
Helyes! Legyen, ha elegendő a pénzünk, de ha nincs, elégedjünk 
meg az olcsóbb externátussal is.

Lám, Nagy Péter, a 400 ezer korona hiány nyomban leolvad. 
Meg aztán melyik intézet kerül 50000 koronába ? Nem a kolozs
vári, az ungvári sem. Csak a kifejlett és minden tekintetben jól 
felszerelt intézet. Tehát megint leolvad a hiány. És ha valami hiány 
(amit a mai 16 intézetnél alig hihetünk) mégis mutatkoznék, ezt a 
hiányt az állam bizonyára pótolni fogná.
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Végre még egyet. Ismétlem, nincs annyi siketnéma, ameny- 
nyit a statisztika kimutat. Eddigi tapasztalataim szerint pl. azt mond
hatom, hogy Máramarosmegyében a kimutatott siketnémáknak a 
fele ha megvan, a többi halló hülye, vagy hülye siketnéma. Nem 
lehetetlen, hogy Csikmegyében is ilyenek a viszonyok. Ebből a 
valóságból viszont az következik, hogy jóval kevesebb intézetre 
van szükség, mint amennyiről rendszerint tervezgetni szoktunk. Ezért 
mondtan, hogy 20—21 intézet egyelőre teljesen elegendő volna.

Mindezek után Nagy Péter kartársam javaslatát csupán illu- 
zorius reménykedésnek tartom. És bár a magaméra korántsem 
mondom, hogy jó javaslat, vagy éppenséggel azt, hogy a legjobb, 
mégis jobb a t. kartársaménál. Mert mig az enyém félmegoldást 
és javulást mégis jelentene, az övé egy lépéssel sem vinne ben
nünket előre.

Vajha minél többen szólnának e kérdéshez. Az enyémnél 
jobb terv bizonyára ki fog alakulni. Ezzel megyünk a Miniszter 
Úrhoz: siketek, vakok, egyéb fogyatékosok érdekében. Ha a vakok 
érdekében rendet csinálnak, annak mi csak örvendeni tudunk, 
mivel nékünk nem az a célunk, hogy ott rendetlenség legyen, 
hanem az, hogy nálunk is rend legyen.

AMMAN.
Beszélő süket (Surdus Loquens).

Latin eredetiből fordította Szabó Imre stiketnéma-intézeti hittanár.

Hátravan még azt megmondanom, hogy midőn hangot ki
adni akarunk, a szívből és az agyból elevenítő jelleget sugallunk 
a gége izmaiba, melyek rögtön hatást gyakorolnak a velük kap
csolatos porcogókra; de minthogy azok erejét a porcogok ellenállása 
felülmúlja, és ezt viszont az izmok működése, ebből bizonyos 
lebegő és reszkető mozgás keletkezik, mely az ugyanakkor kilehelt 
levegővel és vele egyidőben a mellkas, sőt a fe j csontjaival érint
kezvén, azt hangossá teszi. Nemkülönben, mint az üvegpohár rezgő 
mozgása, mely akkor keletkezik, ha szélét nedves újjal dörzsöljük, 
a körülvevő levegőben hangot, a bennefoglalt vízen pedig gyö
nyörű hullámzást hoz létre. Épp így hang keletkezik a gyalult 
deszkán, ha nedves újjal úgy dörzsöljük, hogy ugrálva mozogjon; 
mert a levegőnek hol odaszoruló, hol visszaugró mozgása a desz-
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kának minden részét, valamint a beléjükszorult levegőt reszkető 
mozgásra kényszeríti, ami bennünk másféle hangot kelt, mintha 
csak újjunkkal egyszerűen dörzsöljük. Hasonló valamit tapasztalunk 
sok repülő rovarnál, kivált a nagyobb legyeknél, melyek megle
hetős zizegést hoznak létre; nem annyira szárnyaiknak (mert a 
zizegés azok levágása után is továbbtart), mint inkább a mell
üregben rejtőző izmoknak igen gyors és mintegy lebegő mozgá
sával. Hasonló mozgásnak két példáját magunkon is tapasztalhat
juk; egyiket a nyelven, midőn az r betűt ejtjük, másikat az ajkakon, 
midőn a kisdedek elcsitítására nekik zümmögünk. Úgyhogy az a 
többször említett rés csupán a már kész hang mélyebbé vagy 
magasabbá tételére szolgál, mint a következőkben látni fogjuk.

Ezekből egyszersmind önkényt kiviláglik, mi különbség van 
a hang és a hangtalan levegő közt; ami annyira fontos, hogy a 
legtöbb süket, ha ezzel tisztában nincs, hangos szóval beszélni 
soha meg nem tanulna. Mert nem tudnák, mire való a szájnak 
különböző alakú eltorzítása, hacsak a gége rezgése tapintás által 
érezhető nem volna. Az emberek is valamennyien kétféle módon 
szoktak beszélni, bár annak okával legtöbbnyire nincsenek tisztá
ban. Mikor t. i. azt akarják, hogy valaki nem túlságos távolságból 
őket meghallja, használják a hangot, és a levegőt kilehelés közben 
a gégében hangossá teszik; de mikor valamit másnak titkon fülébe 
mondanak, vigyáznak arra, nehogy azon rezgést a gégében elő
idézzék, és a levegőt a hangszervektől különféleképpen módosítva 
ugyan, de hangtalanul bocsátják ki.

Idáig a hang és hangtalan lehelet természetét vizsgáltuk; 
most pedig a sorrend azt kívánná, hogy a szerveket is leírjam, 
amelyek úgy ezt, mint amazt különböző módon alakítják. De 
helyénvalónak tartottam előbb némely hangtüneménynek okát saját 
vélekedésem szerint előadni.

