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MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIÁI 
TANÁROK KÖZLÖNYE

II. (XLII.) ÉVFOLYAM 
3. S Z Á M

M A G YA R G Y Ó G Y P E D A G Ó G IA I TAN ÁRO K  
O R S Z Á G O S  EGYESÜLETÉNEK FO LYÓ IRATA  

FELELŐS SZERKESZTŐ: GYÖRGYFY ÁKOS
BUDAPEST, ! »
MÁRC. H Ó

N e ző go id o so go f és gozgosogi-, kertészeti 
szakiskolát a siketnémáknak.
Irta: Kanozsay József.

Egyesületünk választmánya legutóbb tartott ülésén az elnök
séghez intézett előterjesztésem alapján foglalkozott a siketnémák 
részére szerzendő mezőgazdaság és a siketnémák részére szerve
zendő gazdasági-, illetőleg kertészeti szakiskola kérdésével. Lapunk 
jelenlegi szűk terjedelme miatt csak egészen röviden ismertetem a 
fenti előterjesztés nagy fontosságát.

Mezőgazdaságot a siketnémáknak! Azt hiszem, csaknem min
den gyógypedagógus tépelődött már azon, miként lehetne az inté
zeti oktatásban részesült, szerencsétlen sorsú növendékeink ellátat
lanságát, kenyértelenségét, sokszor nyomorát a leghatásosabb mó
don csökkenteni vagy megszüntetni. Nap, mint nap láthatjuk ide-oda 
vándorló növendékeinket, kik csökkent életrevalóságukkal az emberi 
szánalom könyöradományaira, alkalmi munkajuttatásaira vannak 
utalva. Természetesen vannak siketeink, akiknek életkörülményeik 
megfelelők és rátermettségük is kellő, de nagyobb százalékuk mégis 
csak állandó támogatásra szorul. Eletboldogulási szempontból nem 
végzünk teljes munkát, ha növendékeinket csak mind magasabb 
értelmi képzettséghez juttatjuk, de a gyakorlati életre, körülmé
nyeiknek megfelelően nem készítjük őket elő. Intézeteink a gyógy
pedagógia, mint tudomány mai állása mellett, maradéktalanul tel
jesítik a reájuk bízott feladatot. Viszont nem fegyverezhetjük fel 
gyámoltjainkat oly gyakorlati eszközökkel, amelyeket az élet ma a 
fogyatékosoktól is megkövetel, ha ezekkel intézeteink sem rendel
keznek. A  szövőüzemeken kívül sem asztalos-, sem cipész,-, sem 
szabóműhelyeink nem működnek. Ismeretesek azok az indokok, 
amelyek miatt ezeket megszüntették vagy szervezésüket lehetetlenné 
tették. Az épérzékű iparostársadalom a saját munka- és kereseti 
lehetőségeit vélte veszélyeztetve a siketnémáknak iparos pályákra 
való lépése által. Arról azonban nem történt gondoskodás, hogy a
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Kanozsay József:

siketnémák önfenntartási és ellátási szükségletei más formában 
biztosíttassanak. Tudjuk jól, hogy az egyetlen, nekik meghagyott 
foglalkozási ág, a szövészet a legjobb esetben is csak az éhenhalás- 
tól és a koldulástól mentheti meg őket. Számításba kell vennünk 
azokat a siketnémákat is, akik a hangos beszédre és a reáltárgyak
ra csak nehezen, vagy egyáltalában nem taníthatók meg. Ezeknek 
kérdéseivel úgy lapunk, mint egyesületünk több ízben foglalkozott 
már s így csak ismétlésekbe bocsájtkoznánk, ha ezeket most újra 
tárgyalnánk.

Hazánk földművelő állam és a legnagyobb munkaszükséglet 
is itt mutatkozik. Növendékeink legnagyobb része földműves-, vagy 
munkás szülőktől származik, kiket általánosságban szintén föld
művelőknek kell tekinteni. így  önmagától adódik, hogy leghelyesebb 
az a törekvés, hogy ezek a növendékek az intézeti oktatás után ha
sonló környezetbe jussanak vissza. Nem is látszik célszerűnek, hogy 
növendékeinket az iparhoz erőltessük. Szervezeti adottságuk, egész
ségi viszonyaik szintén azt tennék kívánatossá, hogy siketeink egész
séges pályára juthassanak. Csak a földművelés és a kertészet vezet
hetnek az iskolából kikerülő siketek megélhetési problémáinak meg
oldásához, Természetesen tökéletes kiképzésre kell gondolnunk, amit 
az ez irányban továbbfejlesztendő gyógypedagógiai nevelő-oktatás 
közreműködésével érhetünk csak el. A  mai földművelés és kertészet 
oly magas színvonalon áll, hogy művelésének tökéletes ismerete és 
a többtermelési módozatok kihasználása mellett, már egészen kis 
területek is biztos megélhetési alapul szolgálhatnak bárkinek. Ezért 
tartom elsőrendűen fontosnak a siketnémáknak a kertészetben és 
a földművelésben való kiképzését. A  kiképzést azonban csak önálló 
mezőgazdaság keretében látom kivihetőnek. Elgondolásom szerint a 
Felvidéken folyó volt cseh telepes birtokok felosztásánál, —  mielőbbi 
közbenjárás esetén —  biztosítható volna egy legalább 150 holdat 
kitevő földbirtok. Ez a birtok, esetleges további területek bérletével 
alkalmas volna arra, hogy egy ugyanott felállítandó gazdasági és 
kertészeti iskola gyakorló területe legyen. De főként arra szolgál
hatna, hogy az ellátatlan, árva és más munkára alkalmatlan sike- 
teinknek otthont és menedéket nyújtson s hogy tiszta jövedelméből 
az arra alkalmas siketnémák önállósításukhoz segítséget kapjanak. 
(Nem lehetne siketnéma földmíves-falut létesíteni? —  Szerk.) Itt 
arra gondolok, hogy a kiképzett siketnémákat lakóhelyükön kerté
szet létesítésére alkalmas területhez juttatnánk vétel, vagy bérlet 
útján, illetve gazdasági felszerelés beszerzéséhez kamatmentes köl
csönt, stb. adnánk.

A  munkára alkalmazott, vagy átmenetileg otthont nyert állás
talan, de munkaképes siketeink foglalkoztatásuk esetén nemcsak 
ellátásban, hanem díjazásban is részesülnének. Keresményükről ha
vonként kimutatást kapnának (könyvecskében) és alkalmazásuk 
ideje alatt csak annyi pénzt kapnának kézhez, amennyire legfonto
sabb szükségleteik fedezésére okvetlenül szükségük van. A  vissza
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Mezőgazdaságot és gazdasági-, kertészeti szakiskolát a siketnémáknak.

tartott keresmény összegéről, illetve munkájuk értékének állandó 
mérlegéről, tehát anyagi helyzetükről a fenti könyvecske mutatna 
tiszta képet. Ez nemcsak munkára buzdítaná gondozottainkat, de 
nemes versenyre is serkentené őket. Távozásuk, vagy önállósításuk 
esetén egész keresményüket egy összegben kapnák kézhez és to
vábbi támogatásban a felmutatott igyekezet és eredmény alapján 
részesülnének.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a siketnémák hathatós támo
gatása csak az önálló mezőgazdaság keretében oldható meg, mert 
csak így nyílna mód a tiszta hozam felett való rendelkezésre. Kívá
natos volna tehát, hogy ez a mezőgazdaság ne iskolai birtokként 
létesüljön, hanem mint a „Siketnémákat Gyámolító Országos Egye
sület”  tulajdona. Az egyesület szervezését a Gyógyped. Tanárok 
Orsz. Egyesülete készítené elő és üzemvezetését, az alapszabályok 
jóváhagyásáig, a szervező egyesület intézné. Tagjai egyes szemé
lyek, szülők, községek, városok, vármegyék s egyéb erkölcsi testü
letek lennének. Vezetésére intézményünk iránt érdeklődést mutató 
nagytekintélyű férfiút kellene felkérni és megnyerni. A  gazdasági-, 
illetve kertészeti iskola a VKM. anyagi fenntartásával szerveztet- 
nék meg ugyanott. Működésük egymással párhuzamos, de független 
volna. Minthogy a számításba vett telepes birtokon elsőrendű családi 
házak és gazdasági épületek állnak, nem ütközne az iskola szerve
zése sem nagyobb akadályba. Ezek a birtokok a legtöbb helyen 
vasútvonalak és nagyobb városok mellett vannak, ami jelentőségét 
méginkább növeli. Tekintettel azonban a mai nehéz gazdasági hely
zetre és egy új intézmény szervezéséhez szükséges fedezetre, olyan 
megoldást kellene találnunk, mely a ma meglévő intézetek keret
számát nem változtatná meg.

