
Centenáriumi ünnepség
Szegeden

Közel száz évnek kellett eltel-
nie  ahhoz,  hogy  a  váci  intézet
megalakulása után Klúg Péter lel-
kes  munkájának  köszönhetően
Szegeden  is  létrejöhessen  a
siketnémák iskolája 13 növendék
számára, a városi tanács által kije-
lölt Iskola u. 22. sz. alatt lévő régi
gimnáziumban.  A jelenlegi  épü-
letbe 1903-ban költözhettek be a tanítványok, mint a Siketnémák és Vakok Ál-
lamilag segélyezett Szegedi Intézetébe. Az iskola célkitűzése – a beszédtanítás
– száz év múltával is  időtálló.  Elérése a legmodernebb technikai,  orvosi,
szurdopedagógiai eljárások alkalmazásával egyre eredményesebb.

A centenáriumi ünnepség 2001. november 23-24-25-én zajlott, melynek ke-
retén belül emlékműsort, szakmai előadásokat, valamint öregdiák-találkozót
szerveztünk. A rendezvény fővédnöke dr. Frank József, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke, védnöke Fonyódi Ilona, az Oktatási Minisztérium főosz-
tályvezetője volt.

A megemlékezés az intézet jelenlegi növendékeivel egy héttel korábban kez-
dődött. Régi álom vált valóra, amikor az iskola 100. évfordulója alkalmából
2001. november 15-én Fodor Mihályné, az iskolaszék elnöke megnyitotta a ta-
nulók előtt az elmúlt század emlékeit, eredményeit megelevenítő múzeumot.
Az állandó kiállításon helyet kaptak a tanulók és a tantestület tagjainak mun-
kái, az iskolaalapító mellszobra – melyet Svédországban élő unokája, Csala
Éva adományozott a múzeumnak –, az iskolánkban 33 évig rajzot tanító hallás-
sérült Csizmazia Kálmán által készített igazgatói portrék, egy régi tanterem
részlete, hallókészülékek, szemléltetőeszközök, valamint az úttörőélet élmé-
nyeit megörökítő néhány emlék.

A múzeum megnyitóján a gyermekek ünnepi műsorral köszöntötték iskolá-
jukat születésnapján. Számukra maradandó emléket nyújtott a jubileumra ké-
szített háromemeletes torta felvágása.

A centenáriumi ünnepség első napján, november 23-án, emléktábla avatásá-
val tisztelegtünk a százéves múltra visszatekintő intézet, annak alapítója, Klúg
Péter és elődeink előtt. Itt köszöntöt mondott Nusserné Mendler Erzsébet igaz-
gatónő, az emléktáblát pedig dr. Huber Bertalan, a Csongrád Megyei Önkor-
mányzat főjegyzője leplezte le.
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Az emléktáblával annak az embernek állítottunk méltó emléket, aki tartal-
mas, hosszú életét (1876-1970) a sérült, elesett, a társadalom peremére taszí-
tott gyermekek ügyének szentelte. Szeretnénk, ha e név elfoglalná a minden
korban őt megillető méltó helyét a szakmai és a társadalmi köztudatban.

Klúg  Péter  1876.  március  8-án  született  Lovrinban.
Alapfokú iskoláit Lovrinban és Szegeden végezte, majd a
Dévai Állami Tanítóképzőben szerzett oklevelet. A gyógy-
pedagógia számos ágát érintő tanfolyamot végzett, szak-
vizsgákat tett (dadogók és hebegők oktatása, siketnémák
oktatása, vakok és hülyék oktatása, a kézügyesség tan-
tárgy oktatása területén.)

1895-től  elemi  iskolákban  tanított  Hertelendyfalván,
Gyertyámoson, Temesváron, majd 1898-tól a Siketnémák
Budapesti Állami Iskolájában 1901-ig. Ekkor nevezték ki
a Siketnémák és Vakok Államilag Segélyezett Szegedi Inté-
zete élére, mint igazgató-tanárt.

