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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.

2007 JtlL. — Vetés-aratás.

Ismét elmúlt egy munkás esztendő, hogy mint kicsi láncszem oda
kapcsolódjék a többihez, ügyünk 123 elődjéhez és — hogy hozzája kap
csolódhassák a 124-ik és az azután követő, az örök magyar éltet jelentő 
többi láncszemhez . . .

A  magyar kultúrának egy különlegesen szép, meleg, mélységes 
területe a siketnémák és vakok művelődésének ügye- Pedagógiája lenyúl 
a kráterek forrongó mélyébe, lávája termékenyen teremtő, emberséges 
éltet adó, emberszerető. Pedagógusa a fejlődés, a jobbítás örök küz
delmét vívja. Az ember-siketnéma és az ember-vak felvértezetten állja 
az Elet küzdelmét, homloka verejtékezik, értelme, szive és keze alkot, 
dolgozik és segíti építeni a magyar jövőt.

1925 a vetések gazdag éve volt, úgy kormányzásában, mint pedagógiá
jában, alkotásaiban és munkásai teljesítményeiben jelentős irányt jelző 
tényezők születtek meg, amelyek egy közelebbi-távolabbi fejlődési periódus 
képét vetítik elénk, amelyek talán egy új korszak komoly és elhatározott 
hírnökei.

Szinte érzem az elkövetkező fejlődési energiák rezgő hullámait 
homlokomhoz csapódni, ha az emberek és események új során szem
lélődöm.

Az új emberek, az új események majd kizárólag 1925 vetései.
Ügyünk kormányzásában az elmúlt évben mélyreható átalakulás 

történt. Berkes János 44 évi értékes munkássága utáajpegérdemelt pihe
nőre vonult; az országos szakfelügyelet a tetterős és|szervezőképes Klug 
Péter jellegzetes bélyegét és irányítását viseli és tuselendi á jövőben. 
Klug országos szakfelügyelő nagy és felelős munkájához kitűnő helyettest 
kapott Simon József személyében, aki jó adminisztrátori képességét mint 
központi szolgálatra beosztott tanár vitte tökélyre. Á  jó és örökké-^öl- 
gozó, alkotó Borbély Sándor utódjaként a váci kir. országos intézet székébe^ 'X'
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a Kolozsvárról való és értékes múltú Nagy Péter ül és dolgozik tovább. 
A  legkedvesebb barát, igazgató és szakember Klis Lajos, betegszabad
ságon, ügykörét Istenes Károly, a beszédhibások intézményének vezetője 
tölti be méltón ; a beszédhibások tanfolyamát pedig Schulmann Adolf, 
volt ungvári igazgató, lapunk szerkesztője vezeti.

Az utóbbi években, különösen hatalmas lendületet nyert a siket
némák és vakok pedagógiája, amely a pszichológia, fiz ológia és nyelv- 
kutatástan újabb és régibb megállapításainak az eredményeit valósítja 
meg, viszi át önmagába, kutat, tanulmányoz és a tökéletesedés ú jait 
keresi lázasan. Dr. Ranschburg Pál egyet, tanár, a gyógypedagógiai 
pszichológiai laboratórium vezetője, a siketn mák számólókepess g ről 
végzett kiválóan értékes vizgálatokat. (V. ö. S. V. 0. Ü-, 1925. 4—6. sz.) 
Az anyaiskola útmutatásai testet öltenek intézeteinkben, Budapesten, 
Vácott, Sopronban és Szegeden előkészítő tanfolyam nyílik meg a kis 
siketnéma gyermekek számára. A  vakok budapesti országoskir. intéze
tével kapcsolatban dr. Schnell János megindítja a vakügyi pszichológiai 
laboratórium megszervezését. A  siketnémák budapesti állami intézettnek 
orvos-pedagógiai laboratóriumában dr. Bárczi Gusztáv dolgozik eredmé
nyesen. Az országos szakfelügyelőség megindította a íankönyvírás nagyon 
fontos munkáját. Völker József a soproni intézetben mélységesen szán
tatja fel némái áldására a „Tanterv“ bölcs elveit. Ehling Jakab az anya
iskola nyomdokában haladó beszédtanítás útjait vájja. Deschensky a tör
ténelem értékes gyöngyeit kutatja, Pető Ferenc pedig kiváló gyakorlati 
eredményeivel a nála már hagyományos elismerést vívja ki stb.

A  gyógypedagógiai tanárképzőről eltávozott dr. Sarbó Artúr egyet, 
tanár. Orvostanári elfoglaltsága és egy ügyünk nagy kérdését felszántó 
munkájának a megírása késztette erre. Helyét elfoglalta a tanárképzőn 
dr. Rejtő Sándor egyet. rk. tanár. A  tanárképző új tanáraivá lettek még 
dr. Szondi Lipót, dr. Schnell János és Horváth Kálmán. Tudományosan 
elmerülő munkát és az ügy fejlődését jelentik ez új nevek és egyének is.

Tanáregyesületünk munkája méltón sorakozik az események lánco
latába. Egyaránt hévvel dolgozott az ügy belső értékének emelésén és a 
kartársak társadalmi és anyagi ügyeiben. Minden szellemi és anyagi jobbra 
való törekvés forrása volt, folyamává lett. Hivatalos lapja útján majdnem 
minden kultúráltam rokonügyével állandó szellemi kapcsolatot tartott 
fenn, külföldi összeköttetéseit teljesen kiépítette. A  szerénytelenség vádja 
nélkül, nyugodt önérzettel mondhatjuk, hony ügyünk a külföldön is el- 
ismerésreméltó helyet vívott ki magának és hasznosan szolgálja az elárvult 
magyar ügyet. Jellemző példa erre, hogy az angol tanáregyesület súlyt 
helyezvén arra, hogy az 1925 július 20—25-i londoni nemzetközi kon
gresszuson a magyar ügy is képviselve lehessen, Michels Fülöpnek a 
kiadások megtérítését ajánlotta fel a résztvétel lehetővététele végett. 
A  kongresszus Michels előadását „Rhythmig Speech fór theD eaf címen 
külön mű alakjában angol nyelven megjelentette. Német és francia szak
lapokban állandóan ismertetik ügyünket; angol, svéd, lengyel stb. szak
lapok is gyakran foglalkoznak velünk. Tanáregyesületünk kiadásában 
megjelent dr. Ranschburg Pálnak „A  siketnémák számolóképességéről“ 
megírt tanulmánya, Borbély Sándor: „A  magyar siketnémaoktatás biblio
gráfiájának 1. kötete“ , Istenes Károlynak a „Hangkapcsolódásokról“ írt 
munkája, Puha Lászlónak a fogalmazás-tanításról írt tanulmánya. Kiadta 
az egyesület a siketnémákra és beszédhibásokra vonatkozó Istenes-féle 
statisztikai táblázatokat.

Tanáregyesületünk vezetésében is történt mélyreható változás. Másfél-
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évtizeden át volt derék, jó vezérünk, közszeretetben álló, becsült, nagy- 
munkásságú elnökünk Borbély Sándor leköszönt az elnökségről, mert 
kifárasztotta a közért való sok munka, izgalom. A  zászlót Herodek Károly 
kezébe tette le az egyesület egyhangú bizalma.

Tanáregyesületünk anyagi ügyekben való munkáját későbbre hagyom, 
amikor a mi aratásunkról fogok szomorúan szólani. Egyelőre ne bontsa 
meg ez a kérdés a jövő reményeit, amiket a múlt vetéseiből óhajtunk 
megvalósítani!

A  belső munkát még sok értékes mozaik jellemzi, a többi között: 
a váci kir. országos siketnéma-intézet 125-ik, a vakok budapesti kir. or
szágos intézete 100-ik évi fennállásának az ünnepét készíti elő. A  beszéd
hibák javítására szolgáló állami tanfolyam Istenes Károly tollából kiadta 
25 éves történetét. A  nagyothallók-intézete életében jelentős fordulat tör
tént, megnyitotta internátusát és ezzel a nagyobbarányú fejlődés útjára 
lépett. A  nagyotthallók egyesülete pedig egy sorsjáték jövedelméből saját 
Otthont kíván teremteni. A  szegedi és kaposvári siketnémák-intézetei 
internátussal bővültek. ,

A  felnőtt siketnémák egyesülete, az Országos Siketnéma-Otthon 
megkezdette intézményes átszervezését, hogy sokoldalú kulturális és 
szociális misszióját minél eredményesebben teljesíthesse. A z Otthon fővédői 
élén gróf Klebelsberg kultuszminiszterünket és Vass József népjóléti 
minisztert látjuk. A Siketnémák- háza alapját vetette meg társadalmi műkö
désével eddig szerzett 150 millió koronányi összeggel.

íme, a nagyjában eddig felsorolt események voltak egy kicsi, alig 
130 főt számláló, de annál lelkesebb társaság vetései az ügy javára, 
szerencsétlen siketnéma és vak embertársaink érdekében. Az elvetett mag 
kikelt, életre szökkent és hogy egészséges jövőt fog hozni, áldást a nemes 
ügyre: abban mi rendületlenül bízunk és hiszünk és az lészen az ügy 
aratása. *

A  történelmi igazság megkívánja, hogy arról az erőfeszítésünkről, 
szakadatlan munkánkról is szóljak, amellyel fizikai létünket, családaink 
fenntartását óhajtottuk biztosítani. A z ügy érdekében kifejtett önzetlen 
munkánk mellett, legelemibb kötelességünk a családunkról, önmagunkról 
való gondoskodás. A  gyógypedagógiai tanárok végrehajtó-bizottsága, mely
nek elnöke Herodek Károly, előadója Puha László, lankadatlan buzga
lommal igyekezett azon, hogy tanárságunk méltó erkölcsi és anyagi 
értékelésben részesüljön. Kultuszminiszterünk megértő méltánylással 
fogadta törekvéseinket, ügyosztályunk megérti és törekszik kivívni jogos 
kívánságainkat, Egri Nagy János, Csöngedy Gyula, Zsitvay Tibor, dr. Láng 
János, Krakker Kálmán, Szabó Zoltán mindenkoron átérző támogatói 
igazságos ügyeinknek és mégis — anyagilag végtelenül szomorú állapotban 
sínylődünk, homlokunkra gondterhes barázdákat von az anyagi küzdés . . . 
De a mag talán itt is elvehetett már, a tavasz lágy melege talán életre 
ébreszti, talán mulóban a trianoni átok — talán jön a mi aratásunk 
is! Nekünk hinnünk kell benne, dolgoznunk kell érte, amiként rendület
lenül hiszünk Hazánk feltámadásában.

Schulmann Adolf.
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Nemzetközi Siketnéma Nevelésügyi Konferencia.
(London, 1925. évi július 20—25.)

Ismerteti : Michels Fülöp.

A  siketnémaintézeti tanárok VI. nemzetközi konferenciáját az angol 
„Siketnémaintézeti Tanárok Nemzeti Egyesülete“ hivta össze.*

Célja, 1., hogy a minden országban elfogadott hangbeszédmódszert 
továbbfejlődésében elősegítse azzal, hogy a különböző országok külön
böző módszereit és eredményeit megismertesse, 2., hogy a szakvélemények 
kicserélődését lehetővé tegye, 3., hogy gyakorlati bemutatásokkal és 
kiállítás rendezésével a világnak bemutassa, hogy miképpen készítik elő 
az egyes intézetek mindkét nembeli növendékeiket az életküzdelemre.

A  kivitelben az angol városok nevelésügyi tanácsai és London 
városának tanácsa segítették az egyesületet.

A  konferencia elnöke : The Right Hon. Lord Charnwood.
Alelnök: John Brown, ig. Birmingham, az angol tanáregyesület elnöke.
Titkár : F. G. Barnes, ig. Penn, Bucks.
Különböző bizottságok. Minden ülésnek külön vezető elnöke volt.

*

Az ünnepélyes megnyitó ülést, július 20-án d. e. 10.30 órakor a dísz
elnök : The Right Hon. Lord Eustace Percy, az angol közoktatásügyi 
miniszter nyitotta meg.

Lord Charnwood üdvözli a külföldi delegátusokat, akiket nevükön 
szólít. A  delegátusok felállanak és meghajtják magukat. Mindegyik 
tapsot kap.

A  delegátusok válaszolnak : Az amerikai kartársak nevében dr. 
Percival Hall, igazgató, Gallaudet College, Washington, a kis államok 
nevében : Anders Hansen, Nyborg, Dánia, Franciaország nevében B. 
Thollon tanügyi felügyelő, Páris, Németország nevében E. Schorsch, igaz
gató, Berlin jutottak szóhoz.

A  kiállítás megnyitása a „London Day Training Collegedben.
A  kiállítást Captain 0. E. Warburg, London városának tanácstagja 

nyitotta meg.
A  kiállításon 15 nemzet vett részt. Az angol intézetek kiállítása 

külön termet foglalt el az emeleten, míg az idegen nemzetek kiállítása 
egy felsőbb emeleten volt látható.

A  budapesti intézet egy nagy falterületet kapott, amelyet graphiko- 
nokkal, női kézimunkákkal díszítettünk, míg az előtte álló asztalon a 
budapesti intézet 8 kötet rajza és oktatásügyünk szellemi termékei 
voltak elhelyezve.

A  graphikonokon különösen feltűnt hazánk csonkiíottsága és elvesztett 
intézeteink száma. Figyelmet kényszerűéit ki továbbá a tanárképző graphi- 
konja is, melyet igen sokan lemásoltak.

A  női kézimunka anyaga igen vonzó képet mutatott, joggal, hiszen 
rajztanárunk Ízlése szerint válogattuk össze az anyagot. A  kalotaszegi 
hímzésből tucatszám tudtam volna eladni, sajnos csak két darabot 
mutattunk be.

A  budapesti intézet bekötött rajztanmenetét nagy érdeklődéssel,

* V. ö. Schulmann Adolf : Nemzetközi siketnémanevelésügvi kongresszus Londonban. 
S. V. 0. Ü„ 1925. 4 -6 . sz.
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igen sokan lapozgatták. Hasonló minőségű kollektió nem volt az egész 
kiállításon. A  budapesti intézet máris hasznot fog húzni rajztanmenetéből,, 
amenyiben három külföldi intézettel rajztanmenet-cserében állapodtam 
meg Bründl kartársunk nevében és megbízásából. Tokyoból, Manillából, 
Manchesterből értékes rajzsorozatokat fogunk kapni.

A  szakirodalom terén számban is, egyenlő magaslaton állunk a 
külfölddel. Persze nem osztogathattuk országunk oktatásügyét ismertető 
összesített értesítőjét, mint amilyenből Johann Bergqvist, Lund-Svédország, 
igazgató egy-egv példányt küld minden hazai intézetünknek.

*

A  külföldi államok leginkább rajzokkal, az egyes osztályok feldol
gozott anyagát ismertető növendékfüzetekkel, női kézimunkákkal, a kéz
ügyességi oktatást bemutató fényképekkel és szakirodalmukkal vettek 
részt a kiállításon.

*

Az angol siketnéma intézetek kiállítása a mintavásár benyomását 
tette. Ugyan az elméleti és gyakorlati oktatás állapotának visszatükröz- 
tetésére is törekedtek minden lehető móddal és eszközzel, pl. : agyag-, 
papír- és famunka, tanszerek, iskolai felszerelések, füzetek, rajzok, fény
képek, de a figyelmet ezekről elterelte az ipari oktatás angol ízlésű, 
magas piaci értéket képviselő eredményei.

A  menyasszonyi ruhától, a korházi tömegcikkig, látható volt a női 
szabóipar, azután a férfiszabóipar mindenféle terméke, ugyanúgy a 
cipészipar, valamint az épület- és butorasztalosság mindenféle terméke. 
Az angol intézetek többi iparágainak eredményeit és láthattuk, így a 
nyomdatermékeket, lakatosmunkákat stb., stb.

De még az ipari kiállításról is elterelte a figyelmet az intézeti ipari 
életnek életben való bemutatása. Egy-egy üres teremben minden ipar
ágban dolgozó növendékek voltak láthatók reggeltől estig. A  háztartást 
ianuló leánynövendékek sütöttek, főztek a buffet számára és alig győzték 
a munkát. A  tortadíszítést megtanulhatta ott mindenki.

*

A  Konferenciának 700 egynéhány tagja volt, amint azt a titkártól 
megtudtam. Külföldről 100-on felül volt a jelentkezők száma, tényleg 
azonban csak 90 körül jelentek meg 20 nemzetet képviselve. Az ülések 
mind igen látogatottak voltak, mikor legkevesebben voltak, akkor is 
lehettek 500-an. A  délutáni üléseket követő tanulmányi kirándulásokhoz 
legkevesebb 10 drb 50 üléses társasautomobilra volt szükségünk.

*

Az egyes ülések elnökei:

1. The Right Hon. Lord Gorell, az angol tanítók egyesületének 
„ elnöke, július 20-án d. u. 2.

2. O-Eminenciája Cardinal Bourne, július 21-én d. e.
3. Her Grace Duchess of Athol, a nevelésügyi tanács képviselőházi

titkára, július 21-én, d. u.
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4. Mr. G. J. Allén, igazgató Margate, július 21-én d. e.
5. The Right Hon. C. P. Trevelyan, M. P., július 23-án d. e.
6. Mr. Wilton Philipps, London tanácsa nevelésügyi bizottságának

elnöke, július 23-án d. u.
7. Sir., Henry Miers, a Manchesteri egyetem Vice-Chancelláriusa,

július 24-én d. e.
8. Mr. G.H. Gátér, London nevelésügyi tanácsának tagja, júl. 24. d. u.

*

Az előadások.

Nagyon igénybe kellene vennem lapunk hasábjait, ha az előadá
sokat részletesen ismertetném. Arra szoritkozom tehát, hogy csak azokkal 
az előadásokkal foglalkozom, amelyek kapcsán az angol siketnéma 
oktatás belső, szellemi életébe kaphatunk betekintést. A  többi előadá
soknak csak a címét és a szerzőjét nevezem meg.

1. Az angol siketnéma gyermek.
Előadta : Dr. Eichholz, London nevelésügyi tanácsának főorvostagja.

Ez előadás tárgyai: a siketnémák nyilvántartása, az orvosi kezelés,, 
nevelés-oktatás és az élethivatás.

2. A  siketnémák oktatásügyének jelenlegi állapota Angolországban.
Felolvasta : A. J. Story, a siketnémák nemzeti intézményének titkára.

A siketnémaoktatás anyagi, adminisztratív és szellemi tényezőkből 
táplálkozik. A z utóbbi a legfontosabb.

Oktatásügyünk egy kis forrásból fakadt 1760-ban Edinburghban. 
Az oktatás annak idején „művészet és mysterium“ volt. Egyesek mono
polizálták. Oktatás folyt nevelés helyett, de ez is merev rendszert 
követett. Szavakra és mondatokra tanították a siketeket, amiket számukra 
összegyűjtöttek, ahelyett, hogy kifejezési szükségletüknek tettek volna 
eleget. A  korai hangbeszédtanításról meg nem is mertek álmodni. Nem 
ismerték a siketnéma gyermeknek sem psychikáját, sem physiológiáját. 
A  beszédmaradvánnyal bíró gyermekeket meg egyenesen megnémították 
az intézetekben.

45 évi haladás eredménye a jelenlegi élet és tevékenység intéze
teinkben,

Még a a Milánóiak sem ismerték a siketnéma psychológiáját, sem 
a hangbeszéd physiológiáját és psychológiáját. A  siketnéma gyermeket 
nem vették a normális gyermekek sorába. Még nem tudták, hogy 
a normalitás különleges nevelői befolyásolás célpontja lehet.

Mégis Milánónak köszönhetjük tankötelezettségünket, amely Skót
országban 1890-ben, Angolországban 1894-ben mondatott ki. A  tanköte
lezettség hatása pedig rendkívül nagy volt. Ezzel a siketnéma oktatás 
megítélése s az a fölött gyakorolt felügyelet olyan vezető emberek 
kezébe került, kik a siketségről addig még nem is szereztek fogalmat. 
Az ország minden részében siketnéma-intézeteket kellett állítani, ami egy
két éven belül meg is történt, de a tanerőhiányt csak az általános pedagó
gusok köréből lehetett kielégíteni. Oiszáz általános pedagógiai képzett
ségű egyén kezébe került a siketnémák oktatásügye, akiknek 90°/o-a
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nőkből állott. Ezzel jobbára nők kezébe került az oktatásügy, kik minden
féle speciális előképzettség nélkül olyat teremtettek, amiről á hivatott 
szakemberek álmodni sem mertek. A  női tanerők az épérzékű gyermekek 
ismert nevelési szükségletét elégítették ki a hangbeszédet illetőleg is. 
E két tényező r a tankötelezettség és az oktatószemélyzetben beállott 
revolulio mindenben teljesen megváltoztatta a megszokott sablonos 
munkát és a tanítási eredményeket. Ennek a szervezésnek az érdeme 
Dr. Alfréd Eichholzé, aki 26 éven át összekötő kapocs volt a nevelés
ügyi tanács, az iskolák és intézetek között, aki a törekvő szakembereknek 
mindenkor barátja és kartársa tudott lenni.

Intézeteink célja a polgárjog megadása. A z iskolák feladatai tehát 
nem merülhetnek ki a tanítással, azok közé tartoznak most már a 
szociális és általános kulturális feladatok is. És az utóbbi két feladat a 
fontosabb, mert az ilyen szellemben nyújtott ismeretek kiterjednek 
nemcsak az énre, hanem másokra is és a siketnémák megtanulják 
egyéniségük érvényesítését Isten, az emberiség és önmaguk iránti 
kötelességük teljesítése közben.

A  honpolgárrá való nevelés feladatait annál jobban oldjuk meg, 
minél inkább meg tudjuk közelíttetni a siketekkel a hangbeszédben való 
könnyed kifejezési képességet. Intézeteink főgondját tehát a hangbeszéd 
tanítása képezi.

A  személyi változásban beállott revolutio elsöpörte a régi szellemet. 
Ennek eredménye egy addig nem ismert iskolai psychológia, természetes 
intézeti élet, amely teljesen szabad kísérleti pedagógiai munkát enged 
meg, de amelynek főtörekvése mindenkor: a siketet az ő fejlődésében a 
normális gyermek fejlődéséhez közel hozni.

A  küzdelem, illetőleg a munka arra irányult, hogy a hangbeszéd 
önálló alkalmaztatásával a halló gyermek benyomását keltse a siket. 
Csak ettől a kortól kezdődőleg ismertük fel, hogy a hangbeszéd törvény
szerűségeinek demonstrátió'a hiábavaló munka, hogy 1. a hangbeszédet 
csak értelmes és életteli használatával lehet megtanulni, és 2., hogy 
ennek irányát és menetét a növendéknek és nem a tanárnak kell meg
szabnia. Már nincs „kiejtési oktatás“ a régi szellem értelmezésében. 
A z első naptól kezdődőleg szájról olvasás és az értelmes beszéd vissza
adása felé való törekvés lépett helyére. A  hangbeszéd szabad hasz
nálatára való megtanítás pedig képezi a folytatást. A  cél, hogy a 
gyermeket megtanítsuk gondolkozni és magát e szerint kifejezni. Az 
értelem, illetőleg a szellemi rész a fontos és nem a „szó“. Csak így 
fejlődhetik ki a kifejezési képesség, amely eleinte bár némi kiejtésbeli 
és verbális áldozattal jár, de amely szabad fejlődési lehetőséget jelent a 
gyermekre nézve és amellyel a hangbeszédben való normalítás célját 
jobban meg tudjuk valósítani mint a múltban- Hogy egy ilyen cél mellett 
természetes növendéktapaszialatokra volt szükségünk, hogy azoknak 
kifejezést adhassunk, szükségképen meg kellett változnia az egyes osztá
lyokban folyó életnek is, amely ma már derűs, természetes élettől pezsgő 
és boldogsággal teli.

Egy még szebb jövőre ad reményt az a tünet, hogy mindenfelé a 
a helyes irányban folytatott következetes kísérletezésekkel találkozunk: 
a kezdő tanítást, a ritmikus beszédhasználatot, és a beszédellenőízést 
illetőleg, mind-mind azzal a célzattal, hogy a hangbeszéd tekintetében is 
normálissá tegyük a siketeket. A  jövőben időfecsérlés nélkül közelít
hetjük meg majd e célunkat.

Azt az elvet, hogy „a benyomásnak mindenkor meg keli előznie a
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kifejezést “, amelynek azonban nyomon kell követnie az előbbit, a reáliák 
terén is alkalmazzuk. Ezek a hangbeszédtanításhoz tartoznak még.

Az olvasást azonban elkülönítettük már, ennek már öncélt adtunk 
intézeteinkben. Az intézeteinket végzett növendékek továbbképzését kell, 
hogy szolgálja majd az olvasási képesség, amit az osztályokban közve
títünk. A  gondolkozás- és a tudomány-világába csak olvasási képességgel 
emelkedhetnek végzett növendékeink, ez közvetíti majd velük a szellemi 
gyönyöröket és az önsegítés képességét is. Intézeti könyvtáraink bősége
sen fel vannak szerelve erre a célra.