A  birtok vételára, mely a normális áraknál is jóval alacso
nyabb, 40 év alatt törlesztendő, amit a gazdaságnak (földművelés, 
kertészet, ipari növények termelése, baromfi- és egyéb állattenyész
tés) magának kell kifizetnie. Tudomásom szerint az ár negyed része 
az átvételkor fizetendő. Tekintettel azonban arra, hogy nagy fontos
ságú szociális kérdés megoldásáról van szó, úgy vélem, ennek elen
gedése iránti kérelem teljesen indokolt volna. De ha ez nem volna 
kivihető, úgy az állam (VKM. és a Földm. Miniszt.) nyújthatna 
szavatosságot, vagy valamely erkölcsi testület segélye, esetleg köl
csön is számításba jöhetne. Illetékes helyen szerzett értesülésünk 
szerint, az anyagiak kérdésében rendkívüli elbánásban részesülhet
nénk és a fizetési feltételeket is más szempontból határoznák meg. 
A  bírtok állandó bevételeit a megalakítandó Siketnémákat Gyámo- 
lító Országos Egyesület tagdíjai, a megyék, városok, községek hozzá
járulásai és a remélhető állami támogatás gyarapítanák.

Úgy vélem, az első és legfontosabb lépés, a siketnémák neve
lésének és oktatásának gazdasági irányba való terelésére, az említett 
földbirtok megszerzése és felszerelése volna. A  gazdasági pályára 
való előkészítésben már az intézeti oktatás alatt is, kiváló szerepe
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jutna az olyan intézeti kerteknek, mint amilyennel például a losonci 
intézet is rendelkezik, A  gazdasági nevelés gondolatával és jelentő
ségével foglalkozott lapunk múlt évi 6. számában Tinschmidt Ernő: 
Siketnémáink és a mezőgazdálkodás c. cikkében is, amikor tanter
vűnk gazdasági szempontból kifogásolható hiányosságáról és a fel
nőtt siketnémák tengődéséről tesz megállapításokat, Már az inté
zeti oktatás idejében kell felébreszteni gyermekeinkben a föld iránti 
szeretet és annak megbecsülését. Ezen a gondolaton keresztül haza
fias célokat is szolgálunk, mert így a siketnéma is megtanulja mély
ségesen szeretni azt a földet, mely a magyarnak életet, kenyeret és 
jövőt jelent. El kell vezetni őket is annak felismeréséhez, hogy meg
élhetési viszonylatban a haza, illetve a társadalom szempontjából, 
csak a független ember élete jelent biztos alapot.

Tanítsunk-© reform írást?
Irta: Kiricsi Lajos.

/ A  napokban jelent meg a VKM. 136.474— 1939. sz. rendelete, 
mely szabályozza az új-írás nyomtatott és Írott betűalakjait. Ez a 
rendelet még nem teszi kötelezővé az új-írás tanításának bevezeté
sét, mert azt teljesen rábízza az egyes iskolák tantestületének aka
ratára, választására.

E rendelet megjelenése végre nyugalmat hozott az immár tíz 
éve dúló írásreform harcban. Ebben a harcban a szfőv. gyógypeda
gógiai intézete is résztvett. Bevezettük ugyanis a reformírás tanítását 
még akkor, amikor a kísérletek folyamán, ezelőtt négy évvel, a fő 
város iskoláiban először volt bevezetve az ú. n. zsinór- vagy reform
írás.

Mindenki sokat várt ettől az írástól. Magam is az új írás ked
véért vállaltam el intézetünkben az I. osztály vezetését.

Az új írás tanításánál azonban kezdetben igen nagy nehézsé
gek voltak. Az első az, hogy a folyamatos írást vonaltámasz nélkül 
kellett tanítani. Ma már azonban vonalazott irkák is kaphatók s 
mi ezeket használjuk. A  másik nehézség az volt, hogy egy-egy betű
ből két-háromféle alak is elő volt írva aszerint, hogy az illető betűt 
az írásnál szó elején, közepén vagy a végén kellett-e leírni. Ehhez 
járult még az is, hogy a fokozatosság kedvéért az írott és nyomta
tott betűalakok mellé ú. n. átmeneti betűtípusokat is kellett volna 
tanítani.
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Tanítsunk-e reformírást ?

Ez a sok újfajta betű fogyatékos értelmű gyermekeinknél a 
tanítás sikerét már előre kétségessé tette. Ezért az akkori reform
betűket leegyszerűsítettem úgy, hogy elhagytam az átmeneti betű- 
alakokat, továbbá a szókezdő és végző betűformákat, végül jelen
téktelen módosításokat alkalmaztam némely betűnél. Mindezekről 
részletesen beszámoltam a „Nemzeti Közoktatás”  1938. évi szep
tember havi számában s több esetben az „U j Magyarság” -bán is.

A  nagybetűket Luttor vezérkönyvéből tanítottam. (II. o. tan
anyaga.)

Az akkori I. o. tanítványaim most már negyedik o.-ba járnak. 
Füzeteik, írásuk külső alakja, olvashatósága rendesebb, jobb, mint 
a régi írású tanítványaimé. Bemutatok három gyermektől származó 
írást. Ötletszerűen vágtam ki az irkákból, tehát nem kiválogatva a 
jobban, szebben írókat. Ezek közepes írók.

Az új írásmód betűinek nagy előnye az, —  nem is beszélve 
a betűk helyesebb arányáról, árnyékolás nélküli vonalairól, a betűk 
álló, tehát előnyösebb voltáról, —  hogy az írott és nyomtatott betűk 
közötti nagyfokú hasonlóság (az utóbbinál sincs árnyékolás, kacs
karingéé segédvonalak stb.) következtében, lényegesen könnyebb a 
betűtanítás és az írás-olvasás megtanítása.

A  tanításnál még olvasó-táblára sincs szükség, mert a gyakor- 
landó szöveget nyomtatott betűkkel pillanatok alatt lehet a táb
lára írni.

A  régi, nyomtatott betűk előírt alakjával ugyanezt felrajzolni, 
—  hosszadalmas dolog volna.

A  most megjelent rendelet az eddigiektől némi változással 
írja elő a betűalakokat. Legszembetűnőbb benne az „r” , mely fran
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cia eredetű. A  hurokvonal csak az „o ” középalakjában maradt meg, 
a többi kerekbetűnél elmaradt. A  többi változás már lényegtelen. 
A  jövőben már a rendelet szellemében fogunk tanítani.

A  megreformált és minden tekintetben előnyösebb írásmódot 
a tanár néhány napi gyakorlattal elsajátíthatja. Ezáltal olyan elő
nyök birtokába jut s főleg juttatja növendékeit, amelyeket a gyó
gyító-nevelés nehéz munkaterületein nem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

t  D©seh@rtsky Nándor 
1885—1940

Harmincegy évi érdemes gyógypedagógiai tanári működés és 
csak alig négy hónapi nyugdíjasság után, a rnecsekalji püspökvá
rosban március 2-ikán meghalt Deschensky Nándor. Temetésén 
László Géza kaposvári siketnéma-intézeti igazgató állott ravatalánál 
és vett búcsút az Örökéletbe költözött kartárstól.

„Kedves Kartársunk!
Eljöttem ide —  az örök megbékélés honába — , hogy elhozzam 

szerető növendékeid, kartársaid és az egyetemes magyar gyógypedagógiai 
tanárság utolsó üdvözletét.

Tragédia — de embersors — , hogy miután annyi némának nyitot
tad meg ajakát, most a magadét örökre lezárod. Megnyitottad a némák 
ajkait, hogy érintkezni tudjanak épérzékű embertársaikkal. Dol
goztál, hogy a siketnémák istenfélő emberekké váljanak. Munkálkodtál, 
hogy szívük megteljék szeretettel embertársaik iránt. Lelkűkbe csepeg
tetted a tudás magvait, hogy az életben megállhassák helyüket. És végül 
megtanítottad őket dolgozni, hogy a társadalomnak és ezen keresztül a 
Hazának hasznos polgárai legyenek.

