
A MAGYE életéből

XX. Országos Szakmai Konferencia
- Miskolc, 1992. június 25-26-27. -

Több ok miatt is kiemelkedő esemény volt az 1992. évi
országos rendezvényünk.  Mindenekelőtt  a  Magyar  Gyógy-
pedagógusok Egyesülete (MAGYE) 20. születésnapját és a
társrendező Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Tár-
saság (MFFLT) önálló társasággá válásának 25. évfordulóját
ünnepelte.

Ezért  is  alább  elsőként  a  MAGYE  és  a  MFFLT  elnökeinek  a  konferenciát
beköszöntő beszédeit adjuk közre.

Méhes József MAGYE elnök megnyitó beszéde

Engedjék  meg,  hogy  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesületének  20  éves
jubileumi  ünnepén  tisztelettel  köszöntsem  tagságunkat  és  mindazokat,  akik
érdeklődésükkel  megtisztelték  tudományos  konferenciánkat.  A továbbiakban  illik
néhány szót ejteni erről az embermentő egyesületről, mely két évtizeden keresztül
hűségesen  szolgálta  azt  a  humanitárius  célt,  hogy  felemelje,  s  családjuknak,
önmaguknak és a társadalomnak visszaadja az elesett gyermekeket, bővítve emberi
életük  lehetőségeit.  Szakmáink,  beleértve  a  szociálpolitikai vonatkozásokat  is,
sorsrendező programokat  hajtanak  végre  sikeresen.  Ez  több  mint  az  „iskolapad-
filozófiára” épített tiszta oktatás.  Olyan másságú gyermeki  minoritásáról van szó,
akiknek életútját gyógyító neveléssel, tehát a biológiai lehetőségek egyeztetésével és
a társadalmi pozíciórendszerbe illesztésével építi ki. Ez a széles ölelésű pedagógia
tisztességgel, olykor kemény harcok árán teljesítette feladatait.

Mindenek  feletti  célunk  az,  hogy  szakmai  eszközeink  útján  standard és
kompenzatív programjaink  útján  megmutassuk  tanulóinknak,  hogy  a  gyermeki
fogyatékosságokon túl is lehet és kell kiegyensúlyozottan, sőt boldogan is élni .

Hogy mai helyzetünket értelmezni tudjuk, néhány megállapítást kell tennünk:
Az 1972-es alapítást a szükséglet tette kötelezővé számunkra.
Illyésné dr. Kozmutza Flóra köré csoportosulva kezdtük el a szervezést, amely

széles szakmai támogatást kapott.
Az  alapításkor  már  túl  vagyunk  a  nyolc  éve  elkezdődött  marxizáló,  drama-

turgiailag  előkészített  szereposztással,  s  a  tudományban  ritkán  észlelhető  brutali-
tással  végrehajtott  támadáson.  A megsemmisítő  célú  csapásokat  személyekre,  de
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főleg a  Ranschburg, Szondi, Bárczi és mai követőire mérik, azzal a céllal, hogy a
régi  koncepciót  megfosztva  humanitárius és  természettudományos tartalmaitól
azonosítsák egy redukcionista normál pedagógiával.

Ide vezetett az un. szocialista gyógypedagógia erőszakos gerjesztése. Az említett
ellenkultúra tehát  itt  is,  mint  a  pedagógiában általában is,  kudarchoz vezetett.  Mi
egész irodalmat képező vitában Kölcseyt idézzük: „aki szét tudja törni a kőtáblákat,
legyen ereje újakat állítani.”

A hevenyészetten képzett, de nyíltan támogatott ifjú csoport kudarcot vallott.
Összegezve:

- eredményeink, melyek szekcióinkban születtek, kiadványainkban eljutottak a taná-
rainkhoz,

- a hivatalos miniszteriális vezetés ajánlásainkat rendszerint figyelmen kívül hagyta,
-  a  szocialista  minisztérium horizontján  mindig egy bizonytalansági  tényező  volt

egyesületünk,
-  pénzügyileg  mindig  önellátók  voltunk,  de  most  drámai  döntések  előtt  állunk.

Ezekről a decemberi közgyűlésen számolunk be.

Hirschberg Jenő MFFLT elnök megnyitó beszéde

Nagy  öröm  és  megtiszteltetés  számomra,  hogy  megnyithatom  a  Magyar
Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai  Társaság  kongresszusát,  melyet  ez  évben  a
Magyar Gyógypedagógusok Egyesületével közösen rendezünk.

