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A  g y ó g y p e d a g ó g ia i tanárság továbbképzése.
Ez évi közgyűlésünknek értékesen kimagasló eseménye volt az 

az előadás, amelyet dr. Szukováthy Imre miniszteri tanácsos, ügy
osztályunk főnöke tartott a gyógypedagógia időszerű kérdéseiről. 
Előadásában, mint gazdagon bugyogó forrásból az éltető elem, úgy 
áradt felénk a magyar gyógypedagógiát új tevékenységre, fejlődés
re serkentő eszmék, gondolatok sorozata. Hatalmas szellemi csokor
ba lehetne foglalni az eltervezések bimbóit és a megvalósított tények 
kinyílt virágait az előadásnak szakszerűen színpompás anyagából. 
De mi ez alkalommal csak egy szálat emelünk ki az elénk adott prob
léma-tömegből : a tanárság továbbképzésének kérdését.

„A  tanárság továbbképzése a korszerű haladás alapja. Öröm
mel venném, ha az egyesület ilyen irányban javaslatot tenne. Leg
melegebb pártolásomról biztos lehelt.” Ezt a ■nagyfontosságú kijelen
tést hallottuk közgyűlésünkön, amelyért nem lehetünk eléggé hálá
sak. Régóta érzett hiányt fog pótolni, az ennék nyomán egészen biz-
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A  gyógypedagógiai tanárság továbbképzése.

tosan elkövetkező intézkedés. Bekapcsolódunk mi is abba a szellemi 
gyűrűbe, amely évről-évre sugározza a tudomány haladása által ki
termelt értékeket a tanár-hallgatóság felé, hogy megtermékenyülve 
tudásban, megerősödve gyakorlati ismeretekben, újult kedvvel foly
tathassa munkásságát.

Hogy a továbbképzést s az ennek nyomán megvalósult önkép
zést elengedhetetlenül fontosnak minősíti a nevelési-oktatást legfel
sőbb helyről irányító tényezőnk, kultusz miniszterünk, azt láthatjuk 
a nyári egyetemeknek és a továbbképzést szolgáló egyéb lehetősé
geknek évről-évre történő hivatalos munkába állításából. Bátran 
mondhatjuk, hogy csaknem minden szellemi munkakör megkapja a 
maga nyári felfrissítő ¡táplálékát. Sajnos, mi mindezideig nélkülöz
zük ezt. Pedig, hogy 'mily termékenyítő hatású és értékes az. ilyen 
továbbképzés, azt láthattuk azon áz átképző tanfolyamon, amelyet a 
visszatért (területi tanárság részére rendezett a kultusz kormány.

Az idő múlik, a tudomány halad hatalmas léptekkel! Szüksé
ges, hogy a két „haladás”  párhuzamban történjék. Nem lehet, az ügy 
érdekében, kizárólag csak egyéni tetszéssé vagy egyéni törekvéssé 
tenni azt, hogy a ¡haladó tudomány kitermelt értékeit valaki elsajá
títsa és munkájában alkalmazza. Ennek tudomásulvétele és alkal
mazása ügyi, kari és nemzeti érdek. Nemcsak meg kell tehát adni 
a módot a haladásban való részvételre, hanem kötelezővé is kell tenni 
azt minden tanár számára. Ezt pedig csakis továbbképző tanfolya
mok rendszeresítésével lehet elérni és biztosítani. Most itt van erre 
az alkalom! Ne engedjük elfutni magunk mellett ezt a nagy fontos
ságú lehetőséget. Tekintsük a megadott irányítást olyan, szükséges
nek és értékesnek, aminek megvalósulásáért a részünkről teendő lé
péseket a legnagyobb lelkesedéssel végezni nemcsak kötelesség, ha
nem hálás cselekedet az eszmét felvető igaz jóakarónk felé is.

Cselekedjünk tehát!

A siketném ák hangos beszédének  
je lentősége és értéke.
Irta: Völker József, a sn. soproni intézetének ny. igazgatója.

Az ember megkülönböztetett, a többieknek fölötte álló teremt
mény. Mint ilyen, értelmi képességével nemcsak észreveszi, észleli a 
szemlélete körébe és távlatába eső tárgyakat, jelenségeket, a lepergő 
eseményeket, de azoknak képét, a történések lefolyását a mutatott 
érdeklődés, megfigyelés, a nyert benyomás arányában szellemének 
tárházában meg is őrzi, majd az egymásratorlódó mozzanatok és ösz- 
szefüggésük vizsgálata, részletezése alapján hasonló körülményekre, 
adottságokra érvényes következtetésekre jut és minden egyes esetben 
megállapítást tesz, ítéletet alkot.
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Völker J.: A  sn. hangos beszédének jelentősége és értéke.

Az észlelet, mindaz, ami bennem felhalmozódik, amit tapintok, 
Iáitok, hallok, amit tehát érzékelek, mások közlése alapján tudomá
sul veszek, ami lelkemben a teljes megismerés fokozatában a szelle
mi tartalékalap megduzzasztásán kívül a belső élmények kölcsönha
tásának erejével kedélyi, érzelmi hullámzást is idéz elő, ezzel ösz
tönöknek, indulatoknak, gerjedéseknek, nemes vagy alantas érzések
nek, felemelő, vagy lesújtó érzelmeknek is ad elindítást, továbbmun
káló áramlást.

Az értékek, a ¡talmi silányságok, az arányok, a hibák, a bűnök, 
ismeretek, lelki készségek kitermelésének, fejlődésének legelemibb és 
legfontosabb tényezője az élettér, amelyben mozgunk, cselekszünk, 
amelyben ki vagyunk téve a legközvetlenebb külső-belső hatásoknak. 
Mennél egyedülállóbb valaki, remete mivoltában minél kevesebbet 
érintkezhetik a külső világgal, embertársaival, minél szűkebb a ¡ta
pasztalati köre, annál kevésbbé gyűjthet és tárolhat. Aki akár érzé- 
ikéiési, akár szellemi okokra visszavezethető elzánkózottsága miatt, 
vagy egyáltalában nem, vagy csak korlátok között részesedhetik 
mások, a nálánál szerencsésebbek és magasabbrendűek érzelmi, ér
telmi, lelki javaiból, annak életéből hiányzik az áldástosztó melegítő 
napsugár.

Értelmünk érett gyümölcsének, a gondolatnak, érzelmünk me
legének, mélységének hűséges tolmácsolója, legközvetlenebb tovább- 
adója a szó, a beszéd, amelyik ha kiesik az emberek érintkezésének 
láncolatából, nincs meg a megfelelő kapcsolat a kisugárzó- és a fel
vevő íélekállomás között.

A  siketnémát hasznavehetetlen, megromlott, vagy egészen rom
lott hallási szerve képtelenné teszi, hogy onnan, arról a területről 
szerezzen benyomásokat, átalakító, énjét fejlesztő, egyéniségének 
színt, tartalmat kölcsönző tapasztalatokat, amelyek a hang birodal
mából veszik eredetüket. Ehhez képest érzelmi, szellemi világa más, 
sekélyebb, szegényesebb a hozzá hasonló viszonyok között nevelke
dett ugyanolyan korú épérzékűnél, miután előtte érintetlenül, zár 
alatt rejtőzik az, aminek nyitó kulcsa a hallás. Pótlást, kisegítést, 
ráirányító megsejtést e tekintetben csak úgy remélhetünk, a dolgok 
lényegének felfogását és végeredménybein tudomásulvételét csak ak
kor érhetjük el, ha a siketnémát birtokba helyezzük a fogalmat meg
jelölő, a gondolatot, annak minden árnyalatát kifejező hangos be
széd használatára, megértésére megtanítjuk.

Úgy vélem, hogy a szűkreszabott hely miatt rövidrefogott fe j
tegetéseim egyenes irányt mutatnak. Ha azt akarjuk, —  már pedig 
a ma századának felvilágosodott, tisztán ítélő, szociális gondolkodá
sú embere, a tények horderejét, a valószínű és valóságos előnyöket 
okosan mérlegelő nevelő-oktató csakis azt kívánhatja, hogy az egyéb
ként testileg ép, egészséges, lelkileg fogékony siketet és emiatt némát 
eligazítsuk, a dolgozók egyetemleges közösségébe, a társadalomba a 
mindennapi kenyérmegszerzés azonos jogával ¡kevésbé lekötött, aka
dályozott lehetőségével beállítsuk, ha módját akarjuk ejteni, —  ez
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Völker József:

pedig-kötelességünk, hogy elsajátítsa úgy és abban a mértékben, 
mint a halló gyermek, —  mindazokat a közhasznú ismereteket, 
amelyekre földi vándorlása útján egyéni boldogulása érdekében fe
lette nagy szüksége van azért, hogy óhajban, parancsban, kérésben, 
különböző lelki állapotban felszínre törő gondolatait nagyobb gát
lás nélkül közvetíthesse, azokat bárkitől átvehesse; ha kötelesség- 
szerűen arra törekszünk, —  ami elhivatottságunknak egyrészt a 
megmérő je, de meg a jutalma is — , hogy védencünk szokásokban, 
erkölcsökben, hitben, dologtevésre teljes készségben, arra alkal
mas voltával, személyes értékének becsvágyával támaszthasson 
igényeket, akkor a mindeneket megelőző az a feladat hárul reánk, 
hogy olyan eszközt adjunk neki, azt szegődtessük szolgálatába, 
amellyel megoldható az átlényegesítés csodája. Erre pedig sem a 
jel, sem az írott nyelv nem alkalmas, mert csak ezeknek a birto
kában a néma mindig csak néma marad. Olyan valaki, aki nem 
tud beleilleszkedni a világ-rendbe gyökeret verni halló embertár
sai közösségében. Bátran mondhatjuk, hogy egyedül az élő szó, a 
hangos beszéd az, amelyik kiküszöbölheti a nehézségeket és sza
baddá teszi a kölcsönös megértés és megértetés útját.