Külön tragédia, hogy nyugdíjbavonulásod után alig pár hónappal 
következett be korai halálod s így munkád fáradságát itt a földön ki
pihenni nem tudtad. Most már az örökkévalóságban nyugszol meg.

És most búcsúznunk kell! A  búcsúzás mindig fájó sebeket üt az 
emberek szívén. E búcsú alkalmával azonban van egy vigasztaló mozzanat 
is. Ez az, hogy amikor a Mindentudó Isten trónusa előtt megjelensz és 
az Ur hozzád fordulva kérdezi: „Mit végeztél a földön fiam?” —  te alá
zatosan, de emelt fővel azt feleled: „Siketnémákat tanítottam Atyám!”
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f Desehensky Nándor.

A Mindenható bizonyára cselekedeteid mérlegének érdemi részére írja 
munkásságodat.

Mi, akik itt maradtunk még a földi életben, Ígérjük, hogy meg
őrizzük emlékedet! Te pedig pihenj békében, az örök világosság fényes- 
kedjék Neked!

Kedves Nándor! Isten veled! A viszontlátásra!
Desehensky Nándor 1885. október 16-án Felsőkismarton- 

hegyen (Sopron m.) született. Testvér-öecse volt Desehensky Fe
rencnek, a magyar siketnéma-oktatásügy egyik kiemelkedő egyéni
ségének. Tanítőképezdei tanulmányait 1900— 1904-ig a modori áll. 
tanítóképzőben végezte. 3 évig a lajtaszentmiklósi elemi iskolánál 
működött. A  gyógyped. oktatásügynél 1908. szeptemberében a boros- 
jenői intézetben kezdte meg szolgálatát s itt működött 1912-ig. 1912- 
ben a soproni siketnéma-intézethez helyeztetett át, ahol 1913. szept. 
30-ig teljesített szolgálatot. 1913. október 1-én került a pozsonyi 
siketnéma-intézethez. 1914. aug. 1-én vonult be katonának s 1918. 
dee. 27-én, mint tart. hadnagy szerelt le. 36 hónapig teljesített harc
téri szolgálatot s kitüntetésül két bronz vitézségi érmet kapott. 
Megkapta a Károly-esapatkeresztet is. Pozsonyból menekülni kény
szerült és 1920. július 1-én a vakok bpesti kir. orsz. intézetéhez ka
pott beosztást. Itt működött 1924. dee, 31-ig. Kaposvári szolgálatát 
1925. jan. 1-én kezdte meg s végezte 1938. szept. 1-ig. Azóta beteg- 
szabadságon volt, egészen 1939. november 1-én történt nyugdíjazá
sáig. 1938. szeptembere óta Pécsett lakott. Betegsége gyors lefolyású 
volt. Egy hétig feküdt a pécsi klinikán belső vérzéssel.

Duráczky József.

Á siketném ák és épérzéküek intelligenciájá
nak összehasonlítása.
(Max Döring: Pedagogisch-Psychologische Arbeiten 1926. Leipzig.)

Fordította és ismerteti: Fertőszegi Berta.

Ezt a könyvet, mint a németországi neveléstani és lélektani 
munkák sorozatának 14. kötetét, Max Döring adta ki 1926-ban Lip
csében és Lindner Rezső, Schlenkrich János, valamint Waltér Gau 
figyelemreméltó értekezéseit, függelékül pedig Schlotte Felixnek a 
lipcsei intézetről szóló jelentését tartalmazza. A  könyv egyetlen 
egységes célkitűzést tárgyal: az iskolaköteles siketnémákon végzett 
■vizsgálatokat.
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A munka a következő hat fejezetre tagozódik:
I. A  siketnéma és épérzékű tanuló összehasonlításának célja 

és ertelme.
II. A  siketnéma lelki képe az irodalomban.
III. A  siketnémaság fogalmának elhatárolása.
IV. A  siketnémák testhossza és súlya.
V. Összehasonlító megfigyelések.
VI. Összehasonlító intelligenciavizsgálatok.
Ez a fejezet további tizenhat alcsoportra oszlik, mégpedig:

1. Motorikus megnyilvánulások. 2. Kézügyesség. 3. Az egyensúly 
uralása. 4. Fűzés. 5. Építés. 6. A  láng elfújása. 7. Ajakügyesség. 
8. Alkati kombinációk. 9. írás és mértani alakok utánzása. 10. Az 
„ember” képének fejlődése. 11. A  rajz, mint beszéd a siketnémánál. 
12. Az elemi iskolai tanulók rajzkészsége. 13. Összehasonlítás a ma
gasabb fokon. 14. A  képzelet fejlődése. 15. Újrafelismerés. 16. Az 
értelem vizsgálata: a ) tárgyakat, b ) képeket, c )  ösztönszerű ra j
zolást, d ) írásképeket, e ) szájról olvasást, f )  számokat illetőleg. 
17. Számfogalom. 18. Képsorozatok rendezése. 19. Suggestivitás. 
20. Képleírások. 21. Képrendező tesztek. 22. Célszerű cselekvések.

I. A siketnémának az épérzékűvel való összehasonlítása, kizá
rólag csak iskolaköteles korú gyermekekkel történhetik. Az erre 
szolgáló vizsgálatokat teszttel és egyszerű tömegkísérlettel végzik.

A  beszéd kiesésével a siketnéma az emberi behatástól lénye
gesen eltávolodik és öröklési hajlamainak kiépítése kizárólagosan 
azokra a dolgokra alapozódik, amiket szemlél és tapint. Mindamel
lett a beszéd kiesésével a neki hozzáférhetetlen világot nem nevez
hetjük hangtalan világnak.

II. A siketnémaság kérdésével Herder, Kant, Schopenhauer, 
Müller és még sok számottévő elme foglalkozott. Schopenhauer 
szerint az emberi értelem termékeinek legfontosabb eszköze a be
széd. Müller és mások a beszéd és gondolkozás elválaszthatatlansá- 
gáról rögzítik le gondolataikat.

A  gyermeki beszéd fejlődésével foglalkozó psychológusok is 
arra a megállapításra jutnak, hogy tulajdonképpeni gondolkozás 
beszéd nélkül nem is képzelhető el. A  beszéd magasabb lelki világot 
nyit meg a gyermek előtt. A  beszéd a siketnéma képzelet- és aka- 
ratviiágának erőszakos fejlesztője lesz; hathatós eszköze minden 
önálló gondolkozásnak, általánosításnak, ítéletnek és következtetés
nek, kombinációnak és főleg a megértésnek.

III. A siketnémaság fogalma alá annak legkülönbözőbb foko
zatai tartoznak.

Reánk —  a siketnémák közös lelkivilágának körülhatárolására 
vonatkozóan —  az a feladat hárul, hogy kísérleti és statisztikai 
módszerek igénybevételével, lehetőleg objektíve, olyan biztos és 
szilárd támaszpontokat keressünk, amelyek a normális psycholó- 
giával való összehasonlítást szolgálják.
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Az épérzékű a siketnémától: a ) ép hallása, b) hangképzetek 
megrögzítése, c )  a tanult szavak helyes értelmezése, d) a szavak 
kimondása közben mozgási képek megrögzítése, e ) a szavak helyes 
kiejtéséhez szükséges helyesen begyakorolt izommozgások által 
különbözik.

Teljes számú komponens esetén az egyén épérzékű. Az a ), 
vagyis a hallási komponens kiesésekor siketnémaság, a b) kompo
nens zavara esetén lelki vakság áll fenn.

Normális hallás mellett a c ) komponens zavara gyengeelméjű
séget idéz elő, minek következtében a b )  is kiesik s ezáltal a d ) és 
az e) sem fejlődhetik ki.

Ha a) ,  b ) és c ) jelenléte mellett d ) zavart, akkor a d)-vel 
együtt az e) is kiesik. Ez a hallónéma képe.

Ha pedig csak az e ) komponens zavart, ami azt jelenti, hogy 
a beszédhez, szükséges izomszerkezet külsőleg sérült, akkor a beszéd 
lehetetlenné válik.

Ezek a típusok akkor keletkeznek, ha a hiány már a beszéd 
megtanulása előtt állott fenn.