Első  gondolatom  a  testvéregyesületnek  szól:  szeretettel  köszöntöm  a  gyógy-
pedagógusok 20 éve alakult tudományos társaságát. Valóban tiszteletre méltó e két
évtizedes út: a tudomány, a nevelés,  az oktatás és a szervezés terén egyaránt sok
értéket, nagyot és maradandót alkottak. A magyar gyógyító pedagógia nevéhez és
tradíciójához  méltóan  az  egyesületi  élet  terén  is  kivívta  a  magyar  közélet  és  a
külföldi szakemberek megbecsülését is. De mindennek méltatása nem az én tisztem,
feladatom  csupán  az  elismerés,  melyet  társaságunk  vezetősége  és  egész  tagsága
nevében tolmácsolok.

Egy olyan társaság üdvözletét nyújtom át, mely ugyancsak jubilál. 30 éve annak,
hogy  1962-ben  a  Nemzetközi  Logopédiai  és  Foniátriai  Társaság  olaszországi
világkongresszusa alkalmával négy fiatalember sétált Pádua utcáin - hadd említsem
őket  névsor  szerint  -:  Götze  Árpád,  Hirschberg  Jenő,  Kovács  Emőke és  Palotás
Gábor. A felsoroltak címeit, rangját nyugodtan mellőzhetem, hiszen akkor még ifjak
voltak,  titulusok  nélkül,  de  telve  lelkesedéssel,  ambícióval,  és  egy  tudományos
társaság  megalapításáról  álmodoztak.  A  fonetika  kapcsolta  össze  négyük
érdeklődését.  És  e  vágyból,  álomból  valóság  lett.  Tervük  találkozott  Réthi  Aurél
gégész professzor és Fónagy Iván, a kiváló nyelvész-fonetikus elképzeléseivel, s egy
éven  belül  újjáalakították,  közösen  megszervezték  az  egykoron  már  működő
fonetikai  egyesület  hagyományaira  épülő  Magyar  Fonetikai,  Foniátriai  és
Logopédiai  Társaságot.  Eleinte  a  társulás  a  Fül-orr-gégeorvosok  Egyesületének
szekciójaként működött, 1967-ben vált önálló társasággá.
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Büszkén jelenthetem tehát, hogy negyedszázados egyesületünk alapítótagjai közt
számos kiváló kutató - mondhatjuk: világnagyság - szerepelt: Réthi professzoron kívül
Molnár Imre, a zenetudós, Magyari Imre, a magyar rádiózás egyik úttörője, Kanizsai
Dezső,  a  nagy  logopédus-tanítómester,  Bárczi  Gusztáv,  a  gyógypedagógia  egyik
legnagyobbja,  Tarnóczy Tamás,  a  világhírű akusztikus -  hogy csak a legnagyobbak
nevét  említsem.  Harmincan  voltunk az  alakuló  ülésen,  a  budapesti  Rókus  Kórház
dísztermében.

Nagy  utat  tettünk  meg  azóta,  tagjaink  száma  majdnem  megtízszereződött,
elismerést szereztünk nemcsak itthon, hanem nemzetközi téren is: megbecsült tagjává
váltunk az IALP-nek, a Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Társaságnak és az UEP-
nek,  az  Európai  Foniáterek  Uniójának:  számos  tagunk  képviseli  hazánkat  mindkét
egyesület  vezetőségében,  bizottságában,  nemzetközi  folyóiratok  szerkesztőbizott-
ságában.

Rendezvények sorát szerveztük Magyarországon, nem egyet külföldi részvétellel,
ezek közül is kiemelkedik a szegedi Speech Symposium, 26 ország részvételével, az
UEP 1979-es  kőszegi  kongresszusa  és  az  IALP világkongresszusához  csatlakozó,
1989-es budapesti CP konferencia.

Mindez  aligha  valósulhatott  volna  meg,  igazán  szép  sikerrel,  a  társszakmák  és
egyesületek közreműködése, segítsége nélkül.

Tavaly  a  fül-orr-gégészekkel  rendeztünk  emlékezetes  kongresszust  a  fono-
kirurgiáról, idei, jubiláló ülésünket pedig Önökkel, a gyógypedagógusokkal való közös
rendezvény teszi kiemelkedővé.

