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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.

Szózat.*)
Vácz, siketnémák kir. orsz. intézete, 1923. szept. 22.

A  százados intézet a múltra való visszaemléike-zés jegyében, egyesületünk 
pedig —  az újabb alakulat —  a jövőbe nézés szándékával bívja munkára tag
jait. E kettős célnak egymáshoz való viszonya adja, diktálja nekünka mának 
feladatják

...V lelkes eljár őse síriaktihoz s gyújt a régi fénynél új szővén neket.“  Van, 
aki nem így tesz. Van, aki sárba, porba mártogatja a kezébe adott fáklyát, 
hogy eloltsa azt. Helyette lidérefény után indul. Valóban mindnyájan ismer
jük az ily egyéneket s át, is éreztük inkább lábuk, hogy sem kezük nyomát. Aki 
nem képes, vagy nem akar nagyjaira, emlékezni s nem kívánja tisztelni nem
zeti múltúnk nagy alakjait, az nem csak tagadja a múltat, de kimutatja lelke 
sivárságát is. M i tartjuk a múlttal az összeköttetést, szent előttünk nagyjaink 
eszménye: ez alapra kell, hogy építsük a jövőt célzó munkánkat.

A  múltnak tisztelete azonban még nem biztosítja a kívánatos jövőt. A  
múlt ismeretét, tapasztalatát felhasználva, dologhoz is kell látnunk, mert csak 
munkamozgás. teremtheti.- meg az egyéni boldogulást és közművelődést. Ha 
megvan bennünk —  s nem, kétlem, hogy megvan —  a vágy, hogy, becsültebbé 
tegyük felfe lé és köröskörül a pályánkat; ha azt akarjuk, hogy fajsúyosabb 
és tiszteltebb legyen kis létszámú státusunk; ha fokozni kívánjuk létünk anyagi 
feltételeit: lehetetlen másra gondolnunk, mint arra, hogy céltudatos, erősen 
neki fekvő munkához fogjunk. Egyszer-kétszcr szólottám már ily irányban c 
helyről. ITa lett valakinél foganatja a beszédemnek, azt bizonyítja, hogy nem 
volt, hijábavaló a buzdítás; ha pedig azt mondaná valaki, hogy nem volt még 
sikere neki: indokoltabb az ismétlődő buzdítás. Mórt nézzünk csak szét egv 
kissé egyelőre a siketnéma oktatás mezején. A siketnéma oktatás talaja egy 
kissé mintha beárnyékolódott volna s ezidőszerint nem is a kiforgatottabb 
föld, mondhatnám: kezd parlngusodni. Sokkal több értékes növény megtorem-

*) Részlet Borbély S.-nak a szept. 22-i választói, gyűlésen elmondott elnöki 
megnyitójából.
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hetne itt, mint amennyi terem. Vigyázatra intek mindé egyesületi tagot. 
Gondoljuk meg: senki sem fogja a mi terepünket nekünk s a mi javunkra 
megmunkálni.

Egyesületünk még nem töltötte be azzal Jiivatottságát, hogy bizonyos szabá
lyok révén egybefoglal «gyedeket. Reá mutatok továbbá egyesületi lapunk hiva- 
tottságiára is. Ez a lap még nem régen jelentős szellemi és erkölcsi vagyonunk 
volt. Most még inkább kitetszik ez, mint ezelőtt pl. tíz évvel. Eddig e lap 
tükró volt egyesületi tevékenykedésünknek. Elmondhatjuk-e azt, hogy ma is 
képviseli egyesületünk valamirevalóságat, külső, belsc? úlyban? Az elégedetlen
kedők egyike az anyagi vagyon hiányát mondja akadálynak, másika a szellemi 
tőke elégtelenségét emlegeti ürügynek; én az erkölcsi érzék mozdulatlanságá
ban látom főként a bajt. Kötelességemnek ismerem, hogy e jelenségekre reá
mutassak s a szunnyadó lelkeket ébresztgessem s cselekvő munkára hívjak, ser
kentsek mindenkit. Hirdetem, hogy meglevő anyagi és szellemi tőkénkkel nemes 
ambíció mellett, komoly akarással, kitartó férfias munkával szép dolgokat tud
nánk teremteni, ahol mindenki mag is találhatná egyéni becsvágyának terét s 
ugyanakkor magas színvonalra emelhetnék ügyünket, aminek nyomában azután 
nem maradna el az erkölcsi megbecsültetés s kielégítőbb anyagi jólét is jönne.

Ke nézzük tétlenül, összetett kézzel a körülöttünk végbemenő jelensége
ket. Ragadjon meg ki-ki egy-egy darab munkát, egy résziét feladatot s épít
sünk valamit, mielőtt az idő szélvihara lerombolná vagy az eső ismétlődő 
cseppje lassan elkorhasztaná azt is, amink van.

A  t a n á r k é p z ő r ő l  és a  s t á t u s u n k r ó l .
Szándékosan helyeztem e két címet egymás m ellé! A  tanárképző lelke 

ügyünknek, annak teste pedig a státus. A  természet örök törvénye: a fejlődés
ben van; a ma embere, a mai világrend ennek a folytonos, törvényszerű fejlő
désnek a nagyszerű eredménye. És vájjon merné-e valaki állítani azt, hogy ez 
a fejlődés befejeztetett? A  fejlődésnek megvan a maga törvényszerű útja és 
iránya, a seolgálására rendelt embernek pedig ezt az utat és irányt kell meg
ismernie, hölgy azt követvén: hasznosat és jót cselekedjék a jelen és a jövő 
számára.

A  léleknek és a testnek harmonikus fejlődsében, vagyis közelebbről ná
lunk a tanárképzőnek és a státusnak harmonikus, törvényszerű és egészséges 
fejlődésében látom ügyünknek szép jelenét és mégszebb jövőjét! E kettőt én 
nem tudom elkülönítve elképzelni, azért rendelém e kettőt egymás mellé. A  
nagy nemzeti szerencsétlenség sokat, mindent megtépázott szép hazánkban; 
egyet azonban sértetlenül kell megmentenünk, kell megtartanunk a jövő szá
mára és ez: a becsületes magyar akarás. Ez a becsületes magyar akarás, kell, 
hogy megtartsa jelenünket és jelenünkben kultúránkat és kell, hogy vissza
hódítsa nekünk a jövőt!

A  mi kötelességünk is az, hogy a jelenben munkálkodván, a jövőt, a fe j
lődést szolgáljuk. És, amidőn a tanárképzőről és státusunkról óhajtunk némely 
dolgot röviden felemlíteni, teszem azt azért, mert ebben a kettőben lá
tom a jövő fejlődés alapvető pilléreit, E két tényező: a tudomány és a tudo
mányt mívelő ember harmonikus egyiittléte alkotja ügyünk megingathatatlan 
bázisát. De szólni kívánok ezekről azért is, mert fejlődésben lévén, róluk egy
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másnak szólni, méltányos kívánságainkat, óhajainkat felsőbbségeinknél hallatni, 
a legelemibb kötelességünk.

A tanárképző átszervezésével kulluszkormányzalunk hatalmas lépést tett 
ügyünk egészséges haladása érdekében, ezt, hálásan és örömmel állapítjuk meg. 
A  tanárképző megreformálása oly időben történt, amidőn Csonka-hazánk ezer 
sebből vérezve, tengernyi belső és külső bajjal kénytelen megküzdeni és ez az 
állapot rányomta bélyegét tanárképzőnkre is. Szervezete' egyben-másban még 
nem tökéletes! Ezekkel a hiányokkal foglalkozott Istenes Károly a „M. S. 0 .<: 
1922. évi nov.— dec.-i számaiban. Ezeket a hiányokat .mind most felhozni nem 
célom, bár teljesen egyetértek Istenes kartársammal e tekintetben. Most csak 
egy'szembeszökő hiányra kívánok rámutatni, amely a tanárképző zavartalan fe j
lődését gátolja, amely az előadó tanártól oly szellemi és fizikai megerőltetést, 
energiakifejtést követel, hogy annak az előadó-tanár hosszabb időn át: eleget 
nem tehet, U j szervezetében a tanárképző immár második éve működik; mun
kásságát, fejlődését a legmelegebb szeretettel és éber figyelemmel kísérjük: 
hiszen benne látjuk az ígéret földjét, a jobb jövendőt ö adja ügyünknek!