Másképpen alakul a kép, ha a hiány akkor következik be, ami
kor a beszéd megtanulása mellett az összes komponensek már ki
fejlődtek. Ez esetben az egyik komponens kiesése nem érintheti a 
másikat.

Szigorúan véve a siketnémaság örökléséről nem beszélhetünk. 
A  siketség örökölhető, de a némaság nem öröklődik, mert a beszéd 
szerzett dolog és ilyen értelemben minden ember némának születik 
és a környezet behatása nélkül néma is maradna. A beszéd tehá»t 
nem, genotypusosan feltételezett valami, hanem a környezet termeli 
azt ki. Öröklött csak a beszédhajlam lehet. Ennek az öröklésnek 
alapján sajátítja el környezetének beszédét a gyermek. Ezzel magá
évá teszi az azzal együttjáró arckifejezést is. Ezeket a beszédbelileg 
feltételezett arcváltozásokat, illetve izommozgásokat nélkülözi a 
s'iketnéma.

A  siketség, •— amint azt a siketnémák intézeteiben a beszéd- 
tanítás lehetősége igazolja, minden esetben a többi beszédkompo
nens zavarai nélkül öröklődik. Schumann a siketnéma hangos be
szédre való megtanításának lélektani megokolását, egyrészt az 
akusztikai momentum nélkülözése mellett egészséges beszédhajla
mok öröklésében, másrészt pedig a hangos beszéd vizuális és tak
tikus felfogású lehetőségeiben találja. Bizonyára minden intézetben 
ismeretesek az olyan öröklött siketségi esetek, amelyekben siket
néma szülők siketnéma gyermekei teljesen jól beszélőkké váltak.

A. sikeinémának az épérzékűvel, azaz a halló iskolaköteles 
¡yennekek teljesítőképességével való összehasonlítása, a lipcsei 
siketnéma-intézet növendékeivel történt. Ehhez az intézethez csat
lakozik a nagyothallók iskolája is.
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IV. A siketnéma gyermekek testhosszáról és testsúlyáról a 
lipcsei siketnéma-intézetben a következő kérdésekre kerestek fele
letet. :

1. Feltételez-e maga a fogyatékosság feltűnő rendellenes testi 
fejlődést?

2. Lényeges befolyást gyakorol-e az internátusi nevelés és 
élet a siketnémák testi fejlődésére?

3. Igaz-e az, hogy a siketnémánál a testi alkat összefüggés
ben van a lélek fejlődésével?

Á  testhossz és súly mérésének sok kiváló szakpedagógus és 
orvos tulajdonított óriási fontosságot és azt alaposan tanulmá
nyozta. Ezek közül különösen értékesek Riccarda olasz orvos, Gutz- 
mann, Baldrian, Freunthaller és P. Schumann észleletei. Riccarda 
Bolognában 50 siketnéma egyént vizsgált meg. Rendellenes orr- és 
hajnövésen kívül a fe j asszimmetriáját, rossz fogképződést és ki
sebb tüdőkapacitást állapított meg. Gutzmann 1893-ban megjelent 
„A  siketnémák lélektani nevelése”  c. értekezésében úgy nyilatkozik, 
hogy a siketnéma gyermek feltűnő és veszélyeztető fizikai hátrány
ban van, amely a hangos beszéd, valamint a tervszerű tornagyakor- 
latck által jótékonyan ellensúlyozható.

Freunthaller egyik munkájában a siketnémákat a tipikusan 
életgyengék egyik osztályaként jellemzi, mint olyanokat, akik vele
született, avagy szerzett süketségüknél fogva némák maradtak, 
avagy lesznek, de akik mindazonáltal ismét életharcra képessé 
nevelhetők.

Dr. P. Schumann didaktikai fejtegetésében úgy véli, hogy a 
siketnéma gyermek intézetbe felvételekor testileg legtöbbnyire csök
kent értékű. Ennek okául a szülői-háznál fennálló kedvezőtlen gaz
dasági viszonyokat, a siketséget előidéző súlyos betegségeket, az 
elégtelen ápolást és a túlzott elkényeztetést tudja be. Mindezt elő
nyösen befolyásolja az intézeti nevelés és ápolás.

A  siketnémák és hallók testsúlyára és hosszára vonatkozó 
összehasonlító vizsgálatokból a következők állapíthatók meg:

1. A  testhossz- és súlybeli különbségek kisebb mértékben a 7 
éves gyermekeken tapasztalhatók.

2. A  künnlakó siketnémák testi méretei igen közel állanak a 
normális gyermekekéhez.

3 A  teljesen siket internátusi gyermek, testileg évrol-évre 
elmaradt a künnlakó gyermektől.

A  statisztika alapján a felsorolt kérdésekre pedig következő
képpen felelhetünk: 1. A  siketnémaság nem feltétlen oka a rend
ellenes fejlődésnek. 2. A  látszat azt igazolja, hogy az internátusi 
élet és nevelés a fejlődést kedvezőtlenül befolyásolja. 3. A  test és 
a lélek fejlődése a siketnémánál is szoros összefüggésben van.

Ezeken kívül új problémák megoldásával is állunk szemben. 
A  belső szekréciós működések beható vizsgálatával kellene igazolni 
azt, hogy a mirigyeket és egyúttal a vér összetételét a siketnérna-
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ság, mint fogyatékosság befolyásolja-e? Ha igen, úgy ebből a siket- 
néma gyengébb fejlődési energiájára lehetne következtetni.

Erre a feltételezésre a siketnémáknál megállapított gyengébb 
tüdőkapacitás ad alapot, mert a szervezet csökkentett oxygén ellá
tása, hátrányosan hat a mirigyszekréeiőra és vérképződésre.

Erre az összefüggésre vezethetők vissza a siketnémákon észlelt 
elváltozások is. És mert a főtápanyag, valamint az égési termékek 
közvetítése korlátozódott és ezáltal a vérellátás csekélyebb, köny- 
nyen következhetnek be az agyban fejlődési gátlások.

V. Arra a gyakran felvetett kérdésre, hogy a siketnémáknak 
egészen vagy részlegesen hiányzó beszédképessége, különösképpen 
a tüdő megbetegedéseire vezethető-e vissza, a szakemberek a leg
több esetben igennel felelnek. A  sok és értékes szakvélemény közül 
igen figyelemre méltók Baldrian és Schär észrevételei. Baldrian 
szerint vájjon mennyit fejlődhetik a gyenge, beteges siketnémának 
csaknem kizárólag légzési célokat szolgáló tüdeje akkor, amikor az 
artikulációval együtt járó megerőltetés azt fokozott mértékben 
munkáltatja? Minden előzetes légzési és előgyakorlat hiányában a 
teljes tétlenségből ugrásszerűen cseppenve bele nagy feladatába, 
még a legmesszebbmenő körültekintés és óvatosság mellett is, bor
zasztó károkat szenvedhet. A  statisztika arra tanít, hogy a siket
némáknak viszonylagosan nagy száma hajlamos a tüdőbajokra és 
igen sok élete virágjában pusztul el. Az artikuláció csak az esetben 
hat fejlesztőleg a tüdőre, ha ez légzőeszközeivel együtt egészséges 
és ellenállóképes. A  Baldrian tapasztalataiból leszűrt véleményeket, 
kísérleti mérésekkel igazolták.

Schär vizsgálatai alapján, a siketnémák légzőképességére vo
natkozólag, két tényt állapított meg: 1. a leányok lélekzése lénye
gesen rosszabb, mint a fiúké, 2. a tanulók légzési viszonyai a mun
kaidő folyamán észrevehető rosszabbodást mutatnak.

A  siketnémák lipcsei intézetében folytatott vizsgálatok vilá
gosan igazolják, hogy a felsőbb osztályos növendékek az iskolai év 
végén nem voltak képesek mélyen belélekzeni és utána a levegő
mennyiséget a spirométerbe fújni. Egy vagy két próbakísérlet és 
egy kis pihenés után négy mérést eszközöltek. A  negyedik kísér
letnél néhány esetben fáradtsági tünetek jelentkeztek.

A  vizsgálatnál 192 tanuló volt jelen, ezek közül 112 leány és 
80 fiú.