Hogy a hang használata megszűnik, ha a légcsőt a gége 
alatt elmetszik, vagy a gége idegeit lekötik, akadályozzák vagy 
elvágják, az eddig mondottakból mindenki belátja; de hogy mi
képpen keletkezik a huruttól, himlőtől, forróláztól, kiabálástól stb.-től 
rekedtség és néha a hang teljes elvesztése (á/pwví«), nem annyira 
világos. Mindezen esetekben a gége porcogóit, melyeknek kissé 
szárazaknak, szilárdaknak, simáknak és csengő természetűeknek 
kell lenniük, azok mirigyeiből bővebben kiizzadó ragadós nyálka 
vonja be, amitől rugalmasságukat elveszítik. Ugyanezt látjuk a 
posztóval betakart harangoknál, valamint sípoknál és más fúvóhang
szereknél, midőn a kilehelt levegőtől nagyon megnedvesednek.



Azt kell tovább kutatnunk, mi teszi a hangot mélyebbé vagy 
magasabbá. Ezen jelenségnek két oka van; mert ha valakinek 
hangját másnak hangjával hasonlítjuk össze, mikor mind a ketten 
rendes hangjukon beszélnek, azt kell mondanunk, hogy ez a gége 
porcogóinak különböző nagyságától és vastagságától származik. 
Mert mennél terjedelmesebbek, rezgéseik mozgás közben annál 
nagyobbak, de lassabbak; ennélfogva a hang mélyebb, és megfor
dítva. Ha pedig azt keressük, hogy ugyanazon ember mi módon 
ad ki hol mély, hol magas hangot; ennek magyarázata az, hogy 
a gégének vannak más részekkel, mint pl. a mellcsonttal, nyelv
csonttal stb.-vel is közös izmai, melyek segítségével képes vagy 
fölemelkedni, miáltala rés szükül, vagy lejebbsűlyedni, miáltal ugyan
azon rés kitágul. A hang tehát az előbbi esetben felhozott oknál fogva 
a szoros résen keresztül magas, a tágason keresztül pedig mély 
lesz; és ettől függ az éneklés egész művészete. Az a hang pedig, 
melyet xoct’ sEopiv rezgőhangnak nevezünk, a gégét emelő és 
sűlyesztő izmok rendkívül gyorsan váltakozó mozgásából származik.

Itt más kérdés is merülhet fel, hogy miért hagy cserben 
bennünket hangunk, ha kelleténél magasabban vagy mélyebben 
akarjuk kiadni? Ez főként azért történik, mert a gége olyan erő
feszítéssel emelkedik vagy sülyed, amilyet annak izmai el nem bír
nak; és ezen erőfeszítés a torokban jelentékeny fájdalmat okoz.

Mindenki tudja, hogy a nagykorúság kezdetén a hang meg
változik; vagyis hogy egyenetlen, kemény és mintegy érdes lesz. 
Ha pedig ennek okát keressük, azt kell mondanunk, hogy a hang
szerveknek a nemiszervekkel való összeköttetésük miatt nem csupán 
a gége porcogói és izmai lesznek erősebbek és vastagabbak, külö
nösen a férfiaknál; hanem a testnek elevenebben működő hősége 
miatt a többi csont is ekkor nyeri erejét és kellő keménységét, 
mitől végre a hang erős és érett lesz. Mert nem csupán a gégé
nek kell rezegnie, hanem az egész test majdnem valamennyi csont
jának ; amiről kezét hátára, mellére vagy fejetetejére helyezve 
mindenki könnyen meggyőződhetik. Azon férfiaknak azonban, 
kiknek gégéje és csontjainak terjedelme csak jelentéktelenül válto
zik, mindig nőies hangjuk lesz.

Ebből az is kiviláglik, hogy a fiúkat és a felnőtt asszonyokat 
hangjukról, bár egyforma magas hangon beszélnek, egymástól majd
nem mindig megkülönböztethetjük ; mert amazoknak csontjai gyön
gébbek lévén, kevésbbé rugalmasak, ennélfogva hangjuk tompább.

Miért marad a gyermekkorukban heréitek hangja finom és 
éles, szükségtelen magyaráznom, mert ennek oka nyilvánvaló.
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Lássuk most, mi az oka annak, hogy néha a hang az erede
tinél nyolc hanggal (oktáv) magasabbra ugrik akaratunk ellenére is ; 
és mint közönségesen helyesen mondják, megtörik. Két dolgot 
kell itt figyelembe venni; mikor történik ez, és mi módon? Meg- 
eshetik bárkivel, ha hangját túlságosan megfeszíti; különösen azon
ban a szónokokkal, mikor egész rekedtségig harsognak. Hogy pedig 
mi módon történik, látjuk a sípoknál és húroknál, mikor t. i. rendes 
hangjukat valami akadály kétfelé osztja. Mert ha a részek egyen
lők, mind a két hang nyolc hanggal (octav) magasabb az előbbinél, 
és egymástól nem különböznek; ha pedig nem egyenlők, egyszerre 
két különböző hang keletkezik, melyek közül az egyik a másiknál 
mélyebb, és ezt nevezzük törthangnak.

Amiről ismerőseinket megkülönböztetjük, mikor beszélnek, 
ha nem is látjuk őket, nem csupán hangiak, mely a gégében kép
ződik, hanem amennyiben azt a többi beszélőszerv különböző 
módon betűkké alakítja^ mert ha többen ugyanazon betűt ejtik, 
mindig lesz valami különbség.