Tudvalevő, hogy főiskolánk előadó-tanárai ez idő szerint megbízatás alap
ján működnek, legnagyobb részének a főiskolai tanárkodás mellett, amely pedig 
mélyreható tanulmányozást, nagy szellemi munkásságot igényel, súlyos termé
szetű elfoglaltsága van, oly elfoglaltsága, amely .szintén egész embert kíván, 
így, hogy példával illusztráljam ezt, az egyik előadó-tanár a siket-némák buda
pesti . állami intézetében, mint osztályvezető heti 20 órában tanítja siket-néma 
növendékeit a hangzó beszédre és egyéb ismeretekre. Hogy.'ez micsoda nehéz, 
u sy:eVV'('zet#»’-. ő< szellemet kimerítő munka, azt e helyütt bővebben kommentálni 
fölösleges. A  siketnémák oktatásánál a beszédhangok mesterséges kifejlesztése, 
a beszéd -tudatos fölépítése, az egyéb ismeretek közlése —  tekintetbe vevé-n 
még a tengernyi sok akadályt — nem is tanári, de ihletett művészi munkás
ság szükséges;, ezt pedig csak egész ember fejtheti ki. Ugyanaz a tanár a fő
iskolán a siket némák nevelés és lélektanát, oktatásuk módszertanát stb. adja 
elő. Hogy e kötelességeinek méltóképen megfelelhessen, alapos és mélyszántáséi 
elméleti és gyakorlati tanulmányokat, kell végeznie, biztos tájékozottsággal kell 
bírnia a kü lföld ijéé hazai szakirodalomban, előadásaira fel kell készülnie, meg
írja és összeállítja az, egész tananyagot, tudományos kutatásokat végez stb. 
Ehhez a tudományos munkához is egész, ember kell! És ezt a főiskolai nagy 
szellemi és fizikai munkát ugyanaz az egyén végzi, akit már előzőén a siket
néma gyermekek heti 20 órában valló tanítása természetszerűleg kimerített. De 
itt, van maga a tanárképző igazgatója is. Főiskolai igazgató, szakfelügyelő, szak
tanácsi előadó és saját intézetének az igazgatója is. Valóban emberfeletti munkás
ságot kell kifejtenie, hogy négyféle súlyos felelősséggel járó, terhes munkakört 
jól betöltsön. Hiszem, hogy nem minősíttetik részemről szerénytelenségnek 
annak az igazságnak a megállapítása, hogy szerény anyagi viszonyok között 
élő magyar, de bármely nemzetbeli tisztviselők között is aránylag alig van annyi 
lelkes-és önzetlen szellemi és fizikai képességeit erején felül ügyének áldozó mun
kás, mint épen a mi tüskés, de mégis szép pályánkon. És amidőn ilyen irányban 
szólok, valóban nem azért teszem, hogy a jövőben esetleg kevesebbet dolgoz
zunk, de teszem ezt azért, mert -aggódom, hogy a s.okféle, szétszóródott munka 
árt a tanárképző hathatós és természetes fejlődésének, mivel sok, nagyon sok 
energiát von el előadó-tanáraink főiskolai tevékenységétől.
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Tanárképzőnk méltó fejlődésétől függ ügyünk jövője. Ennek a továbbfejlő
désnek a biztosítása, és ügyünk európai színvonalon való megtartása érdekében 
immár elérkezett az ideje annak is, liogy a tanárképző igazgatója és két-három 
tanár minden inás .elfoglaltságtól teljesen,, vagy nagyobb mérvben mentesít; el ven, 
állandó jelleggel neveztessék ki a tanárképzőhöz. Ennek a technikai keresztül
vitelét nem látom oly nehéznek, mert el tudok képzelni oly megoldást is, hogy 
az előbb említett előadó-tanár nem tejes heti 20 órában tanít egy egész osz
tályt, hanem tanítaná pl. valamely felsőbb osztályban csak a beszédtanítási 
anyagot, heti 6— 8 órában viszont felszabadult idejét akár nagyobb óraszám
ban is, de mindenesetre frissebb szellemmel és fizikum’ i.al a tanárképző ügyé
nek szentelhetné. A  főiskolai tanárok rangsorolása pedig az egységes gyógy
pedagógiai státusban történhetnék meg külön csoportban.

*

A  siketnémák és vakok oktatása valóban teljesen speciális pedagógiai mű
ködés. Speciális pedagógiai ágazat a debiiisek nevelés- és oktatásügye. Szükség
telen nékem itt ez oktatási ágak specialitásait, szakszerűségeit és végtelenül 
sok nehézségeit magyarázgatnom; írásomnak nem az a célja. Ismeri ezeket 
felsőbb hatóságunk, ismeri ezt a magyar társadalom is. Státusunk stagnáló, 
sőt visszaféjlődő helyzete az, ami bántja lelkünket, sorvasztja szervezetünket. 
Jó tíz éve immár, hogy Ügyünk munkásai jóformán ott vannak, ahol voltak. 
Erős, nagy munkánk megközelítőleg sem részesül abban az anyagi értékelésben, 
amely méltán megilleti. Nem is szólván arról, hogy alig két évtizede —  ép mun
kánk értékét vevén alapul —  megkülönböztetett elbírálásban vala részünk. Ma: 
lejebb vagyunk az elemi népiskolánál. Sok kartársam lejebb van egy-két. r-?*?<g-. 
fokozattal, a vele egyenlő szolgálati idővel bíró népiskolai tanítónál. Az utóbbi 
évek előlépési, százalékszáma is felényi más tisztviselői kategóriához mérten. 
Mutassam ki ezeket az. adatokat, névszerinit és számszerűleg? Szükségtelen. 
Illetékes helyen ismerik ezeket a bajainkat, egyesületünk és a Iíansz. útján 
nyújtottunk be oda több efajta kérelmet. Csak egyet említek fe l! A  budapesti 
m. kir. állami intézet igazgatója mostanában tölti be működésének 39-ik évét 
és 1919 január elsejével lépétt elő a Y ll- ik  rangosztályba; most is ott van. 
Önkénytelenül kívánkozik a toliamra egy kis Összehasonlítás a többi külföldi 
intézetekkel: a párisi intézet igazgatója c. főispán, a berlini igazgató iskola
tanácsos, a wieni császártanácsos volt, most egészségügyi főtanácsos stb., ter
mészetesen a külső díszhez méltó díjazással. Ne vegye tőllüink zokon kormány
zatunk, hogy ehelyütt újból felemlítjük sajgó sebeinket. Nem azért tesszük ezt, 
mintha minden áron panaszkodni akarnánk, de tartozunk evvel önmagunknak, 
családunknak és a reánk bízott ügynek, az igazságnak; mert a lélek és a test 
harmóniája: a fejlődés alapja. Jól tudjuk, hogy Csonka-hazánk súlyos gazda
sági helyzetben van, lehetetlent mi sem akarunk kérni, csak annyit, amennyire 
anyagi és külső fejlődésben más státus részesül, arányosan, méltányosan és 
igazságosan. Felsőbb hatóságunk pedig hisszük és tudjuk, megért minket és cse
lekedni is fog értünk, ügyünkért! (— n.)
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A  v a k  s z in f o g a lm a .
Irta : Herodek Károly, a vakok kir. orsz. intézetének igazgatója. 2.

A  teljesen vakok és olyanok, akik sohasem láttak, tehát születésük óta 
szenvednek vakságban, nehezen tudják elképzelni, hogy a látó hogyan alkot 
magának a színről fogalmat. Az egyik ezt egész nyiltan kimondja, égy másik 
fejlettebb értelmi képességgel bíró növendékem úgy képzeli a látóknál a szí
nek felfogását, hogy a fénykülönbözetek vannak színezve. Ezzel voltaképen be 
is fejezhetnék a vak színfogalmára vonatkozó fejtegetéseinket, ha nem kínál
koznék olyan kérdés, amely ugyan a vak génfogalmának tárgykörébe tartozik, 
de mégis inkább bb ,-jgiai természetű.

Szeretnéd-e látni a színt és annak ellenében lemondanál-e a zenei élvezetről?
Azt hiszem, leghelyesebb lesz, ha az ide vonatkozó válaszokat minden 

további magyarázat nélkül teljes formájukban felsorakoztatom. A  lélekbúvár 
■sok érdekes'jelenséget vonhat le belőlük és gazdagíthatja pszichológiai tudását.

Más. Szeretném látni a színt, hogy teljés fogalmam legyen róla. A  szín meg
látása ellenében nem volnék hajlandó lemondani a zene élvezetéről. Inkább 
vagyok vak, liogysem ne halljak semmit.

Más. A  színt szeretném látni, de annak ellenében nem mondanék le a zenei 
élvezetről. Én inkább vagyok vak, mint siketnéma, mert így jobban tudom 
kifejezni gondolataimat és érzéseimet. A  siketnéma ugyan ismeri a természet 
szépségeit és csodáit, de ennek ellenére sok élvezettől van megfosztva azáltal, 
hogy nem tudja magát kellőképen 'megértetni. Az igaz, hogy a természet szép
ségeiben én nem gyönyörködhetem, de látótánsaim körülírással meg tudják 
számomra magyarázni.

Más. A  zenei élvezetről' egyáltalán nem tudnék lemondani, mert annyira 
kedvelem a zenét, hogy anélkül élni sem tudnék. Állapotomat a siketnémaság
gal nem ~ erélném el, mert a siketnémák nem tudják olyan jól megértetni 
magukat, mint mi vakok, így a siketnémaságot súlyosabb fogyatkozásnak tar
tom a vakságnál. ■

Más. ,Jr< jfik igen értelmes növendékem a következő lakonikus, de nagyon 
jellemző ví'yaszt adta: Nem mondanék le egy érzékszervem használatáról- sem, 
mert azt, tartom, ’hogy a szemem világának ¡hiányát meglévő érzékszerveimmel 
legjobban tudom pótolni.