Ma,  amikor  hatalmi  harcok  dúlnak  szerte  a  világban,  és  -  sajnos  -  olykor
hazánkban is, Francis Bacon szavaira kell emlékeznünk: „emberi tudás és hatalom egy
és ugyanaz”. Bár a hatalmi harc helyébe a tudás megszerzésére való törekvés kerülne
előtérbe!  Bacon így folytatja:  „...lehetetlen  helyes  úton  haladni,  ha  a  végcélt  nem
tűztük  ki  helyesen.  A tudományok célja  csak  az  lehet,  hogy új  találmányokkal  és
javakkal gazdagítsák az emberi életet”. Ezt a gondolatot tűzöm ki a mai tudományos
ülés mottójául.

A tanácskozás különösen kedves most nekem, mert szülőföldemen zajlik. Büszke
vagyok a városra, mert Miskolc óriásit fejlődött, de a várost is bizonyára büszkeséggel
tölti el, hogy két jubiláló, nagy múltú egyesület itt tartja közös rendezvényét.

Megköszönöm a város vezetőinek, hogy otthont adtak tanácskozásainknak, méltó
keretet  a  jubileumnak,  és  -  mégegyszer  köszöntve  az  ünneplő  testvéregyesületet  s
annak  vezetőit  -  a  Magyar  Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai  Társaság  ez  évi
kongresszusát megnyitom.
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Kiemelkedő esemény volt a XX. Országos Szakmai Konferencia azért is, mert a
fővédnökséget  a  Magyar  Köztársaság elnöke,  Göncz  Árpád vállalta,  aki  a  konfe-
rencia  harmadik  napján,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Miskolci  Akadémiai
Bizottságának Székházában megrendezett plenáris ülésen személyes megjelenésével
is megtisztelte a résztvevőket.

A jelenlevő  MAGYE  tagságot  meleg  szavakkal  köszöntötte.  A többi  között
elmondta, hogy négy gyermeke és hét unokája van, akik szerencsére épek, egészsé-
gesek, nem igénylik a gyógypedagógusok munkáját, így személyes közelségbe nem
került eddig ezzel a szakterülettel. De azért jól ismeri, és nagyon tiszteli a gyógy-
pedagógusoknak a hátrányok leküzdésében vállalt munkáját. Akkor tudná mindenki
igazán e munka fontosságát, ha a gyógypedagógusok nem látnák el ezt a feladatot.
Szólt a továbbiakban az iskolázásról, az intézeti nevelésről, az alapítványi segítsé-
gekről, arról, hogy milyen tragédia a szülőnek és testvéreknek a fogyatékos gyermek
a családban és milyen nagyok az elvárások a gyógypedagógusokkal szemben.

Amikor  Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár megköszönve  Göncz Árpádnak,  hogy
elvállalta a fővédnökséget és személyesen is megjelent a konferencián, az egyesület
nevében Bárczi-emlékérmet adott át az Elnök Urnak: „Nem érdemlem meg - mondta
-, mert nem vagyok gyógypedagógus. Igaz - tette hozzá -, mint politikusnak gyakran
annak kell lennem.”
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Ez  a  konferencia  a  helyi  rendezők  felülmúlhatatlanul  kitűnő  szervezése,
előkészítése és  mindvégig jelenlevő figyelmessége  miatt  is  emlékezetes  marad.  A
védnökök,  Szabó György,  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökre és
Csoba  Tamás,  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  polgármestere  és  munkatársaik
mindvégig élően védnökei  voltak  a konferenciának.  Hasonlóan  a  rendező gyógy-
pedagógiai intézmények vezetői, munkatársai, külön is  Viszokay Árpádné, Kerekes
Ferenc és Halász Mária.

A MAGYE és a MFFLT „Az agy évtizede” jegyében a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskola, az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi
Szövetsége,  a  Hallássérültek  Országos  Szövetsége,  a  Vakok  és  Gyengénlátók
Országos Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége,
az  Autista  Szülők  Érdekvédelmi  Egyesülete,  a  Dyslexia  Szövetség,  a  Dyslexiás
Gyermekekért, a Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület, a Szociális Foglal-
koztató Intézetek és Szakosított Szociális Otthonok Országos Szövetsége, a Magyar
Népművelők  Egyesülete,  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megye  önkormányzata,  Miskolc
Megyei  Jogú Város  önkormányzata  közreműködésével  alakította  ki  a  konferencia
szakmai programját.