Ha most már növendékeink „beszédkorát“ vizsgáljuk, nehéz kérdés 
előtt állunk. Ismertem képviselőket, kik a hangbeszédbeli kifejezési 
képesség terén a gyermekkor nívóját sem haladták meg. A  siketek elsajá
tított beszédkészségét és ennek értékét abból az előnyből kell megítélni, 
amit az nekik a rendes életben nyújt. És most ellenvetés nélkül állíthatjuk, 
hogy az intézetekben közvetített hangbeszédbeli képességgel, volt növen
dékeink sokkal könnyebben nyernek polgárjogot, mint a múltban.

A  hangbeszédbeli kifejezés mellett azonban más kifejezési képes
ségeket is közvetítünk intézeteinkben. Ezek között a legfontosabb a társa
dalmi érzék és magatartás. Ez annak a tudománya, hogy miképen kell 
a tudást felhasználni, hogy miképen kell az elért eredményeket kama
toztatni, hogy miképen kell önmagunkat és másokat megérteni a család
ban, a műhelyben és a nagy világban egyaránt. És e téren az intézetek 
nem maradnak mögötte az iskoláknak. A  természetes tanítási mód, a 
növendékek természetüknek megfelelő nevelése, az intézetek falain kívül 
folyó élettel való szoros társadalmi életkapcsolat és érintkezés ennek a 
tényezői. A  megvalósított fiú- és leánycserkészet pedig a halló cserké
szek sorába állítja növendékeinket.

Siketnéma növendékeink megtanulják a személyi és társadalmi 
felelősségtudást, azt, hogy hogyan tudjanak boldogok is lenni és hogy 
idejüket fel tudják használni. Az intézeti telepeken kifejlődött természetes 
élet e képességek és a másokon való segítés képességének kifejlődéséhez 
is megadja a kellő alkalmakat és módokat. A  kötelességteljesítés és a 
szórakozás (játékok, intézeti mozi, könyvtár stb.) egyaránt kifejleszti 
bennük a személyes fegyelmet. Hogy intézeteink a társadalmosítás terén 
teljesen megoldják feladataikat, bizonyítja az a tény, hogy összes kikerült 
növendékeink a hallókkal egyenrangú helyet foglalnak el a világban.

A  nyújtott kifejezési képességnek egy másik formája a kézügyességi 
oktatásban és az azt követő ipari képzés eredményeiben jut kifejezésre. 
A  siketség nagy hátrány az életben való érvényesülésnél. Akik előtt egy 
ilyen akadály áll, azoknak a testi, szellemi és a gyakorlati életre való 
nevelés összes előnyeit kell nyújtani, hogy egyenrangúakká válhassanak 
szerencsésebb embertársaikkal. Ha növendékeink „ipari koráról“ beszélünk, 
bátran hangoztathatjuk miniszterünk O-Excellentiájának megállapítását, 
hogy a siketnéma fiúk és leányok e tekintetben felette állanak a hasonló 
korú épérzékűeknek.

A  kifejezési képességhez tartoznak továbbá a sportban, játékban, 
ritmikus gyakorlatokban, táncban, úszásban, a természet szeretetében és 
az embersegítésben és mentésben felmutatható növendékeredmények is. 
Az angol „játékszelleme“ azokat, akik e szerint élnek, sok nehézségen 
vezeti keresztül. Az a serdült egyén, aki a játékban ugyanazon kedéllyel 
vállalkozik cselekvő, vagy szenvedő szerepre, boldogul az életben a 
legjobban. A  játszótérnek ez a szelleme leghatásosabb tényezője a siket
néma íársadalmosításának.
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A  szabad levegőben folyó oktatás, amelyet a legtöbb intézet már 
megvalósított, a tantermekben való tartózkodás minden szellemet és testet 
korlátozó befolyástól mentesíti siketnémáinkat.

Kompetens ítéletek szerint: az intézeteinket végzett siketek most 
sokkal jobban fel vannak ruházva az éleíküzdelemre, mint bármilyen 
ezt megelőző korban.

Mindezen eredmények mellett a siketnémákról alkotott ferde vélemé
nyeket úgyszólván már teljesen kiküszöböltük. A  felsőbbség is megértette 
már, hogy a siketnéma nemcsak neveiő-oktatásra alkalmas, hanem meg
győződött már arról is, hogy az ő nevelésükre fordított anyagi áldozat 
bőségesen megtérül.

De hála Istennek, még mindig vannak olyanok, akik az oktatás és 
nevelés eredményeivel nincsenek megelégedve. És ezek a mi szak
embereink. Ez a tökéletesnek még fokozottabb megközelítését jelenti a 
jövőre nézve.

A  felsőbbség azonban teljesen ki van elégítve, bizonyítja azt fontos 
nemzetgazdasági munkánk megbecsülése, ami az intézeteknek és a tanári 
személyzetnek teljesen megfelelő anyagi ellátásában is kifejezésre jut. 
E téren általános megelégedésről számolhatok be.

Vannak még gyengéink is. Az összes nevelői tényezők még nem 
jutnak teljesen érvényre mindenütt. A  korai oktatás szükségessége még 
csak most válik általánosan érzetté. A  tankötelezettség idejében erre még 
nem gondolhattunk ; erre nézve még nem tétettek kötelező intézkedések. 
A  sn. középső és felső oktatásának kérdése is megoldásra vár még.

Amiről azonban ismét büszkeséggel kell megemlékeznem, az az 
angol „Siketségügv“-nek fejlett volta. A  siketekről való gondoskodás nem 
fejeződik be a növendékeknek az életben való elhelyezésénél- A  társa
dalom és az állam karöltve, egy közös, de sokkarú szervezetben egész 
életükön keresztül figyelemmel kíséri a siketeket. A felnőtt siketnémák 
Angolországban 58 társadalmi és felekezeti egyesületbe vannak tömörülve. 
Ezek együttesen szerveit képezik a „Siketek Nemzeti Intézményéinek, 
amelyet az állam a társadalommal karöltve tart fenn. Elnöke és vezetője 
Lord Charnwood. Ez intézmény hatáskörébe tartozik az összes intézetek 
szellemi életének és a beiskolázás kérdésének irányítása is.

Mégemlékszik még a tanárképzés terén elért, általános megelégedést 
kiváltott eredményről is.

A siket gyermek érdekében tett minden munka : a siket gyermekek 
nevelése a hummanizmus szolgálatában végzett legnemesebb munka leg
nemesebb része. A  „Siketség Nemzeti Intézménye“ pedig e munkában 
egyaránt segítségére siet a siketeknek, a szakembereknek, az intézeteknek 
és iskoláknak, az azokat fenntartó egyesületeknek, községeknek és tarto
mányoknak, valamint idegen országok szakembereinek és intézményeinek.

*

3. A  siketnémák tehetség- és hallásszerinti elválasztásának kérdése.
Előadta: A. Harisén, Nyborg, Dánia.

Tartalma : Dánia, Norvégia, Svédország, Finnland és Németország 
osztályozási rendszerei.

*



10

4. A  siketnémák nevelésének nemzeti felügyelete.
G. Ferreri, siketnéma intézeti igazgató, Milano.

A  haiározati javaslatok között rátalálunk ennek az előadásnak a 
lényegére. (Lásd : 15. old. 2. pont.)

*

5. A  siketnémák hangbeszédre való tanítása.
Miss Mary Hare.

A  hangbeszédre való oktatás előmunkásai körülbelül 1857. óta : Van 
Asch, Thomas Arnold, Van Praagh, Schontheil, St. John Acker, Miss 
Hull és James Howard. Az akkori kornak ezek voltak a „tudatlan 
enthusiastái“. Kevesen voltak, a „látomás képessége“ nélkül el kellett 
volna veszniök.

Számuk szaporodott és ez a körülmény, oktatásügyünk második 
időszakát jelentette. E korban létesült a két tanárképző is. Ezekben 
kezdettől fogva a hangbeszéd tanításának módszerét közvetítették.

A  harmadik szak a tankötelezettség kimondásával kezdőd k. Ma 
mindenütt beszédtanítás folyik. De látunk még jeleket is, csak figyeljük 
meg növendékeinket játék közben.

Az első korszak a kísérletezés korszaka volt, ennek munkásai az 
akkori optimisták voltak.

A  második időszakot a „merev módszer“ és a „kiejtési oktatás“ 
jellemzi. A  beszédtanítástól függetlenül és önállóan hangok, hangössze- 
köttettések és szavak kiejtésére tanították a siketeket. Azt hiszem 
egyikünk sem tartozik már ebbe a korba. A  módszerküzdelem nálunk 
már régen lezajlott.

A  harmadik korszakot a gyermeki lelkűiéinek megfelelő értelmes 
szavakkal kezdődő tanítás jellemzi. Tudjuk azonban nagyon jói, hogy 
nagy tévedés azt hinni, hogy a siketnémáknak hangbeszédre való tanítása 
nagyon egyszerű valami, hogy a hangok, vagy azoknak legnagyobb része 
csak úgy magától jelentkezik, anélkül, hogy valami sokat törődnénk 
velük. Egyik tanárnő sem engedi meg magának a kezdők osztályában 
azt, hogy tovább haladjon, mielőtt a tanított értelmes kifejezések meg 
nem feleljenek minden kiejtésbeli és időmértékbeli követelménynek és 
mielőtt a tanított értelmes és szükséges kifejezések használatával nincsenek 
tisztában a növendékek és azoknak felhasználásában ügyesek. Azt 
nagyon jól tudjuk, hogy a hangbeszédhez „megközelítően hasonló“ valami 
az oktatási eredmények rákfenéje volna. Amikor már a kezdő osztályok 
számára célul a tökéletes beszédet tűzöm ki, megérti mindenki, hogy 
micsoda ügybuzgalmat kell az ilyen munkánkba fektetnünk.

A  menetünk a következő : Fokozatosan kifejtünk minden hangot, 
de könnyű és szükséges szavakban. Ilyen mondatértelmet kifejező szavak 
gyűjtésével alkalmat teremtünk a kiejtési készség begyakorlására. Ez a 
munka a 2Va—3 éves korban még igen nehéz. Sok időt vesz igénybe 
még két hangból álló szó helyes összekapcsolása is.

Mihelyt lehet, cselekvést kifejező beszédformákat adunk, pl. I walk, 
She walks. Hogy milyen egymásutánban történik ez ? A  fontos az, hogy 
minden tanárnőnek és tanárnak rendben legyen a pedagógiai gondolkozási 
képessége és hogy eszerint haladjon tervszerűen. É tervnek azonban 
minden kis beszéini-tanuló egyénisége szerint kell változnia. Én nagyon 
szeretem az ilyen egyéni oktatást a kisdedeknél.
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Tökéletesen siket gyermekek oktatásáról beszélek. A  tánc, a ritmikus 
gyakorlatok, saját hangjuk rezgésének érzékeltetése, az érzelmek helyes 
nevelése stb. segít bennünket munkánkban. Nagy munkát végzünk és ez 
egészséges tudással bíró szakembereket kíván, de mindennap megkapjuk 
érte a jutalmunkat, a munkánk eredményessége fölött érzett örömben és 
abban a tudatban, hogy új világot fedeztünk fel és nyújtunk nevelt
jeinknek. Az apathikus pedagógusnak nincs helye intézeteinkben.

Néhai Miss Hull gyakorlati készsége és csodálatos odaadása a 
siketnémák iránt, adta tanárnőink legtöbbjének azt az inspirátiót, amelyből 
jelenlegi eredményeink fakadnak. Az ő emlékének áldozunk.

*

6. Az akusztikai elem folytonossága a siketnémák hangbeszédre
való tanításánál.

Ernest Aurell igazgató, ,Gávle, Svédország.

*

7. A  siketnémák magasabb kiképzése az Egyesült Államokban
Dr. Feróival Hall, a Gallaudet College igazgatója.

*

Tartalma : az intézet keletkezésének története és jelenlegi szervezete.

8. Az akusztikai módszer és a nagyothallók oktatása.
Dr. Max Goldstein, St. Louis, U. S. A.

Az akusztikai módszer alatt a zenei hang alkalmazását érti a 
nagyothallók oktatásánál és hangbeszédtanításánál, hogy ezzel vagy a 
meglévő hallási képességet, vagy pedig a tapintási készségeket ingerelje 
és működésre képesítse.

Egy úgynevezett „Auditométer“-t mutatott be, amellyel az egész 
hangskálát a qualitás, quantitás és intenzitás minden legfinomabb válto
zataiban kifejezésre juttathatjuk és pedig vagy csak a hallgató kagylók 
segélyével, vagy a hallgató kagylók segítsége nélkül is. A z auditométer 
úgy is szabályozható, hogy a hangrezgések, mint tapintási ingerek 
érvényre juthatnak, de teljesen el is fojthatok.

E gépet egyelőre a hallási maradványok fejlesztésére és részben a 
beszédfolyamat modulátióinak érzékeltetésére használják St. Louisban. 
Dr. Goldstein a bécsi Urbantschitsch és a magyar Neumann tanárok 
növendéke.

9. A  ritmus a siketnémák beszédtanításánál.
Michels Fülöp, Budapest.

Előadásom a szükség elve szerinti rövidített formája annak a tanul
mánynak, amely „A  siketnémák beszédjének esthetikája“ címen a Magyar 
Siketnéma Oktatás jubileumi számában megjelent. Terjedelme 11 oldal.

Tartalma: I. rész: A  siketnéma oktatás célja. A  siketnéma gyermek 
természetes fejlődésének tényezői. A  nevelés tárgyai. A  beszéd.
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A  hangbeszéd azért olyan, amilyen, mert csak ebbeli formájában 
felel meg a megértés és a kifejezés lelki törvényszerűségeinek a hallóknál.

A  szellemi és érzelmi élet törvényszerűségei, azok miértje. A zene 
ritmusa. A  beszéd ritmusa: szavakban és mondatokban.

A  beszédritmus legfontosabb tényezője az időmérték.
II. rész. A  halló gyermek beszédfejlődése és a ritmus fontossága.
III. rész. A  siket gyermek ritmusérzéke. A ritmus és a kiejtés. A  rit

mus és a beszéd aktivitása. A  kifejezett ritmus szükségessége. A ritmus 
és az emlékezet. A  ritmus és az automatikus beszéd. A  ritmus és a 
nyelvérzék. A  siket tanuló beszédjében megnyilatkozó ősritmus. A  ritmus 
és a szájról-olvasás. A  siketnéma ritmikus beszéde és megérthetősége.

$

Előadásomat nem követte vita. Az elnök dicsérő szavakkal méltatta 
úgy az én előadásomat, mint dr. Goldsteinét, aki előttem szólott. A  
kongresszusi napló még nem jelent meg, ott szószerint találjuk majd az 
elnök méltatását.

A  hallgatóság részéről kapott néhány utólagos véleményt, azonban 
bátor vagyok törekvésem igazolásaképen közrebocsájtani. Mint subjek- 
tivitásokat kérem azokat nézni.

Mr. A. J. Story, az angol „Siketségügyi“ szakfelügyelőség vezetője 
tulajdonképeni pártfogóm, előadásom befejeztével így szólt hozzám: 
„Büszke vagyok Önre“.

Ernest Aurell, aki az akusztikai elem fontosságát hangoztatta 
föntebb említett előadásában azt mondta: „Hallottam, hogy az ön tanul
mánya a Nordisk Tidskriftben is megjelent. Sajnálom, hogy ott elkerülte 
a figyelmemet. Hiszen ön egészen más tényező fontosságát hangoztatja 
és megvallom, gondolkozásba ejtett. Előadását jól át fogom tanulmányozni 
és az időmértékkel kísérletezni fogok.“

E. Schorsch, siketnéma intézeti igazgató, Berlin : „A  német tudomány
terület megmutatta az angolnak, hogy mire képes. Hiszen Magyarország 
a német tudományterülethez tartozik. Gyakorlati szempontból azonban 
mintha mégis előttünk volnának.“

The Times című angol napi lap, 1925. évi július 24. száma a 11, 
oldalán. „A  ritmikus beszéd fejlődése“ címen, tehát előadásom címe 
‘alatt számol be az előző nap két előadásáról. A  cím alatt először 
ismerteti az elnöki megnyitót, majd dr, Max Goldstein előadását. A z én 
előadásomra vonatkozólag a következőt írja:

„Michels Fülöp, Budapest, előadásában azt mondja, hogy a siket
némák oktatásának különleges célja, hogy a siketnémákat a hangbeszéd 
megértésére és használatára képesítse. A  ritmikus beszéd az ajkak 
ritmikus mozgásában nyilvánul meg. Ezt a ritmikus mozgást a szem is 
képes felfogni. A  kifejezetten ritmikus beszéd alkalmas inger, a siket
néma lassú gondolkozásmódjának gyorsítására. Ha a ritmikus beszéd
tanítás hatásai teljes mértékben érvényre juthatnak, azt hiszi az előadó, 
hogy a hangbeszéd módszere ki fogja szorítani az összes többi, itt-ott 
még létező módszereket.“

Ezer példányban, angol nyelven, nyomtatásban megjelent előadá
somból, az előadási emelvényről leszabadulva, már csak egy példányt 
tudtam megkapni. A z ülésről távozók az összes példányokat elkapkodták 
A  titkár, akinél panaszt emeltem és akitől legalább 25 példányt kértem, 
azzal vigasztalt, hogy utána nyomatják és második kiadósban is közre
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fogják adni. Akkor majd kielégítenek. Azóta már meg is kaptam a kért 
példányokat.

The Right Hon Lord Charnwood, az angol siketnéma-intézeti tanárok 
egyesületének elnöke, a Nemzetközi Siketnéma Nevelésügyi Kongresszus 
elnöke, a kongresszus megnyitása alkalmával 1925. évi július hó 20-án, 
neki bemutattatva így üdvözölt:

„Örülök, hogy megismerkedhetünk. Remélem, hogy Budapestről 
jőve, tetszeni fog Önnek London. Budapest gyönyörű főváros. Sok jó 
barátom van ott, kik a bajban mellém állottak, amikor Budapesten voltam."

Lady Charnwood, London, 1925. évi július hó 24-én a Hotel 
Victoriában. tartott banketten így szólt hozzám:

„Ah Ön az a budapesti úr, akiről annyit hallottam. Nagyon örülök, 
hogy megismerhetem, mert nagyon szeretem Budapestet, ahol már 
többször megfordultam és ahol sok jó barátom van.“

*

10. Raübor módszere.
Ottó Taube, igazgató Schleswig-Friedberg.

A Malisch- és Vatter-féle eljárások között középútat ajánl.

*

11. A  siketnémák oktatása Hollandiában.
Mynherr Woltjer tanár, Amsterdam.

*

12. A  siketnémák ipari képzése.
Alvin E. Popé igazgató, New-Jersey, Angolország.

*

13. A  siketnémák iparoktatása Londonban.
B. P. Jones szakfelügyelő, a tanügyi tanács tagja.

*

14. A  siketnémák társadaímosítása.
Ernest Ayliff, az angol siketnéma egyesületek szövetségének elnöke.

Tartalma: továbbgondoskodás, munkaközvetítés, vallási és társa
dalmi munka.

*

15. A  siketnéma tanárok világegyesülete.
M. Sluizer, Amsterdam.

A  siketnémák tanárainak világegyesülete a következő módon szol
gálhatná a siketnémák oktatásügyét:

a) Nemzetközi konferenciákat hívhatna össze a siketnémák nevelés
ügyi problémáinak tanulmányozására.
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b) Nemzetközi szaklapot tartana fenn, amelynek alapján a szak
emberek szellemi érintkezésbe kerülnének egymással.

c) Erkölcsi és anyagi szempontokból megvalósíthatná a tanárcsere 
intézményét.

d) Elvégezhetné a siketnémákra vonatkozó mindenféle statisztikai 
adatok gyűjtését és azokat rendelkezésre bocsájtaná.

e) Lehetővé tenné, a nemzetközileg is értékkel bíró szakmunkák 
kiadását, több nyelven is.

f) A siketnéma intézetekben használt tankönyveknek és tanszerek
nek bizonyos mértékben nemzetközi jelleget adna.

Ezek alapján: A  siketnéma tanárok világegyesületének életrehívását 
javasolja.

*

16. Nemzetközi szervezet a hangbeszéd tanítása érdekében.
B. Thollon, az Institution Nationale, Paris, tanulmányi felügyelője.

Tartalom : A  hangbeszéd tanítási anyagának nemzetközi összeállí
tását ajánlja.

*

A  siketnéma oktatásügy nemzetközi szervezkedésének kérdését tel
jesen megvilágítja az alábbi közlemény, amely ugyan a kongresszuson 
nem adatott elő, de amelyet azóta a megalakított előkészítő bizottságnak 
is és hozzászólásra nekem is elküldték.

*

Néhány indok a „Siketnéma-intézeti Tanárok Nemzetközi Szerveze
tének“ létesítésére.

Ivar M. Ingvarsson, Lund, Svédország.

A  siketnémák oktatásügye nagyon specializált munkaterület, nagyon 
csekély számú egynemze.beü szakemberek kezében. Ebben fejlődési 
lehetőségeinek korlátáit is kifejezésre juttattam. _

Mr. Thollon propositióit nem tudom elfogadni. 0  úgy tekinti az okta
tásügy problémáit, mintha azok csak az anyag problémáiból állanának 
és mintha ő ezt már megoldotta volna. A  siketnémák nevelésének 
legfontosabb és örök alapelvétsem Párisban, sem sehol az egész világon, 
még nem juttatták kifejezésre.

A  siketnémák pedagógiája még nem tudomány. Az egyes osztályok
ban tudományos szempontok nélkül dolgozunk.

A  siketnéma-intézeti tanárok képzésének kérdése még sok helyen 
megoldásra vár.

A  siketnéma gyermek psychológiájával még alig foglalkozott valaki.
A  siketnémák csoportosításának kérdése még sok helyen hideg 

közönyre talál és ahol meg is próbálták oldani, az nagyon egyoldalú 
szempontok szerint történt meg.

Meg kell tanulnunk pedagógiailag gondolkozni és e szerint csele
kedni.

Ilyen szempontokból a siketnéma intézeti tanárok nemzetközi szer
vezete égető szükségletet elégíthetne ki.



Ï5

A  közel múltban fennállott ugyan egy nemzetközi közvetítő eszköz, 
a „Bulletin International de l’enseignement des Sourds-Muets“ és egy- 
ideig emelte is oktatásügyünk szellemi nívóját, de a tudományos problé
mák mélységéig nem tudott hatolni. Szaklap maradt a szaklapok között.

Egy nemzetközi szaklaptól mást kell ma már várnunk. Egy ilyennek 
foglalkoznia kell:

1. A siketnémák pedagógiájának alapelveivel és annak törvény
szerűségeivel.

2. A  szakemberek utánképzésének kérdésével.
3. A  siketnéma-oktatás külső szervezetével.
4. A  siketnémaságra vonatkozó problémák felderítésével.
5. Módszeres kérdésekkel.
Egy ilyen szaklap négyszer jelenhelne meg évenként, gyakorlati 

szempontokból Angolországban, angol, francia, német és olasz nyelveken 
vegyest. Minden tanulmány rövid tartalmát angol nyelven is hozná.

Ez a szaklap csak feielősségtudással bíró szakemberek tanulmányait 
közölné. A  közlésért egy nemzetközi szerkesztőbizottság volna felelős.

Egy nemzetközi szervezet, nemzetközi szaklappal még egyébként is 
előnyt jelentene az oktatásügyre és pedig gyakorlási szempontból. Min
den szakembernek meg kellene tanulnia egy idegen nyelvet. Már pedig 
az én véleményem szerint az olyan szakember, aki még nem tanult 
idegen nyelvet, nem értheti meg valójában a siketnémák hangos beszéd
tanításának törvényszerűségeit, problémáit és nehézségeit.

Javaslom tehát a „Siketnéma-intézeti Tanárok Nemzetközi Egyesü
letednek létesítését.

Javaslom, hogy ezen egyesület „Nemzetközi Siketnéma Oktatás“ 
című szaklapot indítson meg.

E javaslatok kapcsán igen sok részletkérdés is merül fel, de ezek 
megoldásával a konferencia az előkészítő-bizottságot bizta meg.

*
A  hozott határozatok:

1. 1925. július 20. A  konferencián képviselt nemzetek szakemberei
ből bizottságok alakítandók azzal a célzattal, hogy hazájuk siketnéma 
nevelésügyi kérdéseit, valamint a siketnémák ottani ipari képzését tanul
mányozzák és ismertessék. Ez ismertetéseket egy Nemzetközi Bizottság 
gyűjti össze és dolgozza fel.