A  siketség oka a következő volt:
54% veleszületett siketnémaság,
35% szerzett siketség,
11% ismeretlen okokból eredő siketség.
Összehasonlító méréseket eszközöltek:
a) bennlakó és künnlakó,
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b ) városi és bennlakó,
c ) normális és siketnéma tanulók légzőképessége között.
Mindent összevéve: a beszéd megtanításánál a siketnéma gyer

mek tüdejének okszerű fejlesztésére is gondolnunk kell!
(Folytatjuk.)

Egyesületi élet.

Egyesületünk választmánya és a siketügyi- és beszédpedagó
giai szakosztály 1940. március hó 2-án ülést tartott Budapesten, a 
siketnémák állami intézetében. A  két ülést a következőkben ismer
tetjük :

I. Nagyválasztmányi ülés. Az ülésen jelen voltak: Szentgyörgyi 
Gusztáv elnök, Angyal József (Kecskemét), Dr. Baranyay Géza, Berényi 
Ferenc, Biró Sándor (Vác), Bors Vilmos, Fizáry Bódog, Füzesi Árpád, 
Gáldy Andor, Gogola Aladár (Vác), Györgyfy Ákos, Győrffy Pál, Háber- 
stroh József, Hochrein Lajos, Istenes Károly, Kanizsai Dezső, Kardos 
Ignác, Kerényi József, Konrád György, Dr. Krieger György, Krupa Pál 
(Vác), Rédiger Károly, Salgó Elemér, Schreiner Ferenc, Scbulmann Adolf, 
Simon József, Siposs Jenő (Vác), Szatmári Antal (Újpest), Szép József 
(Vác), Thüringer János, Tóth Ferenc (Pestszenterzsébet), Vargha Béla 
(Debrecen), Vida Lajos, Wallrabenstein Frigyes (Budakeszi), Wolkóber 
János (Vác), Zsembai Ferenc (Vác), Zsenaty Dezső választmányi-, illető
leg egyesületi tagok.

1. Szentgyörgyi Gusztáv elnöki megnyitóbeszédében legelsősorban 
hódolattal emlékezett meg a Kormányzó Ur Ő Főméltósága országlásának 
20 éves évfordulójáról. Indítványára hódolatát táviratban adta a Kor
mányzó Ur tudomására az egyesület.

Kegyeletes szavakkal áldozott az elnök a közelmúltban elhúnyt 
Nagy Péter ny. igazgató, egyesületi örökös tb. elnök emlékének. A nagy- 
választmány felállással és egy néma perccel fejezte ki tiszteletét az el
hunyt iránt és érdemeit jegyzőkönyvben örökítette meg.

Jelentette az elnök, hogy tervezet érkezett az egyesülethez a Tan
ügyi Kamara létesítése- tárgyában. Az elnök, a főtitkár és mások hozzá
szólása után a választmány kimondotta, hogy a Tanügyi Kamara létesí
tésének gondolatát helyesnek tartja s a tervezettel tovább foglalkozik.
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Tóth Árpád, a siketnémák debreceni intézetének igazgatója és Ka- 
nozsay József, a siketn. losonci intézetének tanára, levélben hívták fel az 
elnökség figyelmét a birtokreformmal kapcsolatban, siketnémák részére 
szolgáló gazdaság, ill. gazdasági- és kertészeti iskola szervezésére úgy, 
hogy a Felvidéken földhöz juttassák az intézményt.

A  nagyválasztmány megbízta az elnökséget, hogy alkalmas időben 
tegye meg a szükséges lépéseket a terv megvalósítására. (Lásd: Kanozsay 
József cikkét lapunkban. A szerkesztő.) '

Örömmel jelentette az elnök, hogy a VKM. most kiadott 59.219— 
1940. V. 2. sz. rendeletével, a filmoktatást kiterjesztette a siketnémák 
intézeteire is.

Az elnökség Dr. Fáy István államtitkárt, ügyosztályunk felülvizs- 
gálóját, országgyűlési képviselővé választása alkalmából üdvözölte.

Az egyesület köszönetét mondott Hóman Bálint miniszter úr 
Őnagyméltóságának, a fiatal tanárok nagyobb számban való kinevezéséért.

Nyugtalanságot keltett a tanárság körében, hogy a kinevezések 
során a VI. fizetési osztályba egy olyan kinevezés történt, mely szolgálati 
idő és rangsor szempontjából nem volt időszerű. Az elnök közli, hogy 
ebben az esetben sérelem senkin sem esett, mert máshonnan vett VI. fiz. 
osztályú állásba való kinevezéssel jutalmazott a miniszter úr.

Jelentette az elnök, hogy a legutóbbi nagyválasztmányi ülésnek a 
Vakok József Nádor Intézete tanári testületé indítványára hozott hatá
rozatát, az ülés után öt napra szóval, majd azután, amikor a beadvány 
elkészült, írásban is beadta ügyosztályunk főnökének.

A  tanárképző ügyében intézkedés nem történt. Hamarosan nem is 
várható megoldás, mert úgy hírlik, hogy változás készül az ügyosztályok 
beosztásában és esetleg a mi ügyeink is máshová kerülnek.

Örömmel köszönti az elnök a Vakok József Nádor Intézetét, a már
cius 2-iki rádió helyszini közvetítésen való szép szereplése alkalmából. A 
jól sikerült közvetítés a fogyatékosok ügyének bizonyára hasznára válik.. 
Bárha minél több hasonló szerepléssel lehetne az ügyet népszerűsíteni.

2. Az elnöki bejelentések után Dr. Krieger György főtitkár tette 
meg jelentését. Mundi Béla és Makay Olga bejelentették az egyesületből 
való kilépésüket. A nagyválasztmány a kilépéseket tudomásul veszi, de 
a kilépők a hátralékos tagdíjat megfizetni tartoznak. Az egyesületbe való 
felvételüket kérték: Tudós József és Hanyváry Pál tanárok a siketnémák 
soproni intézetéből, Arányi József, Arányiné Nagy Katalin, Baleczky Ber
talan, Bulecza János, Ember Ilona tanárok, özv. Takács Sándorné óvónő 
a siketnémák ungvári intézetéből. Miután a nevezettek az alapszabály
szerű követelményeknek megfelelnek, a nagyválasztmány egyhangú hatá
rozattal őket az egyesület tagjai sorába felvette.

3. Gáldy Andor pénztáros jelentette, hogy a tagdíjak rendesen 
folynak be. A  pénztári egyenleg 1077.36 P, de ebből 311.59 P a Jubileumi 
Szent István alapé. A VKM. az 1940. évre 600 pengő lapsegélyt utalvá
nyozott.

4. Györgyfy Ákos szerkesztő közölte, hogy az egyesületi lap csak 
korlátozott oldalszámmal jelenhet meg. Az írói tábor az egyesülés követ
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keztében megszaporodott, de hely hiánya miatt értékes cikkek eshetnek 
majd el a lapban való közlés lehetőségétől. Emiatt és egyéb okok miatt 
is indítványozza, hogy szaklapunknak időszaki lappá való minősítését kérje 
az egyesület. Indítványozza továbbá, hogy a siketnéma-intézeti tanárok 
által a siketnémák részére írt karácsonyi és más alkalmi kis színdarabokat 
gyűjtsük össze és a kisebb terjedelem következtében fennmaradó lappén
zekből adja ki az egyesület.

A szerkesztő ezen indítványával szemben, Simon József jelentősebb
nek minősíti a fogyatékosok intézményeit ismertető mű kiadását.

A  választmány több felszólalás után úgy határozott, hogy elfo
gadja a szerkesztő első indítványát, szaklapunknak időszaki lappá való 
átminősítése tárgyában, de a kis színdarabok kiadását, a fogyatékosok 
intézményeit ismertető művek kiadása utáni időre halasztja.

5. Az indítványok során Simon József a legutóbbi választmányi ülés 
jegyzőkönyve után érdeklőlött, mert azzal és az ő akkor tett indítványá
val kapcsolatban helyt nem álló hírek terjedtek el. A  szóban lévő jegyző
könyv nem volt kéznél s így annak felolvasása és a kérdés tisztázása a 
következő választmányi ülésre maradt.

Vargha Béla a Kormányzó Ur Ő Főméltósága 20 éves országlása 
évfordulója alkalmából olyan jubileumi alap létesítésére tett indítványt, 
mely a fogyatékosok tanítási-, nevelési-, foglalkoztatási- és ápolási-ügyé
nek megoldásához szükséges pénzbeli fedezet előteremtését biztosítaná.

