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Dr. Hoór — Dr. Kiss.
Kicsiny táborunk tisztelettel h a jtja  meg az üdvözlés és a szeretet zászlaját 

e két név viselője előtt. Jól megérdemelt előléptetésükhöz szívből gratulálunk. 
Örülünk, hogy a felsőbb hatóságok nem feledkeztek meg legalább róluk. A munka 
és a beesiüilat jól megérdemelt kitüntetése ez.

K érjük őket: szeressék helyüket, tegyenek magyar h ite t a magyar feltám a
dásra, segítsék diadalra a mi ügyeinket, hogy a feltámadás napján mi is jogosan 
örülhessünk a ragyogó napsugárnak.

Nehéz munkájókban legyen aeéloizott szívok, lelkök, m int eddig volt. 
Küzdjenek továbbra is a közért tiszta fa ji ököllel, mocsoktalan becsülettel. Mi 
egy lépéssel tovább is m ehetünk: kívánjuk, hogy a fiúk apáik nyomdokain 
haladjanak továbbra is, s ha ezt az u ta t m egtartják, utánnok megyünk, ha kell 
tűzbe, vízbe a szent cél elérésére: a magyar föl támadásra.

Lelkesedéssel, lankadatlan munkával . . ,
A M agyar Siketném a-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete í. évi közgyűlését 

július 1-én Budapesten ta rto tta  még. A nagy rombolást megelőző években a te r
mészet megújhodásával, tavasszal s a nyár kezdetén, a magyar siketnéma-oktatás 
munkásainak szívében is mindenkor újjáéledő lelkesedés tüze gyűlt ki s várva- 
várták a M agyar Siketméma-Oktatást, mely az ez évi közgyűlés idejéről és helyé
ről hozta meg a nagy érdeklődéssel várt értesítést. Legtöbben akkor is szegé
nyeik voltunk és nem igen állott módunkban, hogy ide-oda utazgassunk, de volt 
bennünk lelkes ügyszeretet és meg volt bennünk az összetartás szelleme, meleg 
kartársi szeretet. Magas színvonalú közgyűléseinken értékes eszmék vetődtek fel, 
melyek ügyünket jelentékenyen előbbre vitték, az ország minden részéből egybe- 
sereglő és egymás látásának örvendező kartársak  lelkében emelkedett hangulat 
le tt úrrá, melynek folyamán egy-egy közgyűlés kellemes emlékei mai napig is 
élnek lelkűnkben.
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J ö t t  aztán a rettenetes orkán, mely ügyiünket s m inket is megtépázott és 
egyesületünk magasra em elt o ltárá t is épein csak, hogy le nem döntötte. Azonban 
a régi tűz, ügyünk szeretető, csakhamar újjáéledt lelkűnkben és ta lán  nem téve
dek, ha a kartársi együttérzés és szeretet lángragyulladó érzésében ma is biza
kodom.. Szükséges ehhez bizonyos fokú idealizmus és lelkesedés. „Mily szép áítal- 
melegült lélekkel választani magának pályát s azt jó és balszerencse közt, örökre 
tiszta és soha nem liideigiüllő szenyedelémmel fu tn i meg“ mondja Kölcsey. A ma
gyar siketnéma-olktatást valóban ideálisan gondolkozó és lelkesen dolgozó férfiak 
emelték arra a magaslatra, melyen a háború előtt állott, s melynek szintje a 
világ bármely állama siketnéma-oktatásával legalább is egyenlő fokon állott, A 
lecsúszás után  egyesületünk működése ma már újból emelkedő irányt m utat s ha 
van bennünk még egy szikrányi a régi lelkesedésből, ügyszeretetből és kartársi 
egyiülttérzésböl, akkor nem lehet tétováznunk. Á lljunk oda lelkesedéssel, oda
adással a vezetők mellé és segítve, támogassuk őket az ügyért és mindnyájunkéit- 
való munkájukban. M ert nagyon téved az, ki -azt hiszi, hogy eleget te tt köteles
ségének, ha megválasztotta, a tisz tikart és megfizeti a tag-sági díjakat. Tehetségé
hez képest m indenkinek a munkából is ki kell vennie a maga részét és azt a k in 
cseit, melyet a M indenható tehetségében adott, a köz javára is kam atoztatnia kell.

Egyesületünk f. évi közgyűlése a megerősödés és megizmosodás jegyében 
folyt le; a fogyatékos érzéknek másik csoportja, a vakokat tan ító  kar'társaink 
egyesülni óhajtanak velünk s vezetőségiünk a felénk nyú jto tt jobbjukat a kartársi 
szeretet melegével ragadta meg. Hisszük, hogy velük megerősödve, munkánk 
eredményes lesz és hogy a k itartó  együttes küzdelem végre is meghozza jogos 
személyi kívánságainak teljesülését is.

Rázzuk tehát le magunkról a rettenetes béklyót, melyet az utóbbi évek 
ólmos közönye'lelkünkre rakott. Jö jjön  el m indenki a közgyűlésre; előre a régi 
lelkesedéssel és dolgozzunk lankadatlanul!

Szeged, 1923. V i l i .  hó. N —g.

Közgyűlés.
A Siketnöm a-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete f. évi július hó 1-én d. e. 

9 órakor a vakok orsz. intézetében rendes közgyűlést ta rto tt.

Tárgysorozat.
. 1. E lnöki megnyitó. _

2. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
3. A m últ gyűlés jegyzőkönyvének bemutatása,
4. T itkári jelentés. -
5. Pénztári jelentés és a jövő évi költségvetés megállapítása.
6. Szerkesztői jelentés.
7. Tagtörlés, tagfelvétel.
8. Az alapszabály módosítás.
9. A siketnéma növendékek orvosi Jelül vizsgálatának eredménye dem onstrá

cióval. E lőadó: Dr. Bárczi Gusztáv.
10. Indítványok és a, jövő évi közgyűlés helyének is idejének megállapítása.
11. A tisz tik a rt jelölő bizottság kiküldése.-
12. T isztikar választása.
Legkiemelkedőbb pontja volt a vakok tanáraival való egyesülés. Az ide