2. Július 21. Tekintettel arra, hogy a genfi határozatot a Nemzetek 
Ligája hallgatólag a siketnéma gyeimek nevelés-oktatására is kiterjesz
tette — figyelembe véve továbbá az erre szükséges speciális berende
zéseket, jelen konferencia szükségesnek látja, hogy 1. az egyes államok 
nemzeti felügyelet alá helyezzék siketnéma nevelés oktatásügyüket, 2. hogy 
arra törekedjenek, hogy a siketnémák nevelése már a három éves korban 
kezdődhessék, 3. hogy nevelésükre fordított anyagi, pedagógiai és didak
tikai energia megteremtse azt a gyümölcsöt, amit a tudomány jelen álla
pota, a jelenlegi kultúra és humanismus joggal megkövetel

3. Július 23. A  konferencia szükségesnek látja, hogy az épérzékű 
gyermekek intelligencia-vizsgálatának módszereit a hallás-vizsgálatokra 
is kiterjesszék, hogy ennek alapján, a hiányos hallási képességgel ren
delkező gyermekek az iskolaorvosok utján fülspecialistékhoz legyenek 
utasíthatók.

4. Július 23. Arra való tekintettel, hogy lehetségessé váljon az olyan 
részleges hallással rendelkező gyermekeknek megfelelő oktatása, akik a
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halló gyermekek környezetében nagyobb fejlődésre volnának képesek, a 
konferencia külön nagyothallók osztályainak felállítását sürgeti, népisko
lákkal kapcsolatban, de siketnéma tanárok vezetése mellett.

5. Július 23. Tekintettel arra, hogy a konferencia meggyőződött arról, 
hogy a siketnémák magasabb szellemi és technikai képzésre is alkal
masak, az arra rátermett, 16. életévüket betöltött siket növendékek meg
felelő továbbképzéséről való gondoskodás szükségességét mondja ki a 
konferencia.

6. Július 24. Tekintettel arra, hogy a siketség, a jelen ipari és szo
ciális viszonyok mellett komoly akadály az életben való boldogulásnál, 
állíttassák fel minden országban olyan szerv, amely a siketnémák érde
keit bölcsőjüktől a sírig képviselje. Mintául a National Institute fór the 
Deaf. London, szolgálhatna.

7. Július 24. A  Siketnémák Nevelésének Nemzetközi Konferenciája 
egy nemzetközi siketnéma nevelésügyi állandó szervezet tétesítését látja 
szükségesnek, ezért megbízza a konferencia előkészítő bizottságát, hogy 
lépjen érintkezésbe az egyes nemzetek tanáregyesületeivel, jelöltessen ki 
azokkal delegátusokat, és készítse elő e nemzetközi szerv összehívását.

*

A  gyakorlati demonstrátiók:

1925. július 20-án d. u. 4 órakor-
1. A  hallási maradványok fejlesztése és hallásvizsgálatok. Bemu

tatják: Miss A. Croghan, London és Mr. Macleod Yearsley fülorvos, 
London.

1. a) gramophonra taktust ütnek a növendékek.
b) a fül útján kapott parancsokat egyszeri elmondásra teljesítik.
c) az egymásnak hátat fordító növendékek beszédtanítása.
d) szájróiolvasás utján való beszédtanítás.
II. Hallásvizsgálatok a „Marconi otophone“ nevű készülékkel.
2. Az Oak Lodge intézet nagyobb leány növendékeinek tornaokta

tása. Miss M. Lucy,
3. a Jews, Deaf and Dumb Home VI. osztályos növendékeinek 

beszédtanítása. Mr. F. Musson. Tárgyalt beszédanyag: accustomed to, 
used to, unaccustomed to, unused to.

customary, usual,
a sense of duty, a sense, a power, a sense of gratitude, 
a power of gratitude.

4. Cipészműhely,
5. Szabóműhely,
6. Asztalosműhely,
7. Cukrászműhely.

*

1925. július 21-én d. e. 11.30.
8. Beszédtanítás a Manchesteri intézet kisebb leánynövendékeivel. 

Miss M. Malin. Nem láttam. Schorsch el volt ragadtatva.
9. Accustikai nevelés. Miss Wilkins, Sheffield. Vielhörerrel közve

tített beszédtanítási órát mutat be. A tanárnő suttogó beszéde a hallócső 
révén ordítássá változik át. A  tanárnő, valamint a növendékek kifejezett 
hármas ritmusú beszédet használnak.
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10. A  ritmikus beszédtanítás bemutatása■ Miss M. Taylor, a Priváté 
School fór Deaf Boys and Girls, „Beverley“ , Oxhey Grove, Harrow Weald, 
igazgatónője. Ide a növendékeket a kétéves kortól kezdődőleg veszik fel.

Miss Taylor rövid előadás keretében megismertette a ritmikus zene 
és beszédgyakorlatok fontosságát, azoknak a hangbeszédtanítás érdekében 
való szükségességét. A  zenei érzék megelőzi a beszédbeli érzéket a fej
lődés folyamán. A  zene szabályozott ritmus. A  hangbeszéd magasabb- 
fokú zene, mert sokkal változatosabb ritmust tüntet fel, mint az egy
szerű zene és ének.

Hogy a siketnémát hangbeszédre taníthassuk, először a zenei ritmus 
érzékét kell kifejleszteni bennük.

Intézetéből két növendékcsoportot mutatott be. 5—7 éves gyermeke
ket és 10— 13 éveseket.

A  bemutatott növendékek tökéletes siketségét fülorvos konstatálta 
előttünk.

Egy-egy gyermekcsoportot a pianinó mögé állítottak. Miss Taylor a 
billentyűzetnél ült és hármashangzatokkal ritmikus egységet ütött le a 
pianinon. A  növendékek a pianinora tett kezeikkel érzékeltették a kivál
tott ritmust, majd az így érzékelt ritmust a púm szóval is elmondták, 
illetőleg melodikusán utánozták. Most a zongorától eltávolították a növen
dékeket és csak a padlórezgés útján kellett a zongora ritmusát érzékelni 
és ugyancsak a púm szóval melodikusán utánozni. A  következő gyakor
latokat mutatták b e :

a) Ugyanazon időtartam, két hang terjedelmében, b) Kétféle idő
tartam egy és ugyanazon hangmagasságban, c) Kétféle időtartam, két 
hang terjedelmében, d) Az időtartam és hangmagasság szerint változó 
ritmusnak „The paper is on the table“ kifejezésen való bemutatása.
e) A  nagyobb gyermekek csoportja három és négy hang terjedelmében 
gyakorolták a ritmust, f) „They set to work with great determination“ 
kifejezésen az időtartam és három hang magasságában változó ritmus 
beszédbeli alkalmazása.

Miss Taylor egy néhány egyszerű népdalt játszott most el. A  növen
dékek ezeket a népdalokat meglepő hangmodulátióval reprodukálták. 
Miss Taylor demonstrátiójához, annak megértetéséhez, szükségességéhez 
sok szó fér. Egyelőre azonban csak a tárgyilagos referátumra terjeszked
hettem ki.

11. Vaksiket gyermekek oktatása.
12. Kis leányok tánca.

1925. július 23-án d. e. 11.30.
13. Ötéves gyermekek beszédtanítása: Miss Hare, Burgess Hill. 

Három leánynövendék van előttünk, akikkel ilyen társalgást kezd a tanárnő : 
W e shall go to the swimmingbath to morrow (swimming to morrow). 
W e shall go to the swimming bath to morrow. Minden gyermek szépen, 
tisztán és folyékonyan leolvasta és örömteli arcuk megmutatta, hogy 
megértették. A  tanárnő természetes hanghordozássah és folyékonysággal 
beszélt, mintha halló gyermekek volnának előtted A  fiíOvendékek kiejtésén 
semmiféle erőltetettség nem volt észlelhető, de az, hölgy .tökéletesen sike
tek, igen. T  1  ÍVJ)5011)''-«. 6

Can You swim? Yes I can (The water is Szán;Walk slowy, Walk quickly, Walk nicely, Walk badly.
A  gyermekek a parancsot először teljesítik, azután szószerint 

elmondják. í .  J f~ ***-**«,
I I I ^syéb jelzés
I 1
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Sundy Yesterday was fine Walk slowly
Monday To day is wet Can you swim?
Tuesday To morrow will be dull Yes I can stb.
Wednesday It is hot
Thursday It was warm
Friday
Saturday

It will be cold
light
dark
frosty
foggy

Semmiféle jel nem vehető észre az egész oktatás folyamán.
I sleep. I slept. To morrow I shall sleep.
I get up. 1 got up. I shall get up.
I dress. I come down. I have dinner. I go out. í swim.
Mind a négy mondatot, mint a holnapi nap programmját egymás

után folyékonyan, mint tagolt egységet mondják el a kis leánykák.
A  beszédanyagot nyomtatott betűkkel le is írják, el is olvassák a 

növendékek.
14. Nagyothalló növendékek zenei gyakorlata. (Nem láttam.)
15. Nagyobb fiuk tornaoktatása. Mint nálunk, csak gyorsabb 

tempóban.
16. Csipkeverés.

1925. július 24-én 11.30.
17. Az ige, mint a mondat gerince. (Nem láttam.)
18. Kezdő kicsinyek kiejtési oktatása az érzékeny láng igénybe

vételével. (Nem láttam.)
19. Kezdődő kisdedek egyéni foglalkoztatása. Miss M. J. Hide, 

London.
Ki van küszöbölve minden iskolaszerű. Egy alacsony asztalon a 

Decroly-féle játékoknak nagy tömege van felhalmozva. Ezekkel foglala
toskodnak a gyermekek. A  tanárnő mindig csak egy gyermekkel játszik, 
illetőleg foglalkozik nevelési célzatokkal. A  tanárnő beszél, a kicsinyek
nek el kell találniok a szájmozdulatokból, hogy mit akar. A tanárnő 
által mondottaknak magánhangzóit szépen fel lehet ismerni a kis növen
dékek reflexszerű beszédmozgásain. Itt öt gyermek volt egy csoportban.

18. Kis leánykák táncgyakorlatai. (Nem láttam.)

*

Kirándulások ;
(A  Margate-i intézet.)

Ide július 22-én d. e. indultunk ki vonattal. 10 órára érkeztünk meg. 
10 óra 30 perckor megnyitották az ülést, melynek egyedüli tárgya volt a 
siketnémák magasabb képzésének problémáját megvitatni.

Utána megtekintettük az intézet osztályaiban folyó munkát. 500 
növendék befogadására képes. A  legtökéletesebben van berendezve és 
felszerelve. Ez Angolország legnagyobb intézete. Pavillon-rendszerű.

A  nap legérdekesebb élménye a d. u. 2 órakor kezdődő Garden 
Party volt. A  legalább is 500 kongresszusi tag mellett még ugyanannyi 
városi vendég is volt jelen.
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Az intézet nagyobb növendékei egy háromfelvonásos színdarabot 
mutattak be, igen romantikus tartalommal. A  darab címe: „A  cigány
leány“ . A z exotikus öltözetekben mozgó 250 fiú- és leánynövendék a 
nagy bokrokkal szegélyezett pázsitos területen pazar látványt nyújtott. 
Azt sem tudtuk, hogy most merre figyeljünk, mert egyidőben többfelé is 
folyt cselekmény. Ballettszerű táncok, népmulatságok és népjátékok 
töltötték ki még a rendkívül bonyolult cselekményű darabot, amely 2 
órán át gyönyörködtetett bennünket.

Itt említem meg, hogy az angol egyéni- és tömeg-tornagyakorlatok 
sokkal gyorsabb tempójúak, mint amilyenhez itthon vagyunk szokva.

Ügetőmozgásokkal folyt le úgyszólván minden. A  növendékek látha
tólag maguk is élvezték játékukat. Kipirultan és napsugárral a lelkűkben, 
megedzett testtel, fogadták a tapsviharokat.

A  Margate-i kiránduláshoz hasonlóan vonzó volt előzőleg az 
Anerley és Oak Lodge-i kirándulás is. Ezt megelőzőleg hospitáltunk a 
Londoni izraelita siketnéma intézet osztályaiban. Meglepő hangbeszéd- 
beli eredményeket láttunk itt is.

Kedves kirándulásban volt részünk Penn-Bucks-ban, amikor is a 
konferencia titkárának intézetébe utaztunk társaskocsikon, majdnem három 
órán keresztül. Itt is bemutatták a növendékeknek az ez országban 
annyira felkarolt szabadtéri csoportjátékait.

A  kongresszus záróülésén nekem is megadták a szót, és pedig az 
idegenek közül mint elsőnek. A  következőket mondottam angol nyelven: 
„Mint a most kicsiny és megcsonkított Magyarország képviselője e 
kongresszuson, a következők kijelentésére érzek magamban jogosultságot:

1. A  magyar siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete mélyen 
meg volt hatva a konferencia bizottságának áldozatkészségétől, amely 
édes hazánk képviseltetését lehetővé tette.

2. Magyarországon már előre is meg voltunk győződve, hogy e 
konferencia jelentősége túl fogja szárnyalni minden megelőző konferen
ciáét. A  magam részéről ehhez azt kell hozzáfűznöm, hogy az itt tapasz
taltak felülmúlták minden várakozásomat. Többet tanultam e pár nap 
alatt, mint előzőleg éveken át.

3. Meg vagyok győződve, hogy minden nemzet tanáregyesülete 
hálás lesz az angol tanárok egyesületének, amiért ezt a kongresszust 
rendezte és oly sympathiának fog örvendhetni világszerte, mint amilyen 
sympathiával vannak Magyarországon, Angolország iránt“.

*

A  The Teacher of the Deaf című angol szaklap szerkesztője közlés 
végett kongresszusi impresszióimnak megírására kért. A z idegenek közül 
még Hansen-Dánia és Thollon-Páris érte ez a kitüntetés.

Ezek azóta meg is jelentek az angol szaklapban.

*

impresszióim a londoni konferenciáról a Teacher of the Deaf számára.*

A  siketnémák oktatásügye érdekében az első jelentősebb lépést de 
i ’Epée tette meg 1770-ben, amikor a siketnémák számára intézetet alapított.

A  fejlődés korszakalkotó lépéséül a milánói kongresszust kell tekin-

*Michelsnek ez az összefoglaló értekezése megjelent a Teacher of the Deaf (London) 
c. angol szaklap 1925. évi 6. sz.-ban. (Szerk.)
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{énünk, ahol 1880-ban a hangbeszéd tanításának szükségességét kimon
dották.

De l’Epée humanistikus elvéhez és a milánói kongresszus szüksé- 
gességi elvéhez a londoni konferencia, harmadikul a természetesség 
elvének érvényrejutását jelenti.

A  korai oktatásra, az egyéni foglalkoztatásra, a ritmikus munkára^ 
a hallási gyakorlatokra vonatkozó gyakorlati bemutatások oly sokoldálulag 
mutatták be úgy a növendék-lélek, mint a pedagógus természetes energiájá
nak kihasználási lehetőségeit, hogy erről eddig fogalmunk sem lehetett.

Meg vagyok győződve, hogy a konferencia mindegyik tagja azzal 
az elhatározással távozik működésének helyére, hogy — ha már a siket
némák beszédtanítása kapcsán, a természetes útról, egy tekintetben le is 
kell térnie — mivel a fül kiesésével a hangbeszéd tanításánál a szemre 
kell támaszkodnia — annál nagyobb gonddal fog ügyelni arra, hogy a 
többi tekintetekben a természeti tényezőket teljesen ki fogja aknázni. 
Hogy világosabb legyek: 1. A  hangbeszédet az anyának kell tanítani,
2. A  hangbeszédtanítást olyan korán kell megkezdeni, amilyen korán 
csak lehetséges. 3. A  növendékek beszéd- és hallási maradványait nem 
szabad az intézetek jelenlegi merev rendszereinek feláldozni. 4. A  hang
beszéd psychológiai tulajdonságait a működő elme törvényszerűségeivel 
összhangba kell hozni a siket tanulónál. 5. A  siketnéma gyermeknek már 
az osztályban is joga van az élet örömeihez, csak örömteli gyermeki 
lelkeket tudunk a fejlődésben elősegíteni és belőlük a társadalom 
számára embereket nevelni.

*
Tapasztalataimat összefoglalva és a hazai siketnéma oktatásügyre 

vonatkoztatva azt mondhatom, hogy:
Hazánk siketnéma oktatásügye előtt még igen nagy fejlődési lehe

tőség áll.
Sokszor volt alkalmam a budapesti intézet egyes osztályait meg

ismerni. Mindenkor azt a benyomást kaptam, hogy ennél többet egy 
ország sem képes produkálni. Tudom azt, hogy egy-egy vidéki intézet 
még a budapesti intézet beszédtanítási eredményeit is felülmúlja. Nincs 
min szégyenkeznünk. A  jelenlegi tanügyi viszonyok mellett — nem értem 
itt az ország gazdasági helyzetét — többet produkálni igazán alig lehetne. 
Egy más ország szakemberei sem volnának képesek többre.

De mi még igen kevés nevelésügyi tényezővel dolgozunk. Más 
helyzetben vannak velünk szemben az angol kartársak, ismét •— nem a 
gazdasági helyzetükre gondolok.

Angolország intézetei: 1. is célszerűen vannak berendézve. 2. a 
tankötetezettség nemcsak hogy ki van mondva, de meg is van valósítva.
3. az oktatás ott a 2—3—4 éves korban kezdődik. 4. a növendékek 
hallási maradványok, beszédmaradvényok és tehetségek szerint vannak 
osztályozva. 5. az alsóbb osztályok létszáma alig múlja felül a hatos 
növendékcsoportokat. A  felsőbb osztályokban pedig sehol sincs több 10 
növendéknél. 6. azután jelentőséggel kell bírnia annak a ténynek, hogy 
Angolország és Amerika szakemberei 80—90%-ig nőkből állanak. Angol
országban az alsóbb osztályokat csakis nők vezetik. 7. ami pedig az 
angol irodalmat illeti, amennyire én ismerem, azt látom, hogy tényleg 
messze maga mögött hagyta már, a különösen Németországban most 
folyó módszerküzdelmet. Komolynak és készpénznek kell venni azt, amit 
felolvasásukban Story és Miss Hare mondottak. Az általam látott oktatási 
eredmények mindenben igazolják a nevezettek állításait.
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Több nevelői tényező felhasználásával feltétlenül több eredményt 
lehet majd felmutatni nálunk is.

Vegyük ezeket a tényezőket fontosságuk sorrendjében egyenként 
szemügyre. - L.

1. A  szaktudomány kérdése a legfontosabb. Ezt mindenki be kell, 
hogy lássa.

A  szaktudomány problémájának megoldását illetőleg nagyon szomrú 
képet mutat a múlt, nemcsak nálunk, de szerte az egész világon. E 
feladatot szolgálták az egyes nemzetek szaklapjai és tanárképzői.

a) Ha a szaklapokat évtizedekre visszalapozgatjuk nagyon alapos 
tanulmányokat találunk ugyan egyes részletkérdésekre vonatkozólag, de 
a siketnémák lélektanának, vagy a siketnémák pedagógiájának összképét 
egyik sem volt képes megadni. A  legtöbb tanulmányon meglátszik, hogy 
fáradt elmével készült.

b) A z egyes nemzetek tanárképzőinek szellemi termékei sem adnak 
biztatóbb képet. A  legtermékenyebb szakíró az utóbbi két évtizedben 
C. Ferreri, Milanóban. Húsz év előtt egységes képet adott a siketnémák 
pedagógiájából. A  psychológiához nem tudott, vagy nem mert nyúlni. 
Pedagódiája azonban az akkori kor általános pedagógiáján épült fel, 
amikor a pedagógia még nem volt tudomány. Az azóta megjelent kisebb, 
részletkérdéseket tárgyaló munkái, már megütik a jelenlegi pedagógiai 
tudomány mértékét. Hetvenéves kora dacára még mindig tanul és ír. 
Öt vallották a konferencián az angolok is mesterüknek. Alapvető, rend
szeres munkáinak modern átdolgozására azonban, mint ő mondta, már 
fáradt. A  régi rendszer meg úgy sem felelne meg a modern követel
ményeknek.

Ferreri után az angol Story nevét kell említeni. Angolországban az 
utolsó 10 év alatt ő irányítja szellemileg az oktatásügyet. Két modern 
alapvető munkát írt. „A  beszédtanítás“ és „A  szájról olvasás tanítása" 
címen. A  siketnémák pedagógiájának két fejezete.

Németországban Walter és Vatter óta nagyobbszabású, a siketnémák 
psychológiájára, vagy azok pedagógiájára vonatkozólag, rendszeres munka 
nem jelent meg. És amint a jelek mutatják egyhamar nem is fog megjelenni. 
Ugyanis a Handbuch átdolgozásával elégszenek meg. A  Handbuch egy
oldalú, felületesen megfogott problémáit akarják új köntösbe öltöztetni. 
Mi lehet az oka annak, hogy a Tanárképzők, széliében a világban még 
nem tudták megmunkálni oktatásügyünk szellemi részét 1

A  tanárképzők szellemi munkáját mellékfoglalkozásképen kell űzni 
még jelenleg is és kellett űzni a múltban, az arra kijelölt szakemberek
nek. Dicsérettel kell megemlékezni minden egyes ilyen lelkes szak
emberről, aki a pihenés helyett, fáradt elmével, még újabb munkát is 
vállalt magára és amit becsülettel is elvégzett. Lelkesülésből annyit adott 
minden előadó, hogy jobbára a tanárképzőkön kapott lelkesüléseknek 
köszöni a siketnémák oktatásügye gyakorlati nívóját, minden országban. 
A  tanárképzők előadói csakúgy mellékfoglalkozásból több tudást nem is 
közvetíthettek volna.

A tudomány, ápolásához pihent elme, egész ember és ennek teljes 
ideje szükséges. És aztán a tudományt egy ember meg sem csinálhatja. 
Több ember szükséges ehhez, egy országban is és egyidőben a világ 
minden országában, ahol a siketekből honpolgárokat akarnak képezni.

2. A  tanárnő kérdése. Már előző tanulmányutaimon is feltűnt a 
tanárnők kiváló gyakorlati eredménye. így Wabernben, Zürichben, Hohen- 
reinben, a Párisi intézetnél, Münchenben. Nem gondoltam vele. A  kon
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ferencia hallgatósága most majdnem mind nőkből állott. Amikor erre 
vonatkozólag kérdést intéztem Storyhoz, csodálkozva kérdezte, hogy 
nálunk nincsenek-e tanárnők. „Hát akkor kik tanítják ott az anyanyelvet?“ 
„Nem az anyák, a tanárnők?“

A  tanárnők alkalmaztatására vonatkozólag azután egyéb indokkal 
nem is találkoztam. Magam kezdtem gondolkozni e kérdésen.

a) A  felmutatott gyakorlati eredmények Angolországban felülmúlják 
a mieinket. A  nők munkáinak eredménye volt az, ami leginkább meg
kapta a figyelmemet. Gyakorlati tény szól tehát alkalmaztatásuk mellett. 
Ez abban a tényben is kifejezésre jut, hogy olyan országok, mint Anglia, 
Amerika, Svédország, Norvégia és Dánia, ahol gazdasági előnyök nem 
igen jönnek számításba, nagyobbára női tanerőket alkalmaznak.

b) Halló kisdedét az anya tanítja beszédre és nem az apa. Az 
apának ehhez nincs türelme. A  siketnémák lassan haladó, aprólékos és 
nagyon sok türelmet igénylő oktatási munkáját az alsó fokon miért ne 
végezhetné el a nő éppen olyan jól, mint a férfi.

c) Hogy a nőtől, gyengeségénél fogva nem várhatjuk el, hogy a 
siketnémák megszólaltatásának kezdő, nehéz, tesfet-lelket ölő munkáját 
elvégezze? Ez a munka csak férfinak tűnik fel testet-lelket ölőnek, mert 
nem a férfi képességeihez van szabva. Hogy a testi erő kifejtése a kiejtési 
oktatásnál egyenesen veszélyt jelent, azt már mindnyájan tudjuk.

d) Hogy a siketnémák oktatása szaktudást kíván? Hiszen a nő az 
orvosi gyakorlathoz szükséges szaktudást is megszerzi. A  tanárképzőn 
szerzett tapasztalatom szerint a nő sokkal nagyobb szaktudással lép ki 
az életbe, mint a férfi. Az igaz, hogy a szaktudás ápolása és fejlesztése 
terén a nők ritkábban tűnnek ki, mint a férfiak. De a tudomány ápolá
sára maradt még elég férfi is az oktatásügy terén Angliában épp úgy, mint 
Amerikában. Az élet keménységeire és jellemszilárdságra való nevelés 
szükségessége miatt ott egyáltalában nem nélkülözhetik a férfit.

e) A  női zseniálitást a gyermeki ápolás és segítés terén a férfi alap
természeténél fogva sem érheti el. A  siketnémák nevelés-oktatása az alsó 
fokon pedig nem más, mint tapintatos gyermeki segítés.

f) A  tanárnő lelki tulajdonságainál fogva, veleszületett képességével 
sokkal jobban képes beleérezni magát a gyermek lelki állapotába, mint 
a férfi. A  női subjektivitás teljesen megfelel a gyermek subjektivitásának. 
A  nő és a gyermek között tehát nagyobb a lelki összhang. Miért ne 
lehetne ezeket az előnyöket a siketnémák nevelés-oktatása céljából felhasz
nálni. A  gyermek a nővel szemben megtartja önállóságát, mert subjektivitá- 
sokkal szemben nincsen lefokozottsági érzése. Az anyával szemben a 
gyermek sohasem elfogult. Az édes anyával szemben sohasincs bűntudat 
és a gyermeki tevékenységben való korlátozottsági érzés. A  siketnéma 
növendék elfogulatlan lelki állapota pedig annyira szükséges megszólal
tatásának munkájához.

g) A  női subjektivitás előny a beszédtanításnál. Hiszen a beszéd nem 
ismeret, objektív tudás, mint az én földrajzismeretem Afrikáról, hanem képes
ség. A  képesség subjektív valami. Azért tud csak az anya, vagy a nagyanya 
beszédet tanítani. A  nőnek ehhez ősidőktől öröklött adománya van.