Mielőtt erre sor került volna, a konferencia első napjának délutánján a hagyomá-
nyos ünnepi hangvételű megnyitással vette kezdetét a három napos program. Először
Szabó György védnök szólt a jelenlevőkhöz a vendéglátók nevében, majd szép és
tartalmas gyermekműsor következett. A MAGYE és MFFLT elnökeinek már fentebb
idézett beköszöntő beszédei után kitüntetések átadására került sor. A kitüntetettek:
Egyesületi munkáért érmet kaptak: Fehér Anna (Budapest), Halász Mária (Miskolc),
Kerekes  Ferenc (Tornanádaska),  Kovács  Piroska (Őrbottyán),  dr.  Orbán  István
(Kaposvár),  Ottóffyné Kiszely Ildikó (Fonyód),  dr. Sári Jánosné (Budapest),  Szarka
Attila (Aszód), Viszokay Árpádné (Miskolc).

Bárczi-oklevelet kaptak: Kádas Mihály (Miskolc), Pataki Márta (Miskolc),
Bárczi-emlékérmet kaptak: dr. Farkas Miklós (Budapest), Mohr János (Kőszeg),

dr. Pataki László (Budapest).
Kempelen  Farkas-emlékérmet  kapott:  Mezeiné  dr.  Isépy  Mária (Budapest)  és

babérkoszorús Kempelen Farkas-emlékérmet Mohr János (Kőszeg).
Valamennyiüknek ezúton is szívből gratulálunk!

Az első  napon,  a  szakmai  plenáris  programban négy,  nagy érdeklődéssel  várt
előadás szerepelt.

Dr. Hámori József:  „Az idegsejttől a gondolatig” c. nyitó előadásában az agy-
kutatások rövid, nagyvonalú történeti áttekintése után a legmodernebb agykutatási
eredményekről, a további hipotézisekről, még mindig megválaszolatlan kérdésekről,
és  az  „emberi  szobrászat”-tal  (=pedagógiával)  kapcsolatos,  témával  összefüggő
gondolatairól beszélt.

Dr. Horváth László:  „Az értelmi fogyatékossággal járó kórképek idegrendszeri
vonatkozásai”,  dr. Peja Márta: „Az agykárosodottak rehabilitációja” és  dr. Stepper
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Magdolna: „Afáziák” c. előadása tanulságos, érdekes és a várakozásnak megfelelő
volt.

A második napon a MAGYE szakosztályi  üléseivel  és a MFFLT együttes ülé-
sével és közgyűlésével folytatódott a szakmai program.

Valamennyi  színhelyen  részben  előadások  (több  mint  40)  és  azokat  követően
viták  hangzottak  el,  részben  egy-egy  időszerű  téma  kerekasztal-beszélgetés
keretében történő feldolgozására, megvitatására került sor. A gazdag program rész-
letes  felsorolásától  ezúttal  el  kell  tekintenünk.  A  Gyosze  hasábjain  azonban  a
szerkesztőséghez  közvetlenül  vagy a  szakosztály-vezetők közvetítésével  beküldött
referátumokat,  írásokat  leközöljük,  így  olvasóink  képet  kaphatnak  a  szakmai
programról.

A harmadik napon mind a MAGYE, mind a MFFLT külön-külön plenáris ülésen
folytatta és fejezte be munkáját.

A MFFLT az első szakaszban az „olvasás” téma köré rendezte az előadásokat és
a „dyslexiá”-ról folytatott kerekasztal-beszélgetést.

A második  szakaszban,  több  témakörben,  szintén  előadások hangzottak  el,  pl.
nem  beszélő  gyermekek  fejlesztéséről  félnapos  óvodai  foglalkozások  keretében,
empátiás osztályok tanulóinak komplex beszédvizsgálatáról, az enyhe fokban sérült
értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok beszédjavításának és olvasáskultúrájának
kapcsolatáról, stb. stb.

A harmadik  szakaszban  a  „Hannover  92”  pályázat  eredményhirdetésére  és  a
legjobb - 35 év alatti szerző által tartott - előadás díjazására került sor. A díjat ebben
az  évben  Szilágyi  Katalin gyógypedagógus  (Heim  Pál  Gyermekkórház  és
Rendelőintézet)  és  dr.  Taller  Gabriella fül-orr-gégész  („Szent  Rókus”  Kórház)
kapta.