vonatkozó alapszabálymódosítást egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. Nagy Péter
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igazgató a siketnémák elkülönített oktatásáról értekezett. E lfogadtato tt a követ
kező (határozati javaslat: 1. A közgyűlés a növendékek különböző szempontok 
szerinti szétválasztását és elkülönített oktatását, a nehéz viszonyok dacára, ma is 
kívánatosnak ta rtja . 2. Számolva az ország gazdasági helyzetével, egyelőre csak az 
ú. n. szakcsoport rendszert óhajtja megvalósítani s az elkülönített oktatást kizá
rólag a gyengetehetségű, valam int a számottevő hallási, illetve beszédmarad- 
várnnyal bíró norm ális tehetségű növendékekre kiterjeszteni. 3. Az ily értelemben 
vett elkülönített oktatást egyelőre kísérletképen csak a siketnémák budapesti 
áll., valamint a süket-némák váci kir. orsz. intézetében gondolja bevezettetni; 
egyrészt mivel ezek nagyobb növendéklétszámuknál fogva maguk is. képesek 
1— 1 (esetleg többet is) ilyen osztályt k iállítani, s így az elkülönítés azokban 
minden különös nehézség nélkül megvalósítható, másrészt pedig, mivel be nem 
válás esetén könnyen vissza lehet té rn i a régi rendre. („Be nem válás“ csak a 
külön 1— 1 osztályban való elkülönítésre vonatkoztatandó. Külföldön külön in té
zetek állanak fel e cél szolgálatában, amelyek teljesén beváltak. Szerk.) 4. Ke
restessék meg a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  aziránt, hogy az elso
rolt- pontokat magáévá téve, rendelje el a siketnéma növendékeknek a fentebbi 
értelemben vett külön oktatását a siket-némák budapesti áll.,-valam int a siket
némák váci kir. orsz. intézetében az 1.923—24. iskolai évtől kezdve.

Dr. Bárc-zi Gusztáv a nagyothallók isik. vezetője, tanulságos bem utatást 
ta rt. A bemutatás tárgya egy az, Orvosegyesületbe m ár bem utatott beteg', ki. szü
letése óta siket volt és mint, siket-néma kezeltetett. Megefele-lő kezeléssel ha-llása 
javult és praktikussá vált. Dr. Bérezi előadása m indvégig lekötötte az érdeklő
dést, ritka szép sikert, jól megérdemelt elismerést arato tt.

Látogatás.
A siketnémák budapesti m. kir. állami intézetének illustris vendégei vol

tak jú lius hó 2-tól 8-ig Jóiban Bergqvist, siketném a-intézeti igazgató, Lund, 
Svédország és K. W. A.nderberg, tanító Stockholm személyeiben.

Egyesületünk a tavasszal lapcserét a ján lo tt fel a Noirdisk T idskrift íör 
Dövstumskolan című siketnémaiigyi szaklapnak, am it az örömmel elfogadott, 
dacára a figyelmeztetésnek, hogy a Magyar Siketnéma-Oktatás anyagi helyzete 
m iatt csak szórványosan jelenhetik meg egyelőre. Ez volt az alapja annak, hogy 

' Rektor Bergqvist figyelme Magyarországra irányult, m ert ö a Nordi.sk T idskrift 
szerkesztője és laptulajdonosa, valam int a svéd siketnéma-oiktatásügy egyik szak
felügyelője.

Rektor Bergqvist. .Svédország elismert első siketnéma tanügyi szakembere. 
Szakképesítésén kívül a Lundi egyetemen a philosofiai szakból egyetemi képzett
séget is szerzett;. Már a világháború előtt és annak tartam a alatt is vagigtanul- 
mányozta Dánia, Norvégia. Franciaország, Holland, Németország és Olaszország 
siketnéma intézeteit és az így szerzett gyakorlati eszmeivel irányító befolyással 
volt a svéd siketnéma-obtatásüigyre. Több nagyobb munkája van már, ezek közül 
„A siket-néma intézetek kiejtési oktatása“ című műve, mely húsz ív terjedelmű, 
a m anillai siket-néma tanárképző tankönyvéül is szolgál.

Megérkezésük után barátjával és u ti társával kijelentették, hogy nem tanu l
m ányútra jöttek ezúttal, m ert különben évközben jö ttek volna, pihenni mennek 
Olaszországba és csalk útbaejtették hazanka-t. H a azonban szakszerűt m utathatunk 
nekik, örömmel megnézik. Mér csak rajz-oktatásunk menetet, kézimunbaeredmé-



4  MAGYAR SIK ETN ÉM A  OKTATÁS 1—9. sz.

nyeihket és a budapesti siketek cserkészetének és önképzőkörének írásbeli nyo
m ait m utathattuk  be.

R ajzoktatásunkat B ründl Ödön m utatta  be és elragadta a svédeket. Ilyen 
rendszeresen fe lép íte tt rajzoktatási m enetet sem külföldöm, lem  hazájukban nem 
láttak  még. Hiszen ez az ember sok pénzt kereshetne, ha m unkáját a külföld 
számára is hozzáférhetővé tenné!

A 'slö jd  hazájából jöttek, mégis sok ú jat, meglepőt lá ttak : céltudatos egy
m ásutánt kézügyességi oktatásunk felépítésében és irigyelt eredményeket.

Svédország számára követendő példaként vették intézetünk egy kézbe össz
pontosított szakszerű testi és lelki életrevaló nevelését.

A gyógypedagógiai kifejezésre is figyelmesek lettek. Rektor J . Bergyvist 
azt hitte , hogy a német Heilpedagogik kifejezés és mozgalom feledésével, ilyen
nel többé nem .fog- találkozni. Hogy ezt az intézm énycsoportosítást milyen .-szük
ségszerűség indokolja? Ő ilyen t nem tud  elképzelni! K ifejezte abbeli kívánságát, 
hogy nem tekinthetné-e ifiéig most m ár a többi magyar gyógypedagógiai intéze
teket ÍS? - ; i I

Először dr. Bárcizi Gusztáv ta r to tt nekik előadást a siketnéma-intézetek 
m ellett szükséges fülorvos hivatásáról és munkaköréről. M egismételte előttük 
tanáregyesületünk legutóbbi gyűlésén ta rto tt élvezetes előadását is, a. centrális 
hallászavarok javításáról és a magyar p hon-etikai írásról. Ezt az előadást a Ti-Is
is rií; ben kívánja közreadni.