De az anya nemcsak tanít, hanem nevel is. A  nevelés tudományát 
nála a nevelési tapintat pótolja. Szakképzett tanárnőnél a nevelési tapintat 
mellett a nevelés tudományát is megtaláljuk. A  siketnémák nemcsak 
hangbeszédtanításra és oktatásra, hanem nevelésre is szorulnak.

h) A  női hang rezgései teljesen megfelelnek a gyermeki hang 
rezgéseinek. A  hangbeszéd érzékeltetésénél ez pedig igen fontos körülmény.
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0 Az az ellenvetés, hogy a nő nehezen fegyelmezhető, csak egy-két 
esetre állhat. A  nővel szemben külső fegyelemre alig is van szükség. 
Belső fegyelem hatja át az ő munkáját. A  tanárnő jobban válik növen
dékeinek anyjává, mint a tanár apjukká.

Arnold Vilmos Dániel, a Rieheni mester, alkalmazott tanítónőinek 
tudja be azt, hogy növendékei úgy beszéltek, mint a hallók.

A  tanárnő kérdésével kapcsolatban annyi előnyre mutathattam rá, 
mint természetes tulajdonságokra, hogy azokkal szemben ellenérveket 
nem tudok felhozni. Ha ezeket az előnyöket oktatásügyünk javára mi is 
úgy hasznosítani fogjuk, mint a legtöbb külföldi állam, az gyakorlati ered
ményeinken bizonyára meg fog látszani.

3. A  korai oktatás kérdése is olyan, amelynek megvalósíthatásában 
nem hittem. Amerikai nagyzási hóbortnak ítélte annak mindenki, amikor 
a Garett nővérek a korai oktatás követelményeivel felléptek. És ma 
Anglia és Amerika minden intézete bevezette.

Story a múlt évben engem is felszólított, hogy ezt az eszmét nálunk 
is propagáljam. Azt feleltem, hogy kétségbe vonom azt, hogy a siketnéma 
gyermek öt-, vagy pláne hároméves korában annyi figyelmi képességgel 
rendelkezzék, hogy vele eredményesen lehessen foglalkozni.

Mint férfi Ítéltem a női munka lehetőségeiről. A  Garett nővérek 
munkájáról is a szakemberek, férfiak Ítéltek. Azóta változott a felfogásom. 
Tudatára jöttem annak, hogy ilyen munkára képtelen vagyok, hogy férfi 
ilyenre képtelen, de a nők megbirkóznak vele.

A  hangbeszéd nem tudás, hanem képesség. Nem figyelem kell ahhoz, 
hanem életteli gyakorlat, olyan gyakorlat, amely az anyával való lelki 
közösségből fakad.

A  négyéves korukban iskolába lépő kis siketnémák a 13 éves 
korban hagyják el azt. Nemzetgazdászt kell megkérdezni, hogy mit jelent ez.

Tessék elhinni, hogy az ötéves siketnémák osztályaiban — az 
izraelita siketnémák londoni intézetében, a Margate-i intézetben, a kon
gresszus épületébe elhozott ilyen osztályban — kevesebb jelt láttam, mint 
nálunk a Vili. osztályban.

A  megnyilatkozási vágyat nem jellel elégítik ki, hanem hangbeszéd- 
beli kifejezésekkel. A  kis siketnémáknak is meg kell tanulniok a jelnyelvet. 
Nem veleszületett képesség az. Jelnyelv helyett a beszédtanulás korában, 
miért ne tanulhassák meg a kis siketek a hangbeszédet, ha arra már e 
korban is meg lehet őket tanítani és ha erre a munkára a megfelelőbb 
női szakemberek képesek.

4. A  növendékek csoportosításának kérdése nem kevésbbé fontos. 
De ezt a kérdést tudományos szempontból tökéletesen megvilágította már 
Nagy Péter igazgató úr.*)

5. A z alsóbb osztályok zsúfoltsága nem az én eszmém. Hálás 
vagyok Ehling J. kartársnak, akitől kaptam. Az illető nem munka
kerülésből vetette fel, hanem siketnéma növendékei iránti szeretetből, 
a szülők iránti tekintetből. Előbb már rámutattam, hogy Angliában az 
alsóbb osztályokban hatnál több növendék egy osztályban sincs. A  sza
nálás ideje alatt nálunk e kérdéshez nem lehet nyúlni. De inkább á 
felsőbb osztályokba kellene nagyobb növendékcsoportokat elhelyezni a 
hetes, nyolcas csoportok helyeit és hetes-nyolcas csoportokat az alsóbb 
osztályokba. Kezdő siketnémáinknak sok beszédgyakorlatra van szüksé

*) V. ö . : Nagy Péter „A  siketnémák differenciált oktatása“ . M. S. 0., 1923., 11 — 12. sz. 
Szerkesztő.
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gük. Ezt a szükségletet kisebb növendékcsoportoknál jobban ki lehet elé
gíteni, mint 15-ös csoportoknál.

6. A  siketnémákról való gondoskodás és azok továbbképzésének 
problémái ugyancsak fontosak. Hazánkban, de a külföld nagy részében 
is ez a kérdés még nem nyert intézményes, befejezett megoldást. A  szak
emberek és az érdekelt siketnémák lázasan dolgoznak mindenfelé 
a szervezésen, kiépítésen.

A vakok ügyének erkölcsi és anyagi támogatása.
Az alkotó emberi elme és érzelem kétség kívül egyik legnemesebb és 

legfigyelemreméltóbb ténykedése a sorssújtott embertársak felemelése, 
önbizalmuknak visszaadása és kiegyenlítése ama hátrányoknak, amelyek 
esendőbb fizikai és szellemi képességeikből erednek. Ez a gondolat a Vakokat 
Gyámolitó Orsz. Egyesület 1926. január hó 10-én megtartott 39. közgyűlése 
alkalalmából ötlik eszünbe. Mert az a beszámolás, amelyet az egyesület 
előterjesztett, az emberi szeretetnek, a humanisztikus érzelmeknek, a 
magasztos cselekedeteknek a himnusza. Nehéz időkben olyan nagyarányú 
intézményt, amilyen az egyesület gyűjtőfogalma alá társult intézmények, 
fenntartani a kormány és hatóságok alig számot tevő támogatása nélkül, 
emberfeletti munkára, nemes idealizmusra és energiától támogatott agitatív 
képességre vall. Elegikus hangot üt meg az Eg}det, amidőn a közgyűléshez 
intézett, de voltaképen minden nemeslelkű emberbaráthoz szólóan kifejti a 
múltak emberfeletti erőt kívánó nehézségeit. Nem akarjuk elpanaszolni, 
úgy mond, a szomorú idők keserves küzdelmeit, nem kívánjuk szótárgyává 
tenni, hogy küzködésünkben, nehéz helyzetünkben magukra hagyták egyle
tünket sokan azok közül, akiknek hathatós segítségére joggal számítottunk. 
Isten áldása volt az egyleten s ezen áldásból fakadólag eredménnyel szol
gálhatta célját: a vakok minden irányú felkarolását.

Az egylet oly sok szép, gyakorlatilag fontos és a vakok életében 
nélkülözhetetlen intézményt tart fenn és áldoz reá vaskos milliókat, hogy 
felsorakoztatásuk az ügy iránt érdeklődők imperativ kívánalmainak kielé
gítését jelenti. Megemlíti a beszámoló, hogy a Vakok József Nádor Kir. 
Orsz. Intézetében az ipari oktatást látja el. O adja az anyagot s átveszi az 
ipari terméket. Több mint 24 millió korona anyagi áldozatot hozott azon 
Ígéret alapján, hogy a kultuszminisztérium a folyó költségvetés terhére 
megfelelő segélyt fog számára nyújtani.

A vakság az ember bármely életszakában beállhat. Nagyon sokan 
vannak olyanok, akik tanulmányaik közben, a serdült, vagy ifjúkorban 
veszítik el látóképességüket s hogy ezek a szerencsétlenek némi rekoropen- 
zációt találjanak a szellemi képességek kifejlesztésében és a szív érzelmeinek 
művelésében, fenntartja az egyesület az ú. n. ifjú vakok iskoláját. Ezen 
iskola összes dologi kiadásait fedezi.

Aki a vakok világát ismeri és tanulás iránti hajlamukat értékelni 
tudja, természetszerűnek találja, hogy részükre egy olyan intézményt kell 
fenntartani, ahol ezen lelki készségek megtalálják a maguk munkakörét és 
szellemi táplálékhoz juttatják az egyént. A Vakok Gróf Andrássy Dénes 
Köre vállalja magára ezt a feladatot s az egyesület a szükséges erkölcsi



támogatáson kívül, anyagi támogatásban is részesíti a vakokat. Ezúttal 
kétmillió korona segélyt kapott.

Az egyesület budapesti foglalkoztató intézete, internátusos intézet. Az 
internátusbán világtalan nők nyernek elhelyezést, számszerűit 129-en. 
Vannak az egyesületnek kündolgozó világtalan pártfogoltjai és pedig úgy 
zenészek, mint iparosok. Számukat a jelentés százra teszi. A foglalkoztató 
intézet és internátusának fentartása meghaladja az egy milliárd koronát, 
amelyből ellátás és egyéb címen mintegy fél milliárd megtérül. Nagyon 
rokonszenvesen ír a jelentés azon eljárásról, amelyben a gyámollakat 
részesíti. Az egylet vezetősége mindent elkövetett, úgy mond, hogy a rendel
kezésre bocsájtott összeggel valódi otthont biztosítson a vakoknak és tanulás 
és munka után lelki, szellemi táplálékukról gondoskodjék. A gyámoltalc 
azért ismételten hálájukat fejezték ki.

A gyámolításnak a feladata nem csak a vaknak kiképzésében és 
foglalkoztatásában merül ki, hanem az intézet kötelékén kívül élő családos 
vakok istápolása is feladatát képezi. A künlakó világtalan embertársaink 
az ú. n. Vakok Társasköre szervezetben egyesülnek. 297 künnélö, nagyrészt 
családos vak ember tartozik a Társaskör kötelékébe. A kör tagjai bejártak 
a részükre fenntartott helyiségekbe szórakozni, munkaalkalmat keresni, 
tanulni, a zenészek zongorát gyakorolni stb. Egyik kiegészítő szervét képezi 
a domborművű írásbelűivel készített braille könyvtár. 667 mű 2547 kötetben 
áll rendelkezésre. A társaskört alapszabályai alapján a vakok sorából 
választott igazgatótanács vezeti. Az egylet a társaskörre cirka 60 millió 
koronát fordított.

A központi egyesületnek az ország különböző részein vannak fiók
egyletei, amelyek ugyanazon célt szolgálják és nagyjában ugyanolyan szervei 
vannak, mint a központi egyesületnek. A fiókegyletek közül önállósította 
magát a szombathelyi, illetve dunántúli fiókegj-esület, továbbá az újpesti.

Az alföldi (Szeged székhellyel) fiókegyesület a központtól több mint 
15 millió korona segélyt kapott. A felső magyarországi fiókegylet miskolci 
intézete fenntartási és fejlesztési költségeire 84 millió korona forgótőke és 
23 millió korona segéllyel járult.

Az intézmények fentartásán s az azok kötelékébe tartozó vakok fel
karolásán kívül az ország vakjain minden módon törekszik segíteni. Ahol 
kell anyagi támogatással, ahol pedig erkölcsi támogatás válik szükségessé, 
ott ily módon siet segítségükre. Kiragadunk egy képet, amely élénken 
illusztrálja, milyen dolgokban fordulnak a világtalanok az egyesülethez: 
Felvétel és elhelyezés, munkaadás és munkaközvetítés, munkanélküliség és 
segélykiadás, lakásügyek, házasságkötés, születendő gyermekek, azok nevel
tetése, gondozása és jogi képviselet megszerzése; dohánytözsde, utazási 
kedvezmények és költségek ; ideiglenes elszállásolás, betegség esetén gyógy
kezelés, kórházba helyezés és temetkezés biztosítása. Csupa szociális termé
szetű kivánalom. Orosz professzor urat emeli ki a jelentés különösképpen, 
aki mindenkor nagy kullantériát tanúsít az egyesület kérelmeivel szemben. 
Évi és alkalmi segélyek címén a lefolyt évben 23 millió koronát fizetett ki 
az egyesület.

A gyámolításnak és segélyezésnek gerincét képezi a vakok ipari foglal
koztatása. Tágas műhelyek, megfelelő berendezéssel állanak a rendelkezé-
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síikre. Készítményeiket vállalatok, magánosok vásárolják, detail árusításra 
boltot tart fenn. A vak iparosoknak kiérdemelt munkadíjai cimén 245 millió 
koronát fizetett ki. A vak zenészeket szintén foglalkoztatja a Hermina-úti 
épületban működő „Homeros“ mozgónál. Kereset címén 170 millió koronát 
fizetett ki.

A mindegyre fokozódó és jelentékeny summát kitevő fentartási és 
egyéb kiadási költségeket különböző forrásokból fedezi. Első helyen meg
említi a kultuszminiszter úr 20 millió korona segélyéi. Huszka Jenő Öméltó
ságának köszönetét mondanak a támogatásért. Feljajdul e pontnál az évi 
jelentés és jelzi, hogy a béke legutolsó évében a kultuszminisztériumtól 
67.203 koronát kaptak segély címén, amelyet 17.000-es szorzószámmal be
szorozva a segély 957 millió koronát tenne ki. A költségvetésben 297 korona 
hiány mutatkozik s ezt a hiányt részben a kultuszminisztériumtól óhajtják 
megszerezni. Egyik jóltevője az egyesületnek a székesfőváros, akinek évi 
segélye jóval meghaladja a kultuszminisztérium által juttatott segélyt. 
A főváros több mint 37 millió koronát ad az egyesületnek évi segélyképpen.

Adományokból csaknem 100 millió korona folyt be, míg gyűjtésekből, 
jelesül a perselygyűjtésekből 90 millió. Az iskolai gyűjtések 11 millió koronát 
tesznek ki. A Homeros mozgó tiszta bevétele 530 millió korona.

Külön címen kell megemlékeznünk Szilágyi Páter Hermina nagyszerű 
adományáról. Ez adomány pénzben átértékelve 950,586.978 koronát tesz ki. 
Voltaképpen ez volt az a mentő horgony, amely az egyesületet létfentar- 
tásában biztosította. Hálás kegyelettel is emlékezik meg a jelentés és a követ
kezőket fogadta el a közgyűlés:

1. Szilágyi Péter Hermina emlékét az egylet minden év május hó 6-án 
megünnepli. 2. Az alapító arcképét a tanácsterem számára megfesteti és 
emlékünnep keretében leleplezi. 3. Az egylet budapesti épületének bejáró
jában márványtáblába véseti az adományt. 4. Mint az egylet legnagyobb 
jóltevőjét, kiadandó évkönyvében példaképpen említi fel és gondoskodik 
arról, hogy a vakok társadalma emlékét mindenkor tisztelettel megőrizze.

A közgyűlés lefolyása méreteiben és külső megnyilvánulásában inpozáns 
volt. Sipeki Balázs Béla dr. elnök nyitotta meg az ügyhöz illő komoly és 
érzelmes szavakban. Minthogy a közgyűlés jelentése nyomtatásban megjelent, 
Hofer Imre, a felső iparrajz-iskola tanára, kérte a jelentés tudomásul vételét 
és az abban foglalt határozatok elfogadását. A felszólaló tanár igen elisme
rőleg nyilatkozott az egyesület működéséről és az elért eredményekről. Majd 
Molnár János, a társaskör igazgatója, emelkedett szólásra és kijelentette, hogy 
bár ő hetven éves ember és hatvan évet a vakok ügye terén töltött, nem 
tud elég súlyos szavakat találni arra, hogy az egylet áldásos munkásságát 
kiemelje. Azután Maradin Péter világtalan kefekötőmester szólalt fel és 
szívrehatóan ecsetelte, hogy a társadalom a vakok munkáit nem karolja 
úgy fel, amint azt az ügy természete megkívánja. Grosz Jakabné egyesületi 
világtalan tisztviselőnő meleg szavakban emlékezett meg arról a humanisz
tikus eljárásról, amelyben az egylet vezetősége, főképpen Vilár Bezsö főtitkár 
a vakokat részesíti. Ö, bár vak nő, de munkálkodását az egyesület éppúgy 
díjazza, mint a látó emberét. Legnagyobb érdeme az egyletnek abban van, 
hogy bánásmódjával a vakokat visszaadja az életnek és lelkűk megbillent 
egyensúlyát helyreállítja. Szíve szerinti óhaj volna, ha a kormány Vitár Rezső
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ezen munkájáról tudomást szerezne és öt megfelelő erkölcsi honorálásban 
részesítené.

Az előbb elhangzott beszédeknek mintegy válaszaképpen történt dr. Grosz 
Emil professzor és Ruffy Pál államtitkár felszólalása. Az előbbi főképpen 
Muradin Péter és Grosz Jakabné beszédjére reflektált és rámutatott azokra 
a forrásokra, amelyek a vak iparosok munkáinak vásárlására alkalmasak. 
Cselekvő szeretetének tanujelelcép egy millió koronát adott át. Ruffy Pál 
lelkét az a momentum ragadta meg különösképpen, hogy az egyesület a 
vakok lelki világát műveli és a megingott egyensúlyt humanisztikus bánás
módjával helyreállítja. Egyike azoknak az intézményeknek, amely eredmé
nyesen és céljának megfelelőleg működik.

Braun Bűben társasköri elnök meleg szavakban emlékezik meg Balázs 
Béla elnök tevékenységéről s ajánlására a közgyűlés újból megválasztotta 
elnökül Sipeki Balázs Béla dr. nyug. főispánt és a többi elnökségi és a 
szabályzatban előírt férfi és női választmányi tagokat.

A megjelentek soraiban láttuk dr. Tóth István és dr. Bielek Aladár 
miniszteri tanácsosokat, ügyünk volt vezetőit; Ruffy Pál h. államtitkárt, 
Petrovácz Gyula nemzetgyűlési képviselőt, Balázs Hugó kormányfőtanácsost, 
Grosz Emil egyetemi professzort, özv. Beniczky Lajosné elnöknő Öméltóságát 
és számos közéleti funkcionáriust. A kultuszminisztériumot Kőrössy minisz
teri osztálytanácsos, a szakfelügyelőséget Simon József h. szakfelügyelő kép
viselte, ezenkívül jelen volt a székesfőváros kiküldötte.

A közgyűlést a vakok zenekarának és a gróf Andrássy Dénes önképző
kör tagjainak művészi szereplése zárta be.

Herodek Károly.

Az anyaiskola természetes nyelvfejlődésének nyomdokain.*
Az anyaiskola nyelv- és beszédfejlődéséről való pszichológiai ésfizológiai 

ismeretek, vizsgálódások, a gyakorlati tapasztalatok, bár már igen nagy 
területet ölelnek fel és folyton bővülnek, sőt a siketnémák oktatása terén 
homloktérben állanak, még mindig jóformán a küszöbén állnak csak a 
problémának. Még igen sok munka vár az elméleteket építő tudósra és az 
elméletet megvalósító gyakorlati pedagógusra, a probléma nőttön-nő.

De, ha majd az elméletnek sikerül reális élettartalmat adni, akkor 
fog az csak általánossá válni és a siketnémaoktatás módszerének egy új 
életteljes korszaka fog megkezdődni. Most még annak is csak a küszöbén állunk.

Óvatos megítélés mellett azonban főbb vonásokban már most le lehet 
szűrni a következő megállapításokat, amelyek körülbelül a probléma mai 
állását is megvilágítják:

* V. ö : Schulmann Adolf, A  siketnéma-oktatás jelen fejlődésének útjain. Magyar 
Gyógypedagógia, 1924., 3—8. sz. Továbbá: A  siketnémák beszédtanításának élet-és lélek
tani megalapozásáról. Reflexiók. Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1924., 10— 12. sz.

Michels Fülöp, A  siketnemák beszédének ásthetikája. S. V. 0. Ü., 1923., 11 — 12, sz.
és 1924., 1—3. sz. Továbbá: Újabb beszédtanítási eljárások. S. V. 0. Ü., 1924.. 10— 12. sz.
és 1925., 1— 10. sz. Tervezet-vázlat a snk. előkészítő osztálya tantervéhez, S. V. O. Ü., 
1925., 7— 10. sz.

Ehling Jakab, A  siketnémák előkészítő osztálya. S. V. 0. Ü„ 1925., 7— 10. sz.
Továbbá : Az anyaiskola nyomdokán haladó kiejtéstanításról. S. V. 0. Ü., 1925., 11 — 12. Sz.
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I.

1. A siketnéma gyermek nyelv- és beszédfejlődése az adott nyelvanyag 
mennyiségének és minőségének, valamint ama mód kérdése, amellyel azt neki 
közvetítjük.

2. A nyelv- és beszédnyújtásnak összes kifejezési formáiban minden 
nyelvfejlődés természetes törvényeivel kell összhangzásban lennie és történnie r

a) a hangbeszédnek és a szekundár írott beszédnek oly fejlődő mér
tékben, amelyben az a gyermek fogyatékossága mellett lehetséges;

bj a jelbeszédnek oly csökkenő mértékben, amennyire az a fejlődő 
beszédtudással fokozatosan nélkülőzhetővé válik.

3. A nyelvfejlődés minden szakának egy tovahaladóan differenciálódó 
folyamattá kell válnia: egy kezdettől fogva teljesen, természetesen, elevenen 
nyújtott nyelvből származó fokozatos differenciálódás tai'talom, alak és 
technika szerint.

II.

1. Minden anya képes arra, amennyiben életviszonyai és ideje ezt 
megengedik, hogy siketnéma gyermekére szellemileg és nyelvbelileg hasson, 
hogy néki már első életéveiben is oly élő nyelvet közvetítsen, amely a halló 
testvérével való megértési viszonnyal természetes összhangban van.

2. A tanítás folyamán lehetséges a siketnéma gyermeknek a nyelvet 
oly fokozatos fejlődésben nyújtani, amely kellő összhangban van a normális 
nyelvfejlődéssel. A nyelv tartalmával együtt nő a szájrólolvasási készség, 
amely egyben az egész mondat összhatásából fokozatosan differenciálódik.

3. Az élőszóval állandóan nyújtott nyelv megértéséből önmagától és 
fokozatosan fakadnak egyéni és utánzó tevékenységek; a gyermek termé
szetes hanja fokonként tűnik elő és bővül, valamint fokozatosan differen
ciálódik is egyúttal.

4. Most lép fel a tanár rendszeres munkája: aj A gyermek spontán 
nyelvének artikulációs bővítése, vagy differenciálása, bj Az elmulasztott 
gőgicsélő periódus pótlása, c) Egyes hangok, hangkapcsolások, szótagok, 
szók, szómondatok, rövid mondatok artikulálása. d) A beszédszervek be
gyakorlására és a nyelvérzék tudatos erősítésére ritmikus-beszédmelódikus 
gyakorlatok végzése.

5. Az írott beszéd fejlődésének hasonlóképen teljes összhangban kell 
lennie minden hangnyelvfejlődési természetes törvénnyel; írott mondatok 
megértéséből önmagától fakad fokozatosan az írás-tevékenység. Az írott- 
nyelvtartalomból fejlődik ki az írás technikája és ugyancsak ebből az 
értelmes olvasás.

6. Minden nyelvfejlődés természetes útját követi a jelnyelv fejlődése 
is. A részben elvadult gyermeki jelnyelv a tanár példaadásával fokozatosan 
a hangbeszéd tartalmát kísérő jellé alakítandó át.

III.

1. A nyelv- és beszédfejlődés, amellett, hogy annak a szülői házból 
kell kiindulnia, a siketnéma gyermek nevelési viszonyainál fogva nágy 
részben tanulmány-szervezeti kérdés, amelynek leglényegesebb feltétele a
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tanulási idő terjedelme és mikénti kiaknázása. Es, minthogy a szülők 
műveltségi foka és a létfentartással járó elfoglaltsága általában kevésbé, 
sok esetben alig alkalmas arra, hogy siketnéma gyermekével a nyelv- és 
beszédfejlődés törvényei szerint bánjon és aszerint hasson bőségesen és 
tudatosan reá; az intézeti szervezetre hárul a munka oroszlánrésze.