Néhány szóval említést teszek végül arról, mi módon tör
ténik az, hogy sokszor, midőn nevetünk, sírunk, sóhajtunk stb., 
öntudatlanul, sőt akaratunk ellenére is hangos szóval törünk ki. 
Helyesen lehet ugyan azt mondani, hogy egész életünk úgy 
van berendezve, hogy midőn valami nagy fájdalom vagy öröm 
ér bennünket, annak szóval adunk kifejezést. De más okát is 
adhatjuk; és ez a gégének idegszálak által a fülekkel, szemek
kel, arccal, különösen pedig a szívvel való már említett össze
függése. Mert mikor az életerők, melyek azon idegekben lakoz
nak, valamely módon heves indulatba jönnek, velük együtt 
működni kényszerül a gége a szomszédos részekkel. Ily módon 
különböző hangok keletkeznek, melyek valami sajátos nyelvet 
alkotnak, amelyet minden nemzet beszél és ért, a süketeket sem 
véve ki; és amely, bár kizárólag érzéki természetünknek sajátja, 
mintegy annak ismertetőjeléül szolgál, hogy milyen lehetett az a 
természetes és általános nyelv, melyet, midőn [a bűnbeesés által] 
érzékiekké lettünk, a szellemi megismeréssel együtt majdnem egé
szen elveszítettünk.

Visszatérek végre azon szervekre, melyek kiváltképpen a be- 
szélésre szolgálnak, és a hangot meg a leheletet, a beszéd anyagát, 
különböző betűkké alakítják. Ezek vagy csupán szenvedők, vagy 
pedig cselekvők. A szenvedők két járat, amelyek mindegyikén úgy 
a hangos, mint a hangtalan levegő kihatolni kénytelen; mert a 
torokban mintegy válaszúira kerül, és hacsak valami meg nem
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akadályozná, úgy az orron, mint a szájon keresztül hatolna ki. 
Ezen járatok közül legfőbb a száj belső ürege, mely a torok mélyé
től egész a fogakig terjed ; határai a nyelv és a szájpadlás. Hozzá
tartozik az ajkak és fogak közt lévő üres hely, valamint a jógák 
közei. A másik az orrüregnek a torok felé szolgáló nyílása, melyen 
a hang és lehelet kihatol, hacsak a nyelv, vagy az ajkak meg nem 
akadályozzák. Ezen járatoknak olyan alkatúaknak kell lenniük, hogy 
ha nyitva van az egyik, a másik tökéletesen bezárható legyen; és 
viszont, ha az egyik zárva van, a másik eléggé könnyen járható 
legyen.

A beszéd cselekvő szervei azok, amelyek meghatározzák, hogy 
a különbözőképpen módosult hang és lehelet vagy ezen, vagy 
amazon a járaton hatoljon ki. Ezek a nyelv a nyelvcsonttal, a 
nyelvcsap, az állkapcsok a bennük gyökeredző fogakkal és az ajkak.

A nyelv az emberi testnek azon része, mely nem csupán 
beszélésre, hanem több különféle működésre, mint ízlelésre, a 
megrágandó ételek szétosztására és a megrágottak lenyelésére 
szolgál. Hátsó része szoros összefüggésben áll a nyelvcsonttal és 
a gégével; alsó része pedig saját izmaival és bizonyos kötelékkel, 
melyet nyelvféknek (de Tong-riem) nevezünk. De a nyelv aljának 
többi része oldalaival és a szájpadlás felé tekintő egész fölsejével 
teljesen szabad és önálló, és a beszéd jelentékeny megromlása 
nélkül nem is lehet akadályozva. A nyelv állománya legnagyobb
részt mindenféle mozgató izomrostokból van össjetéve, melyek 
csudálatra méltó művészettel szövet módjára keresztül-kasul egy
másba fonódnak. Ezenkívül van néhány saját izompárja, néhány 
pedig közös a nyelvcsonttal, mely neki támasztékul szolgál. Ezek 
segítségével kinyújtani és visszahúzni, fölemelni és lenyomni, szét
terjeszteni és összevonni, púposra görbíteni, a szájpadláshoz és a 
fogakhoz erősen odailleszteni és hirtelen eltávolítani, végül lebegő 
mozgásra kényszeríteni lehet. Ezen különböző mozgásaival meg
határozza, hogy a hang és lehelet vagy az orron vagy a szájon, 
vagy teljes áramlattal vagy vékony sugárban, vagy folytonos érben 
vagy pillanatnyi kitöréssel, vagy maga a nyelv és a szájpadlás 
között, vagy a nyelv oldalai és az orcák között, vagy pedig végül 
a fogak között hatoljon ki.

A nyelv alapja az a csont, melyet alakja miatt, minthogy a 
görög Y-hoz hasonlít, hyoides-nak neveznek. Itt kezdődik néhány 
izompár, melyek a nyelv és gége mozgatására szolgálnak. Azonban 
van még ezenkívül valami sajátos működése, hogy t. i. a gégét 
a nyelvvel együtt fölemeli, és azt a vele kapcsolatos légcsővel



meghosszabbítván, szükkebbé, és így a hangot magasabbá teszi; 
mikor pedig a mellcsont felől kiinduló izmok lenyomják, akkor a 
gégére és a légcsőre súlyosan ránehezedvén, mindkettőt rövidebbé 
és egyszersmind tágabbá, és így a hangot mélyebbé teszi. Mert 
mikor a hangot változtatjuk, a gégét vagy fölemeljük, vagy lenyom
juk; és amíg ezt megtenni képesek vagyunk, a hangot mélyebbé 
vagy magasabbá tehetjük, amiről, midőn hangját mélyről magasra 
emeli, és viszont magasról fokozatosan mélyre sűlyeszti, kezét 
torkára helyezvén, mindenki meggyőződhetik. Innen van, hogy 
egynémely énekes magas gyermekhangon és egészen mély férfi
hangon egyenlő könnyűséggel énekel.