Nagyon szomorú az a lelki kép, amely a későbbi korban megvakultak 
gondolkozásából felénk tekint, Egyik kedves növendékem a következőket mondja:

Más. Igen szeretnék ép látással bírni, mert a mostani állapotomban sokszor 
elkeserít az a tudat, hogy megélhetésemet munkámmal biztosítani képes nem 
leszek, míg ha látó volnék és siket, több reménységem volna a megélhetésihez.

Arra a kérdésre, hogy vaksági álapota jelenlegi helyzetében nem vált-e ld 
nála keserűséget,, mondja, hogy a jelenlegi ¡helyzetében megnyugszik és munkával 
igyekszik állapotát elviselhetővé tenni.

Nem állhattam meg, hogy e melankolikus természetű növendéknek ne 
tegyem fel a következő kérdést: M ilyen lelki fájdalmat váltott ki szemed világá
nak elvesztése? (A  nevezett jelenleg 17 éves, látójképességét 12 éves korában töl
tényrobbanás következtében veszítette el). Amidőn 1919 szeptember hó 12-én 
szemem világát elveszítettem —  beszéli —  s felhoztak a budapesti szemészeti 
klinikára, rendkívül vágyódtam és reméltem látni, mert körülöttem mindenki 
látási benyomásokról beszélt. Az orvosok is biztatgattak, hogy jobbszememre látni
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fogok. Sajnos, ez a reménységem nem teljesült s így  igen örültem annak, hogy a 
vakok budapesti kir. orsiz, intézetében felvétettem, mart tudtam, hogy itt fogok 
tanulni s így sem embertársaimnak, sem maigámnak terhére nem leszek.

Más. Nagyon érdekes egy másik kedves növendékemnek vallomása, aki 
látóképességét ugyancsak a későbbi korban veszítette el, de a látóképesség’ elpusz
tulása fokozatosan történt. íg y  mondja el idevonatkozóan helyzetét. Látni igen 
szeretnék, de minthogy helyzetemen változtatni nem lehet, állapotomban meg
nyugszom azért is, mert a vakság súlyos voltét nem érzem annyira, mint 
kezdetben.

Látóképességemet fokozatosan veszítettem el s annak fokozatos csökkenése 
a teljes vakság előtti években nem volt reám különösebb hatással, mert szinte 
észrevétlenül következett el. Csak amidőn már semmit sem láttam, ejtett gon
dolkozóba, hogy mi lesz velem. Amidőn szüleim értésemre adták, hogy rövidesen 
a vakok intézetébe kerülök, őszintén örültem, mert vágytam a tanulás után, 
mely által számomra lehetővé tétetik, hogy amiként a látó gyermekek, azonképen 
én is, továbbbépezhetem magamat. Különösen annak örvendettem, hogy az inté
zetben munkát fogok tanulni, amely által magamat saját erőmből képes leszek 
fenntartani.

Annak dacára, hogy látóképességemet a későbbi korban veszítettem el és a 
természet szépségeit sokszor csodáltam, különös emlékezetemben él a szülőhelyem 
mellett elfolyó Duna, a túlsó parton a festői visegrádi és pilisi hegyek, a gyü
mölcsfáknak virágzása és a gyümölcsnek érése, mindazonáltal ha valaki tőlem azt 
kérdezné, hogy fülemet felcserélném-e szememmel, azaz mi szeretnék inkább 
lenni, siket és látó, vagy pedig vak és halló, habozás nélkül kijelentem, hogy 
inkább vak vagyok és maradok, sem hoigy hallóképességem hiányozzék. Ezt azzal 
magyarázom, hogy a siketnéma beszéde hangsúlytalan, dallamtalan és kevésbbé 
érthető. A  siketnéma általában értelmileg nehezen fejleszthető és így sok szép 
és hasznos ismeret birtokán kívül marad, modora és lelkülete sohasem lesz 
olyan finom, mint a vaké és ismeretköre is alatta marad.

Hogy az épérzékrüek a vakok iránt szánalommal viseltetnek, csak részben 
tartom indokoltnak azon egyszerű oknál fogva, mert a látóképess hiánya ben
nük a részvé'térzetét kelti fel, —  de annyiban indokolatlan, hogy y^nn-ünk szen
vedő és munkaképtelen embertársat lát, holott mi a vakságnak súlyát az intézeti 
oktatás egész tartama alatt alig érezzük, mert el vagyunk látva mindennel s a 
későbbi életünk folyamán, amíg dolgozni tudunk, szintén elviselhetővé lesz álla
potunk. A  részvétnek kezdete és helye ott van, amidőn nincsen munkaalkalom és 
lehetőség, vagy pedig vakságunk mellett egyéb betegség lep el bennünket.

(Vége.)

Reflexiók.
Lapunk szűk tere nem engedi meg, hogy úgy a „ Magyar Gyógypedagógia’“ , 

mint a „  Magyar Siketnéma-Oktat ás“  legutóbbi számában megjelent több, ele
venünkbe vágó cikkével részletesebben foglalkozzunk, de viszont szó nélkül sem 
hagyhatjuk azokat, mert hallgatásunk könnyen félreértésre adhatna alkalmat. 
Azért tehát csak röviden bár, de mindenkópen tárgyilagosan kívánunk egyik
másik tárgyhoz hozzászólni.

1. A  M. S. O. legutóbbi számában Bárezi G. dr. tollából egy „Jelbesizéd a, kép
zőnkön“ c. cikk jelent meg, amely több oldalról is provokálja a hozzászólást.
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A  cikk ugyan 1919. ápr. haváról van keltezve, de azért időszerűségét még ma 
sem veszítette el, mert hisz a siketnéma oktatásnak egy örökké aktuális kér
dését tárgyalja.

Mindazt, amit B. dr. bevezetésében és folytatólag a jelbeszédről, a jelbe
szédnek a képzőn való szakszerű műveléséről, valamint a beszédfejlödésről álta
lában mond, készséggel aláírom. Csak az azokat támogató érvek, valamint az 
azokból vont következtetések egy némelyikét nem hagyhatjuk szó nélkül.

Eltekintve a kisebb elszólásoktól a cikk több oy merész kijelentést is tar
talmaz, amelyek méltán feltűnést keltettek mindenfelé. Az olyan állításokat, 
mint „  . . . ha a jelbeszédet töröljük (t. i. a tanárképzőn, mint önálló tantár
gyat) azt sem fogja tudni hallgatónk, hogy van“ vagy: „A  magyar skn. int. 
tanár a jelnyelv kérdésében ép oly járatlan, mint bármely más tanügyi kollé
gája“ . —  csakis elszólásoknak tekinthetem. Mert lldhet-e olyan tanárjelöltet 
csak el is képzelni, aki 3 évig siketnémák közt élve, azok nevelés oktatását 
tanulmányozva, még arról se legyen tudomása, hogy jelnyelv is létezik. Vagy 
el lehet-e hinni azt, hogy akár a képző módszertan tanára, akár pedig az élet-, 
lélek- és neveléstan tanára 2 évi elméleti prelegatiója alatt behatóbban ne fog
lalkoznék a jelnyelvvel is. Hogy a jelnyelv kérdésében mi ép olyan járatlanok 
vagyunk, mint bármely népiskolai tanító, vagy egyetemi tanár, arról nem is 
beszélek.

A z olyan kijelentéseket azonban mint: „Nálunk nincs szakirodalom, mert 
nincs szakoktatás, tehát egyelőre nem is kell komoly küzdelmet folytatnunk a 
hangos beszéd mellett“ . Továbbá: „Egész bátran merem azonban állítani, hogy 
a magyar siketnéma oktatás nem rendelkezne kellő mennyiségű és tudományos 
értékű eszközzel, hogy hangos beszédjét megvédje.“  stb. mégis csak más szem
mel kell tekintenünk.

Tehát: „Nincs szakirodalom, mert nincs szakoktatás.“  Ha csak a képzőre 
vonatkoztatja ezt B. dr. akkor sincs igaza, mert a képzőn igenis folyt, és folyik 
ma is szakoktatás. Legfeljebb az ellen lehetne kifogást emelni, hogy több, magá
ban véve is elég súlyos, és terjedelmes oktatási ágat foglal magában, amiért 
aztán egyik sem művelhető olyan értelemben, mint ahogy azt mi szeretnék.

De ha általánosságban vesszük, mint ahogy azt úgy is lehet, sőt kell is 
vennünk, akkor súlyos vádat foglal magában mindnyájunk ellen. Mert a szak
irodalom kialakulása nemcsak a képző mivoltától függ. A  németeknek akkor is 
volt már tekintélyes szakirodalmuk, amikor a mai értelemben vett tanárkép
zésnek liíre-hama sem volt. Intenzív gyakorlati szakképzés teremtette meg 
náluk az elméleti szakirodalmat. Kisebb mértékben, nálunk is így volt. Nekünk 
is voltak neves gyakorlati pedagógusaink s ha a viszonyok úgy alakultak, a 
sok kéziratból itt is, ott is megjelent egy-egy értékes munka. Csakhogy, saj
nos, szegénységünk miatt erre ritkán nyílt alkalom. A  magyar tanterv, a ma
gyar beszédtanítás azonban örök dicsősége marad a magyar siketnéma okta
tásnak. És ¡ha a sok megjelent értékes szakcikk mellett egyszer napvilágot lát
hatna valamennyi fiókban őrzött szakmunka, tudom, hogy ilyen hangú cikkek 
nem jelenhetnének nieg.