Azután YHérodek igazgató ú r jóvoltából a vakok kir. országos intézetét 
látogatták meg. Az intézet épülőié és annak felszerelése: múzeuma, az érzékel
tető oktatásra vonatkozó berendezettsége, tantermed, azok gazdag domborútér kép - 
felszereltsége, a hangszerkincse, a tornaterem  és tanszertár felszerelései, a. háló
termek, nappali tartózkodók, a gazdag Braillé-könyvtár és könyvnyomda-, az elő
készítő oktatásról és siketnéma vakokról való gandoskodottság elragadta őket. 
E zt az intézetet is ism ertetn i fogják hazájukban, m ert sok újat- és követésre- 
méltót m utat fel.

ittlé tü k  alkalmával hazánk osonkaságáuak, valam int az elüzetés és “m ene
külés kérdését is iparkodtunk m indnyájan budapestiek m egértetni véltük. .De 

. semmi sem kapta meg jobban őket e tekintetben, m int mikor a vakok leány hátú 
termében két kis leánykával találkoztak és az egyiknek fájdalmasan szomorú 
szavaiból megtudták, hogy a szerbek nem eresztik őket haza szüleikhez.

A kisegítő iskola Decroly-Deseeudres módszere és az.állam i kisegítő .iskolá
nak a psychológiai laboratórium m al való együttműködése meggyőzte őket arról, 
hogy ez az intézet is1 emeli a kior szánvo-nalát.

A beszédhibások tanfolyam áról és a magyarországi nagy-oitthallók oktatásá
ról is in form áltatta  magát Rektor Bergqvist. L áto tt intézményeinket- hazájában 
ism ertetni fogja.

K ijelentése szeriint, mi állandóan arra  törekszünk, hogy hazánk kicsiségé
ről meggyőzzük. Azt h isz i,, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen nagy Magyar
ország, Legfeljebb ¡Külföldön nem ismerik még hazánk nagyságát és ezt szemre
hányásként mondja szakembereinkre vonatkozólag.
. E redetileg három napra tervezték budapesti tartózkodásukat. Egy hétig  

maradtak i t t  és a lig  győztek betelni a látványosságoktól. Ha az emberek i t t  své
dül beszélnének, Svédországban éreznék magukat! Michels.
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Vak gyermekek óvója.
1907 óta áll fenn az országos intézettel kapcsolatosan. 1912-től külön épü

letben nyer 'elhelyezést, amelyet a h idaskürti Nagy Sándor-féle 100.000 koro- 
alapítványból ép ítte te tt a m inisztérium . Pontosan az épület és felszerelése 
112.000 koronába került. Akkoriban sok gondot okozott az alapítványnak é p ü 
letbe való befektetésének kérdése, de végre is sikerült, is hogy m ennyire cél
szerű volt az ez irányban k ife jte tt tevékenység, m inden szónál ékesebben h i r 
detik a mai viszonyok. Ugyan m it is telhetnénk m a 100.000 koronával!

Az épület úgy külcsinra, m int berendezésre nézve az ú. n. jól sikerült 
épületek mellé sorakozik. H a valaki szerelmes a vak ügybe: azt mondhatja, hogy 
egy kis fészek, egy szépen gondozott kert közepén.

Vakügyi szempontból eddig nem volt nagyobb szerencsénk az épülettel. 
1914—17 években részben hadikórház, részbein hadi vakoknak szolgált elhelye
zésül; 1920-tól pedig a inai napig m enekült tanárok, gyógypedagógiai hallgatók 
st-b. foglalják el az épületet. E n n y it az ingatlan ra  vonatkozólag.

Szociális szempontból vizsgálva az ügyet, az óvó -igen fontos missziót tel
jesít. A szülőt még kellő időben, m ielőtt a világtalan gyermek irán t táp lált 
remények lefokozódnának, felszabadítja abból a . lenyűgözött és fájdalmas hely
zetből, amelybe szülöttjének gondozása és jövőbeni sorsa Vállárrá rak.

Pedagógiailag az óvó jelentőségét csak a szakemberek tud ják  kellően fel
becsülni. Amaz előnyöket, amelyekét biztosít, az alábbi néhány pontban fog
ta 1b at j uk egyb e :

1. A gyermek korán belenevelődik a közös életből származó és reá nézve 
90%-ig előnyös helyzetekbe; elvonatik attól, hogy szerencsésebb társai előtt, 
nem lesz a gúnyolódásnak, m agárahagyatottsúgnak és nem kevésszer a megvetés
nek célpontja, A vak .gyermek csak vak társai között érzi maigát jól.

2. A tájékozóképességet m ár a zsenge korban fejleszti. A vak gyermek 
otthon tétlenségre van utalva s a bezárt szobában mi egyebet csinálhatna, m int
hogy a fejkörzéssel, szemek nyomkodásával keresi a fényforrást s ha megtalálja, 
kezét rázza örömében, majd -felső testé t ingaóraszerűen mozgásba hozza, s esetleg 
a lábával beírt körben ugrásszerű abnormális mozgásokat végez.

3. A vak gyermek rendszerint fogalomszegény. A szülő n,em ér reá, vagy 
nem is tud  a fogalomnyújtással foglalkozni s hiányzanak a kifejlesztéshez szük
séges eszközök is. Az óvó pótolja mindazt, am it a. vak gyermek ebben a korban 
tap in tás érzéke segítségével képes megszerezni. Tisztázza a fogalmakat a kezébe 
adott- és m inden oldalról megérzékelt tárgyak demonstrálásával.

4. Tapintóérzékének fejlesztése m elle tt,a  hallás érzéke az, am it fejleszteni 
szükséges. A hallás fejlesztése két irányú lehet: a) in tellektuális képességek, 
b) zenei hallási érzék fejlesztésére irányuló. Az in tellektuális képességek fejlesz
tésénél főképen a szabad járás-kelés elősegítésére és biztosítására van nagy szük
ség ezen érzék fejlesztésére. T udatossá.tenni a hangforrást és azután való igazo- 
zodást, képezheti egyik főfeladatiunikat.

A zenei hallás fejlesztése nagyon helyes, ha ebben a zsenge korban veszi 
kezdőiét. A vak gyermek veleszületett természeténél fogva a zenei hangokra job
ban reagál, akár felfogási, akár reprodukálási szempontból, m in t az épérzékű. 
A zenei hallás finomítása jövőbeni élethivatását tekin tve nagy fontossággal bír. 
Ez a rész az óvóban még el van hanyagolva, szisztematikus kiépítése a jövő fel
adatát képezi.