Ennek lá.omásszerű megismerése vezérelte a sorunk élén 
elsőnek elküldött, teremtő lángelmét, Pedro de Pöncet, akinek hal
hatatlan érdeméül kell betudnunk, hogy örök időkre szóló érvény
nyel eljegyezte a siketnémákat és azok oktatását az épérzéküek 
megnyilatkozási formájának, a beszédnek a megtanulásával és azt 
tette meg lelki-érzelmi képzésük, kiművelésük tengelyévé, munkáló 
tényezőjévé. Álltak az idők folyamán, —  szó sincs róla. — , a má
sik oldalon is kemény, meggyőződéses, tekintély képviselő férfiak, 
—  hogy De l’Epeet, Piccardot, a bécsi és vegyes iskola néhány jelleg
zetes egyéniségét: May-t, Venust, majd a mostani századforduló 
egyik erőskötésű harcosát: Heidsicket említsem, de mi az ő jelen
tőségük egy Heinicke, Hill, Valter, Walther, Sehwarzer Antal, Fe
kete Károly, Borbély Sándor, vagy az ezeknél kisebbek százai ér
deméhez képest, akik. az emberiesség, az igazság vértjével állottak 
őrt az elv sérthetetlensége talapzatán, hogy azt tiszta örökségké- 
pen adhassák át a szellemük kristálytűzében edződött utódoknak.

Szokásban van, —• oktatási-nevelési feladatunk sokrétűsége, 
számtalan nehézsége, az eljárásunk rendjén lépten-nyomon elénk 
meredező szinte áthághatatlan akadályok miatt nem is lehet rajta 
csodálkozni — , hogy minduntalan felvetődik, tért nyer a gondolat, 
ha vájjon nem volna üdvösebb, az általános eredmény elérése szem
pontjából biztatóbb a kilátás, ha a siket gyermekeket alapos, kö
rültekintő testi és lelki vizsgálat alapján a siketség foka, idő- 
beállta, mutatkozó tehetsége szerint osztályoznék és az így elkülö
nülő csoportok szerint a fogyatkozások mértékének figyelembevé
telével állapítanék meg az eíérhetőt, a tantervszerűen kötelező el- 
végeznivalót. A  fejlődés, a haladás szelleme alátámasztja ezt a 
követelményt, oda azonban nem fajulhat, hogy a leginkább
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A  siketnémák hangos beszédének jelentősége és értéke.

támaszra szorultakat kirekesszük az ígéret földjéből és ma
gunk teremtsük meg nekik az örök némaság kietlen, érzéstelen 
kárhozatát.

Sohasem tiltakoztam ellene, a hivatásomban, állásomban elért 
tekintélyem minden súlyával szívesen síkraszállottam a lelkiismere
tes, a többet tenniakaró tanár kísérletezéseinek szabadságáéit, 
mert szerintem: ezek képezik a haladásnak, fejlődésnek, tökéletese
désnek nekilendítő erejét, de nem tudom, támogatni és megbocsá
tani a sokszor laikusoknak, érzéketleneknek, felelőtleneknek, vagy 
a dolgok könnyebb oldalát keresőknek azt a törkevését és vissza
esésnek kellene bélyegeznem, ha bárki és bármi okból a módszer- 
történetben elmarasztaltak pártjához, szegődnék és vívmánynak 
tüntetné fel a jelnek, az írásnak, az ujj abc-nek iskoláinkban való 
teljes jogosításé visszahonosítását.

A  módszerfejlődés feltétele a tapasztalatoknak, vizsgálatok
nak, tanulmányozásnak, eredményeknek és létrejöttüknek gyűjtése, 
egybevetése, értékesítése. A  kiindulás a meglevő. Visszaút nincs, 
nem lehet, mert zsákutcába kerülnénk. A  legkiválóbbak megfigye
lései, lelkiismeretes megállapításai az idők folyamán kicsúcsosod
hattak abban a követelésben: a fogyatékos érzéküeiket öröklött-, 
később szerzett siketség-, ,a hallásmaradvány foka-, a gyermek te
hetségének figyelembevételével osszuk különböző elkülönített cso
portokba, hogy így ne akadályozzák, hátráltassák egymást az elő
menetelben, ismeretek gyarapításában, a lelkiség szirmainak kivi
rágzásában, kiszínesedésében, erények tartalékolásában. Az élőbe
széd használatára, •—  minit akárki más —  rá van utalva a gyengébb 
tehetségű siket is. Mi lehetünk az utolsók, akik az elsajátítás útjába 
állunk. És ha tiszta -sor is, hogy a gyenge gyermek több nehézség
gel: küzd és szellemi megerőltetésének kevesebb gyümölcse érlelő
dik meg, de viszont az is tény, hogy a kevés lényegesen ¡több, mint 
a semmi. Már pedig a jel a halló emberrel való érintkezésben a 
semmivel egyenlő, míg az írásnak ebből a szempontból csak addig 
és annyiban van jelentősége, amíg valakinek van ideje és türelme 
a siketnémával vesztegelni. A  tehetség korlátoltsága egyébként a 
halló-, vagy vak gyermekek tanításában sem érinti a ¡tanítás irány
elveit. A  különbség csak a menetben, az eljárás tartamában, az apró
lékos, körültekintőbb, alaposabb munkában és a kisebb célkitűzés
ben mutatkozik.

Talán közhely, de megemlítem. A  pásztor, a tanyavilág em
bere, az erdők, hegyek magános lakója szóbősége az életben sokat- 
mozgó, művelt, tanult társadalmi emberéhez képest hihetetlen sze
gényes, de azért neki az tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a maga 
sorát elirányítsa, gondolatait, közölnivalóját közvetítse, szükségle
ted kielégítse, mások k¡fejeznivalójában eligazodjék. Ha a gyen
gébb tehetségű siketnéma a jel, vagy írás helyett csak néhány, —  
ha mindjárt csak aforisztikus, a viszonyítást is alig sejtető szóban
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Völker József:

tud gondolatairól számot adni, kérését, óhajtását tolmácsolni, jó 
akaratéi elnézésében, megértésében, mások készségének felidézésé
ben lényegesen többet ér el, mintha hiábavaló mutogatással, jele
léssel igyekszik megokosítani épérzékű embertársát. A  kis siketné
ma fejlődő értelme, növekvő igényei szerint, —  akár ép társa — , 
kifejezést kíván akár vágyainak, óhajának, akaratának. A  hangos 
beszéd útját nem járhatja. A  jelnyelvre, a viszonyítást figyelmen 
kívül hagyó jelelésre támaszkodik tehát. A  tartalma és lényege 
szerint a jelhez kapcsolódó gondolatot a benne megrögzített em
lékezeti kép alapján azonban csak ő látja ¡tisztán és környezete 
is csak addig tudja követni, amíg megszokott keretben mozog és 
megszokott jeleket használ. Mihelyt ettől eltér és távolabbi, nem 
együtt átélt eseményt óhajt bármily élénk taglejtéssel, arcjátékkal 
előadni, a megértés mindig veszélyben forog. Az idegen ember ter
mészetesen egyáltalában semmit sem tud kihüvelyezni a siket je
leiből. És ez a fontos és döntő jelentőségű tényező a jel és a szó 
értékének párharcában.

A  siket kétségenkívül szívesen fordul a jel használatához, 
aminthogy a halló is szívesebben beszél anyanyelvén, mint a jól- 
rosszul ismert idegen nyelven. De ha valaki nem tud velünk ma
gyarul értekezni, azonnal elővesszük bármily csekély —  más nyel
vű készletünket, csakhogy valamicskét is elérhessünk.

Nem mondok újságot. A  gyermekek! sokféleképen megma
gyarázható okból minden intézetben megteremtenek maguknak egy 
természetes jelnyelvet. Megfigyelheti bárki. Ha különböző inilézet- 
beliek összejönnek, megpróbálkoznak ugyan a jeleléssel, de nem bol
dogulván egymással, mégis csak a közös nevezőt jelentő hangos be
szédet veszik elő.

A  mesterségesen, tudományosan kitenyésztett jelnyelvnek is 
csak a fogyatékosok között volna jelentősége úgy a képzés, mint 
gonlatiközlés szempontjából. Halló ember nem tud, nem akar ebbe a 
világba beleilleszkedni. Már pedig a döntő szó mégis csak az épérzé- 
küek társadalmáé.

A  hangösbeszédre való tanítás elvi követelményével szemben 
áll az az únosuntalanul ismételt állítás, hogy a kevésbé tehetségesek 
képtelenek annak elsajátítására. Lehet, hogy adódnak ilyen tapasz
talatok. Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy e tételt az 
ellenkező példák nem csekély hányada határozottan megdönti. Is
merhetünk és bizonnyal mindenikünk ismer olyan gyakorlati művé
szeket, akik elhivatottság mesteri készségével oldják meg a némát 
megszólaltató f  eladatukat és ha emellett szórványos esetekben egyes 
növendékeik tudása, ismereteik terjedelme, a szó, beszéd, a kifeje
zések használatának könnyedsége, beidegezettsége nem is üti meg 
azt a mértéket, amit a normális, vagy jó ¡tehetségű némával szem
ben alkalmazunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a bármily szegé
nyes beszéd mégis csak olyan érték, amellyel a megértetés és meg
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értés jegyében mozoghat embertársai körében. Az évszázados meg
gyökeresedett elvi álláspont feliadására tehát, a gyengébb tehet
ségű siket esetében, nincs jogunk és nem lehet okunk.