2. A siketnéma gyermek részére már legalább is a 4-ik életévtől óvói, 
gyermekkerti nevelésoktatás biztosítandó.

3. Az intézetek eddigi 8 évi tanulmányi ideje egy 9-ik és 10-ik 
iskolai évvel bővítendő.

4. A siketnémák továbbképzése intézményesen biztosítandó.
Schulmann Adolf.

A dadogás patológiájáról és terápiájáról.
A beszédzavarok legsúlyosabb és legmakacsabb tünete a dadogás. 

„A dadogásra való hajlamosság azon átöröklött idegrendszeri berendez
kedésen nyugszik, melyet az illetők őseiktől örököltek, amely idegrendszeri 
berendezkedés valamiben (hogy miben, azt nem tudjuk) eltér a rendes, átlag 
idegberendezéstől.“* Patológiájával és terápiájával állandóan, de különösen 
az 1924-ik évi bécsi logopádiai kongresszus óta ismét sokat foglalkoznak a 
szakemberek. Patológiájában a fajlagos dadogást általában centrális eredetű 
bántalomnak minősítik és természetszerűleg terápiáját is ehhez viszonyí
tottan módosítják.

Fröschels — Wien és Hoepfner— Kassel a dadogást asszociatív afáziának 
nevezték el.** A dadogás szimptomatológiája mutatja, hogy azok a tünetek, 
amiket a dadogásra jellemzőknek mondanak, nincsenek mindig jelen. Sem 
a lélegzés koordinációjának zavara, sem a hangadásé, sem az artikulációé. 
Ezzel megdőlnek az ú. n. „organikus dadogási t e ó r iá k ép úgy a Kussmaul— 
Gutzmann-ié\e elmélet is a görcs-neurozisról, mely a lélegzési zavarok tüne
teire támaszkodik. Hoepfner és Fröschels a dadogás pszichogén eredetét 
hangoztatják, vagyis a dadogás pszichogén úton aíáziás zavarok talaján 
keletkezik (amennyiben természetesen nem tisztán dysartriáról, szótagolási 
zavarról lenne szó). Hoepfner és Fröschels az egész ideg-apparatus csökkent- 
értékűségét tételezik fel. A  terápiának általában mindig a pszichogén eredetet 
kell figyelembe venni, elsősorban tehát pszichológiai alapon nyugvónak 
kell lennie. Hoepfner és Fröschels nem zárja ki az izolált begyakorláson 
alapuló kezelést, a Gutzmann-féle fiziológiás gyakorlatokat, nyomatékosan 
hangoztatják azonban, hogy ezeket a gyakorlatokat pszichológiai vonat
kozásoknak és megfontolásoknak kell irányítani.

Az asszociációs afázia általános profilaxisának különös gondot kell 
fordítania a szellemi és beszédbeli fejlődés egyes periódusaira. Fröschels azt 
ajánlja, hogy a kétéves gyermek beszédvágyát ne mozdítsuk elő, ne siet
tessük, hanem ellenkezőleg, hassunk oda, hogy ez a vágy lassíttassék, 
nyugodt mederbe tereitessék. Ezt legjobban úgy érjük el, ha a kis gyer-

* Dr. Sarbó Artúr: „A  beszéd . . .“ Budapest, 1906
** Dr. Emil Fröschels: A  dadogás, Lipcse és Bécs, 1925. Továbbá : Jelentés az I. 

nemzetközi logopádiai kongresszusról. Bécs, 1925.
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meknek pl. egy képeskönyv kapcsán, rövid és egyszerű mondatokban, lassan 
és nyugodtan mesét mondunk. A jó és nyugodt beszédbeli példaadás nagyon 
fontos. A kényeztetett beszédet kerüljük. Ne produkáltassuk a gyermeket! 
A beszédhibásokkal való érintkezés kerülendő. Az iskolábajárás kezdetén, 
de később is, a hirtelen felelésre szólitás szintén kerülendő, valamint nem 
szabad gyors feleletadásra kényszeríteni. Rendkívül fontos a jó példát adó, 
nyugodt környezet, valamint a tanító, tanár egyénisége, a gyermek viszonya 
tanítójához, a bizalom, a nyugodt lelkiállapot megteremtése.

Hoepfner a dadogás kifejlődésében 3 stádiumot különböztet meg: az 
ismétlési stádiumot, a görcsös stádiumot és azt az állapotot, amikor a 
zavarok az egész egyéniséget áthatják. A dadogás 3-ik stádiuma az, 
amelyre úgy az individuálpszichológia, mint a pszichoanalitika ma a leg
nagyobb figyelmet fordítja. Itt rá kell mutatnunk azokra az akadályokra, 
amelyek a pszichológiában rejlenek, mert az érzéstipusokról való felfogás 
ma még nem teljesen tisztázott kérdés. A bécsi logopádiai kongresszuson 
több hozzászóló nem tartotta szerencsésnek a dadogásnak „asszociációs afázia“ 
néven való megjelölését, mert ezidő szerint afázia alatt még mindenki 
lokalizált agykérgi tünetet ért.

Liebmann* általában szintén centrális eredetű bántalomnak minősíti a 
dadogást. Knssmaul meghatározását, amely a dadogást spasztikus koordinált 
neurózisnak mondja, az eseteknek csak igen kevés számára fogadja el és 
akkor is csak a dadogás legkezdeti stádiumára vonatkozólag. Differenciál- 
diagnostikailag a dadogás körébe sorolja az aphtongiát, a choreás beszéd
zavart, a hadarást és a hebegést. Profilaxisában az ismert irányelveket 
adja akut és fokozatosan kifejlődött állandó bántalmak szerint elhatárolva. 
Abban egyetért Fröschels-szel, hogy sok út, nemcsak Gutzmann gyógymódja 
vezet célhoz. Terápiájában elveti a lélegzési-, hang- és artikulációs gyakor
latokat, a természetellenes műbeszédet, épúgy a hipnózist és szuggeszciót is. 
Gyakorlatait a természetes beszédgyakorlatokra és főként a magánhangzók 
nyujtottságára alapítja, valamint a beszéd tudatossá tételére.

A hipnózis alkalmazására vonatkozólag idézem itt dr. Sarbó következő 
megállapítását „A Beszéd“ c. könyvéből:“ . . .  a fajlagos dadogás gyógyí
tásában sem a hypnosisnak, sem a hozzá közelálló eljárásoknak helye 
nincsen.“ „Van azonban egy faja a dadogásnak, amelynél a hypnosis is 
alkalmazható és pedig sikerrel, ez az ú. n. hysteriás dadogás.“

Még röviden rá kívánok mutatni arra az eljárásra, amelyet a dadogás 
kezelésénél a beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyamon** alkal- 
kalmazunk. A gyógytanfolyamon általában olyan dadogok vesznek részt, 
akiknél a bántalom, minden rossz külső megszokással, együttmozgással, 
összrendezetlen beszédműködéssel állandósult. Ez az állapot természetszerűleg 
nemcsak indokolia, de szükségessé teszi a fiziológiás gyakorlásnak a pszicho
lógiai kedvező hatásokkal való együttes alkalmazását, a kedvező pszicholó
giai feltételek és állapotok megteremtését. A fizioló iás kezelés lélegzési 
gyakorlatokon, a hangadó- és szótagoló izmok, az összefüggő beszéd gyakor
lásán, a magánhangzók szükséges nyújtásán alapulnak. A pszichológiai

* Dr. Albert Liebmann Vorlesungen über Sprachstöhrungen, II. kiadás. Berlin, 1924.
** „A  beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam 25 éves története*' c. mű 

Istenes Károly-tól, élénken ismerteti azt az értékes munkát, amelyet az intézmény kifejtett.
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kedvező állapot első feltétele a kezelő tanár és a kezelt növendék közötti 
feltétlen bizalom, meleg viszony megteremtése. A kezelő tanár nyugodt, 
példaadó, fegyelmezett magatartása, egyénisége. A beszédmüködés tudatossá 
tétele, az önbizalom, a beszédbátorság fokozása, nyugodt cselekvésre és 
gondolkodásra, nyugodt beszédre való szoktatás. Önfegyelmezés minden 
testi és lelki megnyilvánulásban. Adandó esetekben egy megfelelő és ked
vező lelkiállapot, lelki behatások előidézése. Az egész egyéniség érték
tudatának az emelése. A kezelés módjának irányt szab a gyermek testi 
és lelki berendezettsége, a beszédzavar származásának és kifejlődésének az 
ismerete.

Szemléltetőül néhány esetet sorolok fel, amelyek részben a lezajlott 
félévi gycgytanfolyam ideje táján fordultak elő, részben a mások megfigye
léseiből és tapasztalataiból származnak.

G. L. 8 éves elemista. Súlyos dadogó. Szept. elsejétől részesül keze
lésben. Szófogadó, szorgalmas, jó modorú fiú, de rendkívül érzékeny, a 
legcsekélyebb kellemetlen külső behatás nagyfokú ingerültséget idéz benne 
elő. A kezelés folyamán lényegesen javult a beszéde. Nov. 26-án havas esős 
napon az iskolából hazajövet társai meglökték, a fiú elesett, ruháját és 
mindenét besározta. Társai elrohantak és egyedül hagyták. Nagy nehezen 
felcipekedett a sárból, összeszedte holmiját, —  de nem mert hazamenni, 
félt a büntetéstől. A. legnagyobb izgalommal ment nagynénjéhez, aki a fiút 
rendbehozla és hazavitle. Otthon senkisem bántotta. De az őt váratlanul ért 
durva eset, a nagy félelem lelkileg annyira megrázkódtatta, hogy a súlyos 
dadogásba visszaesett. A kezelés során igyekeztem a fiút egy lehetően 
kedvező lelki állapotba juttatni, amelynek behatásai, új ingerei a kelle
metlen benyomásokat, reakciót vele elfeledtessék, leikéből kitöröljék. 
Először is egy másik csoportba osztottam be, hogy új egyénekkel, új 
benyomásokkal jöjjön vonatkozásba. Felhívtam a szülőket arra, hogy 1—2 
napig ne menjen iskolába, társait pedig intsék meg és szólítsák fel arra, 
bogy tőle bocsánatot kérjenek. Tudtam, hogy a karácsonyt alig várja. 
Szüleit megkértem, vegyenek kedvére való társasjátékot, egy footballjátékot 
kívánt magának és játszanak vele türelemmel a szünidőben, hogy a játék, 
türelmi játék, de élvezetes — lekösse. így is történt. A karácsonyi szünet, 
a nyugodt játék, az új örömök és kedvező hatások elfeledtették vele a 
régieket. A kis fiú január elején újból eljött a tanfolyamra és mintha 
mi sem történt volna, megint lénjregesen javultan, egészen szépen beszélt.

N. J. növendékem a nyári tanfolyamon vett részt. I. gimnazista. Jó • 
kis fiú, de igen ingerlékeny, félénk, ha beszélni kellett sírással kezdte. Űj 
törekvéseket, új gondolat-koncentrációt és új lelki állapotot kellett terem
tenem. Azon a címen, hogy nemsokára németül fog tanulni az iskolában, 
német leckeórákkal kapcsolatosan kezeltem a beszédjét. Idegenek előtt azt 
mondtam, hogy németül tanul nálam. Nyugodt tanítási mód mellett álta
lában csak annyi leckét adtam neki, amennyit jól megtanulhatott. Az idegen 
nyelvtanulás gondolatait összefoglalta, határozott irányba terelte és a gyer
mek egész folyékonyan felelt, még mások előtt is. Bátorsága, önbizalma 
emelkedett, úgy, hogy dadogása megszűnt. Most Sárospatakon jár a Il.-ik 
gimnáziumba.

B. J.-né 46 éves asszony, középsúlyos dadogó. Kitűnő megfigyelő és
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utánzóképességgel bírt. Szívesen jár el a tanfolyamra, mert itt jól érzi 
magát. Eddig beszédfélelme gátolta abban, hogy még csak üzletbe is járjon, 
fé.ije járt mindig helyette. Önbizalma a beszédmód tudatossá válása, vala
mint a magánhangzók kismérvű nyújtása visszaadták néki bátorságát, most 
egyedül elmegy bárhová és egészen folyékonyan beszél. Ő azt mondja 
magáról, hogy már jól beszél, ő meggyógyult — és minthogy ezt meggyő
ződéssel mondja, ez úgy is van.

H. K. kartársam tanulmányából közlöm az alábbi érdekes eseteket :*) 
„N. P. 10 éves fiú. Apja munkás, iszákos. Anyja két év előtt meghalt. Két 
nagyobb bátyja és két nővére van, akik jól beszélnek. A fiú szellemi képessége 
normális. Beszéde: nagyobb fokban klonikus és kisebb fokban tonikus dadogás, 
az arcon együttmozgások. Észrevehetően erős félelmi affektusok. Az első kér
désre elmondja, hogy apja sokat veri, haragszik rá, mert rosszul beszél. 
Bemondása szerint anyja halála előtt nem dadogott. A gyermeknél a 
szakadást előidéző lelki megrázkódtatást az anyjához fűzött szeretete és 
bizalma s annak halálával kapcsolatban az atyjától való erős félelem 
okozták. Anyja halála váltotta ki, a durva bánásmód pedig állandóvá tette 
nála a lefokozottság, a legyengített önérzet érzetét, amelynek következménye
ként lépett fel görcsös beidegzés, a dadogás. A gyógyulás egyetlen módja 
csakis az apjától való teljes elkülönítésen alapulhatott, amit sikerült keresz
tülvinni. A fiú hat hétig naponta eljárt hozzám. Fiziológiai gyakorlatokkal 
kedvező pszichológiai momentumok teremtésével, az önbizalom és önérzet 
fokozásával, amelyeknek súlypontja az új, megfelelő környezetbe való 
behelyezés volt, sikerült bajától megszabadítani, dadogása megszűnt. Két 
évig, mely idő alatt figyelemmel kísértem, visszaesés nem fordult elő.“

S. K. 10 éves leányka, ikertestvér. „Apja vidéki földbirtokos, ideges, 
zárkózott“ természetű. Anyja hisztériás. Két leánytestvére normálisan beszél, 
de rendkívül izgékonv. A leányka ikertestvére születése után két napon 
belül meghalt. Anyai nagyanyja idegbeteg (Basedow) s régóta orvosi kezelés 
alatt van. Az anya két nővére szintén évek óta neuraszténiával orvosi'keze- 
lésben vannak. A gyermek — a bemondás szerint -— rendesen fejlődött, 
azonban 4-ik életéve A7égén és az 5-ik év elején néhányszor görcsös eszmé
letvesztések (epilepszia minor fordultak elő nála. Évekkel ezelőtt dadogása, 
miatt felhozták Budapestre és ekkor rövidebb ideig N. tanár kezelte. Szép javu
lást mutatott fel, de hazatérve otthoni környezetében azonnal visszaesett. 
1923. nyarán újból két hónapig tartó kezelésben részesült. A beszédében 

* akkor főképen tonikus, ritkábban klonikus görcsök jelentkeztek. Funkcio
nális zavarok: hajlam szívdobogásra, elpirulásra, izzadásra: kedélyizgal
makra pedig görcsös beidegzések a nyakon, vállbán és a karban. Pszicho- 
motorikus zavarok: bizonyos helyzetekben azonos j-eakciók, arcrángás, arc- 
fintorgatás, szemöldökrángatás, kéz- és lábmozgatások. A kedélyéletben erős 
diszharmóniák: öröm, bánat, harag, félelem túllépik a normális határokat 
és igen könnyen, hirtelen irányt változtatnak. Apja előtt nem mer beszélni 
és észrevehetően menekül előle. Különben másokkal szemben ragaszkodó 
és közlékeny. A gyermek felmérése, amely a gyógyped. pszichológiai labo

*) Horváth Kálmán előadása : „A  gyermeki beszéd fejlődése, ennek gátlásai és a 
beszédhibák gyógyításának irányelvei.“ Tartotta a Magyar Gyógyped. Társ. 1924 január, 
havi szakülés §n.



ratóriumban történt 1923, decemberében, kisebbfokú részleges debilitást 
mutatott.

A kezelés 2-ik napján arra a kérdésemre, hogy tudja-e, miért vagyok 
én náluk, azt felelte: „Azért, mert apa nagyon mérges, hogy én nem tudok 
jól beszélni. Meggyőződvén arról, hogy a dadogás oka az ideges diszponáit- 
ságon kívül az apjával való viszonnyal is összefüggésben van, azt ajánlottam, 
hogy a gyermeket Budapesten helyezzék el néhány hónapra megfelelő 
helyen. Ez meg is történt. És, bár a nem normális affektusok megszüntetése 
céljából — az új kedvező környezetbe való helyezésen kívül — rendszeres 
eljárás alig alkalmaztatott, a gyermek határozottan kimutatható javulást 
mutatott fel beszédében. Jellemző azonban, hogy valahányszor otthonról 
meglátogatták, ami sajnos túigyakran történt meg, a gyermek beszédében 
mindig visszaesés volt észlelhető. A gyermek 1924. tavaszán hazament, azóta 
nem tudok róla, de valószínű, hogy régi környezetében ismét visszaesett 
régi súlyos beszédzavarába.“

M. F. kartársam szívességéből közlöm még a következő jellemző esetet: 
„Három éves kis fiam egyszerre csak elkezdett dadogni. Elfoglaltságomban 
csak napok múltán tűnt fel a beszédhibája. Élettani dadogásra gondoltam 
s ezért a magánhangzók nyújtására, nyugodt, lassú beszédre tanítottam be 
egész családomat. A magánhangzók nyújtása könnyen ment kis fiamnál, de 
hiába, beszédbeli elfogódottsága nem szűnt meg, a beszéd folyékonysága 
nem tért vissza. Dadogása mindig nagyobb méretet öltött. Okát nem ismerve, 
tanácstalanul állottam e jelenséggel szemben. Egyelőre azt az utasítást adtam, 
hogy fiam minden kívánságát lehetőleg teljesítsék. Egyszer véletlenül hal
lottam, hogy a nagymama valami erkölcstelen kifejezés miatt korholta kis 
unokáját, kinek jóneveltsége egyik főéletörömét képezte. A dadogást kiváltó 
okkal most már tisztában voltam. A fiam által használt és a nagymama 
által eltiltott kifejezéseket most már én kezdtem felvenni a fiammal való 
beszélgetés kapcsán, a nagymama jelenlétében, fiamat pedig azok haszná
latára így felbátorítottam. Ennek szükségességéről felvilágosítottam a mamát, 
nagymamát, valamint a házbeli ismerős családokat is, kiknél fiam minden 
nap megfordult. Önérzete emelkedett s a dadogása is rövidesen megszűnt, 
eltűnt azokkal a kifejezésekkel együtt, amelyek el ti Hódságuk miatt a beszéd
zavart kiváltották.“

M. kartárs igen helyesen cselekedett akkor, amidőn fiával, a beszéd
félelem megszüntetése végett, a tiltott kifejezéseket vette fel. A bántalom 
okát korán ismerte fel és mivel a hibás reakciók még nem voltak erősen 
beidegezve, hamar történt meg a leszoktalás.

Az előbb felemlített példák mutatják, hogy a gyermek életében a lelki 
konfliktusoknak, a diszpozíciónak és az abból származott lefokozottság, 
legyengült önérzet érzetének igen nagy szerepe van a beszédzavar keletke
zése szempontjából. A beszédhibásoknál tehát a hajlamosság mellett a szár
mazás, a kialakulás, a fejlődés is gondos kutatás tárgyává teendő, mivel 
ezek a legszorosabb viszonyban vannak egymással és a kezelés módjának 
irányt szabnak.

Schulmann Adolf.
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Nagyothallók „Törők Béla“ intézete,

Budapest székesfőváros tanácsa 1925. december 17-ki tanácsülésén, 
a Magyar Nagyothallók Országos Egyesületének kérelmére elhatározta, 
hogy a II., Toldy Ferenc-utcai és a nagyothallók oktatására és nevelésére 
létesített intézményt, a nagyothallók magyar ügyének intézményes meg
teremtőjének és aposiolának, néhai dr. Török Béla egyet, tanár emlékére, 
annak nevéről nevezi el. A  Török Béla-internátus megnyitó ünnepélye 
1925. december 19-én délelőtt nagyon meleg, emelkedett szellemű keretek 
közt folyt le és azon igen előkelő és nagyszámú közönség veit részt. 
Igen sokan tisztelték és szerették Török Bélát, még többen hálásak a 
nemes és tudós professzornak és ezek mind eljöttek az elhunyt nemes 
egyéniség emlékének és az ügynek áldozni.* „

A megjelent előkelőségek sorában láttuk Barta Richárd Ö-Excellen- 
ciáját, Petri Pál kultuszminiszteri államtitkár Öméltóságát, dr. Purébl Győző 
tanácsnok vezetésével a székesfőváros képviselőit, a kath. egyház részéről 
dr. Mészáros János pápai prelátust, a protestáns egyházak részéről Ravasz 
László és Raffay Sándor.. püspököt, az izr. hitközség képviseletében dr. 
Hevesi Simon főrabbii. Ügyosztályunk képviseletében dr. Hoór Károly 
osztálytanácsos jelent meg. A rokon-intézeteket szakfelügyelőnk Klug 
Péter képviselte, de képviseltették magukat az egyes társintézetek is. A z 
orvos-társadalom is szépen áldozott az elhunyt emlékének. E jöttek: 
Dollinger, Kéthly, Minich, Kluge egyet, tanárok. Az Üj szt. János kórházat 
dr. Götze Árpád képviselte. A  társadalmi Egyesületek részéről Rákos 
István kir. tanácsos üdvözölte az intézményt. A z Iskolanővérek intéz
ménye, a Gyermektanulmányi Társaság, a Pedagógiai Seminárium mind 
elhozták habáraikat, elhozták hódolatuk jeleit a dr. Török Béla emléké
nek szánt intézménynek. Szép, meghatóan kegyelefes ünnepség volt. Az a 
szeretet, mely dr. Török tanítványait mesterükhöz fűzte, az a diszkréció, 
az az úri modor, melyről Török ismeretes volt,„végig vonult az egész 
ünnepségen. Érezni lehetett, hogy jelen van 0, kit szerénysége, nagy 
tudása, emberszeretete predestinált arra, hogy neveljen és alkosson.

Mi, akik ott vo tünk kerestük még azokat, kik az intézmény életre- 
keltésében Török Béla méltó társai voltak. Nem láttuk őket a pódiumon, 
nem hallottuk szavukat, csak hallottunk róla, amikor a Székesfőváros 
tanácsa nevében dr. Purébl tanácsnok köszönetét mondott emberfeletti 
munkájáért dr. Bárczi Gusztávnak, láttuk, amikor Bartha Richárd és a 
többi előkelőség könnyekig meghatva gratulált neki kitartó becsületes 
munkájához. És mi örömmel könyveljük ezt el, mert dr. Bárczi a soraink
ból való, becsületet szerzett karunknak és ml sem tehetünk mást, mint 
hogy szívből gratuláljunk neki eredményes munkájához.

Dr. Török Béla egyet, tanár és dr. Bárczi Gusztáv neve, amint 
a Székesfőváros tanácsnoka a megnyitó-ünnepélyen mondotta, a nagyot
hallók védelmének a kérdésében annyira összeforrt, hogy azt szétválasz
tani nem lehet. És amikor az egyik közülök kidőlt, kéri dr. Bárczit, hogy 
a nagyothallók ügyét most még nagyobb szeretettel karolja fel és egy 
percre se hagyja el ezt a területet, mely éppen az ő kitartó munkássága 
révén indult oly szép fejlődésnek.

A megnyitó ünnepséget egy páratlanul kedves karácsonyi szeretet-

* V. Ö .: Magyar László: A  nagyothallók ügye hazánkban, M. S. 0., 1923., 11 — 12“ 
sz. Továbbá: S. V. 0. Ü., 1925., 11— 12. sz.-ban dr. Török Bélára vonatkozó közlemény
nyel (73. old.) (Szerk.)



adományosztás követte. A  Nagyothallók Orsz. Egyesületének ajándékait 
Harmatzy Simon Lorántné osztotta ki a 39 növendék között.

A  siketek és némák ügyének a legújabb intézménye ezzel neki
lendült egy új életnek, amelyet dr. Bárczi — akiben az orvosi-pedagogiai 
és speciális irányú szaktudás párosul — tudó t csak az ő nagyértékű 
tudásával, nagy lelkesüitségével, valamint dr. Schöberl, később pedig dr. 
Purébl tanácsnok hathatós támogatásával a mai súlyos trianoni viszonyok 
közt megvalósítani, melyhez még a Takarékossági Bizottság elnöke is 
gratulált neki s melyért egyénektől támadásban részesülhet, de a köz, 
ami szükebb státusunk csak hálás lehet neki. Elsősorban a magyar 
siketnéma oktatás, mert ezzel az intézménnyel pedagógiai nagy területén 
a differenciálódásnak egy értékes folyamata indult meg.*

Kivánjuk, hogy a „Nagyothallók Török Béla Internátusa“ dr. Bárczi 
vezetése alatt a megnyitóhoz hasonló sok szép ünnepet és sikert köny
velhessen el, mindnyájunk legnagyobb örömére, legfőképpen pedig szegény, 
szétdarabolt csonka Hazánk kulturfölényének emelésére.