„H ogy a magyar siketnéma oktatás nem rendelkezne kellő mennyiségű 
és tudományos értékű eszközzel, hogy hangos beszédjét megvédje“ , ugyancsak a 
fentihez hasonló állítás. Mert ha mással nem, egyszerű plágiummal is megvéd
hetnék igazunkat. A  hangsúly itt ugyebár, a „hangos beszéden“ van. Miár pedig 
a hangbeszéd psyehophysiologiai .szempontból mindig ugyanaz, akár német,
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akár angol, akár pedig magyar szavakban nyilvánul meg. Ha már most a né
met, angol és olasz szakférfiak meg tudják védeni a maguk „hang-beszédét“ , 
akkor nincs értelme a már előre is lekicsinyelt magyar érvekkel előállni, hogy 
siketnémáinkat továbbra is a hangos beszédre taníthassuk. Mert ha erre vagy- a 
százados gyakorlat eredményeire nem hivatkozhatnánk, akkor, B. dr. szerint, 
ugyebár, le kellene vonni a konzekvenciákat és mai tanításunk bázisáról, a han
gos beszédre való oktatásról lemondani. Azonban erős a hitem abban, hogy B. 
dr. mindezt nem úgy értette, amint a kevésbbé beavatottak általában értelmez
hetik. Azért volt szükség mindezekre reámutatni, nehogy félreértések támad
janak belőlük.

Hogy azonban B. dr.-t s a jelnyelvért aggódó többi kartársainkat is némi
leg megnyugtassam, ide iktatom a már múlt évben összeállított előadói terve
zetemnek idevonatkozó részét, d) Jelnyelv. 1. Besaédfejlödési elméletek. Jelölő
mozgások. Arcizmok mozgása (mimika). Tag'lejtéses mozgások (pantomimika). 
Természetes és mesterséges taglejtések. Kézi abc. 2. Jelbeszéd. Természetes és 
mesterséges jel-beszéd s azok viszonya a hangbeszédhez. A  jelbeszéd asszociációs 
alakulása. A  jelbeszéd útján való percipiálás. 3. A  természetes jelnyelv felhasz
nálása a normális siket-némák tanításánál. Heinike, H ill, Kruze, Valter és 
Sebneider idevonatkozó nézetei. 4. A  mesterséges jelnyelvre alapított siket
néma oktatás. Abbé d’l Epén, Gallandót és Eleidsik tanításai. S. A  mesterséges 
jelnyelv rendszerei. Abbé d’l Epér, Sicai'd, J áger, Saegert, H ill, Kruze, 
Sehöttle, Rössler, Sebmaiz és Hartmann által felállított rendszerek ismerte
tése. A  tiszta systematikus jelnyelv, a vegyes jelnyelv, jelnyelv járások. 6. A  
természetes és mesterséges jelnyelv tanításának szükségessége a tanárképzőn. 
Mindkét jelnyelv gj'akorlati elsajátítása szemináriumi gyakorlatok alapján“ .

Amint ebből látható, a jelnyelvnek a képzőn való szakszerű művelésére én. 
is különös gondot kívánok fordítani, • de • nem azért, hogy a jelnyelvnek ezután 
már tág teret engedve, az összes siketnémákat ennek a segítségével vezessük be 
a hangibeszéd ismeretébe, amint azt a Bárezi dr. cikkéből ki lehet érezni, ha
nem azért, bog3' a jelölt, mint leendő siketnéma intézeti tanár, ehhez is értsen 
s hogy ha majd a siketnémák tehetség szerinti oktatása nálunk is bekövetkezik, 
képes legyen a gyengetehetségüeket is az írás és jel igénybevételével eredmé
nyesen oktatni.

*
2. Nem védekezés a fenyegetett hagyományok megmentésére, hanem egy

szerűen az igazságok megállapítása. A  Magyar Gyógypedagógia 1923. évi 4—-8. 
számában leközli Binet Alfrédnek a dr. Dienes Valéria által fordított „L e  ídées 
modernes sur les enfante“ c. munkájának a siketnémák oktatására vonatkozó 
részét, azzal a hozzáadással, hogy alkalmat kivan adni a hozzászólásra, „mert —  
úgymond —  nem tartja helyénvalónak, -hoigy ha a magyar irodalomban ily 
kemény bírálat jelenik meg- a siket-néma oktatás mai módszeréről, amellett 
közömbösen elhaladjunk. Nézetünk szerint vagy igazat adunk a szerzőnek s 
akkor a siketnémák mai tanítási módját meg kell változtatni vagy pedig ténye
ket. kell Binet adatai fölé állítani vagyis azokat meg kell cáfolni“ .

Ha B. állításait tudományos alapon akarnék megcáfolni, illetve helyre
igazítani. akkor lapunk szűk tere miatt erről elev-e le kellene mondanunk. Azon
ban B. sem követi ezt az titat s így az ő gyakorlati életből vett tapasztalatai
val szemben elég lesz a saját tapasztalataimra való hivatkozás. B.-nek a 
dr. Simonnal folytatott ankétje két irányban folyt. Egyik irányban a siketné
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mák iskoláit, másik irányban pedig az intézetekből kikerült felnőtt siketnémá
kat tette vizsgálat tárgyává abból a szempontból, hogy mennyiben előnyös rájuk 
nézve a hangbeszédre való tanitas?

Bármily kellemetlen is B. kritikája, mag kell engedni, sok tekintetben 
igaza van. Igaza van először is abban, hogy a siketnómák tanítása fárasztó és 
nagyon költséges; továbbá, hogy az elért tanítási eredmények problematikusak 
s hogy a felnőtt siketnémák társadalmi érintkezése is sok kívánni valót hagy 
•maga után. Azonban a siketnémák tanítását főleg a vidéki növendékek elhelye
zése teszi költségessé; a tanítási eredmények problematikus volta pedig nem any- 
nyira a módszerben, mint inkább annak mikénti alkalmazásában s főleg a mellék
körülményekben (tanulók létszáma, csoportosítás stb.) keresendő s végül a fe l
nőttek társadalmi érintkezése a további vezetéstől függ. Mert a siketnéma bár
mennyire is legyen kiképezve, egész életén át vezetésre szorul.

De tartsunk rendet! B. a többek közt azt mondja: „Valahányszor meg
látogatunk egy-egy siketnéma iskolát, az intézet tanárai nagy igyekezettel 
mutatnak gyermekeket, akik rekedt hangon ejtenek ki egynéhány, alig érthető 
szót és bizonyos ajkakról* a tanárokéról, le tudnak olvasni néhány elemi és 
mindig azonos kérdést, melyek nevük és életkoruk köriül forognak“ . Szó sincs 
róla, van valamelyes igazság a dologban, de B. itt erősen túloz és nagyon téved, 
amikor általánosít. Roppant gyanússá teszi az egészet főleg az utolsó mondat. 
Ha ezt bonckés alá vesszük, látni fogjuk, hogy itt bizonyos célok érdekében 
nagyon is egyoldalú megfigyelés történt.

Mindenütt, ha idegennel találkozunk, nemde első mindig a bemutatkozás. 
Ezzel kapcsolatban érdeklődünk aztán az idegen hogyiéte felöl, hogy- honnan 
jött, hová való stb. És csak, ha mindezeken túl vagyunk, terelődik át a beszéd 
más térre. A  siketnéma hasonló helyzetben van az idegen látogatóval szemben. 
Ö is első sorban az illetőnek a neve, ailása, kora stb. iránt érdeklődik és ha 
ebbeli érdeklődése kielégítést nyert, térünk át más tárgyra. A z a ltörtüilmény, 
hogy B. mindenütt csak a bemutatkozás körüli beszélgetést figyelte meg, arra 
enged következtetni, hogy sokfelé járt ugyan, de mindenütt csak rövid ideig 
tartózkodott s így nem volt alkalma a siketnémák beszédtanítási módszerébe 
mélyebb bepillantást nyerni. Ha kevesebb intézetet látogatott volna meg- s ha 
az azokban folyó munkát alaposabban tanulmányozta volna, mindenesetre más 
következtetésekre jutott volna.