5. A szülői házban a vak gyermeknek kevés alkalma nyilik  arra, hogy kezét
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a fogásban, a dobásban, az ujjak tervszerű használatában iiigyesítse, gyakorolja. 
Innen van, hogy némelyik gyermek újjal póklábhoz hasonló ernyedséget, puha
ságot m utatnák, még- a szakembert is megdöbbenti, vájjon lesz-e belőle munkás
kéz. Amint a tisztviselő és lateiner pályákon működő egyéneknél a szem az az 
érzékszerv, amely a későbbi megélhetés biztosításánál leginkább vétetik igénybe, 
azonképen a vaknál a kézúj jak pótolják az elsőrendű érzékszervet. Mi sem term é
szetesebb, m int hogy ezt a szunnyadó képességet mielőbb fel kell rázni és hasz
n á la tá t tudatossá tenni.

H a a tanulatlan , vak gyermeket megfigyeljük, tapasztaljuk, hogy a kezébe 
adott tárgyakkal durván bánik, azokat, időnek előtte elpusztítja, kevés fogalom
jegyet szerez róluk *és sem tapintási, sem pedig a pércipiálási képességet nem 
gyarapítja a kívánt módon. Oda kell őt képesítenünk, hogy a tárgyakat felismerve, 
minél több fogalmi jegy birtokába juthasson, melyet természetesen csak a mód
szeresen vezetett érzékeltetés segítségével vagyunk képesek elérni.

6. Gyönyörű szépen fejleszti az óvó az érzelemvilágot. A kis gyermekek 
között olyan szeretetteljes bensőséges megnyilatkozások fedezhetők fel, hogy aki 
egyszer velük foglalkozott és közöttük él, szinte magnotikus erővel hatnak reá: 
magukhoz Láncolják a hum ánus szivet, a íenkölt szellemet, h. le.

Részletek egy vak if jú  leveléből:
É rtesítem  Önt, hogy célomat elértem s most m ár tanulm ányaim at fo ly tat

hatom. A horvátországi vakok intézetébe kerültem , amely azonban nincsen 
Zágrábban, hanem Noszlavina Pupovica-ban, amelyet még 1920-ban helyeztek 
ide át, Helyes!i-e ön, hogy egy vakok intézetét vak igazgató vezessen, m ert ben
nem ez bizonyos nyugtalanító érzést vált ki. N incsen felügyelő u runk  s így az 
intézetben nincs rend, fegyelem. Minden csekélységért a legszigorúbban, bün
tetik  a. növendéket, bezárják s 2— 3 napon át koplalhatják és csak azután adnak 
neki valam it enni.

■ E  sorokat L. M. nevű világtalan növendék írta , ki a vakok budapesti kir. 
orsz. intézetében nevelkedett és az an tan t jóvoltából szülői lakhely szerint szerb 
területhez csatlakozott. M int ilyen kerü lt a jugoszláv kormányzat alá, s hogy a 
humanizmust m iként értelm ezik odaát, ékesen bizonyítja a fen ti levél.

J e l b e s z é d  a  k é p z ő n k ö n .
Bárczi Gusztáv. .

1919. április hó

A reformok szelét hozta magával ez a vészes háború. Reformok az egész vo
nalon; a társadalom lázasan készülődik egy új élethez, átalakulásában igyekszik 
némikép helyrebillenteni a háború okozta hibás egyensúlyt. .

A mi berkeinket sem hagyta érin tetlenül az idők szelleme. A mi kertjeink 
kertészei is megfogyatkoztak, ellenben e kertek vadrózsái tú lburjánzanak; gon
doskodni kell, hogy a megszaporodott vadrózsák értelmes ¡kezek ápolása a la tt meg
hozzák virágjukat. Talán ezért akarunk reformot, vagy_ ta lán  azért, m ert kert
jeink rózsáival m ár a háború elő tt sem voltunk megelégedve?!

A mi reformáló törekvésünknek tehát kettős a rugója: egyik a háború 
előttre nyúlik  vissza, a m ásikat a háború hozta.

Bár hallgatnák meg leérő, könyörgő, esdő szavunkat, melyet beszélni nem 
tudó vadrózsáink helyett ju tta tu n k  el oda, ahol az ő földi sorsukat intézik.

K értük, hogy szakoktatásunk alap ját: a képzőt, jobbítsák meg. Én inkább
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így írnám : „Azt kértük, hogy szervezzenek siketném a-intézeti tanárképzőt.“ -— 
A m agyar siketnéma-intézeiek tanárainak összessége kéréséihez szakszerű indo
kolással egy tervezetet is csatolt, amely tervezet alapját képezné a jövendő 
.,Siketném a-intézeti tanárképző“'-nek.

Ebbe a tervezetbe a „jelbeszéd“, m in t a képzőn rendes tan tárgyként elő
adandó anyag vétetett fel.

Nem volt alkalmam seliol sem, hogy bármilyen alakban is nyilvánosságra 
hozzam azokat az érveimet, amelyek lelkemben föltétlenül indokolttá teszik a 
„jelbeszéd“-nek képzőnkön való szakszerű mívelését. Ezekkel az érvekkel való 
foglalkozást indokolttá teszi atz is, hogy kartársaim  között vannak, akik a je l
beszéd fölött pálcát törve, szerették volna azt a jelzett tervezetből törölni.

A jelnyelv mívelése a siketném a-intézeti tanárképzőnek a legelemibb köte
lessége, a legszakszerűbb tárgya és a nevelő szempontjából nélkülözhetetlenül 
szükséges eszköze.

A jelbeszédről alkotott nézetemet az élet, a gyakorlat, s erre vonatkozó 
tanulm ányaim  alapozták meg- ilyen alakban.

Hogy az élet, a gyakorlat szempontjából m ennyire igazam van, igazolja azt 
a S. 1. 'I'. 0 . E.-nek körírata, melyet e tárgyban az ország siketnéma-intézétejnek 
tanártestületeihez intézett, s az, e köriratra  beérkezett válaszok, amelyek közül 
14-ben egyenesen követelik a szakférfiak a jelnyelv általam  fen t megjelölt míve
lését, egyben kérik annak mélléktantáígykémti kezelését, csupán egyetlen egyben 
kérik annak törlését. Az elmélet szempontjából kívánok kérdésemmel foglalkozni 
s röviden rá akarok m utatn i arra, hogyan képzelem a jelbeszédnek képzőnkön 
való szakszerű művelését.

„A beszéd a szó legtágabb értelmében psychikai folyamatok kifejezése u 
test által.“ (KI. W. 71. old.)