A  siketnémák tanáránalk állása nem kényelmi hivatalválla
lás. Ellenkezőleg, kemény munkára kötelez. Egész ember kell hoz
zá. Olyan, aki egészséges szervezetű és teljes szellemi, erkölcsi 
vértezetben, fegyelmezett céltudatossággal, az időnek percnyi pon
tosságú kihasználásával lát a tanításhoz. A  nem: elhivatott, a tudás 
és a lelkesedés kellékeivel fel nem ruházott, a lassú ütemű munkára 
berendezett oktató, —• enyhén szólva •— , sokszor csalódhatik. Ha 
a siketnémából érhető, tisztán csendülő hangot, beszédet akarunk 
kiváltani, akkor mindazoknak birtokában kell lennünk, amik elő
feltételei a sikernek. A  jó fonetikus, a hangok keletkezésének kö
rülményeit ismerő, a beállításban jártas, a kapcsolatokat, a. szavak, 
mondatok hangsúlyát, a kifejezések alaki —  tartalmi vonatkozá
sait élénken megfigyelő, a beavatkozásra a maga idejében mindig 
közbelépő tanár, tapasztalatok igazolása szerint, sohasem végez 
kontármunkát.

A  nagy közösség összetartó szerve: az állam, igényeket tá
maszt úgy az egyessel, mint az összességgel szemben. Minden 
polgárától minél alaposabb tudást, minél hozzáértőbb teljesítményt 
követel. Csak természetes, hogy ezzel kapcsolatban az államra meg 
az a helyesen értelmezett kötelezettség hárul, hogy a hasznot- 
hajtó kamatozás reményében fiainak minél alaposabb kiképzéséről, 
neveléséről-okttatásáról gondoskodjék. Ennek a megállapításnak 
mcgfelelőleg, de a kor szociális szelleméből kifolyólag is fokozott 
mértékben megkívánható, az állam a századok döntő súlyú bizonyí
téka szerint hasznos, értékes tényezőkké, egyenrangú polgárokká 
nevelhető siketnémák oktatásáról, testi, szellemi, értelmi erőinek 
kifejlesztéséről gondoskodjék, hogy aztán sikerrel állhassák a lét- 
fenntartás kemény harcát.

Mi tehát a jelentősége a siketnémák képzésének és ennek elő
terében a beszédelsajátításnak?

Az előadottak lényege szerint nyilvánvalóan az, hogy vele és 
általa hidat építünk neki a hallók világába. Eszközt teremtünk, 
szöyétneket gyújtunk, amely mindennél alkalmasabb módon hozzá
segít, hogy lelkének rejtett zugaiba bevilágítsunk, tudást, ismerete
ket közvetítsünk ésy nevelési ténykedésünkben a lélek nemesítés er
jesztő elemévé váljék, szellemét elmélyítsük, annak lapjait mara
dandó értékekkel gazdagítsuk, erények magvait elhintsük, a fejlő
dést előmozdítsuk. A  beszéd a siketnek az az örökre eljegyzett ér
téke, amelyik kiemeli a tespedésből, szárnyakat ad képzeletének, 
önbizalmat ébreszt benne, amelyik sóvárgó álmainak fájó könnyeit 
letörli és igazán, visszavonhatatlanul emberi rangra emeli. A  be- 
szé.ó, tanult, művelt, szobásaiban, erkölcseiben, fellépésében, modo
rában, egyéniségében .íil’ogástalan, a hallóval a kölcsönös gondola
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tóikat ¡kicserélni tudó siketnémának egyéni értéke és rátermettsége,, 
képzettsége szerint joga van az élet terített asztalánál egy helyhez. 
Ennek lehetőségét biztosítani, ha az állam, a közösség feladatai is, 
elérni és kiharcolni összes képességeinek latbavetésével, felhaszná
lásával a siket kötelessége. Miután azonban a siket élőszóban tör
ténő megnyilatkozásának jelentősége az érthetőség arányában nö
vekszik, vagy száll le, világos, hogy eleink közűi a jók és jobbak 
nyomán nekünk, tanároknak arra kell törekednünk, hogy az eljá
rást tapasztalati- és tudományos alapon gondos: lelkiismeretesség
gel tökéletesítsük. Hogy ez, nem hiú ábránd, tessék felütni a máig 
való és most is íródó módszeftörténet lapjait.

Az eddig elmondottakban —  ha nem is ráutalással, de érin
tettem a siketnémák! beszédje értékének a kérdését is. Amikor a 
hangos beszédet tartom nélkülözhetetlen eszköznek arra, hogy a si
ket előmenetelét előmozdítsam, érvényesülését elősegítsem és egye- 
dülvaló módnak a hahó világgal való közvetlen és természetes érint
kezésre, akkor olyan értéknek minősítem, amely nélkül elmerül, 
megreked abban a világban, ahonnan ki akarnók ragadni. Helyén
valónak látom, hogy ennél a pontnál újból rámutassak, —  amit 
a jel és írás élharcosai mindenkor szívesen megtettek — hogy a 
tanult siketnémák egy részének, különösen a gyengébbek közül töb
beknek a beszéde érdessége, folyamatossághiánya, színtelen volta, 
esetleges hangkiesések, hibás képzések miatt nehezen, sőt alig ért
hető. A  gyógyírt e tekintetben elsősorban a tanár mindenkor kö
vetelt lelkiismeretes, hozzáértő munkájában, a hangfejlesztésben és. 
az ezzel összefüggő egyéb követelményeknek a betartásában látom. 
A  bizonytalanság mesgyéjén vibráló, meg nem rögzített, nem állan
dósult hangokból összetevődő beszéd mindig kisiklik és mert szo
katlan. az érthetőség rovására esik. Ezt kell tehát kemény munká
val, minden áron kiküszöbölni. A  hiba mindenképen hiba. Nem sze
reti senki. De azért azt is meg lehet állapítani, hogy a nehezen ért
hető beszédet bizonyos idő múltán, többszörös érintkezés, az illető 
sikettel való foglalkozás, társalgás után meg lehet szokni, meg le
het' érteni. Nagyon gyakran az is segít, ha figyelmeztejtük a helyes 
tagolás, a hangok pontos kiejtésének és összekapcsolásának a be
tartására. Ha bárki közli a beszélővel, hogy nem érti, maga is 
igyekszik ezen segíteni. Sokszor a hanghordozás, hangmagasság 
iermészetellenessége zavarólag hat. A  siketnémát a kezdő- és 
későbbi fokon egyaránt egyrészt a hangok képzése, létrehozásuk 
körülményei, a kapcsolatok szabályszerű végrehajtása kötik le, de 
erősen igénybeveszi és megterheli figyelmet a beszéd alaki- és tar
talmi részének a gondolat szellemében való feldolgozása is. A  figye
lem megosztottsága vagy egyik, vagy másik irányban károsan hát
ráltathatja az eredményt. Az első évfolyamban mindenesetre még 
a hangképzésre, a technikai részre esik a hangsúly, azontúl mindin
kább a beszéd tartalmi, alaki megoldására, a fogalmak gyűjtésére,
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megnevezésére, a gondolatok értelemszerű kifejezésére kerül a sor. 
Ha aztán bekövetkezik, hogy a siketnémának nem okozhat nehézsé
get gondolatainak! élőszóban való szabad kifejezése, :ha nem kell 
küszködnie a tárgyi és formai nehézségekkel, akkor újból az első 
helyre kerülhet a megnyilatkozás keresztülvitele, a kiejtés ellenőr
zése. Hogy a siketnémák azt átérzik, megértik, bizonyítja, hogy akár
hány esetben találkozhatunk volt tanítványokkal, akiknek kiejtése, 
beszéde, —  bár e szempontból iskolábajárásuk idején sok gondot 
okoztak, —  ma. kifogástalan, gördülékeny, gondosan végrehajtott.

Egyébként a siketnéma beszéde mesterséges kitenyésztés és 
nem természetes folyamat. A  rokkant embernek nem adhatjuk vissza 
lábának, testének épségét, de ki dobná ¡sutba, akár a művégtagot, 
akár a mankót. Ezek nélkül a bajbajutott nem tudna továbbjutni, 
mankón azonban — ha nehéz feltételek mellett is —■, megindulhat, 
saját erejéből járhat-kelhet.

Hasonlóan kisegítő mankója a siketnek a nem a hallás érzékeny 
ellenőrzése, szabályozása alatt álló, hanem a szem és izomérzék kor
látlan elirányítására támaszkodó beszéde. De beszéd. Okkal-móddal 
érthető, a gondolát közlésére, átvételére alkalmas beszéd. Az embe- 
ries gondolkodás, a türelem, a jóindulat feltétlenül megteremti, ki
egyengeti a megértés útját minden egyes esetben.

Ha pedig még mindig kétségek lázadoznának bárkiben is, ha a 
hangos beszédtanítás elvének megdöntése céljából innen-onnan érvek 
után kutatunk, szívleljük meg, vegyük észre, hogy az épérzékűek 
megnyilatkozásának hangzása ¡ahány ember, annyiféle. A  magyar 
szó, a kiejtés, vidékenként változik. Sokszor nagyon is odafigyelünk, 
de miég mindig csak a kétely, a megnemértés restelkedő mosolya ül 
k:i arcunkra. Azt mondják, hogy Erdély egyes vidékein még a szom
szédos falvakban is annyira eltérően beszélnek egymástól a szászok, 
hogy találkozván, kénytelenek a társalgást románra fogni. A  mi vi
dékünk német tájszólása szintén nem csekély fejtörést okozhat a 
nyelvet az írott szó szerint beszélőnek. Külföldön, Németországban 
■¡ártamban-keltemben a művelt körökben is gyakran csődöt mondott 
hallószervem kiválasztó munkája, pedig gyermekkorom óta íróik, be
szélek németül. Lipcsében történt. Az ottani birodalmi kongresszu
sén többek között két neves ember, egy bécsújhelyi és egy württem- 
bergi kartárs tartott meg minden érdeklődésre számottartó érdekes 
előadást. Élvezettel hallgattam meg mind a kettőt. Az egyik hivata
los bíráló azonban csak! az előzőleg nyomtatásban megjelent tételek
ből, az előadási készségből, az ismételt tetszésnyilvánításból követ
keztetett a sikerre, egyébként saját bevallása szerint képtelen volt 
megérteni szavukat. Pedig irodalmi nyelven szólották. Hiába, ott is, 
itt is nem tagadja meg magát a breszlaui, berlini, stuttgarti, bécsi, 
vagy a szegedi, kecskeméti, a palóc, göcseji ember a jellegzetes, sza- 
szavainak, beszédének egyéni ízt kölcsönző megnyilatkozásban.