Hogy a felnőtt siketnémák rekedt hangon beszélnek és nehezen olvasnak 
le! Hát talán siketnémákról van szó, akik mesterséges úton, látó- és tapintó
érzékük útján tanultak meg beszélni és látóérzékük és kombináló képességükre 
támaszkodva olvasnak le. De itt is túloz és igazságtalanul általánosít. Mert 
vannak a felnőtt siketnémák közt is elég kellemes hangon beszélők és kitűnő 
leolvasók. -

B. is úgy járt, mint sok más látogatónk, aki először bámulja s azután le
kritizálja munkánk eredményeit. Ilyenkor mindig eszembe jut a galambnak s 
a szarkának a pávánál tett látogatása. Am íg a galamb alig tudott betelni a 
páva gyönyörű tollazatától és méltőságos járásától, addig a szarka mindig csak 
a páva csúf lábait és rekedt hangját emlegette. Hát bizony B. is egynéhány 
pávatollat. és 1— 2 méltőságos gesztust fedezhetett volna fel siketnémák tanítá
sában, ha akart volna. De nem akart. És minthogy semmiképen sem akart, fel 
lehet tételezni róla azt, hogy az egésznek a beállításával bizonyos célt akart 
elérni. Egyik sarkalatos tételének: „Nem  minden tanítás szolgálhat az elme
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művelésére“ az igazolását a többi érv mellett főleg a siketnémák oktatásában 
vélte feltalálni. Imién a felületes vizsgálat, az aránytalan túlzás és az igazság
talan általánosítás. Hogy mennyire célzatos és elfogult, azt matatja leginkább 
az, hogy amikor a szükség úgy kívánja, a „teljes és született siketnémák“ -ra 
hivatkozik, akiknek szórakozásával való próbálkozást ■— csak -— merő fény
űzésnek mondja, de amikor fejtegetéseinek végén, tételének igazolására általá
nos ítéletre van szüksége, már mindén siketnémáinak beszédre való tanítását 
törülni kívánja.

De tegyük fel, hogy ion lobbi megállapításaimban tévedtem, hogy B. a 
franciaországi intézetekben tényleg nem láthatott jobb eredményeket, mint 
amilyeneket leír. Akkor sem lehet ezekből általános következtetést vonni. A  
franciák, a jelbeszédes módszer feltalálói, egy hosszú évszázadon keresztül esze
rint tanítottak és' csak erős küzdelem után, a silsetnéma intézeti tanárok milá
nói nemzetközi kongresszusán hozott egyhangú határozata alapján tértek át, de 
akkor sem egyszerre és mindenütt a tiszta hangbeszéd tanítására, az ú. n. „né
met módszer“ alkalmazására. Azért nincs kizárva, hogy a soviniszta franciák 
még ma sem tudtak leszokni a tradíciókról, a régi hagyományokról s innen a 
silány eredmények a hangbeszéd terén. Mindenesetre jó volna megtudni a fran
cia kollégák idevonatkozó véleményét és főleg Thollonét.

Azonban bármiur álljon is a franciák dolga e tekintetben,. én B. francia
országi intézeteivel szemben állíthatom, a hazai intézetekről nem is szólva, az 
általiam jól ismert hírnevesebb osztrák, német és svájci intézeteket, ahol nem
csak kielégítő, de egyik-másik helyen rendkívüli eredményeket is találtam. 
A  zürichi intézetben pl. hangos nyelven olyan reáloktatás folyt a felsőbb osztá
lyokban, mint bármelyik népiskolában nálunk. •— A  weissenfelsi intézet hete
dik osztályában, mint teljesen idegen, egy teljes érán át Magyarország közjogi 
helyzetét magyaráztam, hangiheszéden oly gördülékeny menetben, hogy a végén 
Rákóczi, Kossuth és Deák törekvéséinek valóra váltásiát maguk a német siket
néma nebulók is örömmel fogadták. —  Vatter, frankfurti intézetében a nyol
cadik osztállyal Schiller: „D ie Räuber“  c. színmüvét tárgyalta hangbeszéden 
oly szókészlettel és oly elevenséggel, hogy az ember valamelyik középiskola 
Y — V I. osztályában képzelte magát. B. a maga sötét okuláréjával bizonyára itt 
itt is felfedezhetett 1— 2 „csúnya lábat“  és „rekedt hangot“ , de az a tudat, 
hogy az osztály zöme Schillert örömmel és élvezettel olvasta, felemelő volt.

Azonban a Franciaországban járt kollégáimtól tudom, hogy-a franciaor
szági intézetek sem mind olyanok és főleg a párisi intézet nem olyan, mint 
amilyeneknek azokat B. leírja. Ott is láthatni több helyt igen szép eredménye
ket, mint ahogy nálunk és másutt is találhatni sok kifogásolni valót. A  hiba 
tehát nem a módszerben, hanem a fennálló gátló körülményekben keresendő. 
Ahol 15, igen különböző tehetségű és képességű siketnéma gyermeket kell egy 
csoportban tanítani, ott csak a. legnagyobb energiapazarlás, árán lehet valamire 
menni. De ahol a növendékek száma legfeljebb 10 s ezek is legalább tehetség 
szerint csoportosítva külön-külön osztályokban vagy intézetekben vannak elhe
lyezve, ott a jó és jobb tehetségű növendékekkel a hangbeszédre való tanításá
val is nagyon szép eredményeket lehet elérni; a gyenge tehetségű növendékek
nél pedig a jel és írás útján a mainál sokkal különb eredményeket fogunk fe l
mutathatni.

Még a teljes süketen született siketnémák is a hangbeszédre s ennek útján 
a legelemibb ismeretekre taníthatók, mert ezek a hangbeszéd létrehozásához
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szükséges physiologiai berendezést épp úgy öroklik elődeiktől, mint bárki más 
s ha íunkcióképes beszédszerve,k mellett megfelelő értelmi fejlettséggel rendel
keznek, látó és tapintó érzékükre támaszkodva ők is elsajátíthatják a hang
beszédet, amit számos példa fényesen bizonyít.

Hogy idegen arcról: első ízben nehezen olvasnak le úgy a növendékeink, 
mint. a felnőtt siketnémák, érthető. Hisz az emberek beszédszervei nem egyfor
mán vannak megalkotva s amíg az egyik lassan és artikulálva ejti ki a szava
kat, addig a másik alig észrevehetően hadarja el mondani valóit. E tekintet
ben a sikei némák sokkal súlyosabb helyzetben vannak, mint mi, ha valamelyik 
ismerősünknek kalligrapliilms szempontból nagyon is kifogásolható levelét első 
ízben olvassuk. A lig  tudjuk kibetűzni, pedig az írás megmarad a kimondott 
szó ellenben elrepül. Ha azonban több levelet kapunk ismerősünktől s a sze
münk lassanként hozzászokik a vonásaihoz, nemde folyékonyabban is el tudjuk 
olvasni azt, A  siketnéma is így van. Akikkel többször érintkezik, azoknak a 
szájáról jobban olvas le, mert a szeme lassanként hozzászokik az illetők beszéd
szerveinek a mozgásához, beszédmodorához. És viszont a siketnémák „rekedt 
hangja‘‘ sem oly kellemetlen ránk nézve, ha a fülünk hozzászokik. B.-nek azért 
oly kellemetlen a siketnémák rekedt hangja s az ö arcáról (és nem egyedül 
ajkairól) azért olvasták le nehezen a siketnémák, mert csak egypárszor járt 
köztük s akkor sem azzal a szándékkal, hogy őket megértse.

Összegezve már most az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy B.-nek 
sokban igaza van, de nem mindenben, hogy az igazság keresésében szándékosan 
túloz és igazságtalanul általánosít, hogy megállapításai nem lehetnek abszolút 
igazságok s végül, hogy az igazságok a jelen esetiben uiem annyira a módszer
ben, mint inkább a helyi viszonyokban és egyéb körülményekben keresendők.

Nagy Péter.

k Magyar Gyógypedagógiai Társaság I. országos értekezlete.
A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság e hó 14 én és 15-én az erkölcsi, 

értelmi és testi fogyatékosságok megelőzésének problémaival országos értekez
let, keretében foglalkozott. A  kongresszus fővédőségét a Kormányzó Ur Ő-Eő- 
méltósága és Albrecht kir. főherceg-, védnökségét gróf Klébelsberg Kuno 
kultuszminiszter, Nagy Emil igazságügyi, Yass József népjóléti és Rakoszky 
Iván belügyimn isztor vállalták el. Az üléseket a Szt. István Társulat díszter
mében tartották meg.

Ezzel az értekezlettel a Társaság igen fontos társadalmi feladatát kívánta 
teljesíteni, amennyiben a háborús és forradalmi viszonyok követketében a fo
gyatékosságok okai rendkívül megszaporodtak és a fogyatékos gyermekek mind 
nagyobb számmal kopogtatnak a megmentésükre szolgáló intézmények kapuin. 
Ez a tény, késztette a Társaságot arra, hogy a prevemtio kérdéseivel orvosi, jogi 
és gyógypedagógiai szempontból behatóan foglalkozzék, valamint, hogy a ma
gyar társadalom legszélesebb rétegeit és az érdekelt hatóságokat a megelőzés 
módozataival megismertesse. A  legkiválóbb szakemberek oly mélyresizánitóan, 
alapos tudományossággal, nagy gyakorlati érzékkel és élvezetes formában tár
gyalták ezeket, a nemzetre nézve rendkívül fontos kérdéseket, hogy nemcsak 
a magyar társadalom őszinte hálájára és elismerésére, de az illetékes ténye
zők hathatós támogatására is méltán számot tarthatnak.
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Ezzel az értekezletével nem kisebb célt tűzött ki maga elé a Társaság, 
mint hogy Csonka-Magyarország jelen és jövendő generációját a jövő Nagy- 
Magyarország számára testben, lélekben -és erkölcsben megmentse.