A beszéd tehát nincs a kim ondott szóhoz kötve. ,,Beszéd a latt bensőnk k i
felé való tárgy iasulását é rtjük .“ (II. L. 79. old.). Újból oly definíciója a beszéd
nél::, amely nem csupán a  hangzó beszédei foglalja magában, hanem kiterjeszke
dik a test minden mozdulatára, amennyiben e mozdulatok a psyche m egnyilat
kozásainak ítélhetők.

Milyenek lehetnek e mozgások? Csakis olyanok, amelyek mások által vala
mi képen észrevehetők. Ezen logikai következtetéssel ju to ttam  el az érzékszervek 
és a beszéd közti kapcsolathoz. „Hogy a beszéd célját szolgálja, ehhez a következő 
kellékek szükségesek: beszélő szerv, beszédérzék, érzettovábbító készülék.“ 
(II. L. 79. old.).

M l hallók megszoktuk azt, hogy beszélő szerv egyedül egy van és ez a száj; 
beszédérzék is csak egyetlen agy lehet s ez a fü l; a továbbító késztülékig a laikus 
publikum  képzettsége m ár nem terjed fel, tehát erről m ár nem is vesz tudomást, 
egyelőre tekintsünk el mi is tőle.

„Első pillanatra világos, hogy a hallás, mint- beszédérzék, a többi érzékhez 
képest a legtöbb előnyt képviseli. A fü let kiegészíti a hangot adó készülék és 
mivel e készülék mozdulatai a fü lnek megfelelőek, azaz hangok és mivel a fül a 
tudatnak világos benyomásokat ju tta t, ezen érzék valamennyi követelménynek 
tökéletesen megfelel.“ (KI. 81. old.).

Akinek nincs füle, az a hangokat nem hallva meg, tudatába semmi sem 
vezethetik abból, ami liangenergia által volna odavezetendő.

„A.szem nem akusztikai, hanem optikai benyomásokat fog fel. I t t  h iányá
ban van a szervezet oly készüléknek (Spraahapparat), amellyel a megfelelő be
nyomásokat kelteni lehetne.“ (KI. 81. old.).
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A színek nii 11 ¡¡írd,iából lehetne ogv oly készüléket konstruálni, amellyel a 
legtökéletesebb internacioniális beszéd volna létesíthető, ’„azonban egyes' tesl - 
részeink mozgatásával is képesek vagyunk bizonyos alakokat, vagy form ákat 
utánozni“, tehát ezen mozgásokkal az első kelléknek (beszélő szerv) eleget te t
tünk. A második kellék (beszédérzék) a szem, a harm adik kellék a látópálya 11., 
I l i .  neuronja által képviseltetik. Tehát a taglejtés ős a szem is képviselnek egv 
tökéletes beszédorganiimot. '

A szaglás és ízlésnél az első kellék teljesen hiányzik. H a volnának oly szer
veink, amelyekkel önkényesen szagokat,. ízeket Létesíthetnénk, akkor a beszéd 
bizonyos faja e réven is kifejlődhetne (¡hangyák, méhek). •

A tapintással hasonllóképen vagyunk. Ivét tökéletes besáédérzékSümk van 
tehát, a hallás és a látás. M indkettő egyesíti magában azon tényezőket, amelyek 
a beszéd fogalmához föltétlenül m egkívántainak. M indkettő rendelkezik egy 
alkalmas ¡készülékkel, amely a beszéd anyagát szolgáltatja, m indkettő tökéletes 
fölfogó apparátus birtokában van s így m indkettő tökéletes fogalmakat, ju tta t az 
öntudat, számára. E zért e kettő ju tta tja  a legszélesebb körű ismeretanyagot, az 
ember számára s önkéntelenül e kettő t választotta az ember beszédérzék gyanánt.

Az eddigiekből világosan kitűnik , hogy az ember rendelkezésére beszéd 
szempontjából két eszköz á l l :

száj -— fü l —- n. coclilearis . -
jel — szem 1— n. opticns.

Az első készülékről a képzőn bőven hall a jelöltünk. A másodikról, ha a 
jelbeszédet törü ljük , azt sem fogja tudn i hallgatónk, hogy van. Nem tudom 
aztán, m ennyire válik büszkeségére a m agyar siketném a in tézeti ta n á r i k a r
nak, ha k isü tik  róla egyszer idegenek azt, hogy annak a társadalom nak a nyel
véről, amelyben él s. amely nyelv physiologiailag indokolt, nincs tudomása-

„Az emberiség akkor is csinált volna m agának beszédet, ha egyáltalán 
nem le tt volna hangja. Ebben aiz esetben első sorban a jelelést ke lle tt volna 
segítségül vennie.“ (KI. 85. old.)

Vájjon nekem, aki a beszéd m egterem tőjének akarok látszani, illik-e tud
nom azt, hogy ha  nem terem teném  meg a beszédet, akkor mi történnék? Illik-e 
tudnom  azt a sa já t egyéni értékem  megbecsülése végett, hogy ha az ón terem tő 
munkám nem  lenne, mi tö rténne azzal, akin  én művészi m unkám at végrehaj
tom? Szüksége van-e a siketném a nevelésügynek, különösen a hangos nyelven 
tan ító  oktatásnak a tudom ányos érvek egész légiójára, amelyekkel m unkáját 
indokolttá és meg'becsiülendőbbó teheti?  E n  úgy gondolom igen -s ha igen, 
akkor ezek csak komoly, szorgalmas, tudományos búvárkodással fognak meg
születni.

M üller professzor szerint „a jelbeszéd vele születik az em berrel, teh á t 
genetikailag  megelőzi a hangos beszédet. A kis gyermek is szavainkat arcki- 
fejezósainkből, testta rtásunkbó l é rti meg“ .

A jelzett tervezetben a beszédfejlődéstannak megfelelő hely ju to tt, am int 
az előbbi idézetből is k itűn ik , a beszódfejlődéstan kapcsán a jelnyelvről is szó 
kerül. Nem tetszik-e különösnek d idak tika i szempontból, hogy a szakhoz ta r 
tozó részletkérdés alapos tárg y a lásá t mellőzzük? E n  úgy tudom, hogy tudo
mányos m unkát csali a részletek alapos kiművelésével lehet produkálni. A je l
nyelv a siketném a nevelésügynek egy oly részletkérdésé, am elyet m egism er
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nünk erkölcsi kötelességünk, művelnünk tudományos érdekünk, nevelés szem
pontjából pedig m egbecsülhetetlen eszközünk.