A nyelvcsap a szájpadlás boltozatának közepéről mozgatható 
hártyán lazán lecsüngő és mirigyekből álló húsdarabka, amely avval 
járul hozzá a beszédhez, hogy az előbb említett hártyával együtt 
a torok válaszútjára került hangnak az orron keresztülhatoiását 
szabályozza. Mert amikor a hangot vagy leheletet csupán a szájon 
keresztül akarjuk kibocsájtani, ami különösen azon betűk kiejtésénél 
történik, melyeket a következő fejezetben pillanatnyiaknak nevezek, 
az orrüreg járatát vele, mintegy csapóajtóval elzárjuk; ha azonban 
vagy hiányzik, vagy pedig az orrüregnek a torok felé szolgáló 
igen tágas nyílását eltorlaszolni nem képes, a p, t, k betűk az 
orron keresztül nagyon csúnyán hangzanak. Ez talán legfőbb, ha 
nem egyedüli oka annak, hogy az oktalan állatoknak ez a szervük 
nincsen.

Az állkapcsok a bennük gyökerező fogakkal és az ajkak 
sánca arra szolgálnak, hogy a szájüreget szükség szerint bezárják 
vagy kinyissák, és a hangot meg a leheletet többé vagy kevésbbé 
összeszorítván és élesítvén, különböző betűkké alakítsák. Ez az oka, 
hogy a kisdedek, amíg legalább metszőfogaik meg nincsenek, több 
betűt kimondani nem tudnak, és hogy a fogatlan aggok az s (sz), 
f  i betűket igen tompán és határozatlanul ejtik ki.

Szántszándékkal írtam le mindezen részeket csupán nagyjából, 
minthogy az én művem azoknak szabatosabb ismeretét nem kí
vánja, és mivel a legtöbb anatómus elég tökéletesen leírta; úgy
hogy azok szerkezetéről nincs semmi más különös mondanivalóm. 
Használatukról azonban kénytelen voltam egyet-mást előadni, amit 
mások nem említenek.

Amit pedig a beszéd meghatározásában a beszélőszervek 
mozgásáról mondtam, hogy hosszú és gyakori használat által kell 
megtanulni, nem olyan értelemben akarnám venni, mintha az a 
mozgás már mint mozgás mesterséges volna, hanem csupán
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amennyiben az emberi hangot alakítja. Mert az első értelemben 
ezen részeknek mozgása természetes és csaknem velünkszületett, 
nem úgy, mint az utóbbi szerint. Valamennyien nemcsak mint 
ílv-loi születünk, vagyis beszéd nélkül, hanem senki maga-magának 
a beszédben mestere nem lehet; holott a legtöbb művészetben 
vannak olyanok, kik maguktól tanultak (ocvToSiSar-roí); Úgyhogy 
ha valamelyiket, akkor bizonyára a beszédet is művészetnek tart
hatjuk, és helyesen lehetne a beszélés 'művészetének nevezni.

Azt sem vonom kétségbe, hogy velünk születik bizonyos 
kívánság, hogy a gondolatokat, különösen azonban a kedély indu
latait szóval kifejezzük, amit a siiketnémákról már megjegyeztünk; 
csakhogy roppant nagy különbség van ama szabálytalan hangok 
és a beszéléshez szükséges igazi emberi hang között. Mert amazok 
mindenkivel, még a némákkal is közösek, emezt pedig a többi 
művészet módjára tanulni kell. Nem tagadom azonban, mint már 
föntebb is említettem, hogy ha olyan emberek, kik nem süketek 
ugyan, de akik beszélni sohasem tanultak, együtt laknának, maguk 
közt valami új nyelvet alkotnának, mely azonban háromféle ok 
miatt is nagyon tökéletlen volna.

1. Minthogy a betűket (hangokat) egyáltalában nem 
ismerik, és a beszélőszerveket használni semmiképpen nem 
tudják, azért egymásnak vagy utánozhatatlan, vagy legalább 
érthetetlen hangokat adnának ki. Mert a betűk (hangok) helyes 
kiejtése épp úgy a teremtés ajándéka, mint maga a beszéd; 
és ezek az elveszített természetes nyelvnek egyedüli marad
ványai, amik még emlékezetünkben maradtak.

2. Minthogy valamely tárgy elnevezésében talán soha
sem tudnának megegyezni, mert hiszen egymást nem értenék.

3. Az elvont fogalmakat, még ha az érzékelhető dol
gokra nézve megegyezhetnének is, egymással közölni nem 
tudnák.
Kevéssel tökéletesebb nyelvet alkotnának tehát, mint némely 

állatoké, amelyek különböző hangokkal jeleznek valamit egymás
nak; amint látjuk, hogy a kakas a tyúkokat, ezek pedig csibéiket 
hanggal gyűjtik össze; a sertés, ha veszedelembe kerül, az egész 
csürhét segítségül hívja; a kutyák, macskák és kígyók haragjukat 
és boszúságukat, amazok bizonyos morgással, emezek sziszegéssel 
nyilvánítják. Olyan emberek azonban, akiknek mindegyike külön
böző nyelven beszél, ha egy társaságban kellene élniük, valameny- 
nyiükéből vegyes nyelvet alkotnának; amely dolognak igazságát a 
legtöbb élő nyelv, mint az angol, francia stb. bizonyítja.
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Mikor születünk, számtalan érzékelhető tárgy rohanja meg a 
világ új polgárait, amelyek különféle mozgásuk erejével hatnak 
reánk. Ez a hatás a tárgyak távollétében sem vesz el annyira, hogy 
a maga nyomát, vagyis képzetét bennünk mindegyik hátra ne 
hagyná, ami később sok gondolatnak, valamint cselekvésnek forrása 
vagy alkotórésze; mert nem marad veszteg, hanem mint a mag, 
csak alkalmas, jó földbe jusson, kifejlődni és megérni törekszik.