Az iskola építését figyelemmel kísérte már az alapok lerakásától kezdve, és az intéz-
mény vezetői közül az igazgatói székben is a leghosszabb időt töltötte. Helyi és orszá-
gos viszonylatban jelentős személyiség volt. A város elsősorban a Siketnémák és Va-
kok Államilag Segélyezett Szegedi Intézetének megszervezését, megépítésének koordi-
nálását és 28 éven keresztül történő elkormányzását köszönheti neki. A siketnéma-
ügyet ismertető és terjesztő cikkeket írt a Szegedi Naplóba és a Szegedi Híradóba. Elő-
adásokat tartott a Szegedi Katolikus Tanítóképzőben a gyógypedagógia ágairól. A
Szegedi Jótékony Egyesület választmányi tagja, a Szegedi Gyermektanulmányi Fiók-
kör megalapítója és ügyvezetője volt. Szerepet játszott a Vakok Intézete és az Állami
Kisegítő Iskola létrejöttében.

Az országos köz- és tudományos életben is aktívan részt vett. A Gyógypedagógiai
Szemle című szaklap munkatársa volt, publikált a Magyar Nemzetben. A Pallas Nagy
Lexikona köteteiben írt szakcikkeket, Révai Nagy Lexikonának volt belső munkatársa.
Több országos egyesületben szerepelt aktív tagként (Szeretet Egyesület, Vakokat Gyá-
molító Országos Egyesület, Fehér Kereszt Országos Egyesület, Siketnéma Intézeti
Tanárok Országos Egyesülete.)

1925-től igazgatói munkájával párhuzamosan ellátta a Gyógypedagógiai Intézetek
Országos Szakfelügyelői teendőit is, majd e funkciójában 1929-ben Budapestre he-
lyezték. Országos szakfelügyelőként is számos érdem fűződik nevéhez. Ebben a kor-
szakban emelkedett a gyógypedagógiai intézetek száma 34-ről 52-re. Elkészült az in-
tézmények egységes szervezeti szabályzata, sor került a tantervek revíziójára, az új
tantervek megalkotására. Ezekben az években lett erőteljesebb a gyakorlati irányú ne-
velés, szaporodtak a tankönyvek. A Beszédhibák Javítására Szolgáló Állami Intézet új-
jászervezése, az Állami Tanácsadó és Pályaválasztási Iroda létrehozása, az intézeti
felvételhez kapcsolódó orvosi, illetve pedagógiai vizsgálatok átalakítása az új tudo-
mányos eredmények tükrében szintén Klúg Péter munkájának eredménye. A siketek
oktatásügyében legnagyobb érdeme, hogy segítségével válhatott valóra a Bárczi-féle
osztályok megszervezése.
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Később kormányfőtanácsos volt nyugdíjba vonulásáig, 1939-ig. Schreiner Ferenc
nyugállományba vonulásakor ezt írta róla: „Végtelenül szerette a gyógypedagógia
területét. Amit a gyermek termelt, azt becsülte, amit a gyermek hozott, azt kedvesnek
találta. A szenvedő gyermekért eljárt helyben és vidéken és megmentésükre irányult
minden  tevékenysége.  ...  Tanított,  írt,  előadásokat  tartott,  végezte  az  ügykezelést,
járta a külföldet, küzdött sokszor a lehetetlennel...”

Klúg Péter nevét méltatlanul feledte a helyi társadalom és a szakma annak
ellenére, hogy a gyógypedagógia ügyét teljes odaadással, lankadatlan kitar-
tással szolgálta, mind a szegedi intézet mintaszerűvé fejlesztésében, mind or-
szágos szakfelügyelőként az országos intézményhálózat bővítésében, moder-
nizálásában. Hagyatékának, munkásságának teljes értékű feldolgozása az in-
tézmény jövőbeni feladatainak egyike.

A 100 éves évforduló alkalmával az intézmény felvette az alapító Klúg Pé-
ter nevét.

A program a Deák Ferenc Gimnáziumban folytatódott Fonyódi Ilona, az
Oktatási Minisztérium főosztályvezetője, Mihalovics Jenő, a Hallássérültek
Iskoláinak Országos Egyesülete elnökének köszöntőjével. A szegedi hallássé-
rültek  tanintézete  megnyitásának  100.  évfordulóján dr.  Farkas  Miklós, az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar Hallássé-
rültek Pedagógiája Tanszékének docense Változások a magyar siketoktatás
utolsó 100 évében címmel tartott bevezető előadást.