És, ámbár a Társaság két napon át tartott a nagyközönségnek és a szak
embereknek tudományos előadásokat, a megérdemelt sikerre jellemzőnek talál
juk, hogy az összes szaküléseken állandóan nagy közönség érdeklődéssel vett 
részt, amit egyébként a nagyszámú értékes hozzászólás is bizonyít. A z értekezle
tet Ákos István szervező bizottsági elnök nyitotta meg, amelyet a Társaság 
érdemes főtitkárának jelentése az értekezlet szervezéséről követett.

Az értekezlet elnökévé egyhangú lelkesedéssel megválasztották a Társaság 
elnökét: dr. Imre Sándor államtitkárt; üléselnökökké pedig dr. Grosz Emil, 
dr. Sarbó Artihur, dr. Móra vésik Emil egyetemi tanárok, Berkes János, a 
gyógypedagógiai tanárképző igazgatója, dr. Hottenbiller Fülöp államtitkár és 
dr. Mészáros János érseki helynek választattak meg. A  titkárok és jegyzők meg
választása után Imre Sándor dr. elnöki megnyitójában rámutatott a Társaság 
értekezletének nagy társadalmi és nemzetvédelmi fontosságára, majd a megje
lent főhatóságokat, hatóságokat és egyesülteteket üdvözölte,

Az elnöki megnyitó után dr. Eanschburg Pál egyetemi tanár általános
ságban rámutatott a fogyatékosságok elterjedésére s a preventio kérdését és 
jelentőségét az orvostudomány és gyógypedagógia szempontjából fejtegette k i
váló szakértelemmel és a tőle megszokott élvezetes előadásban.

Dr. Hottenbiller Fülöp igazságügyi államtitkár pedig a megelőzés 
problémáit társadalompolitikai és közgazdasági vonatkozásokban- tárgyalta való
ságos ihletettséggel és meggyőző erővel tárta a preventio elodázhatatlan szük
ségességét a feszülten figyelő hallgatóság elé.

A  legnagyobb tárgyilagossággal mondhatjuk azt, boy az értekezlet vala
mennyi előadója oly nívós, emelkedett, alapos felkészültséggel és tisztánlátás
sal tárgyalta a szakmája körébe eső problémákat, hogy ezzel nemcsak a hall
gatóságnak szereztek sok lelki gyönyörűséget és tanulságot, hanem a felvetett 
eszmék, gondolatok és javaslatok, komoly és alapos előkészítésével, kifejtésével 
egyrészt a gyógypedagógiai tudománynak tettek nagy szolgálatot, másrészt pedig 
jelentős lépéssel vitték a fogyatékos gyermekek megmentésének ügyét a meg
oldás felé.

Erősen hisszük azt, hogy kultuszkormányzatunk és egyéb illetékes ható
ságaink fontolóra veszik a kongresszuson elhangzott intelmeket és javaslatokat 
s sürgős és bölcs elhatározással megvalósítják ezeket.

Lapunk terjedelme most, sajnos, nem elég nagy ahhoz, hogy az összes elő
adott témákat fontosságukhoz mérten részletesen ismertessük, azonban legyen 
szabad olvasóink szíves figyelmébe ajánlani a „Magyar Gyógypedagógia“  külön 
kiadványát, amelyben az összes előadások, teljes egészükben közöltetilek. E ki
adványok a Társaság főtitkáránál (Budapest, V II., Hermina-út I )  rendelhe
tők meg. Az értekezleten sorrendben a következő előadók értekeztek: dr. Imre 
József egyetemi tanár a vakság megelőzéséről, dr. Krepuska Géza egyetemi 
tanár a siketség megelőzéséről, dr. Horváth Mihály egyetemi tanár a nyomo- 
rékság megelőzéséről, Ákos István igazgató a testi fogyatékosságok pedagógiai 
megelőzéséről. Istenes Károly igazgató a beszédhibákról. Dr. Szondi Lipót ideg
orvos, dr. Angyal Pál egyetemi tanár és Éltes Mátyás igazgató az értelmi fo
gyatékosságokról értekeztek. Dr. Geguss Dániel államrendőrségi főtanácsos az
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utca erkölcséről tartott előedást. Dr. I'oeher László idegorvos az erkölcsi fo
gyatékosság belső okairól és orvosi megelőzéséről, dr. Gangéi Ödön, kir. tör
vényszéki bíró az erkölcsi fogyatékosság társadalmi okairól és jogi megelőzésé
ről, dr. Bauer József igazgató az erkölcsi fogyatékosságok megelőzésének peda
gógiai tennivalóiról adott elő. Morvay László igazgató előadása, amely az er
kölcsi fogyatékosság társadalmi megelőzéséről szólott volna, az előadónak közbe
jött megbetegedése folytán, sajnos, elmaradt. A  hozzászólók közül a következő 
neveket sikerült feljegyeznünk: dr. Grosz Emil egyetemi tanár, Skultéthy 
Lajos, Ungermann József, Szentgyörgyi Gusztáv gyógypedagógiai tanárok, 
dr. Donáth Gyula egyetemi tanár, dr. Pogány Ödön fülorvos, Sehol ma,nn 
Adolf, Tóth Zoltán, Kádas György igazgatók, Zyzda Albert községi főbíró, Pár
kányi Aranka középiskolai tanárnő, Nagy Péter igazgató, Vándor! Dezső ig -  
dr. Mádai, dr. Révész Margit, dr. Waldapíel, Köles zár stb.

A  kongresszus végű elhatározta, hogy a felmerült kérdéseket és javasla
tokat megvalósítás céljából feldolgozza, mely feladat végzésével a szervező bi
zottságot bízta meg azzal, hogy mágiát megfelelő szakemberekkel kiegészítve, 
javaslataikat a Gyógypedagógiai Társaság útján illetékes helyre juttassák el és 
azok megvalósítását szorgalmazzák. ( — n.)

S Z E M L E .
Sehür: A  tapintási érzékről és annak viszonyáról a hangbeszédhez. Yox>

1—2. füzet 1923. . 1 -----
Több hamburgi fonetikus kísérleteket végzett az emberi hangzó beszédnek a tapin

tási érzék által való észrevevéséről. Oly probléma ez, amelynek a siketnémák oktatásában 
a legnagyobb jelentőége van és amely irányban idáig értékes experimentális kutatásokat 
végzett Gutzmann, Lindtner és Feldt. A  hamburgi fonetikusok, Sehür és társai kutatá
saik eredményeként a következőket állapították meg:

1. A  tapintás által bizonyos határok között megfigyelhető az emberi hang tartama, 
erőssége, magassága, színezete és változata.

2. Az észrevevés annál jobb, minél izoláltabb a hangok érzékeltetése.
2. Beszédközben tapintással a hangzó beszédnek csak időbeli helyzete, a tartama 

figyelhető meg helyesen. A  hangszínezés, a magasság és erősség a változó és folyamatos 
hangkapcsolás miatt nem különböztethető meg pontosan.

4. A  siketnéma beszédje a hangmagassággal és hangsúllyal való vonatkozásában a 
tapintás által befolyásolható. A  hangmagasság befolyásolása hanghullámok képzése által 
történhetik (Gutzmann), a hangsúly befolyásolása pedig rendszeresen végzett ritmikus 
beszédgyakorlatok által (Lindner és Feldt).

Walter Querlí: A  siketnéma gyermek beszédfejlődése a szülői házban.
Különlenyomat. Megrendelhető a „Bl. f. Taubstummenbildung“ kiadóhivatalánál. Au. a 
jelbeszéd nagy fontosságát méltatja e munkájában a sn. gyermeknek különösen azt a 
jelbeszédét amelyet, otthon szülőivel és testvéreivel való érintkezésében használ. Q. ennek 
a szülőházi-jelbeszédnet a kiépítését kívánja, valamint felhasználását a későbbi beszéd
tanítás kapcsán. Az bizonyos, hogy a legújabb kutatások igazolták, hogy a jel a legfon
tosabb összekapcsoló szerepet viszi a konkrét képzetalkotás és absztrakt szómegjelölés 
között. Ezzel minden sn. int, tanár tisztában van. Thollon (Paris), Wende (Berlin), 
Borbély, Klis és Nagy- P. nálunk nyomatékosan hangoztatják írásaikban, tanárképző 
előadásaikban a természetes jelnek az oktatásban való megfelelő felhasználásának a 
szükségességét. Qerll azonban egy lépéssal tovább megy, amidőn azt mondja, hogy: 
„A  gyermeki jelbeszéd elemei képezik az alapot, ennek gyökerei pedig minden ember 
természetes jeleibe nyúlnak. Ezt, a gyermeki jelbeszédet kell á maga természetességében 
továbbfejleszteni.“  Qu. itt a gyermeki jelbeszéd és általában a felnőttek természetes 
jelbeszéde között akar kapcsolatot keresni és a jelbeszédet ily értelemben kifejlesztve a 
beszédtanítás kapcsán felhasználtatni. Újszerű és érdekes, mindenesetre figyelemreméltó 
felfogással tárgyalja Qu. ezt a roppant fontos kérdést. Melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe.
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Logopiidiai kongresszus. Dr. Hoepfner kezdeményezésére egy bizottság ala
kult, amely egy logopédiai kongresszus megtartását célozza. Idáig a következük jelen
tették be előadásukat: dr. Fröschel az aphasiáról, dr. Hoepfner az akusztikai beszédzava
rokról, főképen pedig a kortikális és subkortikális zavarokról, Panconcelli Calzia pro
fesszor a kísérleti fonetikáról. Felvilágosítást ad: dr. Th. Hoepfner, Saalfeld (Ostpreus- 
sen), vagy: W. Carril, Hamburg 23, Eilbeckerweg 33, II.