A  választmány felkérte Vargha Bélát, hogy indítványát írásban 
és részletesen kidolgozva adja be, hogy azt a következő választmányi ülés 
érdemlegesen tárgyalhassa.

II. A  M. Gy. T. O. E. siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztályá
nak 1940. márc. 2-án tartott ülésén jelenvoltak: Szép József szakosztályi 
elnök, Angyal József (Kecskemét), Biró Samu, Biró Sándor (Vác), 
Deutsch Jenő, Dr. Epstein, Fogéi Dávid, Füzesi Árpád, Gáldy Andor, 
Gogola Aladár (Vác), Dr. György Oszkár, Györgyfy Ákos, Győrffy Pál, 
Istenes Károly, Kanizsai Dezső, Kardos Ignác, Kardos Rózsa, Kerényi 
József, Konrád György, Mérei Ferenc, Méreiné Molnár Vera, Dr. Pogányné 
Balkányi Sári, Rédiger Károly, Simon József, Schönberger Irén, Sípos 
Jenő (Vác), Schreiner Ferenc, Dr. Szemere Samu, Strelisky Irén, Szent- 
györgyi Gusztáv (Vác), Thüringer János, Tóth Ferenc (Pestszenterzsébet), 
Vargha Béla (Debrecen), Vida Lajos, Wallrabenstein Frigyes (Budakeszi), 
Wolkpber János (Vác), Zsembai Ferenc (Vác), Zsenaty Dezső szakosztályi 
tagok és vendégek. Az ülés tárgya Kanizsai Dezső siketnéma-intézeti 
igazgató előadása volt: „Részleges hallás és a normálbeszéd felvételének 
viszonya” címmel. Az előadás lényegét a következőkben ismertetjük:

Az értekezés főcélját a hallási fogyatékosságnak a normálbeszéd 
megértésénél viselt összefüggése és szerepe képezi. Ezért szükséges, hogy 
a hallási fogyatékosság főképpen a baj keletkezésének időpontja szerint 
vizsgáltassák. Előadó vizsgálatainál megállapítást nyert, hogy egy és 
ugyanazon értékű, úgyszólván alakilag egyező hallási görbék a normál
beszéd meghallása szempontjából különböző értékű hiányoknak bizonyul
hatnak. Döntő jelentősége van a megsiketülés időpontjának. Minél több
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hang-, szó- és mondatképzet halmozódott fel előzőleg és került ismétlésre 
a siket tudatában, továbbá minél tökéletesebb az egyén értelmi berende
zése, minél gyorsabb az agy asszociatív működése, annál jobban és biz

tosabban értékesítheti az egyén megmaradt részleges hallását. Törvény,, 
hogy az élet minél későbbi időszakára esik a megsiketülés és minél hosz- 
szabb idő alatt zajlik le a romlási processzus, a megmaradt hallás annál 
jobban lesz értékesíthető a beszédmeghallás műveleténél. A  Kepes—Kani
zsai-féle és egyéb állatkísérletek meggyőzően igazolják, hogy a középső- 
és belsőfül exstirpálás útján történt szétfoncsolása után dinamikus hang
ingereknek huzamosabb időn át történt adagolása erős hangingerek fel
vételét és megkülönböztetését lehetővé tette. Előadó szerint foglalkozni 
kellene azzal a kérdéssel, vájjon nem lehetséges-e, hogy a működéskép
telen, hibás fül alkatrészei között még működésképes alkatrészek legye
nek? — Foglalkozik továbbá előadó a hangingerek fizikai méréseivel, a 
hangingerek biológiai útjával, majd a csont-, illetve légvezetési lehetőség
gel. Ez utóbbiban leli magyarázatát az a jelenség, hogy miért vezetnek 
különböző értékű hallási lehetőségekre az egy és ugyanazon értékű és 
alakú hallási görbék. Teljesen, újszerű a hangérzetek ingadozásáról szóló 
megállapítása. Nevezetesen: előbb érzékeli az egyén az inger változását, 
mint azt, vájjon az intenzitásban, vagy frekvenciában növekedés, vagy 
csökkenés állott-e be ? — Rátér előadó a halláskiesés és a beszédmegértés 
viszonyára. Előadja, hogy a megsiketülési folyamat nem egyszerre, hanem 
fokozatosan áll be. Először az explóziós hangok esnek ki, majd a vokál- 
szerű hangok és utoljára a vokálisok. Részleges hallásúaknál a hallási 
mező megközelítése nem csupán a hangintenzitás kérdése. A beszédmeg
értést zavarják az erős intenzitású hangoknál fokozott mértékben jelent
kező felhangok, továbbá a szerv indiszpoziciós magatartásából eredő kom
binációs hangok.

Az előadáshoz Vida Lajos igazgató szólt: Rendkívüli érdeklődéssel 
hallgatta az alapos előadást, mely főleg orvosi szempontból értékelhető. 
Várta, hogy gyakorlati megállapításokat is fog hallani, amelyeket mi is 
felhasználhatunk á tanításnál, de ilyeneket nem kapott. Amikor az előadó 
a hang ingerküszöbének emelését említette, ő mindig a pszichikai hallás 
fejlesztésére gondolt. Kérdi: Mi a tényleges különbség a kettő között? — 
Ka rizsa! Dezső: Úgy gondolja, hogy a részleges hallás, és a normálbeszéd, 
felvételének viszonya összefüggésben van a siketnémák életsorsával. És 
ha ez így van, akkor az előadás az életnek, a gyakorlatnak is szól. Ha a 
siketnémának és a nagyothallónak a hallás fokát fejlesztjük és emellett 
tanítunk is, akkor a hallás fokának fejlesztése gyakorlati értékkel is bír. 
A pszichikai hallás az auditív képességgel áll összefüggésben. A hang 
ingerküszöbét 8 nem emelni, hanem csökkenteni akarja. Ezáltal az köze
lebb jut a hallókéhoz. És ha egy hallási fogyatékosnál a hang intenzitását 
le tudtuk szállítani, annak a hallása javult meg s ezt nem lehet pszichikai 
hallás-javulásnak mondani. A hallási szerv elváltozása patológiás elvál
tozás, tehát nem olyan készülékre van szükség, amely a hangot erősíti fél, 
hanem olyanra, amely a hang ingerküszöbét szállítja iejebb. Hasonlóan 
a rosszul látó emberhez, akinél nem a fény erősségét növeljük a szemüveg:
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használatával, hanem a szemlencsének különböző hiányait, elváltozásait 
igazítjuk helyre. Sajnos, a hallás javítására ilyen készüléket még nem 
fedeztek fel. — A szakülést Szép József elnök köszönő szavai rekesz
tették be.

Hírek, vegyesek.

Kartársaink tájékoztatására közöljük, hogy a gyógypedagógiai 
ügyeket a VKM. IV. főosztálya keretében a IV/2. ügyosztály intézi. Ide 
tartoznak a siketnémák intézetei, a vakok intézetei és a gyógypedagógiai 
nevelő intézetek. Az ügyosztály főnöke: Dr. Molnár Andor miniszteri 
tanácsos. Az ügyosztály Báthory-utca. 12. sz. II. emeleten van. A kisegítő 
iskolák a VI. főosztályba kerültek.

A Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete nevében 
Szentgyörgyi Gusztáv elnök hódoló táviratot intézett Magyarország Fő
méltóságú Kormányzójához. Erre a táviratra a Kabinetiroda főnökétől a 
következő válasz érkezett: „A  Kormányzó Ur Ő Főméltósága az ország
osának huszadik évfordulója alkalmából kifejezett szerencsekívánatokat 
szívélyesen köszöni. Kelt Budapesten, 1940. évi március havában. Uray s. 
k., m. kir. titkos tanácsos, a Kabinetiroda főnöke.”

A  magyar királyi vallás- és közokt. miniszter Géher Lajost, a sze
gedi tankerületi kir. főigazgatósághoz beosztott szakelőadót, — aki egyben 
a gyógypedagógiai ügyek szakreferense is, — tanügyi tanácsossá ne
vezte ki.

Megbizás. A VKM. Dr. Bárczi Gusztávot, a budapesti áll. gyógy
pedagógiai nevelő-intézet igazgatóját, az 1939—1940. tanévre az iskola- 
orvosi intézmény országos ellenőrzésével bízta meg.