Magyar László.
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Adalékok a siketnémák és vakok oktatásához.**
K özti: Borbély Sándor,

M ay József üdvözlő besszéde a Béesbe tanulmányútra ment 
magyar siketnéma tanárokhoz — 1801-ben.

Béts. Sz. Mihály havának első napján érkezének ide a Váczon fel
állítandó Siketnéma Oskolának ki rendelt tanítói úgymint: Tiszt. Simon 
Antal, Svartzer Antal, Molnár János, és Sántó János Urak. Más napon 
úgymint Sz. Mihály havának 2-dik napján következendő beszéddel nyitotta 
meg Máy József Ur a Bétsi Siketnéma Oskolának Igazgatója Oktatását. 
Uraim ! A mi Felséges Urunk és Királyunk megszánta a nyomorult s 
elhagyatott Siketnémákat és az egész Nemes Magyar Nemzetnek szives 
kívánságát, és munkás segítségií tekintvén ; ezen bolgogtalan embertársainak 
számára nevelő oskolát állíta fel Válzon. A Felséges Magyar Királyi hely
tartó Tanáts, az Urakat rendelte ezen hasznos nevelő oskoláknak tanítóivá. 
Ezen célnak elérésére reárn bízta a felsöség, hogy az Urakkal a Siket
némáknak oktatások módját éles elmélkedések (Theoritice) és gyakorlások 
(Practiee) által meg esmértessem. Elfogadom jó szívvel a Felsőségnek rende
lését, de nem azért, mintha ezen fontos oktatói hivatalra minden tekintelben 
elegendőképpen megfelelhetnék (ámbár 22 esztendőkig, melyeket a Siket
némáknak nevelésekben s tanításokban eltöltöltem az ehez megkívántak) 
részek nem maradónak elöltem esméretlenek) hanem azért, mivel oly férfiak 
rendelteitek a Vátzi új Süketnéma oskoláknak leendő tanítóivá, a kik 
tökéletessel! esmérik a lélek tulajdonságait (Psychologiam) a nevelés és

* Az ügy (örténeii hűségéhez tartozik még annak a megállapítása, hogy megsike- 
tültek részére a beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyamon 1910-től a nagyothallók 
intézményének a létesítéséig rendszeres szájról-olvasási kurzusok tartattak. V. 0. : Istenes 
K. : A  beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam 25 éves története. 18— 19. old. (Szerk.)

** Szerkesztőségünk e címen új rovatott nyitott, amelynek vezetésére Borbély 
Sándort, a bibliográfia jeles íróját, lapunk belső munkatársát kérte fel- Kartársaink 
ezirányú munkásságát is kérjük. (Szerk.)
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oktatás mesterséginek minden részeire nézve, és a kik a nyelv tanítása és 
tanulása módját tulajdon valóságában esmérik. Ezen említett tudományok 
értése sokban megkönnyebbíti munkámat: mert így tsak a’ Siketnémáknak 
különös gondolkodások módját esmértetem meg az Urakkal, megmutatom 
egyszersmind a hallóknak és Siketeknémák különböző tanulások módját. Az 
a célja mind a hallók, mind pedig a Siketek oktatásának, hogy ezeknek 
értelmek megvilágosodjon. Ezen célt elérheti egyeik ügy mint a másik de 
különböző eszközök által. Szivessen közlöm az Urakkal minden hijánosság 
nélkül tapasztalásaimat mellyek a Siketnémák nevelésekről és oktatásukról sze
membe hintenek, megmutatom egyszersmind a tanításnak azon könnyebb
ségeit. amelyeket a 20 és egynéhány esztenteji tapasztalásom után szereztem 
magamnak. Az Urak bizadalma és barátsága kellemetessé tészi tanétásomat. 
Ne vonják meg tehát tőlem soha hajlandóságukat. Én részemről bizonyossan 
arra fordítom minden tehetségemet, hogy azt megérdemelhessem. Értelmes fér
fiak között tsendes megfontolás és szívesség által menjen végbe mint a munka. 
Minden helyes okokból származott ellenvetést, minden hasznosabbat javasló 
jegyzést, jó szívvel elfogad azon férfiú akinek arra tzéloz minden igyekezete, 
hogy önnön magát, sőt másokat is tökéletesítsen. Nyissák meg nekem minden
kor sziveiket a bizodalomnak kellemetes értelme szerint; én bennem minden 
időben jó szívű tanítójokra és barát]okra fognak találni. Induljanak tehát 
az Urak az Isten áldásával új pályafutásukra? Szánják el magokat egészen 
a fáradsággal tellves, de jutalmat nyújtandó Siketmémák tanításokra. Ne 
rettenjenek el semmi nehéz akadálytól ama durva s tudatlan fél-embereket 
értelmes tisztességes és munkás emberekké az Országnak hasznos tagjaivá 
s valóságos Istentisztelőkké által változtatni. Boldogok lesznek az Urak, ha 
az emberiség és Haza számára végbe viszik ezen terhes munkát. Meg n}'erik 
minden nemes szívű embernek ditséretit és tiszteletit, ha megmásolhatatlan 
köz akarattal fognak munkálódni a Magyar Siketnéma ifjaknak oktatásokban. 
Sőt még tulajdon Hazájok is meg fogja egykor esmérni hasznos foglalatos
ságoknak betses érdemét: ha a Siketnémáknak nevelésekre oktatásokra 
híven megfelelnek kötelességeknek. Ezen tsókjaim mellyekkel az Urakat 
tanításom elkezdése előtt meg köszöntőm, legyenek megmásolhatatlan zálogi 
barátságomnak. Díszszesítse meg a mennyei gondviselés, mind a két részről 
leendő fáratságainkat legtermékenyebb áldásával. (Magyar Kurír 1801. 
szept. 4. Hl. fertály észt. 19. sz.)

S Z E M L E .
Dr. S zond i L ip ó t : „A fogyatékos értelem.“ A  Magy. Gyógyped. Társ. kiadása. 

Budapest, 1925. Térj. 364 old., 36 ábrával. Bolti ára 125.000 K. Uj munkával, művel 
gyarapodott a gyógypedagógia szellemi fogyatékosainak ügye. Szerző sok évi munkáját, 
tapasztalatait örökíti meg művében, melyet tudományos bélyeg díszít s mégis népszerű 
stylusban írt meg. A  rendszer, amellyel összeállította áttekinthető, kiválóan csoportosított, 
választott tárgya kerek egészet ad. Három főrészre oszlik, melyek elseje kórbonctani és 
élőben megállapítható szervi elváltozásokat ismertet; kimagasló s bőven kidolgozott 
alpontja a belső secretiós mirigyekre vonatkozó vizsgálatainak eredménye. A  második 
részben kóroktannal foglalkozik, felsorolván az irodalomból eddig ismert s újabban fel
színre került mindazon ártalmakat, melyek a fogyatékosság valamélyikét előmozdíthatják, 
illetve kiválthatják. A  harmadik részben megelőzésről van szó. Fejtegetéseinél az iroda
lomnak eddig ismert és a jelen időben kutató búvárok felfogásait és vizsgálatait hozza.
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Ezekkel saját tapasztalatait először összehasonlítja, majd kellő indokolással, illetve érve
léssel valamelyik mellé éli, vagy saját, sokszor egészen új megállapításainak igyekszik 
az olvasót megnyerni. A  könyv végén felsorakoztatott bő irodalmi források egyenes útját 
mutatják az e téren dolgozni kivánó gyógypedagógusnak és orvosnak. Gyógypedagógus 
és ez üggyel foglalkozó orvos könyvtárából ez a könyv nem hiányozhat.

Dr. Gurszky.
Adalékok a vakok pszichológiájához. Dr. Alfred Petzelt: Konzentration 

bei Blinden. Leipzig, 1925. Akademische Verlagsgesellschaft. Ára 4 M. Petzelt műve az 
emlék-pszichológián (Denkpsychologie) nyugszik. A  koncentráció a jelentéses tartalmak 
minden lehetséges relatiójának a gondolkodási processzusban való időbeli lefolyásának a 
fogalmát jelöli meg. A  koncentráció a tudásnak az Én-ben való kialakulása, a vonatko
zások tana, átrendezés, ismerettartalmak kibővítése és újonnan való taglalása. A  vakság 
a koncentráció feladatainak csak egy különleges esete. A  vak a látok közösségében él, 
tehát azok értékterületeit ismernie kell. Ezt a vonatkozást Petzelt vizualizáló-viszonynak 
nevezi. Általa ragadtatik ki a vak izoláltságából, szerez ismereteket és kerül megértéses 
viszonyba a látóval. Bizonyos relációk, amelyek világtalanságához vannak kötve, benne 
nem észleleti tárgyakká, hanem csak jelentéses tartalmakká minősülnek. A  vak nem 
kezelhető a látóval egyformán, bár a tudást tekintve azzal egyenértékűnek minősítendő, 
mert a tudás végső eredményében nem szemlélhető valami, de viszonylatban van minden 
formakörrel (Modalsphäre). A  vak a látó feladataival kénytelen megküzdeni. A  vakok 
oktatásában a térbeli determináció minden feladat megoldásának a magva. Térbeliség 
tárul fel a vakban a tapintási cselekmények során. A  vakság állapota az iskolai nevelés
oktatás terén, a látók feladatainak a világíalanség specifikus feltételeivel való megoldá
sának tudását követeli meg. Petzelt műve mindenesetre értékesen gazdagítja a vakok 
pedagógiáját. Ky.

II. Rákóczi Ferenc harmadfélszázados születési évfordu lója alkalmából a 
Magyar Nem zeti Szövetség kiadásában,most hagyta el a sajtót Lam pérth  Géza: 
Kurucok Csillaga. II Rákóczi Ferenc. É lete és szabadságharca című műve. A  négy 
iv  terjedelm ű mű II. Rákóczi Ferenc életén k ívü l rég i kuruc és a Rákóczi ünnep
ségek alkalmából szavalásra alkalmas verseket tartalmaz. E mű bolti ára 12.500 
korona. Ugyancsak most je len t meg Farkas D ezső: Első regős könyve, am ely 20 
énekre és zongorára alkalmas regős dalt tartalmaz. E gyűjtem ény a szerző ama 
irredenta dalait is tartalmazza, am elyeket Dúca román külügym iniszter 1924 augusz
tus havában a genfi konferencián szóvá tett. E kötet bolti ára 75.000 korona. 
Megrendelések a Magyar Nem zeti Szövetség könyvterjesztő osztálya cím ére kül
dendők: Budapest, V. Géza-utca 4., félem elet. T e le fon  74—90.

Dr. Albert Liebinann : Felolvasások a beszédzavarokról. II. kiadás. 3. füzet. 
1924—25. Egy füzet ára 2 M. Kiadta: Oskar Coblentz. Berlin W . 30. 1. füzet: A  dadogás 
patológiája és terápiája. 2. füzet: A  pöszebeszéd, 3. füzet: Hallónémaság. Szerzőnek e 
munkái 1898-ban jelentek meg 1. kiadásban. A  II. kiadás tartalmilag nagyjában az I.-nek 
az átdolgozása, a terápiára vonatkozólag felemlítendő, hogy a szerző legtermészetesebb 
beszédgyakorlatok híve. A  hipnózist elveti.

Franz Ruífieux: Feladatok a nyelvalakok gyakorlására. 1. füzet. Kiadta: 
Heinrich Maas Schleswig. Ára 40 Pfg. Sorozatos füzetekben tárgyalja a társalgásnál elő
forduló különböző nyelv- és beszédformákat a snk. használatára, hogy ezzel is nagyobb 
beszédtudásra, tájékozódásra serkentse őket.

Kis történetek siketnémák számára. Ruffieux közvetlen, rövid kis történe
tekkel indítja meg a kis siketnéma gyermekek olvasási kedvét. Az, alsó fok beszédmegér
tési körét használja nyelvezetében. Kiadta : H. Maas, Schleswig. Ára 40 Pfg. Megrendel
hetők a szerzőnél: Elberfeld, Charlottenstr. 73. .

Revue g'énérale de 1’ Enseignement des Sourds-Muets, Paris, 1925. nov. 
A  S. V. 0. Ü. 1925. évi 1— 6. számait ismerteti, főképen pedig dr. Rauschburg tanulmá
nyát a siketnémák számolóképességéről. Ugyanezeket a lapszámokat ismerteti még rész
letesebben a

Blätter für Taubstumenbildung, Leipzig, 1925. évi dec. 1-i száma is.

Teacher of the Deaf (London), 1925., 6, számában közli Michels F. tanul
mányait „Impresszióim a londoni konferenciáról“ címen, amely e lapszámban Michels 
beszámolójával kapcsolatban is megjelent.

La Gazette des Sourds-Muets, Paris, 1925. dec. számában a „Revue mensuelle 
des Sourds-Muts Beiges“ nyomán a Lovag Wechselmann-féle bpesti vakok intézetében 
tanuló Egri Margit vaksiketnéma leányról ír, akit Keller Helénhez hasonlít és aki már az



38

angol és esperantó nyelveket is bírja. Egri Margit 4 éves korában vesztette el hallását és 
látását, jelenleg 24 éves és Adler Simon igazgató tanítványa.

Emil Froeschels, „Das Stottern." Leipzig és Wien, 1925. F. Deuticke. 134. old. 
Ára 5 M. A  dadogást asszociációs afáziának mondja. A  legnagyobb jelentőséget általában 
a pszichológiai alapon nyugvó kezelésnek tulajdonítja, amelynek a fiziológiás gyakor
latokkal karöltve kell megtörténni.

L’ Edueazione űei Sordomuti (Milano), 1926. január. G. Ferreri a milánói 
siketnémaint. kiváló igazgatója és e lap szerkesztője a londoni kongresszust ismerteti 
folytatólagosan e számban és Michels kartársunknak londonban tartott előadásával is 
bőven foglalkozik. Ferreri nemcsak egyike a legkiválóbb olasz szakíróknak, de a világ 
szakirodaimában is tekintélyes helyet foglal el és így mindenesetre nagyon érdekel 
bennünket az, hogy a magyar ügyet Londonban képviselő Michels előadásáról mit ír. 
Ferreri idevonatkozó fejtegetéseit az alábbiakban adjuk ;

„Dr. Goldstein előadása után Michels Fülöp-nek, a budapesti gyógypedagógiai 
tanárképző előadó tanárának az előadása következett.

Michels tanár tisztánlátással és tudományos pontossággal fejti ki, az olasz szak
irodalomban egyébként már ismertetett elméletét a siketnémák rithmikus beszédtanításáról.

Michels e tekintetben Provolo abbé követője. Amidőn annak idején a hangbeszéd- 
módszer mindenfelé útat tört magának, Veronában Provolo dallamos beszédre oktatta 
siketnéma növendékeit. A  veronai iskola ilyírányú működéséről sok feljegyzés van. 
Provolo azonban nem talált követőre, ltota 1895-ben azt írja Provolo módszeréről, hogy 
az tisztán tudományos alapon nyugodott és, hogy későbben magának Provolonak is a 
gyakorlat adta tapasztalatok és eredmények kisebb fokával kellett megelégednie.

Michels alapos vizsgálat alá vette a rithmus kérdését a hangbeszédtanítás szem
pontjából. Alapos és tiszta felfogásban, mélyen tudományos alapon dolgozta fel azt a 
kérdést, hogy a beszéd eleme, nevezetesen a hang és a benne élő rithmus, miként alkotják, 
hozzák létre magát a jó hangbeszédet.

Michels előadásának hatásaként fel kell említeni — írja Ferreri, — hogy a jövő
ben újólag komoly figyelmet fogunk szentelni a rithmus hatásénak és értékének a jó 
hangbeszéd létrehozása szempontjából, figyelemmel kisérjük és fejlesztjük a gyakorlati 
lehetőségeket, hogy ezáltal is biztosítani igyekezzünk a tanításbeli jobb, tökéletesebb 
eredményt.“

Megjegyzendő még, hogy a londoni konferencia teljes egészében fogadta el a 
magyar kartárs határozati javaslatát, amely így szó l:

„Tudvalevő, hogy a siketnéma hangos beszédje nem a legkellemesebb benyomást 
gyakorolja a halló emberre A  sikeínéma beszédjének nincs meg a természetes rithmusa 
és artikulációja, ezért mereven egyhangú. Ha sikerülne azonban a siketnéma hang
beszédét természetes kiejtéssel és folyékony rithmussal megalapozni és kifejleszteni, vala
mint őt arra képesíteni, hogy lelki tevékenységének változatos mozzanatait önállóan és 
benső örömmel nyilvánítsa ki hangos beszéddel: beszédje ekkor fiziológiailag és pszicho
lógiailag harmonikussá és kellemes hatásúvá válik. És, ha majd hangbeszédjének rithmi
kus hatása teljes mértékben fog érvényesülni, úgy önként fognak eltűnni a még sokhelyütt 
dívó egyéb (jel-, írás-, vegyes-) módszerek.“ Szlavkovszky Endre.

Az intézetek könyvtárainak a következő művek beszerzését melegen ajánljuk: 
Dr. Peters: Die Auffassung dér Sprechmelodie. Leipzig, 1925. Theosophischer Verlag, 
Leipzig. Á ra: 15.90 M. — Max Döring : Das taubsíumme Kind in Verleichen mit 
vollsinnigen Schulkindern. Leipzig, 1925. Dürr’sche Buchbandlung. Leipzig, Guerstr. 14. 
Á ra: 6 M. — A. Kaiser: Bericht über den Kongress für Blindenwohlfahrt in Stuttgart. 
Wien, 1925. Megrendelhető dr. L. Síéin útján, Wien, VI., Miítelgasse 37. Ára kb. 6 Sch. 
lesz. — E műveket a legközelebbi lapszámban bővebben fogjuk ismertetni.

Filmoktatás. A  magyar filmoktatás fejlődéséről, tudományos és paedagógiai 
jelentőségéről ad számot az a két fűzet, mely Geszti Lajos tanár szerkesztésében a 
Magyar-Holland Knlturgazdasági R. T. kiadásában (Budapest, Vili., Üllői-út 4.) meg
jelent. A z írók, akik e munka keretében, a szemléltető oktatás érdekében felvonultak, 
nagy felkészültséggel, módszeresen dolgozták fel az anyagot, mely alkalmas arra, hogy 
a filmeknek az iskolákban való alkalmazása általános érdeklődést keltsen. Geszti Lajos 
a filmoktatás módszeréről és az iskolai filmprogrammokról irt terjedelmes tanulmányokat, 
Pécsi Albert A film szerepe az egyes tudományágakban c. értekezése a filmek alkal
mazásának lehetőségeire nézve ad értékes útmutatásokat, Kogutowicz Károly dr. egye
temi tanár az előadók feladatait határozza meg, Bessenyey Boldizsár az oktatófilm moz
galom keletkezéséről ír és a jövő évi programmról közöl értékes összeállítást.



H I V A T A L O S  RÉSZ.

III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus.
A  magyar tanítók és tanárok az Íft27-ben rendezendő Iil-ik egyet, kongresszussal 

nagyon komoly elhatározásra jutottak. Ily határozat a magyar kultúra munkásainak lelké
ben csak rendkívül komoly időkben fogant meg. Az I. kongresszust 184-8- bán tartották 
meg Széchenyi, a legnagyobb magyar és Kossuth a lánglelkű szabadsághős működésé
nek, a magyar szabadság, gondolat és alkotósvágy nagyszerű feléledésének a hatására. 
A  II.-at 1896- bán, amidőn negyvennyolc után a nemzeti elnyomatást végre követő hatvan
hetes kiegyezés, Deák Ferencnek, a haza bölcsének izzó, tiszta és önzetlen hazafias 
működése a nemzetnek királyával való kibékülését hozta áldásul és utána oly 3 évtizedet" 
eredményezett, amely lehetővé tette a nemzetnek, hogy minden tehetségét, alkotni tudásét, 
szellemi és anyagi termelését oly hatalmas mértékben fejthesse ki és tettekbe öntse, hogy 
a magyar a művelt Nyugattal egyenrangú nemzetté vált és 1896 bán első ezredéves ittlété
nek fényes ünnepét ülhette. A magyar tanítóság egyetemének ebben a nagy nemzeti 
munkában elévülhetetlen érdeme van. Széchenyi alkotásvágyának, Kossuth faj- és sza- 
badságszeretetének, Deák bölcsességének termékenyítő forrásából fakadó ideálok éltető 
harmóniában egyesültek a magyar tanító lelkében és dolgozott tovább a nagy nemzeti 
eszmékért. Következett a világháború. Jöttek az átkos emlékű forradalmak és a legátko- 
sabb emlékű Trianon. Hazánk esztelenül és képtelenül megcsonkítva vonaglik. Veszély
ben minden erkölcsi és anyagi értéke, veszélyben egészsége, léte, fiainak jövője, nagy
szerű kultúrája. De él a nemzet jobbjainak és a magyar népnek ösztönösen egészséges 
lelke, agya és szíve, karjainak izma, józan gondolkodása és Ítélőképessége. Tudja, minél 
nagyobb kitartással, okossággal kell törekednie, hogy agyát és izmait megfeszítse, kitá
gítsa a régi magyar kultúra, a régi magyar határ, egy új ezredév felé.

A  trianoni átok súlyosan sebezte meg a magyar gondolat elhivatott munkásait, az 
egyetemes magyar tanítóságot. Elrabolta tőlük sok erkölcsi es anyagi tulajdonukat. A ma
gyar tanítóságot a magyar müveit középosztályban való arányos és méltányos elhe
lyezésében fájó sérelmek érték. Erkölcsi és anyagi elszegényedése, a sérelmek romboló 
hatása káros következményeikkel végzetesen ártanak a magyar ébredésnek, az újjáépí
tésnek, a nagy magyar gondolat testté öltésének . . .  És vájjon, nélkülözhető-e a magyar 
tanító az újjáteremtő nemzeti munkában ? Ezt nem akarhatja igaz magyar ember 1 A  ma
gyar tanító sem akarja, nem szabad akarnia. Trianon, Te szülted a 111-ik kongresszu
sunkat ! De a magyar nemzet segíteni fogja tanítóit és majdan áldani is fogja őket, akik 
agyuk minden sejtjével, karjuk minden izmával, a nemzet napszámosaihoz híven és 
illően, meg akarják és segíteni fogják megépíteni a hatalmas, új Magyarországot, Úgy 
legyen 1

*  *  *

A  111. Egyetemes Tanügyi Kongresszust Előkészítő Bizottság Kornis Gyula dr. egye
temi tanár elnöklésével január 7-én tartotta ülését a Tanítók Háza elnöki termében.

A z ülést Kornis Gyula dr. nyitotta meg, aki részletesen ismertette a Tanügyi Kon
gresszus összehívásának szükségét és javasolta, hogy az Előkészítő Bizottság tisztikarának 
kiegészítésére a bizottság elnökének helyetteséül Rákos Istvánt, Maday Gyula dr.-t, Simon 
Lajost, főtitkár helyetteséül Édes Jenőt, az elnöki tanács tagjai sorába Tauffer Vilmos dr.-t, 
Nagy Lászlót, Wagner Jánost, Mosdossy Imrét, Barkács Máriát, Felicides Románt, Nádler 
Róbertét, Imre Sándor dr.-t, Havas Istvánt, Herodek Károlyt, Dengl János dr.-t és Novák 
Gyulát, titkároknak; Kovács Dezső dr.-t. Molnár Jánost és Papp Gyulát, a pénztárosi 
teendők ellátására Tóth Árpád isk. igazgatót, a Rendező Bizottság elnökévé: Osztie Bélát, 
a társelnökök sorába: Gállá Endrét, Lázár Kálmánt, Olveczky Pált, Kocsán Károlyt, 
Stelly Gizellát, Jablonkay Géza dr.-t, Schichtan Ármint, Böhm Dezső dr.-t és Ravasz Árpád 
dr.-t válasszák meg. ' ■

Az ülés Kornis Gyula dr. elnöki előterjesztését egyhangúan elfogadta. Utána Simon'
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Lajos főtitkár a kongresszus ügyrendjének megállapításéra tett javaslatot, majd Kornis 
Gyula dr. elnök indítványozta, hogy a kongresszus tagjai tagsági díj címén 3 pengő 
(37.500 K), a kongresszuson résztvevő egyesületek pedig taglétszámuk arányában 200—500 
ezer koronáig terjedő adománnyal járuljanak a kongresszus anyagi kiadásaihoz.

*  *  *

A  harmadik egyetemes tanügyi kongresszus előkészítő bizottságának elnöki tanácsa 
Kornis Gyula dr. egyetemi tanár elnöklésével február 4-én, tartotta első ülését a Tanítók 
Háza kistermében. Kornis Gyula dr. elnöki . megnyitója után részletesen ismertette a kon
gresszus szervezetét és ügyrendjét, melyet Tauffer Vilmos dr., Dengl János dr. egyetemi 
tanárok s Rákos István kir. tanácsos és többek hozzászólásával az elnökség egyhangúan 
elfogadott. Ezután Simon Lajos főtitkár felolvasta az előkészítő bizottság elnökségének az 
országos tanügyi egyesületekhez intézett felhívását. Kedvező hatást keltett a főváros tanácsá
nak az a rendelkezése, hogy az előkészítő munkálatokra hivatalos helyiséget utalt ki, sőt 
megfelelő segítő erőről is gondoskodott. A z elnöki tanács egyidejűén tudomásul vette, hogy 
kongresszussal kapcsolatban tanszer- és tankönyvkiállítás lesz Budapesten. Ezután Tóth 
Árpád pénztáros terjesztette elő jelentését, majd Kornis Gyula dr. elnök bejelentette, hogy a 
kultuszminiszter a kongresszust előkészítő bizottság költségeinek részbeni fedezésére egye
lő re  15 millió koronát folyósít.