E számtalan dolog közt vannak különféle hangok és tagolt 
szavak, amelyek, különösen ha azokat érzéssel ejtik ki, jelentéke
nyen hatnak reánk; és hacsak süketek nem vagyunk, a füleknek 
a hangszervekkel való szoros kapcsolata miatt bennünk a beszélő- 
képességet lassanként fölébresztik. Mert amint valamely szónak 
jelentményét megismerjük, ami mindig előbb történik, mint hogy 
magunk kimondani tudjuk, annak képzete nem kevésbbé hathatósan 
működik azon szervekre is, amelyek által másoktól hozzánk szár
mazott ; erre, ismételt kísérletek útján, törekszünk azt utánozni, 
mígnem az eredetivel való hasonlóságát örvendezve vesszük észre. 
És lassanként így tanultunk meg anyanyelvűnkön beszélni.

Akik azonban, mellesleg szólván, vagy süketek, vagy nagyon 
ostobák, vagy az emberek társaságán kívül nőnek fel, vagy ami 
ritkán fordul elő, azok, kik a szavak értelmét helyesen felfogják 
és megértik ugyan, de bár beszélőszerveik épek, kimondani nem 
tudják, vagy akiknek beszélőszerveik teljesen alkalmatlanok, a be- 
szélés művészetét bajosan tanulhatják meg valaha.

Ebből kiviláglik, hogy a némaságnak négy vagy öt fajtája 
lehet. Született süketek és azok, kik barmok közt nevelkednek föl, 
egyformák; minthogy t. i. az emberi szó képzetét hallással soha 
föl nem fogták, sokkal kevésbbé adhatják azt vissza, és ennélfogva 
némák lesznek.

Akik annyira tompaelméjűek, hogy a mások beszédjét meg
érteni nem képesek, ugyanazon oknál fogva beszélni sohasem 
fognak.

Hogy azok, kiknek beszélőszerveik nagyon hibásak, tisztán 
beszélni miért nem tudnak, a föntebb mondottakból nyilvánvaló.

Végre az olyan, ki mások beszédjét megérti, és bár szervei 
helyesen alakultak, beszélni mégsem tud, ritka mint a fehér holló; 
magamnak sem volt alkalmam látni többet, mint csupán kettőt vagy 
háromat. Ebből következtettem, hogy a halló- és beszélőszervek 
közt nincs mindig olyan szoros összefüggés, hogy közöttük né
melykor jelentékeny kapcsolathiány ne lehetne. Ilyesmit tapasztalunk 
némelyeknél, kik a zenei hangokat és azoknak egymástól való



távolságát egész jól meg tudják különböztetni, de azokat a gégé
ben létrehozni nem képesek, sem soha megtanulni nem tudják.

Tévednek tehát, kik azt hiszik, hogy a magukrahagyott vagy 
barmok közt nevelkedett kisdedek beszélni fognak valamely nyel
ven, melyet ők ősnyelvnek neveznek. Mert nem lehet okát adni, 
miért beszélnének egyik vagy másik nyelven, mikor egyet sem 
hallottak. Ezért Krisztus Jézus, romlott természetünknek áldott 
megjavítója, a süketeket (Máté 9. és 12.; Márk 7.) meggyógyítván, 
kettős csudát mívelt; mert nemcsak hallókká tette őket, hanem 
hogy másokat rögtön megértsenek, és gondolataikat beszélőszer
veikkel tagolva kiejthessék. Mert hogyha a született süket akár mes
terségesen, akár pedig csudálatosán visszanyerné ugyan magát a 
hallást, mégsem tudna jobban beszélni, mint az újszülött csecsemő, 
hanem valamely nyelvet meg kellene tanulnia. Ezért sokszor nevet
ségesnek találom egyeseknek ostoba véleményét, kik azt hivén,. 
hogy a süketnek a beszélőképességet valami orvosi kotyvasztékkal 
adom vissza, arról panaszkodnak, hogy a gyógyításért vagy inkább 
tanításért igen magas díjakat kívánok; holott valamely süketnek 
megtanítása körülbelül egy esztendei mérhetetlen és hihetetlen 
fáradságomba kerül. És ámbár az én művészetemnek a csudákhoz 
semmi köze, mindazonáltal az a türelem, mely annak végrehajtá
sára szükséges, majdnem csudával határos.

Hogy a beszélés művészete nem valami könnyű, és hogy 
csak hosszas fáradsággal lehet megszerezni, nemhogy természetes; 
volna, legjobban kitűnik, ha valaki idegen nyelvet tanul. Mert sok
szor számos év telik el, míg annak egyes betűit (hangjait) helyesen 
tudja kiejteni; holott pedig anyanyelvében azok nagyobbrészt meg
vannak, csak kissé másképpen hangzanak. A franciák, angolok és 
olaszok bajosan fogják valaha a belga g-t vagy c/z-t, vagy pedig 
a svájci k-1 helyesen kiejteni; a belgák a német ic(-t, vagy pedig 
a francia ch-i vagy j-1 ritkán sajátítják e l; az angol th a többi 
nemzetnek majdnem utánozhatatlan ; az abisszíniai és koffer nyelv 
kiejtése az idegeneknek nagy nehézséggel jár. Ha már nekünk, 
kik a hallást és beszélést régen megszoktuk, valamely idegen betű 
(hang) kiejtése olyannyira nehéz, mennyivel nehezebb a süketné
máknak, még ha süketségük megszűnik is?