No, de még ilyen messzire sem kell mennünk. A  hadarót, a 
dadogót, a szót, a hangot elnyelő, a beszédszervi hibában szenvedő
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embert egyik, vagy másik okból feltétlen nehéz megérteni. A  szóno
kok rendjében is különféle egyedekkel találkozhatunk. Soknak szava, 
hangja csengése, tisztasága, hajlékonysága, kifejezéseinek válasz ié~ 
konysága, szárnyrakelit gondolatainak varázsos szépsége kap meg, 
mások ellenben szürke, egyhangú, vontatott, ismétlődő, nehézkes elő
adásukkal szinte megkínozzák a hallgatót és mégis türelemmel va
gyunk irántuk. De nemcsak az illendőség okáért, hanem emberség
ből is.- Ha valakinek beszédszervi okból, vagy elhanyagoltság miatt, 
nehezen érthető beszédéhez a környezet vagy más is rövid idő alatt 
hozzá lehet szokni, akkor nem állítunk lehetetlent, ha azt mondjuk,, 
hogy a siket embernek is sok körülménytől függően a miénktől szin
ten, hanghordozásban, hangsúlyban eltérő, de a hangok összállomá- 
nya szerint megfelelő beszédét csakhamar, ismételt hallás és társal
gás után meg lehet szokni és megérteni.

A  halló ember beszéde: akár a szónoké, akár a beszédhibásé 
érték, amelyet semmi másért nem cserélne el. K i vitathatná, hogy a 
sikei némának hangja, szava szintén olyan érték, amelynek elérésé
ért tulajdonbavételéért érdemes volt hosszú évek testi- és lelki meg
feszített erőit feláldozni.

Idézem boldogult kedves barátomnak, Igaz Mester-nek idéze
tét: „Mondjátok meg Jánosnak, hogy a siketek hallanak és a némák 
szólnak.”

Az Üdvözítőnek szent örökihagyását értse meg a társadalom és 
az állam egyaránt. Örök útmutatását kövessétek, akiket a sors arra 
rendelt, hogy lélekkeltegető művészei legyetek a némáknak!

Phonetika az orvostudom ányban.
Irta ; dr. Szecsey György.

Amióta az emberi elme gondolkodik, különösen az élet és an
nak; megnyilvánulásait kíséri figyelemmel. Ilyen életjelenség a hang, 
majd a beszéd. Az állatvilág egyes tagja képes hangot adni, de be
szélni csak a fokozatos fejlődésen átment felsőbbrendű ember tud.

A  gondolkodó ember hamar rájött arra, hogy e két alapvető 
életmegnyilvánulás szerve hol van. A  régi egyiptomiak már tud
ták, hogy a gége viszi a főszerepet. Egyes kiváló elmék kutatá
saikkal megalapították a hangnak, illetve a beszédnek a tudomá
nyát: a phonetikát. Galenus már elég jól különbözteti meg a be
szédet a hangtól. Magától értetődik, ez a tudomány a mai fe lfo 
gásunk szerint még igen kezdetleges volt.

A  phonetika kezdetben a nyelvbéli hangok képzéséről és 
akusztikai hatásairól szóló tan volt. Tehát a nyelvtannal foglalko
zók egyik fontos, területét képezte. A  régi indiai nyelvtanosok bá
mulatos pontossággal elemezték a szanszkdt nyelv hangjait és
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hangváltozásait. Majd a nyelvtudományhoz való tartozósága mel
lett! kezd lassan kidomborodni a természettudományhoz való közel
sége, amennyiben a hang fizikai keletkezésének elméletével foglal
kozik. A  hangtannak a természettudományban való részvétele an
nak egyik ágához, az orvostudományhoz kapcsolta a phonetikát.

Az ókorban, amikor a gégében lévő hangszalagok kifeszített- 
ségétől és annak rezgésétől magyarázták a hang keletkezését, már 
orvostudomány alapján működtek a phonetika mesterei. Az ember 
anatómiája, physiológiája, hygiéniája és kórtana vitte közelebb a 
phonetikát a nagyfokú kifejlődéséhez.

A  hang- és beszéddel foglalkozó tudomány eredményeinek 
gyakorlati értékét az emberiség hasznára, egyes fogyatékosságai
nak megszüntetésére, vagy az énekhang kiművelésének teljességére, 
vagy betegségek gyógyítására tudjuk felhasználni. Ezek felhaszná
lási módjait legtökéletesebben orvosilag képzett pedagógusok, vagy 
orvosok tudhatják megvalósítani.

A  múlt évszázad óta a phonetika erős tért nyert az orvos- 
tudományban. Mivel a hang és beszéd legközelebb a gégéhez és 
annak foldalékaihoz van, a gégészek és physiologusok kezdik egy
részt ennek a tudománynak művelését.

Az élettan kutatói a hang keletkezésével, a hangadás szer
vével, a hangfelfogással, egyes mérőműszerek feltalálásával fog
lalkoznak.

Beszédnél a kilégzett levegőt használjuk fel. Ez vagy a gégé
nél akad meg, vagy a szájüregben, eszerint megkülönböztetünk zön- 
géket és zönge nélküli hangzókat. A  gége berendezése a hang szol
gálatában áll. Az emberi hang a basszus 81,5 rezgésétől a soprán 
976,5-ig terjed. Egyes személy hangja kb. két oktáv terjedelmű. 
Minden egyes egyénnek jellemző hangszinezete van.

A  szájüregi hangképzők állása szerint megkülönböztethetünk 
I., II., III. szótagolási helyen képzett mássalhangzókat. A  mással
hangzók létrejöttének feltétele alapján megkülönböztetünk dörzs- 
zörejes, zárlatos, remegő és orrhangzós hangzókat.

A  központi idegrendszer legfontosabb szerepe, a beszédszervi 
izmokra való hatásban nyilvánul meg. Az agykéreg, a pyramis- 
pálya és a beszédszervi izmokkal való összeköttetése, a beszéd in
tellektuális részét képezi. A  vörös magvak, a rubrospihalis pálya és 
a beszédszervi izmokkal való összeköttetés a beszéd emotionalis 
részét képezi. Tehát pyramidalis és extrapyramidalis rendszerről 
beszélhetünk. Az^extrapyramidium egyes részei különböző időben 
velősödnek, amiből az egyéni beszédfejlődés ered.

A  beszédfejlődésben az első életévbeni gügyögés, az utánzás 
és az eleinte sajátos beszéd után a beszéd intellektualizálása követ
kezik.̂  A  gyermek nagy kedvvel használja gyorsan szaporodó szó
kincsét. Ebben az időben mutatkozik legjobban az az ellentét, amely 
a beszédkedv és a beszélő izmok ügyessége, begyakoroltsága között
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fennáll. Ilyenkor beszélhetünk élettani dadogásról, élettani pöszebe- 
szédről. Azonban, ezekből lehetnek később a beszédhibák és a nyelv
zavarok. Ha a gyermekek észreveszik beszédképességük elégtelen
ségét (kb. 2 éves korban), abbahagyják beszédkísérletüket. Ez né
ha hosszú ideig tart, esetleg fel sem lép. Okai az egyes beszédhibák
nak egészséges gyermekeknél a beszédbeli felfogás hiánya.. A  ki
sebbségi adottság quanititativ és qualitativ beszédképességben is 
megnyilvánulhat:, ehhez társulhat még a centrális gátlás. Az egy
szerű kiejtési zavaroknak rendszerint az egyszer már rosszul meg
bámulthoz való ragaszkodás, fejlődési hibák, kétoldali artikulációs 
elváltozások, fogállás rendellenesség lehetnek az okai. Ezek a be
szédhibák részben változatlanul megmaradnak, részben idővel ja
vulnak, vagy csak műtéti beavatkozással lehet azokat befolyásolni.

A  fogaik rendellenessége a II. szótagolási helyen képzett 
dörzszörejeshangzók helytelen képzéseben jut kifejezésre. A  II. szó
tagolási helyen képzett hangzók a farkastorok, az orr és a nyelv 
anatómiai elváltozásai következtében lehetnek hibásak. Az I. szó- 
tagolási helyen képzett hangzók nyúlajk, vagy két oldali facialis 
bénuláskor hibásak. Ezeknek a hibáknak javítása a fogászok, se
bészek és újabban a szájsebészek munkakörébe tartozik. A  fogak
nál lévő rendellenesség crthodontiai, az ajkak és a szájpad fejlő
dési hibái pedig inkább sebészi megoldást igényelnek, s csak ezek
nek nem teljes eredményt adó eseteiben következhetik a proíthesis 
alkalmazása.

Legnagyobbrészt gyermekkorban keletkeznek az összes be
szédhibák. Részben fejlődési gátlás, részben betegségre va’ó haj
lam következtében, amelyekre a neurotikus dispositió kifejezést 
nem tudjuk nélkülözni. A  beszédhibások gyógyítását kezdetben or
vosilag nem képzettek végezték. De volt orvos is, aki pl. a dado
gást a nyelv műtétével vélte meggyógyítani. Ezek a műtétek a be
szédgyakorlását is szükségessé tették, s akkor derült ki, hogy ez 
az utóbbi eljárás a gyógyító. Fejlődési rendeilensséget nem mutató 
nyelv műtétek feltétlenül kerülendők. Dadogóknál az egyes,hangzók 
kiejtése nem hibás, de a beszéd közben fél a gyermek a számára 
nehezen kiejtendő hangzótól, ezért nem tud folyékonyan beszélni.