*  He *

Az egyetemes tanügyi kongresszus megtartásának szükségességéről a gvógypedagógiaí 
tanárok mélyen meg vannak győződve, annak jelentőségéről teljesen át vagyunk hatva 
A  sok szenvedés és sérelem, az alkotó munkára való törekvés, a magyar kultúra féltése és 
továbbépolása nyilatkozott meg bennünk, amidőn a múlt évi november hó 17-ki végrehajtó 
bizottsági gyűlésünkön és a Kansz-középfoku iskolák [választmányának nov. 24-ki gyűlésén 
az egyetemes tanügyi kongresszus megtartásának szükségességét hirdettük. A gyógypeda 
ijógiai iigy az egyetemes pedagógiának Immár 125 éves nagy és szép múltra vissza
tekintő és méltó jövőjű speciális ága ■ a gyógypedagógiai tanárok létét és lelkét pedig 
jelenleg, önhibájukon kívül, oly nagy és sok sérelem emészti, mardossa, hogy teljes 
joggal remélhetik, hogy a nagy egyetemességen keresztül az ő igazságuk jajkiáltása is 
áttör és elér oda, ahol meghallják és méltányos igazságot tesznek Egy dicső évszá
zados múlt, egy nyomorúságos trianoni jelen utón : hinnünk kell az igazság diadalában.

Schulmann Adolf:

Egyesületünk február 6-iki választmányi gyűlése. A  gyűlés egybeesett 
a Klis-féle ünnepséggel és azon oly nagy számmal vettek részt a kartársak, hogy az való
ságos közgyűlésnek is beillett. Herodek Károly tartalmas elnöki megnyitójával kezdődött 
meg a gyűlés, aki meleg szavakkal emlékezett meg a munka és szeretet kiváló meste
rének, tb. elnökünknek, Klis Lajosnak mai ünnepléséről. Ismertette a III. egyetemi 
tanügyi kongresszus célját és eddigi működését. A  kongresszus előkészítő bizottsági gyűlé
seken elnök és Istenes alelnök állandóan résztvesznek.

Vollmann János titkár jelentéséből megemlítjük: a) Egyesületünk a Berkes-ünnep
ségen képviseltette magát. ¿7 Köszönetét mondott a „National College of leachers of ihc 
Deaf“ angol tanáregyesületnek Egyesületünk képviselőjének, Michels Fülöpnek a támoga
tásáért. c) Előterjesztése alapján a vm. államsegély kérését határozta el. d) Borbély és 
Istenes müveit megvételre ajánlja, ej Rédiger ellenőr megvizsgálta a pénztár állapotát.
f) A l i i -  egyet, tanügyi kongresszussal kapcsolatban tett jelentésére a vm. egy 4 tagú 
bizottságot küld ki, amelynek feladatává tétetett az ügyünkre vonatkozó anyag előkészítése. 
E bizottság tagjai: Kirschenheuter Ferenc, Schreiner Ferenc, Michels Fiilöp, Puha 
Liiszló és Szabó Kciroly. A  bizottság jelentésével a vm. egy külön gyűlésen foglalkozik.
g) A  bp. sn. int tanári karának meghívója a /í/A-ünnepélyre. Egyesületünk nevében 
Herodek elnök köszönti az ünnepeltet, h) Borbély Sándor tb. elnöki okmányát Brúndl 
Ödön rajztanár készíti.

Konrád György a pénztár állapotáról, Schulmann Adolf pedig az Egyesületi hiva
talos lapról tesz jelentést. A  mostoha anyagi helyzet sok szép dolgot gátol meg, de így is 
méltó színvonalon áll lapunk és kül- és belföldi összeköttetéseit kiépítette. A  lapnak sok 
értékes munkatársa van, köszönetét mond a támogatásért. A  vm. utasítja a pénztárost és
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szerkesztőt, hogy a tagok kimutatását vizsgálja felül, erről és a nem fizető tagokról tegyen 
legközelebb jelentést.

Pirovits Jenő a múlt évi jún. 28-i közgyűlésből kiküldött testnevelési bizottság 
jelentését terjeszti elő. A  testnevelésre minden, intézetben fokozottabb gond fordítandó. 
Intézeti és intézetközi versenyek rendezendők. És alkalmas időben, megfelelő előkészület 
után, országos tornaversenyt fog javasolni. Ma anyagi okok gátolnak meg egy orsz. ver
senyt. A  gyógytorna már most volna bevezetendő minden intézetbe. E célra külön 2 hetes 
kurzus rendezendő.

Puha László a szolgálati éveknek nyugdíjba való beszámítása tárgyában tett javas
latot. A z elnökség e kérdésben kérelemmel fordul a Miniszter Úrhoz.

Az Orsz. Siketnéma-Otthon beadványt intézett Egyesületünkhöz intézményes kiépí
tése és egy szakember kirendelése tárgyában, a vkm.-hez benyújtott kérelmének a támo
gatása iránt. A z elnökség az Otthon ügyét illetékes helyen készséggel fogja előmozdítani.

Nagy Péter a váci kir. orsz. int. 125 éves jubileumával kapcsolatban (1927. aug. 15) 
egy siketnémaügyi kongresszusnak és kiállításnak a szervezését javasolja, amelyre a sn. 
int. tanárok nemzetközi szövetsége is meghivassék. A  vm. Nagy Péter, Hövényes Antal, 
Szentgyörgyi Gusztáv, Zsembai Ferenc, Istenes Károly, Michels Fiilöp és Schulmann 
Adolf tagokból álló előkészítő bizottságot küld ki tervezetkészítés és konkrét javaslat
tétel végett.

Az elnökség két javaslatot terjeszt elő, amelyeket a vm. egyakaratú helyesléssel 
elfogad. Nevezetesen : 1. A z Egyesület illetékes helyen és megfelelő formában hasson oda, 
hogy az ügy fejlesztésében érdemesen tevékenykedő kartársak méltó erkölcsi elismerésben 
részesüljenek : 2. hogy a gyógyped. int. orsz. szakfelügyelősége, amely a szakfelügyeleti 
teendők mellett jelentékeny adminisztratív hatáskört tölt be, ennek megfelelően főigazgató
sággá szerveztessék át. Vm. utasítja az elnökséget, hogy e kérdésekben illetékes helyen 
előterjesztést tegyen.

5 jelentkező kartérsat a vm. az Egyesület r. tagjai sorába felvett.
Magyar László.

Ujj rendes tagok sorába felvette a febr. 6-i vm. gyűlés a következő kartársakat: 
Adler Simon, a lovag Wechselmann-féle vakok int. igazgatóját és Schönbcrger Mór 
ugyanez int. tanárát. Továbbá : Luszlig Jenő, Major Sándor és Schlarkó Aurél kecske
méti sikeínémaint. tanárokat.

Az Országos Siketnéma-Otthon intézményes kiépítése tárgyában erkölcsi 
támogatás iránti kérelmet intézett Egyesületünkhöz, amelyet a febr. 6-i vm. gyűlés 
tárgyalt meg. A z Otthon felnövekedett taglétszáma, a siketnémák igen sokféle erkölcsi, 
anyagi, kulturális, szociális, továbbképzési, az ifjak pályaválasztási, a munkanélküliek 
elhelyezési kérdése immár oly nag> és súlyos munkát ad a vezetőségnek, hogy azt 
1—2 ember esti szabadóráiban elvégezni egyáltalán képtelen. Súlyosan érzi a veze
tőség, hogy itt nem egyszerű és közönséges egyesületi tevékenykedésről, hanem a siket
némák iegvitálisabb érdekeinek az istópolásáról van szó, amelynek elhanyagolása erősen 
károsítja a felnőtt siketnémák erkölcsi és társadalmi létét. Egyesületünk természetesen 
méltányolván a felnőtt siketnémák törekvését, Onagyméltóságánál erkölcsi súlyával 
támogatja ügyüket és a magunk részéről is megállapítjuk, hogy az Otthon intézményes 
kiépítésének a kérdése időszerű és elodázhatatlan feladatot képez

A Berlini Magyar Tudományos Intézet (Berlin, NW. 7. Dorotheenstr 6.) fel
kérése folytán az Ungarische Jahrbücher szerkesztőségének megküldöttük Egyesületünk 

.legutóbbi kiadványait, szaklapunkat.
A  Berlini Magy. Tud. Intézet vezetősége a következő levélben köszönte meg az 

Egyesület kiadványait:

„Igen Tisztelt Szerkesztő Ú r ! 582/1926-
Kérem fogadja köszönetemet meleghangú leveleért és a mellékelt könyvekért.
Örömmel és csodálkozással láttam, hogy mily nagy munkával igyekeznek

hazánkban a természet által sújtottak nagy szomorúságát felejtetni. Kérem, hogy
Ígérete szerint az Intézet nagybecsű kiadványait, amelyek igen érdekelnek, továbbra
is megküldeni szíveskedjék.

Viszontszolgálatra mindenkor készen vagyok, nagy tisztelettel
vezető egyet. ny. r. tanár megbízásából : 

Gross ,17.“

A V. K. M. 98.232/1925. Vlil/a. sz. rendeletében Istenes Károly „Hangkapcsoló
dások a magyar beszédben“ című müvének a beszerzését ajánlja az iskoláknak A  rendelet 
a Hivatalos Közlöny 1926. január 1-i számában jelent meg.
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A szerkesztő közli, hogy Egyesületünk pénztárosa által közlés végett neki 
átadott és a tagdíjfizetésekre vonatkozó nyugtázásokat helyszűke miatt e lapszámból 
kihagyta. Szerkesztőségünk a jelen viszonyok között nem tartja fontosnak, hogy e nyug
tázások a lapban megjelenjenek és ezzel fontosabb közleményeket kiszorítsanak. Amilyen 
fontos a pontos tagdíjfizetés, annyira mellékes a nyilvános nyugtázás. A  nyugta tulajdon
képen minden beküldő kezében a postai elismervénnyel már is megvan.

Tanáregyesületünk kiadványai: i. Siketnémák és Vakok Oktatásügye. Havi 
folyóirat, 1926-ra (XVIII. évf.) 16 Pengő. I— IV. évf. egyenként 35 P., de ezek csak annak 
adhatók el, aki az eddigi évf. mind megveszi. A z  V —X. évf. 30 P. A  XI—XXII. évf. 20 
P. A  XXI11—XXV. évf. 16 P. A  XXVl.-ik ,évf.-ból csak kevés teljesszámú példány van, 
ára 25 P. A  XXVÍll.-ik évf. 16 P. 2—3. Évkönyv 1903. és 1904. Szerk. Bihari Károly e. 
titkár. Ára 3 P. 4. Juan Pablo Bonét: A betűknek elemeikre való felbontása és a némák 
beszédre való tanításéinak művészete Madrid, 1620. Ford. Adler Simon. Ára 3'50 P 5. 
Nagy Péter: Fonétizáló ál vány és asztalka. (Ismertetését 1. M. S. 0. 1912. 7. sz. 144. o.) 
Ára a megrendeléskor állapíttatik meg. 6 Záborszky Á rpád: Képek a tornai állításhoz. 
Tollrajz. Ára a megrendeléskor állapíttatik meg. 7. Kegler Ferenc : Adatok a S. I. T. O. E.- 
nek 10 éves történetéhez. Ára 1 P. 8. Dr. Nuray—Szabó Sándor képe. (80 f.) 9. A 
mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a siketív mák I. (artikulációs) osztályában. 
Irta : Stern Ottó. Ford. és a magyar vonatkozású részlettel ellátta : Váradi Zsigmond. Ára 
5 P. 10. Géicsér József emlékfüzet (80 f.) 11. Cházár András képe (80 f.) 12. A S. 1.
T. 0. E.-nek története az 1918—19. forradalmak aluli. Irta: Záborszky Árpád, e. titkár. 
A  „M. S. 0 .“ XXII. évf. melléklete. 13. De l’Épée: Siketnémák oktatása rendszeres jelek 
útján. Páris, 1776. Ford. Szabó Imre. Ára 3 P. 14. Borbély Sándor: A magyar siketnéma- 
oktatás bibliográfiája és adatgyűjteménye 1920 végéig. Ára 6 P. 15. Michels Fülöp ; 
A siketnémák beszédének ásthetikája. Különlenyomat a M. S. O. 1923. 10— 12. és 1924. 
1—3. számaiból. Elfogyott. 16. Istenes Károly: Hangkapcsolódások a magyar beszédben, 
különös tekintettel a siketnémák hangos beszédére. Ára 3 P. 17- Puha László : A fogal
mazás-tanítás módja és anyaga Különlenyomat a „S. V. 0. Ü." 1925. 7— 10. számából. 
Ára 1'20 P. 18,. Statisztikai adatok a siketnémákróí az „Orvosi vélemények“ alapján. 
Táblázatban. Összeállította : Istenes Károly. Ára 2 P. 19. A beszédhibák javitáséira szol
gáló áll. tfolyam 25 éves története (1896—1921)  statisztikai táblázatokban. Összeállí
totta : Istenes Károly. Ára 2 P. 20. Dr. Ranschburg P á l: A siketnémák számolóképessé
géről. Különlenyomat a „S. V. 0. U-“ 1925. 4—6. számából. Elfogyott. 21. Michels Fülöp : 
Nemzetközi Siketnéma Nevelésügyi Konferencia. (London, 1925. júl. 20—25.) Külön
lenyomat a „S. V. 0. Ü.“ 1926. 1—3. számából. Ára 2 P.

K Ü L Ö N F É L É K .
Klis Lajos.

A  béke tettrehivatott, teltrekész hadrendje lassan meginog. Trianon sötét végzete 
teljesedik be rajtunk. Ritkulnak, egyre ritkulnak a sorok. Bús lehangoltsággal látjuk távozni 
azokat, akik a magyar művelődés, az oktatásügy virényain a némák tanításában, meg
szólaltatásában kivételes egyéniségük, szellemük besugárzó erejével utat törtek, irányt 
mutattak meg a velük élő, velük dolgozó és az eljövendő nemzedékeknek egyaránt. 
Elmegy, leteszi a gondolatkitermelés picinyke rögzítő szerszámát Klis Lajos is. Nyugalomba 
vonul. Pihenést keres sok-sok esztendőnek nyugalmat, megállást nem ismerő fáradhatatlan 
eszmeharcosa. Megválik attól az intézettől, amelyet az ő lelkes hivatásszeretete, közmon
dásos szorgalma, bámulatos munkabírása, nehézségeket nem ismerő akarata, tudása, 
mindnyájunkénál szélesebb látóköre külső-belső életében, eredményeiben mindig csak 
előre, egyre magasabbra lendített. A  hazánkat elég gyakran járó külföldi érdeklődő, tanulni- 
tapasztalni vágyó szakemberek, a tanárképző hallgatói legnagyobbrészben a siketnémák 
budapesti állami intézete révén nyernek bepillantást a magyar siketnémaoktatás kohójába. 
Itt az ő lelkének prizmája vetit világot munkánkra és jogos önérzettel állapíthatjuk meg, 
hogy az idegenek tanúsága és a mi megítélésünk szerint is, a nemzeteknek, a művelt 
népeknek az elsőbbségért való versenyében nem kell a sorok között eltűnnünk, b lis 
Lajos éber szelleme mindig a modern pedagógia ösvényein haladt és ami jót, hasznosat, 
eredményigérőt, a tapasztalat, a saját, vagy mások tudományos búvárkodása szakmánk
ban felmutatott, azt mindig igyekezett a gyakorla bán értékre váltatni. Évtizedekre terjedő 
lankadatlan fáradozásának megérett gyümölcse, hogy' ma a siketnémák budapesti áll. 
intézete az országnak legmodernebbül felszerelt, legnépesebb intézete és főiskolánknak 
is székháza.
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Áldásos életének gyakorlati és elméleti munkálkodásénak, sikereinek sorozatát 
egységbe foglalva, a hála és kegyelet érzésével kell megemlékeznünk néhai való Scháffer 
Károlyról, a temesvári intézet egykoron jeles igazgatójáról. Mert az ő éles szeme, biztos 
megítélése fedezte fel valójában Klis Lajost. A  kolozsvári ref. főkollégiumtól a temesvári 
községi iskolához 1885-ben ke.ülő fiatal tanár kivételes képességeit, értékes felkészültségét 
rögtön észreveszi Scháffer és talán különösebb fáradságába sem került, hogy figyelmét, 
érdeklődését felkeltse, gyúlékony lelkesedését az érzék-értelemfogyatkozásban szenvedők 
lelkiségének kínálkozó problémái iránt lángra szítsa. Rövidesen ott találjuk abban az 
intézetben, amelyből az idők folyamán a siketnémák oktatásának sok kiváló művelője 
nőtt ki. Kemény gyakorlati munkában, folytonos tanulás közepette, itt fejlődött, izmosodott 
tekintéllyé. A  felettes hatóságok figyelemmel kisérik tevékenységét és alig hogy a temes
vári intézet átszerveződik államsegélyes jellegűvé és ezzel a tanárok is államiakká lesznek, 
Klist rögtön áthelyezik a képességeinek nagyobb teret biztositó váci országos anyainté
zethez. Egyénisége, sokoldalúsága tevékeny talajra talált, munkakedve gazdag virágzásba 
borult. Mindjárt az első évben, 1897-ben átveszi az egyik 1-ső osztály vezetését és a 
kiejtéstanításban elért eredményével általános elismerést viv ki. Ugyanabban az időben 
nagyban foglalkoztatták a szakembereket az Urbantsisch-féle hallási gyakorlatok. A  világgá 
kürtőit sikerek erősen izgatták a kedélyeket. A  váci intézet is kísérletezett. Egy-két éven 
át Klis vezeíe pontos lelkiismeretességgel, odaadó fegyelmezettséggel az egyik csoportban 
az elüirásos gyakorlatokat. A z ő_ szavának, leadott véleményének volt döntő súlya abban, 
hogy azokat végleg eltörüljék. Felfogását, Ítéletét fényesen igazolták a következmények. 
Rövid nehány év alatt Urbantsisch nagy dobra vert Ígéretei, megállapításai a gyakorlat 
próbatűzében elhamvadnak, száműzik a világ minden intézetéből.

Fontos hivatás vár rá 1897-ben a tanárképzés terén. A  vallás- és közoktatásügyi 
miniszter meghívja a siketnémák lélek- és neveléstanának előadói székébe. Szinte éjt- 
napot együvé téve dolgozik. Rövid idő alatt elkészül a német Walther-féle „Handbuch 
alapján a saját megfigyeléseivel, tapasztalataival, gondolataival átszőtt, —  sajnos még ma 
is csak sokszorosított, de nyomtatásban meg nem jelent — vaskos neveléstani munkája. 
Egy évre rá az oktatástörténet, majd 1905-től a siketnémák oktatása módszertanának 
előadása is ő reá hárul. Körülbelül 25 éven át hirdette az előadói székből lelkesedést 
keltő ékesenszólásával szive meleg érzésével átitatott igéit. Hitét, meggyőződését hallgató
ságának érzelmi világában megfürösztve igyekezett a mérlegelő, boncolgató lélekhez jutni 
és a felkeltett érdeklődést az elhatározás, a cselekedni akarás mértékéig fokozni. Ami 
szellemi javakat pazarló bőkezűségével szétosztott, bizonnyal értékes utravalóul szolgáltak 
mindazoknak, akik valaha tanítványai voltak.

A  váci intézetnél 1899 nyarán Roboz Józsefet az akkor életbehívott gyógypedagógiai 
orsz. szaktanács előadója, Borbély Sándor váltja fel az igazgatóságban. Borbély korszakos, 
a siketnémaoktatásügyet extenziv és intenzív vonatkozásban megreformáló munkájában 
hűséges, odaadó, lelkes munkatársat, tanácsadót talált Klis Lajosban. Mint a szaktanács, 
ennek a fontos véleményező testület tagjának és jegyzőjének, majd 1901-től mint a váci 
intézet h. igazgatójának bőséges alkalom kinálkozik a cselekvésre, Amikor az ország 
meglevő intézeteinek teljes kiépítéséről, újaknak létesítéséről van szó, apostoli buzgalom
mal járja ő is az országot és igyekszik a térmészet mostohái részére barátokat, áldozat
kész pártfogókat toborozni. A  szándéknak valósággá való kiérlelésében egész lélekkel 
közreműködik. A z 1900— 1903 között keletkezett 8 intézet létrehozásában bő része volt 
és bizonnyal mindegyik intézet átmentette évkönyveiben a jövő számára azt a történeti 
tényt, hogy Klis városukban járt és előadásával, ellenállhatatlan rábeszélésének varázsával 
meghódította a sziveket, a kérdés megoldását pedig dűlőre vitte.

Kevésbé ismert oktatásunkat, védenceinek elhanyagolt ügyét kívánta szolgálni, 
amikor a közönség tájékoztatására a kormány jóvoltából 1900-ban kiadta és országszerte 
elterjesztette „Közérdekű tudnivalók a siketnémákról“ című művét. A  könyv tiszta, világos 
fogalmazása, könnyű, de lendületes irálya, áttekinthetősége nagy olvasótábort biztosított, 
sok barátot szerzett a fogyatékos érzéküeknek. Hatását igazolja, hogy habár abban az 
időben a tankötelezettségről még szó nem eshetett, az ország minden részéből a beisko
lázás hovatovább nagyobb és nagyobb méreteket öltött. _

Az évek folyamán gyakran felkereste szaklapunkat nemesvererű, okosérvelésű, 
mélyenjáró cikkeivel. Mindig szót ejtett valahányszor úgy érezte, hogy az eszmék tisztá
zásra szorulnak, hogy a tantervben lefektetett elvek miként érvényesíthetők, vihetők keresztül 
gyakorlati munkában. Klis 26—27 éven át mint miniszteri biztos is sorra-rendre járta a 
hazai intézeteket. Nem a szigorú, begombolkozott, a mindenáron kákán csomót kereső, 
fontos elküldetésével eltelt birót ismertük meg benne. Ellenkezőleg. Mindenkihez volt jó 
szava. Bátorította, biztatta a csüggedőket. Szította a tűzet. Észrevette, megdicsérte az igye
kezetét. A z oktatás verejtékes mezején eltévelyedettet jóakaratú, a lényegbe vágó, a célt 
világosan, tisztán megjelölő tanácsaival terelte a helyes mesgyére. Soha nem dobott követ 
senkire. Benne élt, tehát ismerte munkánk tengernyi nehézségeit. Tudta, hogy azokhoz 
hozzá kell nőni. Az idő őt igazolta. A z évek sorén a külföldön tett több tanulmányútjai
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alkalmával Ausztria, Németország, Franciaország, Olaszország első intézeteiben szerzett 
szerzett élményeivel, benyomásaival viszonylatban is, folytonos előretörést, fejlődést, hala
dást állapíthatott meg itthon.

A  tudományban és tudománynak élő, a magát munkával túlhalmozó Klis különben 
barátságot szerető, barátságot tartó, társaságból!, társadalmi ember. Lekötelező készségével, 
finoman érzékeny lelkületével, úri előzékenységével megtalálja a szívekhez az utat. Tanár
társai, a kartársak egyeteme tisztelettel, szeretettel emlegetik nevét. Tanítványai a megható 
ragaszkodás, a gyermeki bizalom jeleivel veszik körül nemes alakját. Kivételes egyénisé
gének értékét a siketnéma tanárság összessége is kívánta kamatoztatni. 1902-től 8 éven 
át országos egyesületünk élére állította. Eszméket termelő, érlelő ereje talán ebben a 
körben bontakozott ki a iegszinpompásabban. A z  ország különböző városaiban megtartott 
évi közgyűlésekről alig hiányzott valaki. Mindenki ott akart lenni, hogy a vezér ünnepet 
avató megnyilatkozását meghallhassa, az idealizmus oltára felkent papjának igéit magával 
vihesse-

Tevékenységének utolsó két évtizede a siketnémák budapesti állami intézetével 
forrt össze. 1904. óta igazgatója ennek az intézetnek. Tetteit, eredményeit ez az intézet 
bizonyítja a legékesebben. Munkabírását, szellemi energiátét fizikai erejének hátrányára 
a kora hajnaltól a késő éjjeli órákig tartó munkában ennek az intézetnek áldozta fel 
maradék nélkül.

Negyven év hosszú idő. Negyven év alatt a kényelmes, meggondolt, lassú munka 
is súlyos terhet rak az ember vállára. Klis több helyett dolgozott. Mégis egyenes a tartása. 
Negyven munkaesztendőnek elmúlását ősz hajának ezüst hava hirdeti csupán. Szellemé
forrása frissen, üdén, kristályosán, kiapadhatlanul csörgedezik tovább.