Hégely Gábor, az iskola címzetes igazgatója és Nusserné Mendler Erzsébet
jelenlegi intézményvezető közös előadásban emlékeztek vissza az elmúlt 100
év jelentős eseményeire. Ezután az iskola két, tanulmányait integráltan foly-
tató régi tanítványa: Bitó Katalin és Bögre Ágnes, életútjáról és sikereiről
számolt  be,  amelyben nagy része volt  osztályfőnöküknek,  tanáraiknak és
mindenkinek, akik hittek bennük és segítették őket e nehéz úton. Mindketten
örömteli könnyekkel köszönték meg azt a sok segítséget, amelyet a szegedi is-
kolától kaptak és kapnak ma is, ha szükségük van támogatásra.

A jubileumi emlékműsorban közösen léptek fel óvodások, integrált növen-
dékek és jelenlegi tanítványok versekkel, táncokkal, színdarabokkal.

A centenáriumi ünnepség másnap, november 24-én, szakmai konferenciá-
val folytatódott. Ez a nap a jövő feladatairól szólt. Az előadások a cochleáris
implantáció témakörében hangzottak el.

A szegedi Cochleáris Implantációs Centrum team-jének tagjai, dr. Jóri Jó-
zsef egyetemi tanár, dr. Kiss József Géza tudományos tanácsadó, dr. Torkos
Attila egyetemi tanársegéd, Tóth Ferenc fizikus és Szamosközi Alice logopé-
dus „Újra hallunk!” címmel ismertették legújabb eredményeiket. Az előadá-
sok témái a következők voltak: Kinek javaslunk cochleáris implantátumot? A
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cochlearis implantáció sebészi oldala. A beszédprocesszor beállításának le-
hetőségei, problémái és jelentősége. A cochlearis implantáció eredményeit
befolyásoló tényező. A szegedi program (1995-2001).

Dr. Csányi  Yvonne, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Főiskolai  Kar  Hallássérültek  Pedagógiája  Tanszékének
tanszékvezetője Áttekintés a cochlearis implantáció jelenlegi állásáról Ma-
gyarországon című előadásában a hazai tapasztalatokat foglalta össze.

A szurdopedagógiai fejlesztés gyakorlatáról számoltak be gyakorló gyógy-
pedagógusok és szülők: Gyöngyösi Lászlóné gyógypedagógus és Gilicze Judit
szülő Szegedről, Lipthay Ágnes gyógypedagógus Egerből, Csatáriné Péter
Éva gyógypedagógus Debrecenből, Boiné Nagy Annamária, Székelyhidiné
Boros Zsuzsanna és Váry Ágnes gyógypedagógus Budapestről, Mihalovics
Jenő igazgató, Nagyné Tóth Ibolya gyógypedagógus és dr. Tóth László audio-
lógus főorvos Kaposvárról.

Az ünnepségsorozat öregdiák-találkozóval zárult. November 25-én a torna-
terem, illetve az iskola egész területe zsúfolásig megtelt nyugdíjas és jelenlegi
tanárkollégákkal, az intézet régi dolgozóival és öregdiákokkal, akik közül töb-
ben örömkönnyek között elevenítették fel emlékeiket.

A megemlékezés írásos emléke a viaszpecséttel ellátott Emléklap és a Cente-
náriumi évkönyv. Az emlékkönyv első része ismerteti  az alapító és névadó
Klúg Péter életrajzát, az intézet megalakulását és történetét, a siketoktatás-
ban bekövetkezett változásokat. Tartalmazza még a tanulók tanulmányi, kul-
turális és sportversenyeken elért eredményeit, a gyakorlati képzést, az infor-
matika  iskolai  oktatását,  a  hallássérültek  pályaválasztásának  nehézségeit.
Bemutatja az önműködő beszédfelismerés alkalmazását a hallássérültek okta-
tásában, az elmúlt 20 év integrációs tapasztalatait, a cochleáris implantáción
átesett gyermekek fejlesztését és eredményeit. Megtalálható benne a száz év
alatt végzett tanulók és pedagógusok névsora, a centenárium évének dolgozói
és tanulóinak csoportképei.  A szegedi intézet Centenáriumi Évkönyvét az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Könyvtára számára is
megküldték, ott kölcsönözhető és olvasható.

       Pestukáné Semperger Erzsébet

Klúg Péter Óvoda, Ált. Isk., Szakiskola és Diákotthon
6725 Szeged, Bécsi krt. 38. Tel: 06/62/ 547-192*, ig.: /62/ 547-193.
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