Ahogyan orvosi szempontból, sokszor döntőjelentőiségű le
het a phonetika tudása, ugyanúgy számtalanszor mint elsőtünet je
lentkezhet a beszédben, valamely idegmegbetegedés, vagy elmebe
tegség. Nagyon fontos ezért a phonetikus orvosnak az ideggyó
gyásszal való együttműködése.

Az aphasia nagy köre inkább az elme és ideggyógyászathoz 
és nem a phonetikához tartozik. Bár annak gyógyításában, esetleg 
csak javulása, elősegítése előidézésében nagy szerepet visz a phone
tika és a gyógypedagógia.

Sclerosis multiplexnél, a beszéd monoton, egyhangúan skan
dáló, de lehet dallamnélküli is. A  skandáló beszéd egyes hangé I 
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nál hasonlíthat a dadogóhoz, de a differentialdiagnosis könnyű. A 
sclerosis multiplexnél intensiv tremor, a dadogóknál akaratnélküli, 
izommozgások szoktak jelentkezni. Syringomye'ianál fellépő egy
oldali recurrens bénulás lehet tünetnélküli is. Nyelvbénuláskor a 
beszéd érthetetlen lesz. A  garativek bénulásakor a beszéd dünnyőgő 
színezetet vesz fel. Ritkán előforduló progressiv bulbarparalysisnél 
a beszédhibák a legkorábbi tünetek. Á  beteg társalgáskor hamar 
kifárad, szavai kevésbbé érhetőek. (Nn. hypoglossus, facialis és 
trigeminus motorikus ágának a medulla oblongáta-ban lévő motori
kus magjai degeneratiója.) Az artikulálás izmai gyors fáradását 
látjuk myastheniánál. Úgy a gerincvelő, mint az agyvelő és az agy- 
hártyán lévő elváltozások, nyomásuk által okozott megbetegedések 
is okozhatnak hang és beszédzavarokat. Ez a localizatio szempont
jából lehet fontos. Paralysis progressivánál a. hang elveszíti modu- 
latio képességét és gyengébb lesz. Epileptikusoknál a beszéd fárad
ságos és a nehézkesség benyomását kelti. Chorea minor-ra jellemző, 
hogy az egyes szavakat a betegek mintegy kilökik, hirtelen meg
szakítják, vagy szabálytalan légzés következtében átvágják. A  be
szédre való előkészület jellemző a paralysis agitansra. De ha elkez
denek beszélni, az explosioszerűen indul meg. A  hang remegő jel
legű lehet. Hysteria fogalmába tartozik az aphonia hysterica, a 
mutismus és a hystericus dadovas. Az egyes szavak összefüggésé
ben fellépő hiányos koordinatiót látunk neurastheniánál. A  traumás 
neurosisoknál teljes beszédképtelenség is fel léphet. Gyógyításban a 
phonetikus még akkor is szép eredményt érhet el, ha az elme- és 
ideggyógyász irreversibilis folyamatot állapított meg, mert a tár
sadalomban élő ember kulturális kapcsolatában nagy szerepet ját
szó beszédét megérthetővé teszi.

Elmebajos, vagy gyengeelméjű gyermekek beszéde többféle 
lehet. Lények, akik egyáltalán nem beszélnek, egyedek, akik papagáj 
módjára csacsognak, gyengeelméjűek, akik korlátolt mértékben 
tudják csak használni a beszédet. Idiótáknál a beszéd kifejlődése 
olyan, mint az egészséges gyermekeknél, de sokkal lassúbb, sőt 
meg is állhat. Siketnémák gyógyítása és tanítása részben az egész 
szervezet orvosi állapotától függ. Sokszor nem teljesen siket gyer
meket is tanítanának, ha nem kerülne szakorvosi vizsgálatra. Á l
talános állapot megvizsgálásánál a vakok és a szellemileg gyengék 
nevelése más elvek szerint kell, hogy történjék, mint a siketnémáké.

Otolaryngologusoik körébe tartoznak a phonasthenia, hang- 
szálagbénulás, orr- és gégepolip, idült mandulalob, teljes gégekiír- 
tás, hallással ¿kapcsolatos hibák és még sok más megbetegedés. A  
phcnastheniára jellemző az összefüggéstelenség a laryngologiai le
let és egyrészt az akusztikailag felismerhető tünetek, másrészt a 
subjeetiv tünetek között. A  phonasthenia talán az a terület, ahol 
legfontosabb a gégész és phonetikus együttes munkája. Újabban 
már ezt a betegséget is vitaminnal (C és Bi) gyógykezelik, azon az
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alapon, hogy a vitaminhiány az oka a kifáradásnak. A  gége teljes 
kiirtása után a beteg a beszédet csakis phonetikai alapon felépülő 
gyakorlással képes megszerezni. Olyan hangot tudunk itt adni a 
betegnek, hogy a beszéd folyamatosnak! tűnik fel és telefonban tel
jesen érthetővé válik. A  phonetika nem egy része vagy ága a laryn- 
gologiának, hanem önálló tudomány, amely határterületei alapján, 
sok tudományágba kapcsolódik.

Nagyfon'tosságot nyert a phonetikai tudás az orvos szakértői 
működésében is.

Németországban a véderő külön osztályt alapított a hang és 
beszédhibásoknak. Megállapították, hogy sok a hanghibás a beszéd
hibásokkal szemben.

Az orvosok feladata nem csupán a már meglévő betegségeik 
gyógyítása, hanem azok megelőzése is. E kettőnek együttműködése 
képes legnagyobb eredményt nyújtani az emberiség javára. Fontos, 
hogy az emberek hang- és beszéd szempontjából is egészségesek le
gyenek, mert csak az ilyen ép ember tud teljesen beilleszkedni a 
nemzet munkájába. Sok beszédhibás nem is tudja hibáját, ezért 
úgy erről, mint a feltétlen szükséges kezelésről fel kell őket világo
sítani. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a tanítóságra és ta
nárságra. Erre a rétegre háramlik az a hivatás, hogy a' legdrágább 
népi erőt, azt a fiatalságot nevelje, amely minden ország reménye. 
A  wieni tanító- és tanárképző intézeti növendékek 59.1%-a beszédre 
és hangra nézve egészséges, 40.9<>/o-a beteg. Ebből látszik, hogy a. 
jövendő tanítóság nagy %-a hibásan beszél. A  biológiai életszem-" 
lélet megköveteli, hogy azok, akik hang- és beszédhibások, ne foly
tathassanak oly foglalkozást, amely megkívánja a hang- és a beszéd 
tisztaságát.

Á lelki kényszerjelenségek.
Irta: Fertőszegi Berta, a siketnémák soproni intézetének tanára.

Miután a kényszerképzetek, egyebek között, a dadogásnak is fontos, 
figyelemreméltó lelki tényezői, nem lehet érdektelen a gyógypedagógus 
számára sem, azokkal részletesebben foglalkozni.

Bizonyos 'szenvedélyeket, amilyenek pl. a lopási, gyujtogatási szen
vedély, iszákosság, csavargás, perverzitás és hasonlók, nem tekinthetünk 
kényszer jelenségeknek. A  „mániá” -val terheltek az „abulikus” -ok csoport
jába tartoznak.

A  lelki kényszer a kényszer-idegkórnak az az állapota, amikor az 
akarat szabadsága a gondolatalkotásnál', azi érzelmi hullámzásnál vagy a 
közvetlen akarati tevékenységnél teljesen hiányzik, vagy erősen korláto
zott. A  kényszer-idegkórt illetően a lélekbúvárok véleménye eltérő-
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Müneker, kutatásainak eredményeként, kényszerképzeteket, kényszerösz
tönöket, kényszergátlásokat és másodlagos kényszercselkedeteket külön
böztet meg.

A  kényszerképzetek oly képzetek, amiket hordozóik logikus értelem
ben rendelleneseknek, idegenszerűeknek, észelleneseknek, ostobáknak és 
indokolatlanoknak ismernek. Amelyek az öntudatot s az azzal kapcsolatos 
érzelmi életet uralják és állandó ellenkezés ellenére is károsan befolyásol
ják a gondolkozást, a józan észt túlszárnyalni akarják és maguk érvényre 
jutni igyekeznek. A  beteg mindig maga látja a legsötétebbnek lelkiálla
potát. Első teendő az, hogy a beteget, önálló cselekvésre neveljük és aka
ratát megragadjuk. Minden eszközzel az azonnali engedelmességet bizto
sítsuk.

Nemcsak kívánatos, de szükséges, hogy a gyógypedagógus a beteg' 
külső életkörülményeit is behatóan megismerje. Elméletileg válaszfalat 
vonhatunk a kényszerképzetek és kényszergondolatok közé. Utóbbiak rend
szeresen képzetek alakjában jelentkeznek, úgyhogy a beteg a gondolatot 
nem „gondolja” , hanem alakítva „lá tja ” .

Kényszerösztönökről akkor van szó, ha a cselekvési, vagy beszéd
ösztön az öntudatba igyekszik hatolni és azt annak minden ellenkezése 
ellenére zavarja. A  beteges hajlamnak mindaz adhat tartalmat, ami az 
esztétikus és logikus, de mindenekelőtt pedig az erkölcsi követelmények
kel ellenkezik.

A  kényszergátlások az öntudatra orvul végrehajtott támadások, 
amelyeket rendszerint a nemtudás, egy bizonyos teljesítményre való kép
telenség, valamint egy bizonyos helyzétben való kitartani nem tudás okoz, 
következményül pedig akaratbénulást von maga után, a fizikai és lelki 
erő fennállása esetében is. A  beteges csökkentértékííségi érzés, a teljesítő
képességbe vetett bizalmat egyenesen nem engedi felszínre törni és az 
akaratot teljesen megbénító tehetetlenséget idéz elő. A  gátlási kényszer
ben szenvedők száma óriási.

. Elviselhetetlen félelmüktől szabadulni akarván, teljesen magukra ha
gyatva oly kiutat választanak, ami kényszerükbe még inkább belehajszolja 
őket. Pl. szeget akarnak a falból kihúzni, de ahelyett hogy kihúznák, még 
jobban beleverik. Nagy előszeretettel sorolják magukat a gyámoltalanok
hoz, támasznélküliekhez.