Mondottam végül a beszéd meghatározásában, hogy a szavakat 
úgy kell kiejteni, hogy másokban az eredetihez hasonló képzeteket 
kelteni képesek legyenek; ami fölötte szükséges, mert anélkül a 
beszéd nagyon tökéletlen volna, és úgyszólván semmit sem érne. 
Vannak u. i. olyanok, kik annyira rosszul beszélnek, hogy őket
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mások meg nem érthetik; ezt a hibát azonban önmagukban észre 
sem veszik.

Függelék gyanánt kísérletet teszek még a beszédről két kér
dést kifejteni, bár nem egészen tartoznak ide. De gyarlóságom 
tudatában véleményemet helyesebb ítéleteknek szívesen alávetem. 
Az tehát a kérdés, honnan és hogyan keletkezett a nyelvek akkora 
különfélesége, és hogyan kell érteni azon csudálatos ajándékot, 
mely pünkösd napján szállott az apostolokra, hogy különböző nyel
veken beszélni tudjanak (Apóst. cs. 2, 4.).

Ami az első kérdést illeti, ez a véleményem: Minthogy az 
emberek a bűnbeesés után is beszéltek, és még most is beszélnek, 
még pedig, mint már hallottuk, nem valami természetes szükség- 
szerűség folytán, hanem inkább az emlékezet raktárából és a 
beszédet mint művészetet másoktól kell megtanulniuk; Isten tulaj
donságaiból szerintem föltétlenül következik, hogy mikor teremtette 
Ádámot önmaga képére, olyannak alkotta őt, hogy annak lelke 
Teremtőjével egyesülve nem csupán a dolgok lényegét szemlélet 
által megismerni, hanem mindazoknak szemei előtt lebegő képzetét 
a tárgynak megfelelő szóval kifejezni is tudja; aminek példáját 
adta, mikor feleségének és az állatoknak nevet adott (Móz. I. 2, 
19-20.; 3, 20.). De ezt az értelmes nyelvet a bűnbeesés majdnem 
egészen megsemmisítette, és csak egyes hívőknél láthatjuk részben 
felujulni, kik szellemükkel gyermekeik leikébe és más dolgok lénye
gébe látván, nekik megfelelő nevet adtak. Ádám többi ivadékai 
azonban, kik Istentől mind jobban és jobban eltávoztak, és szelle
müket az érzéki gondolatok teljesen elhomályosították, a dolgok 
helyes fogalmának ismeretét, és avval együtt az ősnyelvet elveszí
tették; úgyhogy többé már nem az értelem világossága, hanem 
az érzéki indulatok sötétsége szerint beszélnek. Mikor tehát elveszett 
a helyes ismeret, helyébe támadtak különféle vélekedések és bizony
talan okoskodásból származó képzetek, amelyek különféleségéhez 
képest mindenki külön nevet adott a dolgoknak, úgyhogy végre, 
kivált mivel a maguk megrögzött nézetét egymásra ráerőszakolni 
törekedtek, egymást többé kölcsönösen megérteni se nem akarták, 
se nem tudták. Ugyanez néha még ma is megesik; mert alig van 
valahol az egész világon olyan helység, amelynek bizonyos sajátos 
szavai ne volnának, miket másutt nem értenek; ezt bizonyítják a 
gúnynevek is, amilyenek naponta keletkeznek a képzelet gazdag 
tárházában. Ha valaki a különböző nemzetek nyelvét vizsgálat alá 
veti, azt tapasztalja, hogy a legtöbb dolgot nemcsak teljesen külön 
böző szóval fejezik ki, hanem azok összekapcsolásának és velük 
a gondolatok kifejezésének módja is nagyon különböző.
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A másik kérdésre ezt felelem: Az apostolok értelme amaz 
isteni láng működésénél fogva megnyílt és annyira megvilágosult, 
hogy Isten nagy dolgait (Apóst. cs. 2, 11.) maguk is megértették, 
és megértvén, ily nagy dolgoknak megfelelő szóval adták is elő. 
Alig hiszem, és ezt a szentírás sem állítja, hogy minden egyes 
jelenlévő népnek nyelvén beszéltek volna; hanem a hívők, kik 
tanításukat hallani kívánták, az ő nagy szeretettől elevenített szava
ikat, mint isteni magvat, szívükbe, mintegy jól megművelt földbe 
fogadták, és azok csudálatos édességét mohón élvezték; míg 
mások, kiknek füleik nem voltak a hallásra (Máté 11, 15.), az 
apostolokat őrjöngőknek és részegeknek (Apóst. cs. 2, 13.) tar
tották, és őket meg nem értették. Az ilyenek azonban magát 
Krisztus Jézust, az igazság és szeretet kútfejét sem értenék meg, 
még ha az ő szavát hallgatnák is. Amilyen különbség van a 
hatlgatók között, éppen olyan van a szónokok között is ; mert 
némelyeknek beszédje majdnem mindenkor erőtlen és hatástalan, 
másoké célját mindenkor eléri. Nagy különbség, hogy valaki 
szívének legmélyebb belsejéből eleven és lelkes szóval beszél-e, 
vagy csapán megszokásból olyasmiket mond, amik felől maga is 
kételkedik, és amiknek igazságát önmaga nem érzi.

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.
A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa 1910.