A  MAGYE  plenáris  ülésén  a  gyógypedagógiai  nevelés,  oktatás  jövőjéről
tanácskoztak a résztvevők. A programban jelzett 3 vitavezető közül csak  dr. Illyés
Sándor, a BG Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója jelent meg. (Dr.
Kálmán Attila, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és dr. Kelemen András, a
Népjóléti Minisztérium politikai államtitkárai kimentették magukat.)

Dr. Illyés Sándor „A gyógypedagógia jövője” c. vitaindító előadásában a többi
között az alábbiakat mondta:

„Van olyan  jövő,  amelynek ki  vagyunk szolgáltatva,  van  olyan  jövő,  amelyet
kisebb-nagyobb  mértékben  kézben tudunk tartani,  de  van  olyan  jövő is,  amelyet
magunk tudunk alakítani. A fogyatékos gyermek születésének szabályozása - amely
egyre  inkább  a  kezelhető  jövő  körébe  tolódik  át  -  napjainkban  már  az
orvostudomány és a társadalomtudományok egyik előtérben álló kérdésévé vált.

A haladás  és  a  fejlődés  eszméjéből  kiindulva  a  jövőnek  jobbnak  és  tökélete-
sebbnek kell lennie, mint a tegnapnak vagy a mának. A jövő tökéletesebb állapotát
többféle  nézőpontból  lehet  kimutatni:  a  fogyatékosok  jövőbeni  állapota  lehet
nagyobb  tudású,  kompenzáltabb,  rehabilitáltabb,  illetve  jobban  felkészítettebb,
emberi  tulajdonságokban  gazdagabb,  integrációra  képesebb,  a  munka  világába
könnyebben beilleszkedő, stb. személyek állapota.
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A  társadalom  gazdagodása,  a  fogyatékosokat  nevelő  szülők  életfeltételeinek
javulása  a  fogyatékosokat  egyre  jobban  felszabadítja  a  rájuk  nehezedő  munka-
jellegű teljesítménykövetelmények alól és életük munkával és teljesítéssel  közvet-
lenül  nem  összefüggő  területeinek  fontossága  kerül  előtérbe.  A teljesítményekre
koncentráló  élethelyzetekben  a  fogyatékos  korlátozottsága  csökkenthető,  de  nem
szüntethető meg teljesen.  Az önmegvalósítás  más területein a  fogyatékos korláto-
zottsága kisebb. A fogyatékosok pedagógiájában az elmúlt két évtizedben világszerte
eltolódás figyelhető meg a teljesítő képesség központú fejlesztéstől  a  „teljesebb”,
„emberibb” fejlesztés irányába. A kiegyenlítő nevelés korábbi gondolata - a sérült
funkciókat kell kiegyenlíteni - egyre inkább új értelmezést nyer: az emberi mivolt
sérülését  kell  kiegyenlíteni,  de  nem a  sérült  funkciók  erőteljesebb  kibontakozta-
tásával,  hanem  az  önmegvalósítás  lehetséges  formáinak  biztosításával.  Korábban
erőteljesebb volt az a törekvés, ami a fogyatékos ember negatívumainak csökkenté-
sére vagy elhárítására irányult. A jövőben viszont valószínűleg egyre inkább előtérbe
kerül  az  a  törekvés,  amely a  fogyatékos  ember  önmegvalósításában  aktivizálható
pozitív tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt. Ma még nem eldönthető, hogy a terápia
és az oktatás közül melyik irányul a negatív és melyik irányul pozitív tulajdonsá-
gokra.  A terápia  néhol  a  negatív  tulajdonságok  csökkentését  szolgáló  korrekciós
oktatás  egyoldalúságainak  kiegyenlítését  szolgálja,  máskor  és  máshol  viszont  az
ezekről  a  területekről  kivonuló oktatás  feladatait  veszi  át,  ismét  máshol  pedig az
oktatás  partnerévé  válik  és  sajátos  eszközeivel  ott  kerül  alkalmazásra,  ahol  az
oktatás  folyamatába beágyazott  korrekciónál  hatékonyabb és  mélyebb korrekcióra
van lehetőség és szükség.”

A tanácskozáson felszólalók többnyire a mindennapok reális gondjairól szóltak,
különös tekintettel a fogyatékosok integrált iskoláztatásának kezdeti eredményeiről,
feltételrendszerének  hiányosságairól  és  szemléletbeli  ill.  financiális  nehézségeiről.
Ezt a dominanciát néhány filozofikus hozzászólás kedvezően színezte.