Félelmükben és szorongatottságukban az ösztönükhöz és kényszer- 
képzetekhez nyúlnak. De ismét csak újabb kényszercselekedettel találják 
magukat szemben. Kerülő utakat tesznek, bizonyos dolgokhoz nem nyúl
nak, szemüket és szájukat nem merik kinyitni, az útjukba kerülőt ruháza
táról, fehérneműjéről,, tisztaságáról ítélik meg. Jellemző a mosdást és tisz
tasági kényszerük. E helyen említem meg a „tik ” -et is. Ama kötelessé
gükre gondolva, hogy valamely kísértésnek ellenálljanak, kezükkel, fe 
jükkel, sőt lábukkal is elhárító mozdulatokat tesznek, avagy monologizál- 
va igyekeznek lelkiismeretfurdalásukon túltenni magukat, mintegy azt 
mondva: Távozz sátán!
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Szorongatottságukat végül kiegyenlítő tettekkel igyekeznek ellensú
lyozni. É jt  napallá téve nyugtalanul járnak szobájukban fel és alá, sőt 
erejük utolsó maradékát felhasználva, még a legrosszabb időben is kiro- 

Ihannak a szabadba.
Mindennemű sorscsapásaikban, betegségükben, elszegényedésükben 

saját bűnükért érzik magukat felelőseknek. Maguk előtt látják a poklot 
minden szörnyűségével. Mindent magukra vonatkoztatnak; bűnbakok, 
akik Isten büntetését vonják magukra. Gyilkosokkal, rablókkal, tolvajok
kal, fizikailag betegekkel azonosítják magukat.

A  kényszer-idegkor lélektani alapjának elsősorban a félelmet tekint
hetjük. Minél nagyobb a félelem, annál nagyobb a kényszer.

Tehát nem a képzetek, ösztönök és gátlások erőssége, hanem inkább 
a féle’mi érzés erőssége idézi elő a kényszer erősségét. Minden a félelmi 
érzés csökkentésétől, avagy teljes megszüntetésétől függ. A. kényszer-be
teg úgy jár, mint a gyermek, aki a sötétben nép telep utcán halad és félel
mében rémképeket lát. Ha félelmét sikerül elűznünk, kényszer képzetei el
maradnak.

A  kényszerbetegnél a lelki erők tevékenységének zavarával állunk 
szemben és ugyanakkor adva van az akaratműködés zavara is.

. Hogy a félelem a kényszer-idegkóros lelki életére oly rettenetes ha
tást gyakorol, annak magyarázata az öröklésre visszavezethető beteges 
hajlamokban rejlik. A  fé ’elemérzet az egész szervezetre kihat és zavartsá- 
got, bátortalanságot, elfogultságot, kapkodást, nyugtalanságot, izgatott
ságot okoz.

Mindezt —  főleg súlyos esetekben —  a lelki ráhatáson kívül, meg
nyugtató orvosságokkal ellensúlyozhatjuk. Miután lelkiismeretűk szoron- 
gatottságát a félelmi érzetekkel tévesztik össze, csodálkoznak, ha az 
ópiumkúra az előbbit megszünteti. A  fizikaiak és lelkiek között általában 
csodás kölcsönhatás áll fenn. A  lelki félelem nyomasztólag hat a testre 
is. Mindenekelőtt a táplálék felvételét és az alvást befolyásolja. Olyan 
súlyos kényszerbetegeknek, akik félelmükből és szorongásukból úgyszólván 
ki sem látszanak, vasszervezettel kellene rendelkezniük, ha. azt akarnák, 
hogy fizikai egészségük közben kárt ne szenvedjen. És bizony sok eset
ben. nemcsak lelki, hanem testi összeroppanást is észlelünk náluk. Ha 
azonban mégis sikerül félelmüket megszüntetnünk, a beteg újra éledni 
kezd. Minél ellenállóbb a szervezet, annál inkább szorul háttérbe a félelem. 
Minél satnyább a szervezet, annál erősebb a félelem érzése és fordítva. A 
tapasztalat azt bizonyítja,, hogy súlyos testi betegségek eseteiben a féle
lem a kényszer-idegkórral egyetemben teljesen háttérbe szorul. Úgy lát
szik, a betegség a lelki életre kábítólag hat. Előfordul az is, hogy a kény- 
'szerkóros lelkileg oly behatóan foglalkozik betegségével, hogy egyébre 
nem is tud gondolni.
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A Budapesti tankerület évkönyve az 1942— 1943. iskolai évre. A  tan- 

kerü'Iet megalapításának 167. évében. —  Közzétette: vitéz Fraknóy Jó
zsef, a budapesti tankerület kir. főigazgatója. Budapest, 1943.

Évről-évre testesebb és tartalmasabb kötetben jelenik meg ez a tör
ténelmi, pedagógiai, igazgatási és útmutató mű. Történelmet ad a múlt
ról, közléseket a nevelő-oktató munka tárgyköréből, irányítást az igazga
tásihoz és útmutatást a budapesti tankerület hatáskörébe tartozó hivata
lokról, iskolákról és intézetekről. A  tartalomjegyzék VII. főcím alá so
rolja a mű tartalmát. Ebből a hét fejezetből új a VI. fejezet, amely a 
budapesti középiskolai értesítőkben 1920— 21. tanévtől megjelent érteke
zések, cikkek és egyéb tanügyi adatok egy részének jegyzékét tárja 
elénk: 1. Pedagógia (A )  Neveléstan, B ) Didaktika, metodika, iskolaszer
vezet.) 2. Beszédek iskolai ünnepélyeken, jubileumokon. 3. A  világháború 
(1914— 18.) hősi halottainak tisztelete. 4. Iskolatörténet címek szerint 
rendezve. —  Gyógypedagógiai vonatkozásban, a könyv adatai szerint, 11 
intézet, 82 osztály, 140 igazgató és tanár és 1596 tanuló volt a budapesti 
tankerület területén az 1942— 43. tanév elején. —  Külön érdeklődésre tart
hat számot és igen tanulságos a Szülők iskolája című fejezet. Ebben, az: 
1941— 42. tanévben megtartott előadások jegyzékét, tárgykörét és gondo
latmenetét találjuk meg. Nem mulaszthatjuk el azonban megjegyezni, hogy 
gyógypedagógiai vonatkozású előadást egyet sem találtunk ezek között.. 
Pedig vannak problémák, amelyeknek előadása a szülők széles rétegét ér
dekelné. Hogy egyebet ne említsünk, ott van a beszédhibák tárgyköre. És. 
vannak megfelelő készültségű előadóink is. Kötelességszerűen szives jóin
dulatú érdeklődésébe ajánljuk ezt az észrevételezésünket Főigazgató. 
Urunk Öméltóságának és a Szülők Iskolája előadásait rendező Népműve

lési Bizottságnak. (Györgyfy Á .)

Bárczi Gusztáv előadása Lillafüreden.

Amint azt már megírtuk, dr. Bárczi Gusztáv Tanárképzőnk igazga
tója június 5-én Lillafüreden, a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesülete 
XI. nagygyűlésén előadást tartott „Adatok a siketség örökléstanához” cí
men, amelynek 20 családfával szemléltetett szövege a Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda kiadásában, nyomtatásban is megjelent. A  főiskolai Kórtani La
boratórium referátumaként jelent meg a mű, amely tartalmánál, a szerző 
személyénél fogva azért is érdekel bennünket, mert a Főiskola kereteiben, 
fo lyt az adatgyűjtés. „Minden diagnózis feltételezi a szervezet teljes is
meretét”. Ebből indul ki Bárczi. De akár a múltba nézünk vissza, akár a, 
lelkiismeretlenség, a tudatlanság világa felé tekintünk, annál inkább véte-
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nek ez ellen. A  lelkiismeretes ember, a tudós ember szerény. Az még ke
res, kutat. Az ismeret felé egyik út, az örökléstudomány alapján a csa
ládfakutatás. Laboratóriumunknak ez egyik legfontosabb munkaköre. Fo
gyatékosok között és normálisok ősei felé gyűjt, kutat, vizsgál, összeha
sonlít, statisztikát állít össze, következtet. Ezeknek megdönthetetlen, be
szédes adataival lépett Bárczi a nagygyűlés elé és ajánlotta a kétféle ere
detű, agyi és füli süketségek különválasztását. Ezt ajánlja azonban siket- 
néma-intézeteinknek is, nemcsak az orvosoknak, mert hiszen a kétfajta sü
ketségnél nemcsak a kórokozó, de a pszihe is egészen más. Más az érte
lem, más a beszédtanulási készség, másnak kell hát lennie a beszédtanítási 
módnak is. A  bemutatott családfák, a füli siketek tiszta családfái, a füli 
és agyi siketek összeházasodásából származó utódok is megmutatják a 
kettő közötti különbséget, a különböző beszédártalom mellett. Méltán 
mondja ezért Bárczi, hogy a szerzett siketeknek a családalapítástól való 
eltiltása „nemzeti kár” s ezt a csoportot védeni és menteni kötelesség. 
Viszont az örökletes siketség sokkal veszedelmesebben terjed, mint bár
melyik baktériumos fertőző baj. Nyomában nyomor és az ember elkorcso- 
sulása jár. Itt fel kell lépni, és az épek ettől a sorscsapástól megóvhatok 
kellő organisatió által. Összefoglalva a kutatása eredményeit, B á r c z i  a 
következőket ajánlotta: 1. Családfakutatás útján megállapítható: a) oto- 
selerotikus siketség; b) polymorph jellegű siketség. Az előbbi érzékszervi 
betegség, az utóbbi központi idegrendszeri fejletlenség. Az előbbi mindig 
normális psychével társul, az utóbbi mindig psychés zavarral jár. 2. Mind
kellő organisatió által. Összefoglalva kutatása eredményeit. B á r c z i  a 
szédtünete Tehet az előbbivel azonos, de örökléstanilag az utódokra sem
miféle veszélyt nem jelent. 3. Megakadályozandó az előbbi és az 1., 2. alatti 
csoportok házassága és ezért ezek a csoportok már a siketnéma-intézetek- 
ben szétválasztandók. ( Szentgyörgyi Gusztáv.)