H I V A T A L O S  R É S Z .
Egyesületünk választmánya szept- 22-én Borbély S. elnöklete mellett igen lá

togatott ülést tartott Váczott, ahol a hagyományos „Cházár-ünnepély“ után a tárgya
lások keretében tartalmas és élénk felszólalások mutatták a tagok komoly érdeklődését 
az egyesületi élet és annak kérdései irányában. A  gyűlésen több rokonintézet képvise
letében, mint vendégek, jelen voltak: Éltes Mátyás, Ungermann József és Pánczél Imre. 
Titkári jelentés nyomán az egyesület vagyonleltára felvételének- határideje október 10.- 
ben állapíttatott meg. Dr.. Bárczi Guszáv szerkesztő lemondását elfogadták s a szer
kesztéssel közgyűlésig Schűlmann titkár bízatott meg. — Pénztári jelentés kapcsán fel
hívták a tagokat pontos lapdíj fizetésre. — Ezután 3 fontos indítványt tárgyalt le és 
tett magáévá az értekezlet, Schűlmann titkár javaslatára: a) megkeresik a VKM.-ot, 
hogy a tanárképző igazgatója és két három tanára más elfoglaltságtól egészben vagy 
részben mentesíttetve, állandó jelleggel neveztessék ki; b) statusunk fájdalmas sebeire 
rámutatva, illetékes helyen a státusrendezést szolgálati évek alapján, küldöttségileg 
kérik; c) a budapesti psychologiaú laboratórium vizsgálódásának a vak- és siketnéma 
gyermekekre leendő kiterjesztését és fonetikai laboratórium megszervezését kérik felsőbb 
helyen. — A szép lefolyást! vál. gyűlést este társas vacsora, követte az intézetben s ennek 
folyamán Istenes Károly tanár áldozott igen lendületes formában s magvasán, Cházár 
szellemének. .

Szaklapunk a folyó évben fejezi be 25-ik évfolyamát. A  „M. S. 0.“ -nak ez a 25 
évi élete a mi anyagi áldozatkészségünknek, szellemi munkásságunknak, fájdalmaink
nak és örömeinknek, kartársi együttérzésünknek a hű kifejezője; joggal él bennünk 
az érzés, hogy'a ..ál. S. 0.“  a mi saját testünknek és önön lelkűnknek egy jelentős 
Tésze. Épen ezért, szaklapunk 11— 12. összevont számát a viszonyokhoz mérten, 2—3 
Ívnyi terjedelemben, ünnepélyesebb köntösben, nagyobb tartalommal óhajtanók megje
lentetni! Kérjük ezért k. kartársainkat, olvasóinkat, hogy a lapdíjakat pontosan küld
jék be. esetleges adományokat e célra hálásan fogadunk el, hogy: ünnepe lehessen a mi 
Magyar Siketnéma-Oktatásunknak!

Kartársaink szíves figyelmét felhívjuk ezzel kapcsolatban még arra a munka- 
programm-tervezetre, amelyet Egyesületünk -— a X V II. közgyűlésen mondott elnök; 
megnyitóra, hivatkozva — 1920. évi november 3-án 121. sz. köriratához mellékelve kül
dött meg a tanári testületeknek (L. még ál. S. 0. 1920. évf. 1— 12. sz. 24 26. 1.).

Küldöttségünk a kultuszminiszternél. Anyagi helyzetünk javítása, státu
sunk rendezetlenségének kérdése évek óta egyre erősbödő nyugatalansággal tölti el a gyógy
pedagógiai pályán működő kartársak lelkeit. Kicsi táborunk időnként meg-megmozdul 
s érthető is, ha feltárja olykor sebeit, hogy legalább a kipanaszkodás révén könnyítsen
szívén egyidőre. Egy ilyen szerény és komoly megmozdulás volt legutóbbi vál. gyűlésünkön
elfogadott ama indítvány is, hogy az elnökség illetékes helyen újból lépjen közbe státus
rendezésünk égetően sürgős keresztülvitele érdekében. A * ■' -

A gyógyped. tanárság küldöttségének tanáregyesületünk iniciativájára történt ak
cióba lépése e hó 6-ához fűződik. E napon Krakker Kálmán váczi nemzetgyűlési képvi
selő vezetésével: Herodek Károly, Nagy Péter, Schűlmann Adolf, Éltes Mátyás és Kegler 
Ferenc jelentek meg a gyp. tanárság képviseletében Klebelsberg Kunó gróf Ő Exeellen- 
tiája előtt, hogy feltárják sérelmeinket és rámutatva státusunk végzetesen elmaradott 
voltára, orvoslást kérjenek. Herodek igazgató Ö-Excellentiájától státusunknak a tanító
képzőintézeti és polgári iskolai tanárok státusai között leendő rendezését,valamint a 
korpótlekok, igazgatói pótlékok újból engedélyezését és megállapítását kérte. (yExcellen- 
tiája kitüntető jóakarattal fogadta küldöttségünket, a legmelegebb támogatását helyezte 
nékiink kilátásba, egyben pedig kijelentette, hogy státusunk rendezésére vonatkozólag a 
kellő intézkedéseket már meg is tette. Örömmel közöljük e Hírt és bízva várjuk: a szebb 
jövőt. Legyen ez a jövő legalább is olyan szép, mint vala a mi évszázados múltúnk.
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K Ü L Ö N F É L É K .
t  Borbély Sándorné- Gyászholló szállott a váczi intézetre. . .  Súlyos betegség

től megkínzottan egy sokat szenvedett nemes magyar úrinő, tanáregyesületünk elnöké
nek s a váezi kir. orsz. intézet igazgatójának felesége, jóban-rosszban hűséges segítő
társa: Borbély Sándorné, kissolymosi Sebess Vilma hunyta le örökre, fáradt fényű 
szemét, e hó 2-án éjjel. Évek óta betegeskedett már. övéi az orvostudomány támogatásá
val minden lehetőt elkövettek, hogy a jólelkfi asszonyt, finomérzésű anyát megtart
hassák maguknak s. az életnek. De amint hiába volt a szenvedő részéről a leg'keresz- 
tényibb türelem, éppúgy hasztalanná lett minden szeretetteljes féltés és aggódás, minden 
orvosi igyekezet. Győzött a kór s a győzelmi fekete lobogót csonka hazánk minden tájá
ról — ahol ismerik Borbély Sándort és családját, — kegyeletes érzések komoly sóhaj
tásai lengetek . . . Október 4-én temették s a lomblmllású őszben búcsúzón, virágos 
ravatalát impozáns számban állották körül a rokonságon kívül Yácz város társadalmá
nak, több kulturális és humánus intézménynek és a kartársaknak közelebbi, távolabbi 
képviselői. Legyen neki könnyű az őseitől messzi fekvő sírhalom!

f  Kelemen Ignác ny- gyógyped. tanár elhúnyt, 4-én temették.
f  Fedor Jenőkét, Éedor Lajos váczi kartársunk másféléves kis fiát akt. 4-én 

temették.
Szerkesztő változás. Lapunk eddigi szerkesztője egészségi okokból megvált a M. 

S. O.-tól s az egyesület legközelebbi közgyűléséig a szerkesztési teendőket Sckúlmann 
Adolf titkár látja el. Minden kézirat és közlemény hozzá (Budapest, Mosonyi-utca 8.) 
küldendő.

Felhívás az őrszemekhez és az egyesületi tagokhoz. Tanáregyesületünk f. 
nyári közgyűlése a lap- és tagdíjat havonta a havi törzsfizetés /  %-ában állapította 
meg s ez a mérték alkalmazandó az esetleg hóközben engedélyezett és kiutalt újabb ősz 
szegekre is. A  szerkesztő e helyen is felkéri a testületek őrszemeit, hogy az így beszedett 
díjakat haladéktalanul juttassák Konrád György egyesületi pénztároshoz (Budapest, 
V II. István-út 95. vakok kir. orsz. intézete), mert minden késedelem a lap megjelenésén 
bosszúlja meg magát.