évi szeptember hó 17 iki gyűlésének tárgysorozata:
1. gyógyp. tanítóképző tanári testületének jegyzőkönyve.
2. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam veze

tőjének Istenes Károly megbízására vonatkozó javaslata.
3. Láng István kérvénye beszédhibások tanfolyama iránt.
4. A gyengelméjü hadkötelesek sorozása érdekében teendő 

intézkedések.
5. A siketnémák aradi intézete igazgatójának a helyettesítési 

óradijak utalványozása iránti felterjesztése.
6. A borosjenői gyógyp. intézet igazgatójának felterjesztése 

heti óraszámának újbóli megállapítása iránt.
7. A snk. körmöcbányai int. tantestületének jegyzőkönyve.
8. Az áll. kisegítő iskola tantestületének jkönyve.
9. A snk. kolozsvári int. tantestületének jkönyve.
10. A borosjenői gyógyp. int. ig.-nak Deschenszky Nándor 

véglegesítése iránti javaslata.
11. A snk. szegedi intézete ig.-nak Schnitzl Gusztáv óra

beosztásának módosítása iránti felterjesztése.
12. A snk. körmöcbányai int. igazgatójának a hallgatók esküje 

iránti átirata.
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13. A snk. váci intézete tantestületének jkönyve
14 A snk. debreceni intézete tantestületének jkönyve.
15. A snk. szegedi intézete tantestületének szeptember 6-iki 

jegyzőkönyve.
16. snk. soproni intézete tantestületének szeptember 6-iki 

jegyzőkönyve.
17. Az ideges gyermekek intézete tantestületének szeptemb. 

6-iki jegyzőkönyve.
Indítványok.
A vakok budapesti intézetét a következő külföldi ven

dégek látogatták meg. Chang Juan-chi Shanghai (Kina) államtitkár, 
Schafer Rihard, Chemnitz (Szászofszág), Menzel Károly, (Ham
burg) és Léhofer Péter vakok intézetének tanárai (Grác), Stern 
Dávid (Chikágó). — A helybeliek közül Pálffy Anna grófnő, ifj. 
gr. Wenchkeim Frigyes. A Szabad Lyceum keretében a Máv. 
északi főműhelyének 28 munkása Gorzó Dénes igazgatótanitó 
vezetésével.

Október hó 6-án a 13 aradi vértanú emlékünnepén á vakok 
budapesti országos intézetének ifjúsági önképző köre diszgyűlést 
tartott. Az ünnepélyen megjelent a helybeli István-uti főgimnázium 
Hl. a) és VI. b) osztálya Dancer Béla és Grőger Dezső tanárok 
vezetése mellett. Az ifjúság az ünnepély után a növendékek közé 
elegyedett és a hozott cukorkákkal kínálták őket. Majd az intézet 
felszerelését, a tanítási módot és az ipari oktatást tekintették meg. 
Mintegy két órai időzés után meghatóban és megelégedetten 
távoztak az intézetből.

Látogatás. Az állami gyógypedagógiai nevelő intézetet 
Chang Juan-chi kinai államtitkár Roítenbiller Fülöp kíséretében 
szeptember 17-én látogatta meg s a látottak felett megelégedését 
fejezte ki.

Rendkívüli közgyűlés. A siketnéma int. tanárok országos 
egyesülete szept. 24-én rendkívüli közgyűlést tartott a váci inté
zetben, mely az alapszabályok revíziójával és a gyógyp. tanárok 
nyomasztó anyagi helyzetének javítását célző kérdések megbe
szélésével foglalkozott.

Cházár András-ünnepély. A váci siketnéma-intézet 100 éves 
fennállásának jubileuma óta évről-évre kegyeletes ünnepélyt rendez 
a váci intézet tanári testületé az intézet alapítójának, Cházár An
drásnak emlékezetére. Az idén szept. 24-én rendeztek ünnepélyt, 
melyen az emlékbeszédet ezúttal Szentgyörgyi Gusztáv tartotta.

A vakok budapesti orsz. intézete a folyó iskolai évre egy 
vaksiketnéma tanulót vesz fel. Hegedűs Gyula e szerencsétlen 
gyermek, 6 éves korában veszítette el hallóképességét és most 
látóidegsorvadás következtében megvakult. A gyermek tanítását 
Kleitsch János tanár volt szives elvállalni. Érdeklődéssel nézünk 
a siker elé.
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Siketnéma színészek. A „Budapesti Hírlap“ 1910. évi 

szeptember 13-iki számából vesszük át a következő közleményt: 
Bécsben a siketnémák kongresszusa alkalmából különös műked
velő előadást rendeztek a munkásotthon Thalia-szinházában. Siket
néma műkedvelő színészek adták elő Schiller Fiesco-ját siketnéma 
közönség előtt. A színdarabot, amelynek előadására három hó
napig készültek, természetesen megkurtitották és csupán tárgyi 
tartalmát hagyták meg; azt, a mi jelekkel előadható. A közönség, 
néhány érdeklődő vendégen kívül csupa siketnéma ember, feszült 
érdeklődéssel nézte az előadást, amelyet élénken kritizáltak és 
kommentáltak, de természetesen szintén jelekkel, úgy hogy nem 
zavarták az előadást. A darab nagy hatást tett. Mindenesetre nagy 
sikere a siketnémák oktatásának ez a maga nemében páratlan 
előadás s nagy haladást jelent, hogy a közönsége teljes mérték
ben megértette és élvezte az előadást.