Pivár Ignác piarista és a siketnémák hangos beszédtanítása címen 

füzet alakban jelent meg az az emlékbeszéd, melyet Szen.tgyörgyi Gusztáv 
igazgató kartársunk mondott 1942. dee. 9-én a Váci Piarista Diákszövet

ség budapesti összejövetelén. A  füzetet a Váci Piarista Diákszövetség adta 

ki. A  mű a sikeinémák beszédtanításának valóságos története, a legrégibb 

időktől kezdődően egészen a dr. Bárczi-féle módszerig. Természetesen az 

egészet átlengi a Pivár Ignácra való kegyeletes emlékezés és Pivár Ignác 
életműködésének szakszempontból való ismertetése. A  zsebkönyv nagy
ságú füzet azt a gondolatot adja, hogy célszerű volna Gyógypedagógiai 
Zsebkönyvtár címen megjelentetni mindazt, amit szakirodalmunk • eddig
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kitermelt és egy Ilyen könyvsorozatban való közzétételre alkalmas. Fő elő
nye lenne ennek a könnyebb kezelhetőség és az aránylagos elesóbbság.

(Gy. Á .)

A  karakterológia a maga tárgyát tekintve tulajdonképpen ősi tudo
mány (Aristoteles, Galenus), de fejlődésére nézve egészen fiatalnak, alig 
néhány évtizedesnek mondható (Klages, Jung), s a psychológiának az az 
ága, amely az ember lelki sajátszerűségének vizsgálatával foglalkozik. A  
karakterológia a modern világválság terméke és az emberről szóló tudás 
új alapját képezi. A  természettudománnyal szakított és azt a metafizikai 
szemléletet nyújtja, amely az embert a világválságon átvezeti. Az össz- 
egyéniséget akarja megfogni, és ez az, amivel a gyógypedagógiához kap
csolódik s mindinkább segédtudományává válik. Érdemes vele foglalkoz
nunk. Alapjait meg kell ismernünk, mert a jövő gyógypedagógiája nem 
nélkülözheti majd a modern karakterológiát. E célból két kiváló alapvető 
magyar karakterológiai munkára hívjuk fel kedves olvasóink figyelmét:

1. Pál Antal: Bevezetés a modern karakterológiába. Debrecen, 1941. 
Nagy Károly grafikai műintézete.

2. Rohracher-Szőllőssy: Karakterológia. Novák Rúd. és Tsa. Buda
pest, 1942. Dr. Rohracher Hubert ötödik német kiadását fordította és ma
gyar karakterológiai vonatkozásokkal kiegészítette dr. Szőllőssy Győző. 
Harmadik kiadás.

Mindkettő alapos tanulmány és alapvető karakterológiai mű. Az első, 
rendszerező munka: előbb megismertet a karakterológia történeti, majd 
tárgyi részével; foglalkozik minden egyes karakterológiai szerzővel és 
rendszerével, a könyv végén táblázatos felosztásokban is. Ez a könyv ko
moly karakterológiai lexikon. A  második mű nem annyira részletes, de 
elevenebb, plasztikusabb, gyakorlatibb. A  karakterológiának gyógypeda
gógiai vonatkozásai ebben a műben érezhetőbbek. —  A  jövő gyógypeda
gógiáján dolgozóknak feltétlenül érdemes foglalkozniok e két alapvető ma
gyar könyvvel. (— rab— )

Dr. Ozorai Frigyes: Hazai iskolák, nevelőintézetek és internátusok 
ismertetője. 1943. —  Amíg gyógypedagógiai szűkebb körünkben arról vi
tatkozunk, szükséges-e, érdemes-e és ha igen, milyen anyagi fedezettel ki
adni összes intézeteink közös évkönyvét, azalatt a magánvállalkozás máris 
megoldotta ezt a kérdést. Megoldotta pedig olyan formában, hogy igen 
jó  papirosra nyomva, sok képpel élénkítve, 12 íves kötetben összefoglalta 
a hazai összes iskolákra, nevelőintézetekre és internátusokra vonatkozó 
tudnivalókat. Megtaláljuk benne gyógypedagógiai jellegű intézeteink fe l
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sorolását is, „Mi a gyógypedagógia?” című —  Wallrabensitein Frigyesné 
gyógypedagógiai tanár tollából származó, tömören minden; magában fog
laló bevezető cikkel. Hivataloknak, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt 
jó szolgálatot tesz ez az iskolafajok szerint összeállított könyv, amelyben 
nyolc szakcikk ad mélyebb betekintést az egyes iskolák, intézetek, inter- 
nátusok működésébe. A  már említett szakcikken kívül minket még köze 
lebbről érdeklő cikk „A  pályaválasztás és tehetséges gyermekek kiválasz
tásának problémái” (írta: dr. Ozorai Frigyes) és a „Szakteremrendszer 
és miljőiskola” (írta: Arató István) című cikk. A  könyv beszerezhető: 
Budapest, III., Árpád Fejedelem-útja 52. sz. (Gy. Á .)

Noszlopi László: Emberismeret és emberekkel való bánás. 248 o. 
Pantheon kiadás, 1942. —  Bevezetőül ismerteti a szerző a lélektan tudo
mányának újabb fejlődésirányát, amelyben a lélektan valóságos sorstudo
mánnyá lett és képes az ember sorsának intézését és javítását vállalni. A. 
lélektan ma már mélyen és cselekvőén belenyúl a nemzeti- és népierő gon
dozásának, fejlesztésének a kérdéseibe. Kemény szavakkal fordul a fele
lőtlen, érdekvadász és dilettáns „képességvizsgálók” , „pályaválasztási ta
nácsadók” kuruzslásai ellen. Amennyire fontos a képzett tanácsadók mun
kája, épp annyira káros az, egyénre és a lélektan ügyére a lelki sarlatá
noké. —  Elméletileg és gyakorlatilag igazolja, a lélek realitását. A  gyakor
lati lélektan jelentősége azzal kezdődött meg, hogy a lélektannak sikerült 
nemcsak a tudatjelenségeket, élményeket, hanem magát az életet, cselek
vést, a sors tényezőket megragadnia és elemeznie. —  A  tudatalatti lelkiélet 
kutatóinak véleményeit adja. A  tudatnak és a tudattalannak egymással 
szembefordulása az emberi lélek legnehezebb kérdése. A  hasadás, szembe
fordulás a jellemzője a mai kornak, a modern kulturális válságnak. És ezt. 
csak a krisztusi alázat és szeretet önfeledtsége szüntetheti meg. —  A  nemi 
élet lelki problémáinak tárgyalása közben leszögezi a freudizmus tévedé
seit és érdemeit. Ismerteti a nő helyzetét és a házasság értelemzését a 19. 
és 20. században és a gyakorlati lélektan ezzel kapcsolatos kérdéseit. —  
Az emberkiválogatás a természetes kiválogatódás gondolatán keresztül 
fejlődött a gyakorlati lélektan középponti területévé. Az emberkiválogatás, 
felosztásával kapjuk a pályaválasztás két problémakörét: a pályaválasz
tási tanácsadást és az alkalmasságvizsgálatot, ez utóbbiban a tehetség- 
kutatást, a vezetők kiválasztását. —  Csak emberismereten keresztül ju
tunk az önismerethez, mintegy betetőzéséül a lélektani megismerésnek. Is
merteti az embermegismerés területeit, módozatait,. —  A  személyiség csak 
értékeléseinek rendszerébői ismerhető meg teljesen. —  Az egyén után át
tér a társasélet és a társaságbeli ember lélektanára. Mik a társasélet rú-
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•gói, milyenek a társas ember típusai? A  neveléslélektant vizsgálja a nevelő 
és & nevelt szempontjából. Beszél a nevelés korlátolt lehetőségeiről, a 
meglévő adottságok helyes irányba tereléséről, a nevelés alkalmi és állan
dó, önkénytelen és szándékolt tényezőiről. A  családi nevelés döntő szere
pét, a családi önzés elkerülését, a helyes családi nevelés sok fontos irányi
adé kérdését tárgyalja. A  helyes világnézeti nevelés a lélektan és az élet-, 
’bö'lcseség kapcsolata. Az ókori stoikusokt.ól a mai filozófiai antropológu
sokig, az életbölcselők értelmezik az emberi élettapasztalatokat. Az élet- 
bölcseletnek gyakorlati lélektani tartalma van. Befejezőül beszél az em
beri élet korszakainak lélektanáról, változásairól. Mi a lélek készülése a 
halálra; a lélek és a szeretet szerepe. Az élet értelme a fejlesztve fe jlő
dés, a.z ajándékozó és hálát nem váró jóság és szeretet. Nagy szeretettel 
irta meg szerzője ezt a könyvet, mely úgy stílusában, mint tartalmában 
értékes példánya a népszerű tudományos műveknek és bizonyára növelni 
fogja a gyakorlati lélektan értékelőinek táborát a laikus intelligens ol
vasók körében is. (S. E.)