Esküvők. Derbész Bertalan tanár szept. 4-én esküdött örök hűséget Kiskunfél
egyházán Szerelemhegyi-Szász Margit szíőv. polg. isk. fianární|nek. —* Klis Irén, K lis L. 
igazgató unokahuga és Zsarnay Lajos gyógyszerész szeptember 27-én tartották esküvő
jüket a Szilágyi Dezső-téri ref. templomban. — Gratulálunk!

Dr. Lindenberg János, a debreczeniek nemeslelkű prépostja megérdemli, hogy 
mi is megörökítsük nevét lapunk hasábjain. Az áldozatkész egyházi férfiú a debreczeni 
intézet megnyitását 500.000 K-s adományával tette lehetővé. Nemes tett, követendő példa.

Borbély Sándor ünneplése. Borbély Sándor szakműködésének 25 éves for
dulója idején a váczi kartársak egy alapítványt létesítettek igazgatójuk nevére. Mivel 
a százados intézet, addigi alapítványtevőit ősi szokás szerint festményben örökítették 
meg az utókor számára, Bartók Lajos megbízást kapott Borbély arcképének megfesté
sére. A  művésziesen sikerült kép mostanában készült el, és azt a váczi int. tanári kara 
szeptember 22-én meleg és bensőséges házi ünnepély keretében leplezte le s az elődök 
mellé helyezte el.

Adományok. Egy magát megnevezni nem akaró emberbarát 25.000 K-t adott 
át egyesületünk elnökének, az egyesület céljaira, adományként. Az összeg a „Borbély 
Sándor-alap“ -hoz csatoltatott. —■ Ugyancsak ezen alap növeléséhez a „Cliázár András“ 
Orsz. Siketnéma■ Otthon 5000 K-val járult. -A Zabors0y Árpád kartársunk pedig a De 1‘ 
Eppe-mű költségeire adományozott 10.000 K-t. —■ Dr. Hermáim Antal egyet, tanár 
Borbély Sándorné úrnő elhunyta alkalmából koszorú megváltás címén 10.000 K-t ado
mányozott a „Borbély Sándor-alap“ -ra.

Völker József soproni igazgaó az ágfalvai hősök emlékünnepén, kik Nyugát- 
magyarországért estek el, emlékbeszédet tartott s több hazafias egyesület nevében koszo
rút tett a hősök emlékoszlopára.

Hírek a ..Cházár“-otthonbol. Az Orsz. Siketnéma Otthon fenntartási céljaira 
1923. évre, a VEM. 150.000 K-t utalványozott. —- A  felnőtt svéd siketnémák lapjában, 
Johan Bergqvist igazgató felhívja a svéd sorstársakat az egyesület anyagi 
támogatására. Az 1923. évet az Otthon gyűjtési évének lehetne nevezni, mert 
a szociális' problémák megoldását lehetővé tevő anyagi erőforrások jelenleg 
csak társadalmi alap, egy szerves gyűjtési akció révén szerezhetők meg, mely 
alkalommal 70 gyűjtőhelyen közel 200 tanúit siketnéma serénykedett — lelkes úri
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asszonyok és leányok támogatásával •—■ a síkéi- érdekében, összegyűlt e napokon 5,113.483- 
K- A  gyűjtésnek hetekig tartó előkészítő és . szervező munkálatait Keményffy Károly 
ellök, Scliűlniann Adolf és Nagy Imre alapító tagok látták el, az utcai gyűjtés'technikai 
lebonyolításában pedig a budapesti állami intézet igazgatója és tanári kara támogatta 
nagy önzetlenséggel az elnökséget.; —  A  székesfőváros- területén, való házi gyűjtés egyéb
ként folyamatban van ma is és tart év végéig, amikor is valószínűleg az, országos gyűj
tési akció fog megkezdődni az Otthon javára. — A  belügyminiszter űr elrendelte, hogy 
az összes magyarországi mozik f. é. július és augusztus hónapok egy-egy napi jótékony 
előadásainak jövedelmét az Orsz. Siketnéma Otthonnak tartoznak átengedni. —. Legutóbb 
a_ váczi „Hangya“ 10.000 K-t, a temesvári magyar siket némák pedig adakozásból 57.400 
Iv-t adományoztak az egyesület céljaira. — A  gyűjtött összegből az ipartelep megalapo
zása megkezdődik, még pedig egy . szövő üzem felállításával. Sikerült e célra a Tisza 
Kálmán-téri polgári leányiskola egyik nagy gz-uterén helyiségét a fővárostól elnyerni 
s itt október közepén már 7 szövőszéken tanulnak, dolgoznak'és keresnek a siketnéma: 
nők. —■ A  siketnémák továbbképző szabadiskolája az idén is megnyílik.

„Siketnémák kisegítő osztálya.“ Nagy Péter igazgató javaslatára, egyesüle
tünk több pontból álló előterjesztést tett illetékes helyre, a növendékek tehetség szerinti 
szétválasztását illetőleg. Ennek pröbájaképen Ő Excellentiája megengedte, hogy a buda
pesti és vác-zi intézetekben előkészítő osztályok állíttassanak fel az I. osztályok mellett. 
Ez a váezi intézetben meg is történt s Szentgyörgyi kartársunk az űj típusú osztálynak 
a vezetője. Kíváncsian várjuk ez első-második év eredményét. Csak valahogy nem tet
szik nekünk az elnevezés.: „kisegítő“ . Nemcsak azért, mert semmiképgn sem magyaros, 
hanem: mert ebből lesz a „Kisegítő siketnéma iskola,“  mi pedig nem azt akarjuk,, vagy 
ha ezt is, más: magyarabb, szerencsésebb címmel!

;„A V. K. M. utasította dr. Bárczi intézeti szakorvost, hogy a • siketnémák buda
pesti és váczi intézetének újonnan felvett I. o. növendékeit a hallás- és a beszédmarad
vány szempontjából a.z osztályfőnökökkel együtt vizsgálja meg és tegyen erről jelentést. 
Minthogy ez a kérdés rendkívül nagy fontossággal bír oktatásügyünk fejlődésére és ebből 
mi egy üdvösnek tetsző rendelkezést vélünk kiolvasni, a miniszter úrnak ezt az intézkedé
sét nagy örömmel fogadjuk. Ehelyütt pedig kérjük dr. Bárczit, hogy a szerzett tanul
mányokat és tapasztalatokat lapunkban tegye közkinccsé.

A  vakok budapesti kir. orsz. intézetében megalakult f. évi március lió 3-án 
az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület; a tagok a részükre juttatott anyagi támogatás
ból máris értékes ipari cikkeket készítették. Az egyesület elnöke Deschenszky Nándor 
tanár. A  tagok részére dr. Antal Illés egyesületi főorvos a tuberkulózisról tartott 
előadást.

Érdekes látogatói voltak a vakok budapesti kir. orsz. intézetének, még pedig 
dr. K. Yamada egyetemi szemészprofesszor Kanazawa (Japán) továbbá E. Verdier, az 
irgalmas nővérek generális atyja Parisból, akit intézetünkbe kísért Sebők Vilma, a 
magyar tartomány főnöknője és Áronffy Eerénc lazarista atya, a rendi tartomány 
igazgatója. — Johan Berquist a svédországi Lund város siketnéma-intézetének rek
tora, K. W. Anderberg stockholmi tanárral, Michels E. Fülöp budapesti áll. siket- 
néma-intézeti tanár kalauzolásával július hó 4-én tekintették meg az intézetet.

Berinza István intézeti tanár György ha 10 hónapos korában ttidőgyuladás 
következtében elhalálozott. A  mélyen sújtott szülőknek őszinte részvétünket fejezzük ki.

Mftller Lajos a vakok kolozsvári intézetének tanára,, átjővén Csonka-Magyar- 
országra, B) listára helyeztetett, a közel múltban pedig tanügyi főhatóságunk ismét 
.reaktiválta és az ifjú vakok szombathelyi iskolájához osztotta be szolgálattételre.

A  lefolyt tanévben Tolnai Elek, a budapesti izraelita siketnéma-iutézet igaz
gatójának a fia, a múlt évihez képest, esperantó-kurzust rendezett növendékei részére. 
Ezúttal is köszönet az önzetlen munkáiért. Itt  említjük meg, hogy az esperantó a va
kok között közkedveltségnek örvend s ezt az internacionális szervezet ágit ¡lei ójának 
lehet betudni. Aki az esperantó-egyesület tagja, az a Ligilo c, havi folyóiratot. Braile- 
rendszerben díjmentesen kapja. Minthogy a lap a világ minden részéből közöl szép
irodalmi rovata mellett híreket, a vakok igen szívesen olvassák. Itt említjük meg, 
hogy a vak esperantisták I I I .  kongresszusukat ez idén Níirnbergben tartják.

Kiadó és laptulajdonos: a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete.
Kiadóhivatal: Budapest, V III. kei'., Festetich-utca 3. szám.

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai lt.-T. Budapest (Felelős vez tő: Székely A. Antal.)