Kinevezés. Stefler Dezső oki. gyógyped. tanár kartársunkat, aki a 
kaposvári sn. intézetnél 10 év óta teljesít beosztott állami tanítói minő
ségben szolgálatot, a VKM. 73.940— 1939. V. 2. sz. rendeletével rendes 
gyógyped. tanárrá nevezte ki.

Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter Dr. Farkas Andor oki. 
gyógypedagógiai tanár, gyakorló orvost, az aszódi kir. javító-nevelő inté
zethez főorvossá nevezte ki.

Nyugdíjazások. Karnay Árpád c. gyógypedagógiai intézeti igazgató, 
szolgálati idejének teljes kitöltésével, nyugalomba vonult. Karnay Árpád 
35 esztendőt töltött a budai gyógypedagógiai nevelő-intézetben. Az intézet 
tanári testületé február 18-án búcsúztatta a távozó érdemes tanárt. Dr. 
Bárczi Gusztáv intézeti igazgató mondott köszönetét az intézet nevében 
azokért a hasznos szolgálatokért, amelyekért az intézet mindig hálás tisz
telettel fogja Karnay Árpád nevét említeni. Ezután átadta az intézet első 
és utolsó évi értesítőjét díszes bőrkötésben. Karnay Árpád meghatottan
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köszönte meg a kartársak szeretetének és tiszteletének megnyilvánulását 
s könnyezve mondott Isten kozzádot kartársainak és életműködése he
lyének.

Özv. Mayer Andrásné, Szloveszkó Erzsébet, a siketnémák váci kir. 
orsz. intézetének óvónője, 37 évi szolgálat után 1940. február 1-én nyuga
lomba vonult. Mayerné a siketnémák óvodai nevelése terén, Borbély . Sán
dor elgondolásai és tervei szerint, úttörő munkát végzett. Az előkészítő 
osztályok megszervezésének ügye is az óvodából nőtt ki. Sajnos úgy 
látszik — egyúttal ő volt a siketnémák váci kir. orsz. intézetének utolsó 
óvónője is, mert értesülésünk szerint az óvodás gyermekek a húsvéti 
szünet után nem térnek vissza Vácra, ami az óvoda megszűnését is jelenti.

Dr. Lőrmczné Sőfalvy Rózsa, a hibásbeszédűek budapesti áll. inté
zetének tanára, 1940. március hó 5-én „A  beszéd, írás, testmozgás és ösz
tönélet korrelációja” címen előadást tartott a Magyar Phonetikai Társa
ság XXXIV. tudományos ülésén.

Filmes nevelés a siketnéma-intézetekben címmel, a VKM. oktató
film kirendeltségének hivatalos közlönyében ismertetés jelent meg az 
59.219 —1940. V. 2. ü. o. sz. rendelettel kapcsolatban, amellyel a VKM. 
a filmes tanítást az ország összes siketnéma-intézeteiben engedélyezte. 
A. közlemény kiemeli Szentgyörgyi Gusztáv váci kir. orsz. siketnéma- 
intézeti igazgatónak, a filmek pedagógiai értékének megállapítására vo
natkozó munkásságát. Most már intézeteinken múlik, hogy a rendelet 
nyomán megvalósuljon a rendszeres filmes oktatás.

Mit tapasztaltam a siketnémák filmes tanóráin, címmel cikket írt 
Szentgyörgyi Gusztáv igazgató a VKM. oktatófilm kirendeltsége hiva
talos közlönyének 1940. évi március havi számába.

A  Széchenyi Tudományos Társaság kétszer 1500 pengővel jutal
mazta Kanizsai Dezső igazgatót, éveken át végzett kutató munkásságáért.

Vargha Béla oki. gyógyped. tanárt, a debreceni áll. kisegítő isko
lának 27 éven át volt igazgatóját, a VKM. saját kérelmére felmentette 
az igazgatói teendők végzésétől. Utóda, megbízotti minőségben, Kelemen 
Géza oki. gyógyped. tanár lett.

A  debreceni Bulgár-Magyar Társaságban márc. 7-én „Bulgária ok
tatásügye és a szófiai magyar iskola” címen előadást tartott Kelemen 
Géza oki. gyógyped. tanár.

Konrád György, a vakok kir. orsz, intézetének tanára, f. évi február 
hó 19-én a Katolikus Népszövetség termében nagysikerű előadást tartott 
„A  kapitalizmus, világháború és gazdasági válságok” címmel.

—s. —s.
Rádió közvetítés volt a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetéből 

f. évi március hó 2-án „Hogyan tanulnak a vak gyermekek?” címmel. A 
helyszíni közvetítést Gecső Sándorné rádió-bemondó nagyszerűen irányí
totta. A jól sikerült közvetítést Schreiner Ferenc megbízott igazgató szer
vezte meg. E közvetítéssel kapcsolatosan bemutatta az intézet a vakok 
írás-olvasásának tanítását a kezdeti foktői a legfelsőbb fokig, az érzékel
tető oktatást, a földrajz, fizika, természetrajz, zene, ének és torna taní
tását. A közvetítés végeztével megszólaltak az intézet telefonjai. Számosán
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megható hangon fejezték ki elismerésüket a hallottak felett. Különösen 
említésre méltó Gáspár Endre, az újságírók szindikátusa alelnökének 
meleghangú elismerése, aki nagy lelkesedéssel fölajánlota a Vigadói elő
adása bevételének 50 százalékát az intézet szegénysorsú növendékei meg
segítésére. A valóban szépen sikerült és értékes rádióközvetítés egyúttal 
kitűnő ismertetése volt ügyünknek. Minél több ilyen közvetítést szeret
nénk hallani, mert a gyógypedagógiai szakmunkának még nagyobb meg- 
becsültetését eredményeznék.

—s. —s.
A D. M. K. E. Kultúrközpont f. é. február hó 11-én nagyszabású 

kultúrdélutánt rendezett Szegeden, a Katolikus Ház dísztermében. A nagy
sikerű kultúrdélután megrendezése és az értékes műsor összeállítása. 
Gábor Lajos c. gyógyped. igazgatónak, a D. M. K. E. Kultúrközpont ügy
vezető alelnökének érdeme. Az ismeretterjesztő előadás képeit Kováts 
Zoltán kartársunk vetítette.

Névmagyarosítás. Lehmann László kartársunk családi nevét bel
ügyminiszteri engedéllyel, „Nagymajtényi” -ra magyarosította.

A  Magyar Cserkész Szövetség somogyvármegyei szerve, tisztújító 
gyűlésén Bács László kaposvári kartársunkat ügyvezető elnökké, László 
Géza igazgatót a szervező testület tagjává, Horváth Lajost a gazdasági 
ügyek vezetőjévé, Duráezky Józsefet a számvizsgáló bizottság rendes tag
jává, Ujváry Ferencet pedig a számvizsgáló bizottság póttagjává válasz
totta.

Duráczkyné, Neu Klára kaposvári kartársunkat a kaposvári Lo- 
rántffy Zsuzsánna Egyesület választmányi taggá és a kulturális csoport, 
elnökségi tagjává választotta meg.

A siketnémák kaposvári intézetének tanári testületé, László Géza 
igazgató indítványára elhatározta, hogy a jövő tanévben, egységes célként, 
közös munkával, a fogalmazás-tanítás tantervi részét, tanmenet-szérűen 
elkészített részletességgel próbálja kidolgozni és ezt a munkásságát, fej
lődés végett, nyilvánosságra fogja hozni.

A  Magyar Pedagógiai Társaság 1940. évi március hó 16-án tartott 
felolvasó ülésén Szukováthy Imre, a Testnevelési Főiskola igazgatója, 
székfoglaló előadást tartott „A  testnevelés szerepe a fejlődési zavarokkal 
küzdők gondozásában és nevelésében” címmel. Előadásában a siketnémák, 
vakok, értelmi fogyatékosok és nyomorékok testnevelésének kérdésével 
foglalkozott nagy szeretettel és hozzáértéssel.

Dr. Nemes Zoltán mérnök, az országgyűlési gyorsiroda osztálytaná
csosa, a vakok írását, a rövidített Braille írást, stb.-t tanulmányozta a 
vakok József Nádor kir. orsz. intézetében, abból a célból, hogy egy később 
megjelenő szakcikkében a látók gyorsírásával kapcsolatosan, a vakok 
gyorsírás iránti különös képességeit értékelje.