Nézzük-a jelbeszédet a siketném ák szemüvegén át. „B árm ennyire is kuí- 
tiváljak a hangos beszédet a siketném a intézetekben, , igen gyakran ta lá lko
zunk ama csodálatos jelenséggel, hogy a siketném ák egy másközt és ép érzé
kű ck kel való érintkezés közben is a, leggyakrabban a jelbeszédet használják. 
H a az oktató ezért nem tetszését hozza tudom ásukra, akkor az ő süket és a mi 
halló fü lünkre  m u ta tnak  oly arckifejezéssel, amely azt m ondja: könnyű (önnek 
beszélnie!“ (K . Wl 132. old.) •

1874-ben a siketném ák egyik kon geressz,usukon egységes, jelbeszéd beveze
tését követelték azon megokol ássál, hogy: a jelbeszédet ism erték fel, m int ai 
legcélszerűbbet, m íg a szájról való leolvasás nagyon fárasztó  és száraz“.

A siketném ák tanárának  nem szabad megelégednie e téren  azzal a régi, 
kifogással és nem szabad a jelbeszédet e lu tasítan i azzal, hogy a siketném ák 
sokkal butábbak és műveletlenebbek m aradnak, semhogy helyesen, tudnák  meg
ítélni a hangos beszéd értékét. Az ilyen érvelés az erőszak jellegét, hordja 
magán s a tudományos erőtlenség jele- Az ok, am iért a jelbe,szódét sokan el
vetik, abban rejlik , hogy csak ,ai hangos beszédet ta r tjá k  beszédnek, mivel az 
emberiség íőtömegie ezt használja s ezért az, összehasonlít#, mérlege az akusz
tik a i beszéd javára billen. Az lily, m egítélésnél az ai nagy hiba tö rtén ik , hogy 
a siketném áról egészen megfeledkeznek és hogy a hangos beszéd célszerűségét: 
physiologiai szempontból a siketnérnára is alkalmazzák. Nem gondolnak arra , 
hogy ha a siketném a -megtanulja a, szájról leolvasást,, akkor tulajdonképen egy 
nehéz és mesterkélt, jelbeszédet, ta n íto tta k  meg neki, m ert hiszen számára a 
hang nem jelent, beszédanyagot.

Mindezen kérdések tisztázása, a hangos beszédnek a síkéi néma in tézet
ben való jogosultsága csak akkor nyer bei,gazolást, ha gi jel beszédnek tudom á
nyos' művelésével megkönnyítőnk a siketném áknak a hangos ' beszéd el
sa játítását.

A fejlettebb államok irodalm a hemzseg az érvelések öz,önétől, amelyet, a 
hangos beszéd ellen fölhoznak. N álunk nincs szakirodalom, m ert nincs (szak
oktatás, teh á t .egyelőre nem is kell komoly küzdelmet fo ly ta tnunk  a hangos 
beszéd m ellett. Egész, b á tran  merem  azonban állítan i, hogy, a m agyar siket- 
ném aoktatás nem rendelkezne kellő m ennyiségű és tudományos értékű eszköz
zel, hogy hangos beszédjét megvédje. A m agyar siketném aintézeti tan á r a je l
nyelv kérdésében épp oly já ra tlan , m int bárm ely más tanügyi kollégája. Mégis 

• kicsit furcsának találnám , ha egy ra jz tan á r nem tudna kört rajzolni vagy egy 
tornász a nyújtón tornázni, vagy egy kereskedelmi iskolai tan á r nem értene 
szakmájához stb. stb. Hogy a jövőben ne kelljen p iru lnunk ezért, a tu d a tlan 
ságunkért, hogy em elt fővel járhassunk  tan ítványaink  között, ezért' nem 
szabad törölni a jelbeszédet a tervezetből.

U. i. 1923. 1919 óta eltelt, négy év. A reform  is megszületett, nem ismerek 
föl azonban e reformban sok oly ú jítást, am ire okvetlen szükség le tt  volna.

K ár volt nem, mélyebben belenyúlni a dolgok velejébe-
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A  v a k  s z i n f o g a l m a .
Irta : Herodek Károly, vakok kir. orsz. intézetének igazgatója.

A tém a elm életi és a vakok lelki világába való betekintés szempontjából 
fe le tte  érdekes. M indjárt in  médiás rés vizsgáljuk a kérdést.

K limikailag k ije len thetjük , hogy, a vakok egész csoportja, a fény meg
érzésétől a parciális látásig , foglal helyet" a nevelőintézetben, akikre tárgyunk 
különös fontosságára való tek in te tte l figyelemmel nem lehetünk. Kérdésünk 
m egvilágításának komolysága k izárja m indazokat, akik valamelyes fényérzék
kel vagy lá tási m aradvánnyal bírnak. Pedagógiailag’ abszolút vakokkal fogunk 
foglalkozni.

Sokaknak fe ltű n t már, hogy az abszolút, vak éppen úgy használja a szin- 
j el zéseket, m in t az. épszemű ember. Volt idő, amidőn néhány obszkurus elme e 
visszásnak tetsző állapotot tűzzel-vassal igyekezett a vakok tan ítási és tá rsa l
gási köréből kiküszöbölni. A költem ényeket á ta lak íto tták , a prózából a szín
jelzési szavakat k ihúzogatták  és olyanokkal pótolták, amelyeket a vak hallás, 
tap in tás vagy érzés ú tján  fog fel. Szigorúan m egtilto tták  a növendékeknek, 
hogy beszédközben színeket használjanak.

A haladásban m egállást nem  tű rő  elmetevékenység a rra  a gondolatra 
késztetett bennünket, hogy nézzünk szembe e problem atikusnak látszó kérdés
sel és állapítsuk meg- k ísérle ti alapon, van-e vaknak színfogalm a. Több növen
déket vettem  vizsgálat alá, fiúkat és leányokat s főképen az értelmesebbek cso
portjából válogattam  össze őket- A növendékek között 14 éves kortól 18 éves 
korig voltak olyanok, akik születésük . óta szenvednek abszolút vakságban és 
olyanok, akik zsenge gyerm ekkorukban veszítették el látóképességüket és most 
m ár teljesen vakok. Azonkívül m egvizsgáltam  két fe lnő tt, teljesen v ilágtalan 
intelligens egyént, akik közül az egyik születése óta vak, a másik pedig leg
szebb férfikorában veszítette el látóképességét.