A jelnyelv értéke. Steppuhn, az esseni siketnéma-intézet igaz
gatója ezen cím alatt írt értekezésében a következőket hangoztatja:

1. A jelnyelv jelentőségét a siketnémák nevelésénél és okta
tásánál mindinkább megbecsülik a szakemberek ugyannyira, hogy 
annak nagyobb és nagyobb értéket kezdenek tulajdonítani, mint 
a múltban. Időszerű tehát a problémával előítéletek nélkül, beha
tóan foglalkozni.

2. A jelnyelv tüzetes ismerete természetes eszköznek bizo
nyult a siketnémák sajátosságainak teljes mértékben való megis
merésére ; tanulmányozásának tehát nagyobb figyelmet, több időt 
kell szentelnünk, mint eddig.

3. A természetes jel nem nélkülözhető sem a siketnéma 
tanulók oktatásánál, sem felnőtt siketnémákkal való érintkezésnél.

4. A természeted jel addig találjon alkalmazást az oktatásá
nál, míg a siketnémák a hangbeszéd megértésében és használatá
ban tartalmi és alaki szempontból legalább is annyi jártasságra 
szert nem tesznek, hogy azután a hangbeszéd oktatási eszközül 
teljes mértékben kihasználható legyen. A gyengébb tehetségűeknél 
minden fokon, a normális szellemi képességekkel rendelkezőknél 
a képzés első fokán nemcsak szükséges, de elkerülhetetlen is a 
természetes jelnyelv használata.

5. Beszédtanításunk célja azt kívánja, hogy siketnéma tanu
lóink egymás közötti érintkezésénél a jel a lehetőség szerint 
fokozatosan háttérbe szoruljon és hogy ennek megfelelően nö
vendékeinket komoly reászorítással a szóbeli gondolatközlésre 
ösztökéljük.

6. A nevelési célok még érettebb növendékeknél is paran- 
csolólag követelik a jelnyelv mérsékelt igénybevételét.

7. Az intézeteket elhagyott siketnémák értelmi és lelki veze
tésénél, amikor már a beszédtanításnál magasabb érdekek az 
irányadók, — továbbá ott, hol a siketnémák nagyobb tömege, 
azoknak értelmi-, és beszédképességbeli különbözőségei kétsé
gessé teszik a szóbeli közlés eredményeit — a hangbeszéd mel
lett, a természetes jel is ügyesen felhasználandó. (Michels.)
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Táv-oktatás nagyothallók és megsiketültek számára. Ily című 
prospektussal árasztja el egy Drebusch nevű Berlinben Baum- 
schulenweg, Schrader Str. ő. sz. alatt lakó egyén Európa minden 
részét, felhiván a nagyothallók és a megsiketültek figyelmét az ő 
sajátos módszerére, melynek lényege abban rejlik, hogy oktató 
levelek útján tanítja, illetőleg taníttatja laikusok által is az ajakról 
való leolvasást. Az oktató levélsorozat 50 márkába kerül, melyhez 
kívánságra, de további díjazásért megadja egyben a legmesszebb 
menő s a helyi viszonyokhoz mindenképen alkalmazkodó sze
mélyes utasításait is. Az oktató levélsorozatból !egy-egy példány 
külön is kapható 1.30 márkáért, azonban ily esetben az érdekelt 
már nem nyer különleges levélbeli útmutatást Nevezett humanista 
vállalkozó Berlinben rendes tanfolyamot is tart fenn olyan rászo
rulók számára, kik ott helyben, illetőleg a közeli környékben 
laknak. Ezen 5—6 hétig tartó leolvasási tanfolyam nem kevesebb, 
mint 410 márkába kerül, mely összeg különösebb igények esetén 
„természetesen jóval nagyobbra emelkedik.“ Az sem utolsó kité
tele a hirdetésnek, hogy a tanfolyamon az ajakleolvasás tanítására 
az ajakleolvasást kitünően elsajátított nagyothalló nők is vannak 
tanítókként alkalmazva. Valószínű, hogy a szerencétleneknek e 
merész módszerü barátja szép jövedelemre fog szert tenni; 
milyen lesz azonban ennek ellenében a nyújtott, illetőleg hirdetett 
eredmény, az a jövő titka.

VEGYES.
Alapítvány a vakok számára. Laky Adolf fővárosi magánzó, 

volt arany- és ezüstmüves a vakok budapesti országos intézete 
részére 21.000 koronát hagyományozott. *

Eljegyzés. Schreiner Ferenc buzgó munkatársunk szept. 
25-én eljegyezte Lippán özv. Berecz Józsefné bájos leányát, Er
zsikét. Őszinte szívből üdvözöljük a jegyeseket.

Esküvő. Ákos István szerkesztőtársunk kedves leánya, Margit 
okt. 8-án tartotta meg esküvéjét a bpesti krisztinatéri templomban 
dr. Farkas Oszkár m. kir. honv. ezredorvossal. Áldás és boldog
ság kisérje az új pár életét!

Tanitók évkönyve az 1910—11. tanévre. Szerkesztette 
Wohlmuth Ernő. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. Harmadizben 
jelenik meg a Szent-lstván-Társulat által kiadott Tanítók évkönyve. 
E harmadik kötetnek is ugyanaz a szelleme, ami az első kettőé 
volt. Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök, Giesswein Sándor, 
Komócsy István, Jehlicska Ferenc, Báthory Nándorné s a szak
kérdések érdemes taglalóinak egész sora olyan cikkekkel szere
pelnek e kis kötetben, hogy általuk ez a magyar pedagógiai 
irodalom ez évi termelésének legértékesebb alkotásai közé jut. 
Az évkönyvet a Szent-lstván-Társulat páratlan bőkezűségéből min
den tanító ingyen kapja s ára csak 1 korona.

Bichler I. könyvnyomda, Budapest, III, Lajos-utca 9 4 . szám.