A  negyvenedik év megállójánál az ország fejének, a Kormányzónak kegye, meleg 
elismerése, kitüntetése derít fényt személyére. Értékeink, kiválóságaink, a közülünk kiemel
kedettek megbecsülését látjuk ebben és mindazon megkülönböztetésekben, amelyekben 
szervező, alkotó, teremtő munkája közben sokszor része vala. ,

Klis Lajos! Kartársaid ércnél értékesebb elismeréssel adóznak . . . .  Erzed-e a 
szeretetünk melegét ? Völker József

Kormányzói elismerés. (Megjelent a „Hivatalos Közlöny“ 1926. jan. 15-i sz.-ban.) 
„A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, 
hogy Klis Lajos-nak, a siketnémák budapesti m. kir. állami intézete igazgató
jának, a gyógypedagógiai szakoktatás szolgálatában eltöltött sok évi értékes 
munkásságáért elismerésem tudtul adassék.

Kelt Budapesten, 1925. évi december hó 11. napján.
Horthy s. k.

Gróf Klebelsberg Ku.no s. k.“

Klis Lajos ünneplése és búcsúzása. A  siketnémák budapesti m. kir. áll. int. 
tanári kara ez év febr. 6-án fényes és meleg ünneplésben részesítette a kitüntetés és a 
nyugalomba vonulás alkalmából szeretett igazgatóját. Ami szeretet és tisztelet hosszú 
évtizedeken át Klis igazgató személyét és egyéniségét övezte, azt e napon a felsőbb 
hatóság, társadalom, tanári kar, szülők és növendékek mind oly meleg és közvetlen 
módon nyilvánították előtte, hogy az egész ünnepség egy lelkes, hangulatos harmóniában 
olvadt össze. A z ünnepély febr. 6-án d. e. 11 órakor kezdődött meg oly szép számú 
közönség jelenlétében, hogy az intézeti nagy tornacsarnokban alig volt férőhely. Megje
lentek azon a minisztérium képviselője, a szakfelügyelőség, a budapesti és vidéki intézetek 
tanárai, a szülők, a társadalom sok kiválósága, a nagyenyedi kollégiumbeli öreg diák
társak stb. Megható jelenet volt a kitüntetés átnyújtása és a tanári kar, által az intézet 
részére megfestetett Klis arcképének a leleplezése. A  kép Füzessy Árpád kartársunk 
avatott ecsetjét dicséri. Az ünnepséget Istenes Károly h. igazgató üdvözlő beszéddel 
nyitotta meg. Azután felkérte Szabady Géza, Ehling Jakab és vitéz Keményffy Károly 
tanárokat, hogy az ünnepeltet hívják meg. Lelkes éljenzések között lépett be Klis igaz
gató felesége karján a virágokkal díszes terembe. A  nm. vallás- és közokt. miniszter úr 
képviseletében dr. Bernáth Géza min. osztálytanácsos üdvözölte ezután az ünnepeltet, 
átnyújtotta a legfelsőbb elismerést kinyilvánító kéziratot mellére tűzte az érdemjelvényt. 
Klis igazgató meghatott köszöneté utón az intézet és a tanári kar nevében Istenes Károly 
h. igazgató intézett hozzá és a közönséghez mélyenszántó üdvözlő beszédet. Ezzel kap
csolatban történt meg Klis arcképének a leleplezése is.* Majd az intézeti növendékek 
nevében Teichert Anna és Ravasz László tanulók, a felnőtt siketnémákat képviselő 
Országos Siketnéma-Otthon nevében Molnár István mondott tartalmas üdvözlő beszédet.

* V. ö. : Siketnémák Közlönye, 1926. febr. sz., amely egész terjedelmében hozza Istenes h. igazgató és 
és Molnár tanult siketnéma nyomdász üdvözlő beszédét. Szerk.
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Dr. Ravasz László püspök nevében Gödé Lajos ref. lelkész köszöntötte az ünnepeltet, 
egyben felolvasta Ravasz püspök úr költői mélységgel telített levelét A  szülők nevében 
Hajdú Sándor polg. isk. tanár, a gyógyped. intézetek szakfelügyelősége részéről Klug 
Vfeter orsz. szakfelügyelő, a Tanáregyesület és vakok intézetei nevében Nagy Péter igaz
gató, a régi barátok és pályatársak nevében Borbély Sándor ny. igazgató, a , Gyógyped. 
Tanárképző részéről Tóth Zoltán igazgató, a Magy. Gyógyped. Társ. részéről Ákos István 
alelnök, a nem állami int. nevében Tolnai Béla igazgató, a testvér-intézetek nevében Éltes 
Mátyás igazgató a Gyógyped. m. kir. pszichológiai laboratórium részéről dr. Focher László 
orvos-tanársegéd, a tanárjelöltek nevében Derűjén Antal III. éves tanárj. Igen sokan 
levélben, táviratban köszöntötték az ünnepeltet. Végül az ünnepelt ősz igazgató mondott 
megható szavakban, az ő közismert szónoki lendületével hálót és köszönetét. A z ünnepély 
Istenes h. igazgató zárószavaival és a Himnusz eléneklésével ért véget. — Este 8 órókor 
a tanári kar tórsasvacsorót rendezett Klis igazgató tiszteletére, amelyen 146-an vettek 
részt. Régi jó magyar szokás szerint, a páratlanul meleg hangulatú vacsorán szintén sok 
felköszöntő hangzott el. Klis igazgató a Kormányzó Úr Öfőméltóságát, Klug Péter orsz. 
szakfelügyelő a vk. Miniszter Úrat köszöntötte fel. Puha László tanár a tanári kar nevé
ben, Deschensky Ferenc igazgató a hazai intézetek részéről, Simon József h. szakfelügyelő 
a tanárképző volt hallgatói nevében üdvözölték az ünnepeltet. Schulmann Adolf igazgató 
Klis Lajosnét és a hölgyeket köszöntötte fel. Felköszöntőket mondottak még a régi enyedi 
diákok, dr. Makkay Jenő kir. ügyészségi alelnök, Kertész József ny. igazgató ; továbbá 
Tóth Zoltán igazgató elevenített fel régi meleg emlékeket. A  vacsorát tánc követte, amely 
reggelig tartott el a legjobb hangulatban. —  „Klis Lajos! Kartársaid ércnél értékesebb 
elismeréssel adóznak . . . .  Érzed-e szeretetünk melegét ?“ Sch. A.

A félévi tanítási eredmények felülvizsgálását az egyes intézetekben folyó évi 
január és február hó folyamán eszközölte Klug Péter orsz. szakfelügyelő és Simon József 
h. szakfelügyelő.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1925. nov. 15-i közgyűlésén a társaság 
tiszteletbeli tagjává választotta: Sipeki Balázs Béla ny. főispánt, dr. Bakonyi Kálmán 
kir. táblai tanácselnököt, Berkes János ny. igazgatót, dr. Bókay János egyet, tanárt, dr. 
Grosz Emil egyet, tanárt, dr. Hoór Károly min. osztálytanácsost, dr. Horváth Mihály egyet, 
tanárt, dr. Huszka Jenő min. tanácsost, dr. id. Imre József egyet, tanárt, Klis Lajos igaz
gatót, dr. Krepuska Géza egyet, tanárt, kozmái Kun Béla államtitkárt, Nagy László igaz
gatót, Náray-Szabó László törvsz. elnököt, dr. Németh Ödön elmegyógyint. igazgatót, dr. 
Oswald István kúriai bírót, dr. Radnay Rezső ny. h államtitkárt, dr. Rauschburg Pál 
egyet, tanárt, dr. Sarbó Artúr egyet, tanárt, Somogyi Szilveszter polgármestert, dr. Tarnay 
Gyula és dr. Tóth István min. tanácsost. (A  közgyűlést egyébként lapunk 1925., 11 — 12. 
számában ismertettük. Szerk.)

Áthelyezések, A  vkm. áthelyezte: Balázs Gézát a snk. bp. áll. intézetétől a 
békésgyulai áll. gyógyped. intézethez, vitéz Keményffy Károlyt a snk. bp. áll. intézetétől 
a bp. áll. kisegítő iskolához, Frey Józsefet a bp. áll. kisegítőiskolától a snk. bp. áll. inté
zetéhez, Zsenathy Dezsőt és Szaucsek Istvánt az áll. kisegítő iskolától a vakok kir. orsz. 
intézetéhez, Baranyay Gézát (Pesterzsébet) és Ivány Józsefet (Újpest) a bp. áll. kisegítő 
iskolához.

Kettős családi ünnep. Németh László kecskeméti ny. siketnéma-intézeti igazgató 
családjában gyönyörűséges kettős családi ünnep ment végbe február hó 2-án- A  háznak 
mind a két szép bájos leánya : Vilma és Klári e napon tette bizonyságot a nyilvánosság 
előtt, hogy az édesded gyermekkor folytatásaként megtalálta az ifjúkornak az életbevágó 
édes boldogságát egy-egy szépreményű ifjú oldalán. Klárit ugyanis e napon vezette 
oltárhoz Sárkány Béla kecskeméti ág. ev. főesperesnek hasonló nevű derék fia, Rusz 
Ervin miskolci jónevű mérnök pedig eljegyezte Vilmát. A z egyházi szertartást az ág. ev. 
templomban a boldog vőlegény édesapja : Sárkány Béla főesperes végezte, aki másfél év 
alatt ezúttal harmadik gyermekét áldotta meg így az oltár előtt s bocsátotta ki az életbe 
a legigazibb jókivánatokkal. A  templom szorongásig megtelt a tisztelők sokaságával. 
A  lakodalom a legényes háznál, Németh Lászlónál folyt le, ki boldogságának a páratlan 
vendégszeretet igen kitetsző jeleivel adott kifejezést. A  mi körünkből Borbély Sándor ny. 
igazgató vett részt ez ünnepélyen.

Vitéz Keményffy Károly kartársunk, az Orsz. Siketnéma-Olthon elnöke a Siket
némák Közlönye szerkesztője 1925 dec. 25-én eljegyezte Schrott Margit úrhölgyet. Gratu
lálunk I

Horváth Kálmán kartársunk f, év január 10-én örök hűséget esküdött Haluskay 
Lujza Erzsébet úrhölgynek. Gratulálunk!
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Stang'l László debreceni tanárgyakornok átlépett Budapest szfőv. szolgálatába. 

Samay Ödön debreceni tanárgyakornok pedig elhagyta a gyógyp. tanári pályát.
Varsányi Ferenc Hl-ad éves gyógyp. tanárjelölt, aki a vakok budapesti kir. orsz. 

intézetéhez volt beosztva, f. évi január hó 4-én. hosszas szenvedés után elhunyt. Ny. b. 1
Or vos-pedagógiai laboratóriumunk törekvéséről. A  siketnémák budapesti 

áll. intézetének orvos-pedagógiai laboratóriumában összehasonlító hangfelvételeket készí
tenek. A  munkálatok a hamburgi fonetikai laboratórium nyomán készülnek. A  vizsgálatok 
kiegészülnek annyiban, hogy görbe alakjában tanulmány tárgyává lehet tenni a beszédet, 
s így a maradandó alakon analizálni lehet a kiejtést, hangkapcsolást, rithmust stb. 
A  készülék dr. Bárczi szerkesztésében a „Mone" által készül. Ennek kiegészítéseképpen 
ugyancsak készül egy csontvezetéses, elektromos műszer, mely a siketnémákat annyiban 
érdekli, hogy a beszéd rithmusa náluk theoriák nélkül lesz megoldható. Legközelebb már 
bővebben és konkrét alakban számol be lapunk az ezirányú munkáról.

20 éves találkozóra készülnek azok a kartársaink, akik a Vácról Budapestre 
helyezett tanárképzőn 1906-ban elsőknek szereztek itt tanári oklevelet. A találkozót a Klis- 
féle ünnepély estéjén határozták el és a megszervezésére Tóth Zoltán és Schulmann 
Adolf igazgatókat kérték fel. A  szervezők a meghívót a közeli napokban fogják kibocsátani.

Szaucsek István kartársunknak két kedves szöveg- és zeneszerzeményét adta ki 
az Orsz. Siketnéma-Otthon. „Kacagott a napsugár is . . .“ és „Nem értik meg az emberek .. 
a két dal címe. Ára 20.000 kor.

Szentg'yörgyi Gusztáv kartársunk „Szibériából haza tüzön-vizen é t i “ cimen 
kiadta a hadifogságban és szabadulásakor átélt szenvedéseinek és élményeinek valóban 
élvezetes modorban megírt történetét. Megjelent Vácott, 178 old. térj. Ára 30.000 korona.

Gyógypedagógiai kiállítás a Nemzetközi Embervédelmi Kiállítás-sál kapcsolatban. 
Klug orsz. szakfelügyelő elnöklésével ez év, január 21-én a budapesti összes gyp. intézetek 
kiküldött képviselői rendezőbizottságá alakultak át és elhatározták a kiállítás megtartását. 
Megalakították az elnöki bizottságot, amely a kiállítást megszervezi és a csoportbizott
ságokat, amelyek az anyagot összegyűjtik és előkészítik. Ellnökké dr. Hoór Károly, min. 
osztálytanácsost választották meg. Ü. v. elnök Klug Péter, ü. v. elnök h. Simon József, 
alelnök Tóth Zoltán, főtitkár Schulmann Adolf, titkár Michels Fülöp, előadó Pánczél Imre, 
jegyzők Káplán Gyula, Magyar László, Góts Ottó és Kardos Ignác. Csoportelnökök: 
Adler Simon, Tolnay Béla, Herodek Károly, Éltes Mátyás, Istenes Károly, Szabó Károly 
és dr. Bárczi Gusztáv. A  rendezőbizottságnak minden vidéki intézet is tagja, de ezek 
jelenléti nehézségek miatt a szükség szerint képviseltetik magukat.

Január 21 és 27. közötti időben az egyes csoportok Pánczél előadó közreműködé
sével már elvben össze is állították a kiállítandó anyagot, a munkamegosztási tervet 
előkészítették és erről a jan. 27-i elnöki bizottsági gyűlésen jelentést tettek. A  kiállítandó 
anyagról szóló kimutatás minden egyes intézetnek megküldetett.

Az ügy történetéhez tartozik még annak a megállapítása, hogy az „Ember“ című 
társaság kb 1 és fél éve a Gyógyped. Társaságot kérte a kiállításon való részvétel elő
készítésére és lapunk múlt száméban ily értelmű rövid közleményt hoztunk is a napilapok 
híradásai nyomán. Az azóta tartott megbeszélések nyomán az a helyes felfogás alakult 
ki, hogy az összes intézetekből, amelyek munkája és kultúrája tulajdonképen bemutattatik 
és amelyek az anyaggyűjtési munkát végzik, alakult rendezőbizottság intézze a gyógyped. 
intézmények kiállításának ügyét, amint ez most meg is történt. A  kiállítás valószínűleg 
május hó végén nyílik meg a városligeti iparcsarnokban és három hónapig marad nyitva.

Febr. 18-án és márc. 4-én is tartott az elnöki bizottság gyűlést, amelyen a készülő 
anyagról és a rendelkezésre álló területről tettek a csoportok jelentést.

A vakok József Nádor K ir . Orsz. Intézete köréből. 1. A  m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium József királyi főherceg tábornagy úr Őfensége kegyes hozzá
járulásával megengedte, hogy a . vakok Budapesti Kir. Orsz, Intézete 1926. január 1-től 
szémítólag a centenáriumra való tekintettel „Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete“ 
címet használhassa.

2. A  Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete december hó 20-án az ifjúsági vörös
kereszt csoport és önképzőkör közreműködésével igen jól sikerüli karácsonya ünnepélyt 
rendezett. Minden egyes szám művészi kidolgozású volt s a közönség osztatlan tetszését 
érdemelte ki. A  ünnepségnek egyik frappáns pontja volt az Ándrássy-úti Mária 
Terézia leánygimnázium vöröskereszt csoportjának szereplése. Ugyanis a vöröskeresztes 
gimnáziumi tanuló kisasszonyok világtalan társaiknak sok édességet, gyümölcsfélét és 
egyebet gyűjtöttek össze és azt egy formás beszéd kíséretében máglyára rakva átnyújották. 
Síeiner János világtalan junior köszönte meg társai nevében a szeretetadományt. Az 
ünnépség rendezése és sikerült volta Schnitzl Gusztáv és Lengyel Gyula tanárok érdeme.

3, A  Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete a közel múltban több értékes adomány 
birtokába jutott. így özv. Schmiedl Miklósné a karácsony küszöbén 120 csomag szeretet-
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adományt osztott szét, Wolfner Gyula és társa cég 3 millió korona adományt adott, diósadi 
Bodó Jánosné egy értékes hegedűt adományozott, Csornák Gáborné két kis vak leánykát 
ruházott fel és többféle édességet és babát küldött nekik. Nyári Gyula amerikai honfi-, 
társunktól 15 pár, míg Metál János budapesti cipőnagykereskedőtől 8 pár cipőt kaptunk 
szegény gyermekeink részére. Reánk gondolt Ravasz Árpádné Öméltósága, a Tébe és 
és Frigyes kir. főherceg vezértikári hivatala is. Szüss Nándor precíziós gyári r. t. a vak 
növendékeknek egy komplet detektoros rádió készüléket adományozott.

4. Kárpáti Ottó tanár egészségének helyreállítására három havi szabadságot kapott.
Budapest székesfőváros a gyógypedagógiai ügyet melegen karolja fel és 

intézetek létesítésével sok fogyatékos gyermeket ment meg a dolgozó társadalomnak 
A  székesfőváros intézkedései szociális, kulturális és emberbaráti szempontból rendkívül 
nagy jelentőségűek, a székesfőváros közönsége ezeket hálával veheti tudomásul, a szak
emberek pedig hálásak az ügy fejlesztéséért. Budapest ebben a tekintetben is a nyugati 
metropolisok méltó társává szegődött. Nemrég nyilt meg a Nagyothallók Török Béla inter- 
nátusa. Január hó 11-ik felében pedig 2 új intézmény létesült a gyengeteheíségű gyermekek 
nevelésére. Rákosfalván gyógyped. nevelőintézel, Budán, a Miklós-téren pedig egy foglak 
koztató intézet gyengetehetségüek részére. Értesülésünk szerint a népjóléti minisztérium 
is jelentékenyen támogatja ez intézeteket azzal, hogy több gyermek tartásdíját vállalja 
tárcája terhére.

A  snk. váci kir. orsz. intézetének karácsonyfaünnepélye (dec. 22.), amely 
úgy a növendékek szereplése, mint a növendékek megajándékozása szempontjából valóban 
nagyszabású volt, a szeretet ünnepét a siketnémaügy propagálásával kötötte szerencsés 
módon össze. Dr. Hanaaer A. István váci püspökkel és dr. Krakker Kálmán polgár
mesterrel az élen Vác társadalmának szine-java vett részt az ünnepélyen,

A magyar Nagyothallók Országos Egyesülete lí)23-ban alakult. A nagyot
hallók ügyét itt állandóan napirenden tartják: a nagyothalló gyermek pályaválasz
tása, a felnőtt nagyothallók elhelyezkedési lehetőségei, a nagyothallók utcai 
védelme, a hitélet, a szórakozás lehetőségei, a tudomány ápolása, a szájról leol
vasás elsajátítása, a különféle halló-készülékek problémája stb

E szervezet szükségét nálunk is érezte mindenki, aki csak egyszer is beszél
getett nagyothallóval és látta annak kétségbeesett helyzetét. Aki látja, hogy mint 
esik porba, mint törik össze a legerősebb lélek is altkor, ha elveszti a hallást, ha 
elveszti a reményt, hogy még egyszer valami úton-módon bekapcsolódhassák a 
hallók társadalmába. Az egyesület ingyen tanfolyamokat tart fenn a felnőtt nagyot
hallók részére, ahol díjtalanul elsajátíthatják a szájról leolvasást, nagyothalló 
gyermekek internátusi neveltetéséről gondoskodik. Az egyesületben mindenfajta 
nagyothalló készülék kapható s ezáltal is védeni akarja az egyesület a nagyot
hallók társadalmát a lelkiismeretlen üzleti szellemmel szemben. Az egyesületi 
órák kedden és szombaton 5—7-ig tartatnak IX. Ferenc-körút 29, földszint, a 
„Miimü“ helyiségében.

A siketnémák kecskeméti intézete jövő fejlődése érdekében döntő lépések 
történtek. Komoly tárgyalások folynak a város vezetősége, az orsz. szakfelügyelőség 
és az igazgatóság között az intézet állandó elhelyezése, illetve egy intézeti épület 
emelése tárgyában.

A siketnémák egri intézete hasonlóképen egy új épület emelése tárgyában 
folytat már huzamosabb idő óta tárgyalásokat, A műit év júniusában a vkm. 
megbízásából S im o n  József li. szakfelügyelő helyszíni szemlét is tartott. Az egri 
intézet épületének kérdése egyébként visszanyúlik még a forradalmak előtti Magyar
ország idejére, amikor a vkm. már elhatározta, hogy az intézet megfelelő elhelye
zést találjon Ennek a két intézetnek a megfelelő fejlődését a megfelelő épület 
hiánya nagyban akadályozza és ezért csak igen örömmel állapítjuk meg, hogy ez 
irányban a legkomolyabb tárgyalások folynak illelékes helyen és reméljük, nem
sokára az építkezés megindulásáról is tehetünk jelentést.

A Magy. Gyógyped. Társaság szakülései: 1026. jan. 21-én T ó th  Zoltán 
ismertette dr. Ranschburgnak az „Elme“ c. művét, dr. R évész Margit pedig dr. 
Szondi Lipótnak „A fogyatékos elme“ c. munkáját, — Febr. 18-án és márc, 4-én 
dr. Kiss Károly „Uj szempontok az erkölcsi képesség vizsgálatára, különös tekin
tettel az erkölcsi fogyatékosságra és annak okaira“ címen adott elő.

Chile-ben S a n tia g ó b a n  amint a „Gazette des Sourds-Muets“ írja egyetlen 
egy siketnémák és vakok intézete van 71 növendékkel. Igazgatója Manuel J. Satv, 
aki Németországban. Franciaországban, Olaszországban és Belgiumban tanulmá
nyozza ez ügyet. A növendékek ipari oktatásban is részesülnek,

Belgiumbana siketnémák száma az utóbbi 10 évben 25%-kal csökkent 1914- 
ben snk. száma 1583 volt, 1924-ben csak 1185.
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(Érdekes megjegyzéseket tesz a snk. csökkenéséről N a g y  Péter. Lásd: A snk.. 
beiskoláztatása c. cikkét a S. V. O. Ü., 1925., 11—12. számában a 38. oldalon. 
Ugyanez az okfejtés természetesen a vakokra is vonatkoztatható.) (Szerk.)

Malísch-nak a beszédegészekből kiinduló tanitásmód elhunyt kiváló meste
rének összes munkáit és kéziratait, annak özvegye a lipcsei siketnémaügyi múze
umnak adományozta.

Miss Garrett a philadelphiai sn. int. kiváló tanárnője, aki az ottani inté
zetben a tanköteles korú alúli sn. gyermekek részére az anyaiskola kívánalmain 
alapuló első példaadó tanulmányi és nevelési szervezetet létesítette, amint a 
Teache of the Deaf 1925. dec.-i számából értesülünk, elhúnyt.

Indiában 200.000 siketnéma van és 12 intézet. A kalkuttai intézet igazgatója 
Bangaji szerint a nép fanatikus vallási érzülete miatt igen nehéz a snk. beiskoláztatása.

A  siketnémaügyi könyvészet fejlesztésére Svédországban 1925/26-ra 2000 
K-t, Norvégiában pedig 1000 K-t vettek fel az áll. költségvetésbe. Ezek az összegek 
ott évről-évre adatnak tankönyvek, ifjúsági művek és szakkönyvek megjelenteté
séhez segélyül. A vakok stb. külön kapnak, épúgy külön segélyben részésülnek a 
szaklapok is.

Film a népművelés szolgálatában. A legutóbb lefolyt bécsi nemzetközi 
filmoktatásügyi kongresszusán Magyarországot követendő példaképen állították a 
többi nemzetek elé. Most van folyamatban, hogy az oktató filmügyet a nébmüvelés 
szolgálatába állítsák. A magyar okató filmügy uemzetközi sikerét igazolja, hogy a 
H á g a i Is k o la m o z g ó  E g y e s ü le t a M a g y a r -H o lla n d i K u l tu r  g a zd a s á g i T á rs a s á g tó l egy 
Magyarország földrajzi, történelmi és kulturális helyzetét feltüntető film össze
állítását kérte. — Több ízben mutattunk már rá, hogy a siketnémák oktatása nem 
nélkülözheti tovább a filmet. A szemével tanuló siketnek a filmnél értékesebb 
művelődési eszköze alig van. Ajánljuk e kérdést Egyesületünk figyelmébe, keresné 
meg az illetékes hatóságokat és a módokat arra, hogy a film mielőbb bevonuljon 
intézeteink nevelési rendszerébe. (Szerk.)
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