A vizsgálat a következő kérdésekre te rjed t ki:
1. M ilyen színekről ha llo ttá l ?
2. M ilyennek képzeled el a fehér, a fekete, a vörös, a zöld stb szint?

. 3. Szoktad-e beszédben a szinfogalm akat használni s ha igen, milyen meg
érzéssel teszed?

4. Szeretnéd-e lá tn i a színt s annak ellenében lemondanál-e a zenei 
élvezetről ?

A születés óta m egvakultak egyhangúlag és m inden félreértés nélkül, 
határozo ttan  kijelentették , hogy nekik a színekről fogalm uk nincsen. Ilyenek
ről hallo ttak  ugyan, sőt a színeket használják is beszédben és írásban, de azok 
m ibenlétéről csak összehasonlítás ú tján  tudnak  igen homályos és a látóképnek 
meg nem felelő fogalm at alkotni. Egyik fiú növendék pl. elmondja, hogy barna 
színt olyannak képzeli, m int a durva p ap irt vagy egy olyan lapot, amelyen a 
vonalak rendszertelenül vannak meghúzva- A zöld színt úgy képzeli, hogy a 
növények még nem fásodtak meg, hanem  lágyak, gyöngédéit. A kéket a hu l
lámzó víz felületéhez hasonlítja , a vöröset meg, ha valam it vörös borral leön
tenek. Majd tovább, egy másik szerint a fekete szín zordonságot, bús lelki 
állapotot vált ki, egy harm adiknál a vörös szín kellemetlen, a zöld és fehér 
szín kellemes érzéseket keltenek lelkében. A fekete szin csak abban az esetben 
kelt kellem etlen érzést, ha sötétségről van szó, míg: ha cipőjének fekete színé
ről beszélnek, ez nála kellemes érzést vált ki. Az érzelmek kiváltására  nem a
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szin fogalm a van befolyással, hanem  aa a konkrétum , amelyhez a színt köti. 
PL az egyik vak azt m ondja: hogy a k rétának  és a frissen meszelt falnak van 
egy bizonyos tap in ta ta , amely benne a fehér szín érzetét kelti, az egészen 
gyenge, fiatal fűnek harm atos, nedves tap in ta ta  belőle leginkább a: zöld szín
nek érzetét vá ltja  ki. Egyik kis növendékem a maga naivitásával mondja, hogy 
a vörös színt azért nem szereti és te s té t borzadály fu tja  át, m ert m indig a 
vérre gondol. 1:1a az elősorolt feleleteket gondosabb mérlegelés tárgyává tesx- 
szük, könnyen m egállap íthatjuk , hogy a színek nem leikéből nő ttek  ki, nem 
képezik sa já tjá t, hanem azokat á tvette  s m in t idegen és a valóságnak meg 
nem. felelő fogalm ak élnek lelkében. Olyan ez, m;int a m agvetőnek a búza 
szeme, amely alkalm as talajba nem esett. Mondja is az egyik: „Szeretnék lá tn i 
színt, hogy fogalm am  legyen ró la!“ .

A fentiekből fé lreérthete tlenü l, teljes határozottsággal bebizonyosodik a 
régi filozófusnak, Q úin tilianusnak  az az örökérvényű és axiómába foglalt k i
jelentése, amely szerin t: N ih il in  in tellectu , quod non fu e r it in  sensu. A lélek " 
üres m arad, ha az érzékek csatornái meg nem term ékenyítik . M ár pedig, aki 
sohasem lá to tt,, aki csak hallomás ú tján  szerez arró l tudom ást, nemcsak szín
fogalm a nem lehet, hanem  hiányzik ná la  m inden olyan lelki kép, amely vizuá
lis úton jú t az épszemű ember birtokába.

A későbbi korban m egvakultak konzerváltál! ta r t já k  emlékezetükben a 
színeket. Egyik értelm es növendékem, aki látóképességét 7 éves, korában veszí
te tte  el, azt m ondja: hogy nekem minden szín, sőt még a sík betűk képei is, 
amelyekből az írás-olvasást tanu ltam , élénk emlékezetemben van. Az én ked
venc színem a fehér, a rózsaszín é.s a világoskék* Ezek a színek előttem  a leg
szebbnek tűnnek  fel és még: látóköröm ből emlékszem rájuk, akkor is szerettem  
e színeket. '

Egy másik növendékem 12 éves korában veszítette el látóképességét, 
m ondja: ismerek igencsak m inden szint, de a színek közül leginkább emléke
zetemben van a fehér, a páros és fekete szín.

Egy in telligens v ilág ta lan  ember, aki látóképességét 32 éves korában 
veszítette el és most 46 éves, mondja, hogy valam ennyi színre élénken emlék
szik, sőt álm aiban élénken lá tja  a. színeket. ITa álmomban pl- a v irágokat látom, 
színeik után  ítélem  meg fa jukat. Vissz,a,emlékszem a színes mozielőadásokra;, el 
tudom képzelni, miiként mozognak az alakok a képen, m ilyen színezetű volt 
valamely vidék, a flóra és fauna képei lelki szemeim élő it vannak. H a  a kép
tá rak  híresebb festm ényeiről beszélnek, a képek teljes szinpom pájukban je len
nek meg előttem.

A nevezett a születése óta vakságban szenvedő egyének szinfogmlmáról a 
következőket m ondotta: Nem tudom  elképzelni, hogy az olyan vak, aki szü
l e t é s  óta. nélkülözni kénytelen látókőpességét, fogalm at tudna alko tn i a szín
ről. Neki csak kombinatiiv képei, lehetnek, t. i. összehasonlítja valam ivel a szír 
n,eket, ilyképen igyekszik m agának valamelyes fogalm at alkotni. A vaknak, 
szerintem , a színekről és á ltalában  a vizuális képekről olyan fogalm a lehet, 
m int pl. ha hozzánk, látókhoz, messze idegen és általunk nem ism ert terü letrő l 
és vidékről érkezik valaki és elbeszéli annak tu lajdonságait. Ide vonatkozólag 
mondja egy születése óta vakságban szenvedő in telligens fe lnő tt vak: Színek
ről sohasem álmodom, álmomban a tárgyak  csak abban az agakban jelennek 
meg, am int tap in tás útján őket. .felismertem és róluk fogalm at alkottam .