A rendezvénysorozatot  figyelemmel  követte  a  sajtó  -  rádió  -  televízió  is.  Az
Észak-Magyarország  c.  lap  folyamatosan  hírül  adta  az  eseményeket.  „Az  agy
évtizede”,  „Agy  92  címen  tudományos  konferencia  Miskolcon”,  „Göncz  Árpád
kitüntetése” stb címekre láttak a lap olvasói reggelenként. Jó, hogy a nagyközönség
is tájékozódhatott munkánkról, törekvéseinkről.

Az egész konferencia mérlege már a helyszínen pozitív volt. A résztvevők sokat
kaptak ezen a három napon a szakmából és kollegiális együttlétből egyaránt.

A fogyatékos gyermekek munkáiból összeállított kiállítások szépek, a kiegészítő
programok kitűnőek voltak.

A több száz résztvevő közül nagyon sokan vettek részt a fakultatív programokon
is: a lillafüredi kiránduláson és városnézésen, Molnár Viola orgonaművész hangver-
senyén,  a  fogyatékosokért  cerebrált  szentmisén  és  akik  a  késői  lefekvés  mellett
döntöttek, az Akropolisz Szabadtéri Színpadon a Kabaré musical előadásán.

Az első napon a hagyományosan megrendezett társas vacsora is kitűnően meg-
rendezett, hangulatos esemény volt. A MAGYE elnöke, dr. Méhes József köszöntötte
a résztvevőket és köszönt meg minden szervező, rendező, támogató tettet és gesztust
a helybélieknek.
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Úgy illik, hogy a társrendező MFFLT-nak is köszönetet mondjunk a zavartalan
együttműködésért  és  ennek  a  gondolatnak  a  jegyében  álljon  itt  befejezésül  dr.
Hirschberg Jenő elnök pohárköszöntője teljes egészében:

„Három napon át sok szó esik majd mostanában köztünk a gyógypedagógiáról, a
foniátria  és  a  logopédia  szakkérdéseiről;  azon  gondolkoztam  hát,  miről  szóljak
pohárköszöntőmben, ünnepi üdvözlésemben.

Eszembe jutottak - mint a megnyitó beszédben is említettem - ifjúkori emlékeim
itt, Miskolcon. Itt tanultam a beszélés tudományát, itt ettem az első finom falatokat,
majd a háború során a csapnivaló étkeket;  mint fiatal  gimnazista,  számos ünnepi
beszédet,  szónoklatot  tartottam,  8  évesen  szavaltam  a  Színházban  Mécs  László:
A kis veréb című versét, s itt nyílt ki a szemem először a lányok - a zárdisták és a
Tót  Pálos-ok  -  megcsodálására.  Beszéd,  étkezés,  tudomány  és  lányok  -  ifjúkori
emlékeim; mi lenne ennél jobb téma ma is?

De nézzük csak, mit mondanak a beszédről nagyjaink, az emberiség bölcselői,
gondolkodói?

Sumér költő: „a maga fejére hoz szégyent, ki sokat fecseg”
Caecilius Balbus: „a hallgatást soha, a beszédet gyakran megbánjuk”
Kempis Tamás: „könnyebb hallgatni, mint a beszédben mértéket tartani”
Napóleon: „röviden és homályosan fogalmazzatok!”
Ennyi intelem után ennyit a beszédről.
És az étkezésről se sokat, hiszen Estienne azt mondta: „a falánkok foggal ássák

meg sírjukat” és Graczian, spanyol író még hozzátette: „éhesen álljunk fel!”
A tudományról csak Kölcseyt idézem: „az emberi tudomány legfőbb célja maga

az ember”. Ez önmagáért beszél.
Maradnak témául ismét csak a nők: a szépek, az okosak,  a vonzóak,  akik oly

szép számban ülnek itt körülöttem.
De itt is csapdába lehet esni, mert: „választanunk kell aközött, hogy szeressük-e

a nőket, vagy pedig ismerjük őket: nincs középút” (Chamfort, francia író, XVIII. sz.)
Mindegy. Ma én nem félek a közel 2000 éves jóslattól: „...ki nő kezére jut, siral-

mas lesz sorsa...” hanem inkább  Molierre hallgatok: „Szeressétek szép szemükért
őket, a mindenségit!”

Ezzel emelem poharam a nők tiszteletére, tán kiérdemlem becsülésüket is.”

Találkozunk a MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján Kecskeméten,
1993. június 24-25-26-án. Viszontlátásra!

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
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