— s. — s.
A győri evang. ifj. egyesület leányosztályában „Dániai tanulmány- 

utam” címmel, a győri szabadegyetemen pedig „Az ideges gyermek” cím
mel tartott előadást Marosfalvi Albertina gyógyped. tanár.
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Tanulmányi kiküldetés. Özv. Répássy Gyuláné, a nagyszöllősi 
gyógypedagógiai intézet tanárnője, a VKM. anyagi támogatásával, egy 
heti tanulmányi időt töltött a budai gyógypedagógiai nevelő-intézetben. 

f  Dr. Nadoleczny Miksa, aki a müncheni Tud. Egyetemen a beszéd-
! gyógymódnak volt az előadó tanára, állásától megvált és Zürichbe köl- 
f főzött. Címe: Bahnhofstrasse_..&2.

AZ ELSŐ OLASZ SIKETNÉM A-INTÉZET A LAPÍTÓ JÁN AK  E M LÉ 
KEZETE. A  latin nemzetek közül Olaszország egyike azoknak a kulturális 
államoknak, amelyekben a siketnémák rendszeres oktatásával már másfél szá
zaddal ezelőtt kezdtek foglalkozni. Tommaso Silvestri apát nevéhez fűződi!:: a 
kezdeményezés. Olaszország több intézetében még ma is megtaláljuk a nemes- 
lelkületü apát egyházi utódait, akik ugyanazzal a lelkülettel végzik ember
mentő munkájukat, amely a jeles apát egyéniségét jellemezte. Az az irány
zat, amely az Appennini félsziget számos siketnéma-intézetében meghonosult, 
gyakorlatiasnak és egészségesnek mondható. Ott a siketnéma-intézetek, —  
amiként azt a hazai siketnéma-intézetek alma materénél annakidején tapasz
talhattuk —  kettős cél: az alaki és a gyakorlati képzés szolgálatában állanak. 
A  hangos beszédtanítás számos kiváló mesterével találkozhatik itt a szakfér
fiú, ha végigjárja az olasz siketnéma-intézeteket. Berkes János, Klis Lajos és 
Ákos István, mint a gyógypedagógiai szaktanács tagjai, annakidején Olaszor
szágban szerzett tapasztalataik alapján az olasz siketnéma-oktatás fejlettsé
géről számoltak be. Nagyon előnyös színben látták az 1935. júniusában olasz 
földön hospitált ifjú magyar gyógypedagógiai tanárok is az olasz siketnéma- 
intézetekben elért eredményeket. Kegyelettel emlékezünk meg tehát mi is az 
első olasz siketnéma nevelő- és tanintézet nagynevű alapítójának, Tommaso 
Silvestri apát halálának másfélszázados évfordulójáról. Az olasz szakköröd 
ebből az alkalomból kegyeletes ünnepséget rendeztek Trevignano Romano köz
ségben a nemesszívü főpap szülőföldjén. Az olasz közoktatásügy előkelő egyé
niségeinek vezetésével elzarándokoltak oda az ország minden részéből a siket
néma-intézetek tanárai és növendékei. Ez alkalommal szentelték fel a kiváló 
érdemű apát nevét viselő fogadalmi kápolnát is Trevignanoban. Lélekben olasz 
kartársainkkal ünnepelünk és mélységes tisztelettel hajolunk meg a Kiváló 
humanista érzelmű főpap érdemei előtt. (H. K .)

Lapunk legközelebbi száma április végén jelenik meg. Cikkek, hírek 
beküldési határideje: április 15. A később érkező anyag a következő 
számra marad.
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Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete
Örökös tb. elnökök: Herodek Károly, a vakok József Nádor kir. orsz. intéze

tének ny. igazgatója, Budapest, Klug Péter kormányfőtanácsos, ny. orsz. 
szakfelügyelő, Budapest, Schannen Péter, ny. gyógypedagógiai 
igazgató, a vakok kolozsvári orsz. intézetének volt igazgatója, Budapest, 
Völker József, a siketnémák soproni intézetének ny. igazgatója, Sopron.

Elnök: Szentgyörgyi Gusztáv váci kir. orsz. siketnéma-intézeti igazgató. Tele
fon: Vác 16.

Társelnökök: Szép József c. gyógyped. igazgató, Vác, Schreiner Ferenc c. 
gyógyped. igazgató, Budapest, Pánczél Imre igazgató, Gyula.

Ügyész: dr. Schannen Béla ügyvéd, Bpest, XIV., Thököly-út 114.
Főtitkár: dr. Krieger György budapesti áll. kisegítő iskolai tanár. VIII., 

Mosonyi-u. 6.
Jegyző: Biró Sándor váci kir. orsz. siketnéma-intézeti tanár.
Szerkesztő: Györgyfy Ákos budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár. VIII., 

Festetics-u.. 3.
Kiadó: Györffy Pál budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár. VIII., Festetics-u. 3.
Pénztáros: Gáldy Andor budapesti kir. orsz. vak-intézeti tanár. XIV., Ajtósi 

Dürer-sor 39.
Ellenőr: Ujvárosy József budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár.
Számvizsgálók: Fizáry Bódog budapesti kir. orsz. vak-intézeti tanár, Magyar 

László, a szfőv. gyógyped. int. megbízott igazgatója, Révász Kálmán 
budapesti áll. gyógypedagógiai nevelö-intézeti tanár.

A választmány tagjai: Rendes tagok: Bács László, Berényi Ü. Sándor, Erdélyi 
József, Hochrein Lajos, Kanizsai Dezső, Krupa Pál, László Géza, Lett 
József, Rédiger Károly, Sehulmann Adolf, Simon József, Tinschmidt 
Ernő, Tóth Árpád, Vida Lajos, Wayán Ferenc, Záborszky Árpád a 
siketnéma szakoktatás képviseletében, Góts Ottó, Háberstroh József, 
Joó Sándor, Schnitzl Gusztáv, dr. Tóth Zoltán, Vajda Lajos, Zsenaty 
Dezső a vakok szakoktatása képviseletében. Dr. Baranyay Géza, Berényi 
Ferenc, Kádas György, Kerényi József, Láng István, Libucz József, 
Vargha Béla az értelem- és erkölcsfogyatékosok szakoktatása képvise
letében. Póttagok: Gogola Aladár, Gresz József, Horváth Frigyes, 
Szabó Gyula, Tóth Ferenc, Végh Ferenc.

Pénzküldemények: Gáldy Andor címére, Bpest, XIV., Ajtósi Dürer-sor 39. sz.,
Cikkek, hírek, cserepéldányok, ismertetésre szánt könyvek, kiadványok: 

Györgyfy Ákos címére, Bpest, VIII., Festetics-u. 3. sz. küldendők.

A M agyar G yó gyp ed agó gia i Tanárok O rszágo s Egyesületének  
sza k o sztá ly a i:

1. Siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály. Elnöke: Szép 
József c. igazgató, Vác.

2. Vakságügyi szakosztály. Elnöke: Schreiner Ferenc c. igaz
gató, Budapest.

3. Értelem- és erkölcsfogyatékosságügyi szakosztály- Elnöke: 
Pánczél Imre igazgató, Gyula.





G y ó g y p e d a g ó g i a i  N e v e l d  Otthon
(MAGÁNINTÉZET)

Gondterhelt szülőknek új lehetőség nyílik 
arra, hogy ideges, nehezen nevelhető, vér
szegény, testi és szellemi fejlődésükben 
visszamaradt, beszédhibás és érzékszervi 
fogyatékos gyermeküket iskoláztassák, ké- 
peztessék. Fiatal gyógypedagógus házaspár 
a fővárosi erdő legszebb helyén, közvetle
nül a Jánoshegy és Svábhegy lábánál ne
velőotthont nyitott, melyben a m o d e r n  

pedagógia eszközeivel és módszereivel szak
szerű n e v e l é s b e n ,  oktatásban és ipari 
foglalkoztatásban részesítik a reájuk bízott 
gyermekeket és fiatalkorúakat. Az otthon 
fekvése, felszerelése és berendezése minden 
tekintetben megfelel a modern pedagógia 
és bygiene követelményeinek. A  főváros
ból autóbuszátszállóval 20 percen belül 
elérhető. Érdeklődők kérjenek bizalommal 
b ő v e b b  felvilágosítást, p r o s p e k t u s t .
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