(Folyt, köv.)
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KÜLÖNFÉLÉK.
H írek. Begidsánné Z attler Ida női kézim unka tanítónő m ájus 1 -tői nyugdíjazta- 

te tt. — Az intézetben ápr. 12-től 10 napig, m ájus 30-tól pedig 14 napig ragályos betegség 
m ia tt szünetelt .a tan ítás i M ájus 30-án a tan á ri k a r a növendékekkel sikeres m ajálisi 
k irándulást rendezett a zugligeti „Disznófő“-liöz. A kirándulási költségekhez egyesek és 
eégek adományokkal já ru lta k  hozzá, pl. a  TÉRÉ 25.000 K-val. — Briindl Ödön ra jz 
tan á rn ak  II. évötödös korpótlék fejében 200 K utalványoztato tt. — Az intézet tan á ra i 
közül 13-an kértek  a természetbeni e llátás helyett pénzváltságot. — Az intézeti évzáró- 
üpnepély június 23-áii ta r ta to tt  meg', tém av izsgála t, továbbá rajz-, kézim unka- és slöjd- 
k iállítás kíséretében. A szülők képviseletében Ravasz László püspök szép beszédet t a r 
to tt. A slö jd tárgyakért befolyt a segélyalap jav á ra  több m in t 36.000 K. A vizsgái ju ta l
mazásokhoz a Siketném a-Otthon 10 drb ifjúsági művel já ru lt  hozzá. — Jú liu s  3-án a 
testület családi k irándu lást rendezett V isegrádra. —• A szünidő kezdetén svéd vendégek 
já r ta k  az intézetben. (L. lapunk m ás helyén részletesen).

Kirschenlienter Ferenc magas kitüntetéséhez m indnyájan  gratu lálunk.
H orváth  K álm án segédtahár, ki m in t ta r t, tisz t évek során á t  orosz hadifog

ságban élt, f. é. jún ius 30-án sikeresen k iá llo tta  a  ta n á r i szakképesítő vizsgálatot. Vele 
a, régi képző szerv, szabályzata a lap ján  vizsgázók száma lezárult. .

A „Cházár András“ Orsz. Siketnéma-Otthonban lázas m unka folyik az 
egyesület szép tempóban haladó reorganizálása körül. Taglétszám  600-ra szaporodott. — 
Az év elején a  VKM 40.000 koronával, a  TÉRÉ 50.000 koronával segélyezte az O tthont, 
— Május 6-án az .elnökség sikerü lt ünnepéllyel hódolt P ivár emlékének Csobánkán; az 
emlékbeszédet Sohulmann Adolf igazgató és K entner A ntal alelnök ta r to tták . Az elnök
ség á lta l az év elején m egindított mozi-mozgalom ugyan — sajnos, — nem já r t  kellő 
sikerrel, de. más oldalról a z ' ipartelep érdekében te t t  lépések igen kedvező stádium ba 
ju to ttak , m ert a székesfőváros álta l az Otthon jav á ra  engedélyezett gyűjtés révén hihe- 
,őleg kellő anyagi alap áll rendelkezésre az ipartelep  megalapozása céljából. — K ét nő
tag  az állam i vászonszövő tanfolyam ot sikeresen elvégezte s ezek m ár hetek óta dolgoz
nak Sohulmann A. igazgató irán y ítá sa  mellett.

Szerkesztői hírek. Felelős, szerkesztőnk mellé m unkatársakul a  július 1-i köz
gyűlés Schreiner Ferenc és Magyar László k a rtá rsa k a t választóin, meg.

Választmányi gyűlése- volt. a  S iketném a-Int. Tanárok Orsz. Egyesületének 
június 30-án d. u. a  siketném ák áll. intézetében, s ez alkalommal a  jú lius 1-i közgyűlés 
kész ítte te tt elő. A közgyűlés lefolyásáról külön cikkben számolunk be.

A S. T. O. E. új tiszti kara. Elnök: Borbély Sándor. Társelnök: Herodek K á
roly. A lelnökök: N agy P éter és Scbannen Péter. T itk á r: Scbulmann Adolf. Jegyző: 
Keményffy K ároly. Pénztáros: K onrád  György. Szerkesztő: D r. Bárczi Gusztáv. Kiadö- 
liiv. főnök: P irov its Jenő. —■ V álasztm ányi tagok: B erinza István , Desckensky Ferenc, 
Desehensky N ándor, Istenes K ároly, Kegler Ferenc, Ivirsehenhenter Ferenc, K lűg Péter, 
Micbels Fülöp, Mlinkó István . P a la tínus N. K ároly, Puha László, Sehreiner Ferenc, 
Simon József, Supka K ároly, Szabady Géza, Szentgyörgyi Gusztáv, Szép József. Török 
Sándor, Török Sándor (vakok), V atter Ferenc. Póttagok: Vass János, Göts Ottó, Erdélyi 
József. Számvizsgálók: F izáry  Bódog. M aár János, M ayer A ndrás.

A titkár értesítése. A közgyűlés ha tá ro za ta  szerin t a  tag- és lapdíj f. évi aug. 
1-től a havi fizetésnek fél százalékát képezi. K iszám ítási alapul csak kerek ezres össze
gek veendők. Az őrszemeket kérjük  a tag- és lapd íjak  pontos és gyors beküldésére. (Pénz
táros K onrád György, Budapest, Vakok k ir. orsz. intézete.)

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Szeged. Melyek azok a p rak tikus pályák, melyek felé növendékeinket terelhetjük, 

melyik a legjobb foglalkozási ág' növendékeink szám ára? — Bpest, vakok. Üj foglalkozási 
ágak. Mi haszna volt a. vakok ok ta tásának  a háborúból. — Sopron. A ném et skn. ok ta
tásügy jelenlegi állapota. — Debreczen. Siketném a a mezőgazdaságban. — Kaposvár. 
A siketném ák beiskolázásáról. — Bpest, siketek. Az in te rná tu s  és az externátus előnyei, 
h á trán y a i a  tan ítá s  és a nevelés szempontjából. — Vácz. K a rtá rs i együttérzés ápolása, 
szükségessége, eszközei. A cikkeket kérem sürgősen küldeni, a cikkek d íjaz ta tn i fognak. 
E lap kiadása 200.000 K. P énzt kérünk az októberi Számra._____________________________

K ia d ó  és la p tu la jd o n o s :  a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete. 
K ia d ó h iv a ta l :  Budapest, VIII. kér., Festetich-utca 3. szám-

Bethlen Gábor Irodalm i és Nyomdai R.-T. Budapest (Felelős vezető: Székely A. Antal.)