Das Sülben- und Formenspiel dér deutschen Sprache. Seine Einspie- 
lung beim gehörleidenden Kinde nach dem Jenaer Verfahren. Kari Brauk- 
mann és Marta Limpricht. —  A  könyvet olyan gyermekek számára írták, 
akik született siketnémaságban, szerzett siketnémaságban, vagy nagyot- 
hallásban szenvednek. Szerzők abból a tényből indulnak ki, hogy nincs 
olyan tüdővel lélegző élőlény, amelyik néma lenne. A  siketen született 
gyermek sem néma. A  beszéd képzéséhez szükséges mechanizmus a sike
ten született gyermeknél is ép. A  siketnémánál a beszéd megtanulásához, 
a tapintásnál és hallásmaradványnál is erősebb segédeszköz a szem. A 
jénai módszer alapja a szájról leolvasás és a beszéd kinesztétikus ténye
zője. Sajátságos módszere az egész test izomzatának ritmikus összhang
jából indul ki. A  beszéd izmainak a mozgékonyságát összekapcsolja az 
egész test izmainak a mozgékonyságával és mindkettőt a. lelki nevelés 
szolgálatába állítja. Az inga-, labda-, ugrókötél- és futójátékok segédesz
közök annak az örömteli hangulatnak a kialakításához, amelyben a test 
ritmikus mozgása a ibeszédizomzatot is önkéntelenül magával ragadja. A  
tanítás célja az önkéntelen beszéd és ehhez a siketnéma gyermek is csak 
akkor jut el, ha örömét teli a beszédben. Jellemző a módszerre, hogy a 
szerzők sohasem beszélnek begyakorlásról, hanem ,,bejátszás” -ról (ein- 
spielen). íg y  „bejátssza” a vokálisokat és azután „szótagjátékok” kimerít
hetetlen sora következik, amelyek azonban a mi anyanyelvűnkön csak úgy 
használhatók, ha tekintetbe vesszük a magyar nyelv alapvető eltérését a 
¡germántól. Ugyanez áll az ú. n. „formajátékokra” , ahol egyes kisebb-
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nagyobb mondatrészeket gyakorolnak. A  könyvben szereplő gyakorlatok 
csak mintául szolgálnak a kombinációk szinte végtelen sorához, amelyek 
játékos úton akarják elérni a gyermek beszédmechanizmusának természe
tes és gyors működését. A  szótag- és formajátékok befejezése a vers- és 
énektanulás. A  könyv utolsó része bemutatja, hogyan nevelhető a siket
néma gyermek ezeknek a begyakorolt mondatoknak a segítségével ahhoz, 
hogy szabadon és spontán beszéljen. A  jénai módszer Németországon kí
vül Hollandiában, Svédországban és legerősebben Svájcban terjedt el.

, G.-né Benes Lujza.

Selva Raja Yesudian: Sport és Jóga. Megjelent a Stádium kiadásá
ban, 1942. Ismerteti: Hanyvári Pál, soproni sn. int. tanár. —

A  Sport és Jóga című könyv azt bizonyítja, hogy költséges felsze
relés nélkül is folytathat bárki olyan testedzést, mely egész életére testi
lelki frisseséget, óriási akaraterőt, éles emlékezőtehetséget ad és hosszú, 
egészséges életet biztosít.

A  könyv a Jógatorna lényegét éppen úgy az akaratnak a test feletti 
uralmában jelöli meg, mint ahogy minden európai sportszakember. Selva 
Raja Yesudian három lényeges különbséget vél felismerni a nyugati spor
tok és a Jógatorna között. Ezek: 1. A  helyes légzést minden sportnál fon
tosabbnak tartja. 2. A  belső szerveket is tornáztatja és erre különleges 
gyakorlatokat állít be. 3. Az európai sportok gépszerűségével szemben az 
elmélyedő, lassított tornát, illetve az egyes testhelyzetekben való kitartást 
tartja célszerűbbnek.

A  légzést minden sport legfontosabb alapjául állítja be. A  légzésből 
külön sportot csinál. Leglényegesebb a helyes mélylégzés. Azt állítja, hogy 
az európai kultúrember nem tud egészségesen lélekzetet venni. A  termé
szetes élettől egyre jobban távolodó életforma okozza a helytelen lélek- 
zést. Ugyanis a legtöbb ember csak hasi, vagy közép, vagy magas lélek- 
zést végez, vagyis olyant, amilyen foglalkozást űz. Tehát az egész tüdejét 
nem foglalkoztatja. A  teljes légzést (jógi-légzést) a következő módon gya
koroljuk: Álljunk, feküdjünk, vagy üljünk egyenes, nyugodt testtartás
sal. Erőteljes légzés után hasfalunkat a rekeszizom működtet ősével lassan 
toljuk előre anélkül, hogy lélekzetet próbálnánk venni. Ha ezt helyesen 
csináljuk, akkor tüdőnk legalsó részébe is levegő áramlik. Ne is menjünk 
tovább addig, amíg ezt akaratunk összpontosításával minden erőlködés 
nélkül végezni nem tudjuk. Ez a hasi légzés.

A  belégzés második fázisában mellkasunk középső részét tágítjuk,, 
fokozatosan átvéve a levegőt az alsó részből. Ez a középlégzés.
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A  belégzés harmadik ütemében a mell teljes kidomborításával any- 
nyi levegőt szívunk be, amennyi kitágult tüdőnkbe elfér. Itt a hasat be
húzzuk, hogy tüdőnknek támaszul szolgáljon. Ez a tökéletesen végzett 
magas légzés. Az egyes ütemből simán, folyamatosan kell átmenni a kö
vetkezőbe. Teljes belégzés után tartsuk vissza a levegőt öt szívdobbanásig 
(öt másodpercig). Ezután szájunkon keresztül egyenletesen kilélekzünk és 
közben „sz” hangot hallatunk úgy, hogy a levegő ne egyszerre hagyja el 
tüdőnket, hanem fokozatosan. Étkezés előtt félórával végezzük ezt a gya
korlatot, az első napon egy percig, majd napi egy-egy perccel növeljük a 
gyakorlatot két héten keresztül. Az itt leírt gyakorlat csak egy alapgya
korlat, melyekből a szerző számtalan változatot állított össze. Később a 
légzési gyakorlatot testgyakorlatokkal egybekötve kell gyakorolni. Ezek
ben a testhelyzetekben fokozott hatást gyakorol a légző munka a belső 
szerveinkre is. A  szerző által ismertetett gyakorlatok között vannak olya
nok, amelyeket csak teljesen egészséges egyének végezhetnek, vagy ser
dülő korban lévők egyáltalában nem űzhetnek.

Mindenki otthon is sportolhat, csupán elhatározás és jó levegő kell 
hozzá. A  legtermészetesebb mozdulatokat kell lassítva, lehetőleg tükör 
előtt végeznünk. A  gyakorlatok értékét az a körülmény adja meg, hogy 
mennyire tudjuk akaratunk segítségével az éppen működésben lévő izom
csoportokat bővebb vérellátással szolgálni. Mindig erősen arra gondoljunk, 
amit éppen csinálunk. Eleinte lassan kitartva, azután lendületesen hajtsuk 
végre az egyes mozdulatokat.

A  következő sorrendben végezzük a gyakorlatokat: lábgyakorlat, 
nyak, fej, kar, váll, has, hát, oldal, csípő, ismét lábgyakorlat, majd meg
nyugtató légzési gyakorlat legyen a sorrend. A. futásra különösen nagy 
súlyt helyezzünk.

Az egyes gyakorlatok végrehajtása sohase legyen gépies, A  szerző 
az európai sportokat gépiességgel vádolja. Ha a figyelem nem a lényegre, 
az éppen végzett gyakorlatra irányulna, hanem az egyöntetűségre és arra, 
hogy mi lesz a következő gyakorlat, akkor a tornánk valóban értéktelen 
és gépies lenne.

A  gyakorlatok végső célja és értelme mindenkor az akaratnak a test 
feletti uralma. A  mozgások ismétlésénél sokkal értékesebb, a szerző sze
rint, a mozdulatokban való kitartás.

A  Sport és Jóga áttanulmányozása után jogosan állapíthatjuk meg, 
hogy gyógyítva-nevelésürik minden ágazatában tudatosan és tervszerűen 
végeztünk olyan gyakorlatokat, melyeknél úgy a légzésnek, mint a légzés
sel kapcsolatos testgyakorlatoknak döntő szerep jutott.
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Hírek. Vegyesek.

Kétségtelenül vannak az . ismertetett munkában olyan gyakorlatok,, 
melyeket tervszerűen illeszthetünk be, mert újszerűek. a mi gyógyítva- 
nevelésünk keretébe. Ezért megérdemli a szerző, hogy művét tanulmány 

tárgyává tegyük.

Hírek, vegyesek
Cím- és jelleg adományozás. A  Kormányzó Ur Őfőméltósága, a: m.. 

kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. S z ű k  o- 
v á t h y  Imre miniszteri tanácsosnak, ügyosztályunk vezetőjének, a mi
niszteri osztályfőnöki címet és jelleget adományozta.

Kinevezés és címadományozás. A  Kormányzó Ur Őfőméltósága, a m.. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére W a y á n  Ferenc 
soproni siketnéma-intézeti igazgatót és T ó t h  Árpád debreceni siketnéma- 
intézeti igazgatót ¡ai VI. fizetési osztályba kinevezte, J á v o r  GyuLa deb
receni siketnéma-intézeti és T a k á c s  Gyula soproni siketnéma-intézeti 

tanárnak az igazgatói címet adományozta.

Házasság. Simon Etelka, a vakok szombathelyi intézetének tanára, 
és Zsótér Pál székesfővárosi gyógypedagógiai tanár, június hóban házias

ságot kötöttek.

Halálozás. T ó t h  Zoltán, kereskedelmi középiskolai tanár, szakfel
ügyelő, Tóth Árpád debreceni siketnéma-intézeti igazgató kartársunk test
vére, Bojtay Béláné és Nagymajtényi Lászlóné kartársaink édesapja, jú
lius hó 14-én Kaposvárott elhúnyt. —  K e l e m e n  Zsigmond nyug. ref.. 
lelkész, Angyal Józsefné kartársunk édesapja, július hó 22-én Veszprém
ben elhúnyt. —  Nyugodjanak békében!

Lapunk legközelebbi (6-ik) száma szeptember faó 12-én jelenik meg.. 
Lapzárta augusztus 31 -én.

Laptulajdonos: M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: G yörgyfy Ákos. 
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