
'  ■ < $#
XXVIII. évfolyam .

SIKETNEMAK é s  vakok oktatásügye
A S I K E T N É M Á K  É S  V A K O K  T A N Á R A I
ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA.

5 —?. szám . 1926. m ájus—július.

Szerkeszti:
M egjelenik havonta. SCHULMANN ADOLF

Előfizetési ára egy évre 200.000 K. 
Egyesületi r. tagok a lapot tag

illetményük fejében 
díjtalanul k a p já k .

TARTALOM : Korm ányzói látogatás a vakok intézetében. — A siketném ák meg
szólaltatása az anyaiskola nyom dokán. I. (Éhling Jakab.) — A vak-hadirokkantak  
foglalkoztatása. (Kirschenheuler Ferenc.) — A nagyothallásból és siketségből szár
m azóbeszédzavarokról. (Dr. Bárczi Gusztáv.) — Gyógypedagógiai kiállítás, (vitéz 
Keményffy Károly.) — A Magyar Gyógypedagógiai Társaság It. országos értekez
lete. (Pánczél Imre.) — Adalékok a siketném ák és vakok oktatásának történetéhez. 
(Borbély Sándor.) — A Vakok József Nádor Iíir. Orsz. Intézete fennállásának ünnep
lése. (Kirschenheuter Ferenc.) — Szemle. — Dr. H errm ann Antal. (Borbély Sándor.) 
— Hivatalos rész. Meghivó a S. és V. T. O. E.-nek f. é. jú n iu s  hó 26-án és 27-én 

Szegeden tartandó  XXIII. évi rendes közgyűlésére. — Különféle,

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek M agyarország fe ltám adásában! Ámen.

Kormányzói látogatás a vakok intézetében.
Egy esztendeje m últ, hogy a Vakok József Nádor Kir. Orsz. 

Intézetének növendékei a Zeneművészeti Főiskolában rendezett m atiné
jukkal általános feltűnést keltettek. Ének- és zenekari előadásuk művészi 
színvonala, tornagyakorlataik tökéletes egyöntetűsége és szépsége elhatott 
szárnyaló h ír gyanánt a legmagasabb körökbe. Szinte hihetetlennek 
m inősített tanulási eredm ényeikről tudom ást szerzett a korm ányzó úr 
Oföméllósága is. És ekkor az a legmagasabb kitüntetés érte a gyógy
pedagógiai oktatásügyet, hogy a korm ányzó úr feleségével együtt meg
tekintette — Pelry állam titkár úr szavai szerint — a m agyar gyógy
pedagógia egyik legszebb intézményét.

Május hó 12-én ünnepi díszben várta a vakok állam i intézete a 
magas vendégeket. Izgalmas várakozásban telő percek s pontban 
11 órakor, a kultuszm inisztérium  képviseletében megjelent vendégek 
és a tanári kar kíséretében halad t a Főméltóságú pár  a szőnyeges 
lépcsőkön a díszterem be hatalm asan zendülő orgonaszó m ellett. Tet
szetős ruhákban  a kis és nagy növendékek csoportja. Együttes ének
karuk  most színezte a „Hiszek egya utolsó dekrescsendóját s m ár ott 
áll a magas vendégek előtt Herodek Károly igazgató, hogy büszke 
öröm m el, hódoló tisztelettel köszöntse őket. Szava szívből fakad, 
lelkesedése nagy, m ert vakjaiért em elheti szavát. S am it szabatos 
rövidséggel az intézet hivatásáról, 100 éves m últjáról mond, az érdekes, 
az a várakozást tápláló. Növendékeink derekasan meg is felelnek e 
várakozásnak. Egyik számuk meglepőbb, m int a másik. A magas
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vendégek nem idegenek többé a szokatlan, világtalan v ilágban : a mű - 
vészi magasság felemelte a sorsüldözötteket is a vendégek előkelő, 
nemes leikének magasságáig és a művészi élvezet régiói harm óniát, 
megértést terem tettek nagy és kicsiny, hatalm as és gyenge között. A kor
m ányzó úr csodálkozik, zeneértő lelke átveszi a dallam  ritm usát, 
brávókban fakad ki. Mellette a Főméltóságú asszony megihletődik, sok 
önkénytelenül tett dicsérő szava ölelő szeretetbe olvad s könyjeinek 
árja szakad, hog}r egy kis szőke óvósleányka rózsacsokrot helyez karjaiba. 
A siker nagy. Oly nagy, hogy magas vendégeink kitüntető elismerésben 
részesítik a zenei szak kiváló tanárát, sőt közvetlen érdeklődéssel 
bővebben tudni óhajtják a művészi tökéletesség nyújtásának m ódját is.

A díszterm i ünnepély véget ért s míg a magas vendégek érdeklő
déssel tekintik a Braille könyvtár hatalm as anyagát, a leánynövendé
keknek ugyanott kiállított ízléses, sőt nem  egy vonatkozásban csodálatos 
papírm unkáit, azután pedig az intézeti hálóterm eket, azonközben a 
megfelelő o sz táso k b a  gyülekeztek a növendékek, hogy szellemi tudásuk 
eredm ényeit is bem utassák az előkelőségeknek. El nem fáradó figye
lemmel, egyre növekvő közvetlenséggel szemlélték az intellektuális 
képzés fokozatait az érzékeltető oktatás juhászkutyájától egészen azeuráziai 
hegyrendszer tagozódásáig. A magas vendégek dicsérő szóval illették a 
növendékeket, elvegyültek soraikban, szerető érdeklődéssel kérdezős
ködtek, bátorítottak, egy-egy speciális vonaíkozású tárgynál a m eg
ism erés vágya annyira serkentette őket, hogy rendkívüli érdeklődésükből 
folyólag m indenütt tú lhaladtak a tervszerűen m egállapított tartózkodási 
időn. Gyönyörűséggel hatott m indnyájunkra az őszinte érdeklődésnek 
ez a nagy mértéke.

M unkában találták Főméllóságú vendégeink a leánynövendékeket 
a kézim unkaterem ben is, hol a kiválóan ízléses és m éltán meglepő 
növendékkészítm ényeket tekintették meg. Az elragadtatás hangja, 
a lelkendező elismerés növelője volt valam ennyiünk büszkeségének.

A Főméllóságú vendégek azután az intézet udvarára léptek s míg 
dicsérettel gyönyörködtek annak lombos, virágos szépségében, m egindult 
az egyenruhás fiúk és leányok tornacsapala, mely úgy a tökéletes, 
szépségben és kecsességben egyaránt kifogástalan zenésgyakorlataival, 
majd pontos, sokszor szinte vakm erő szergyakorlataival egymás után 
aratta, a tapsokat.

Élénk figyelemmel szemlélték vendégeink azután a különböző 
m űhelyek m unkáit, m ajd 2 l/i  órai tartózkodás ulán azzal a kitüntető 
elismeréssel búcsúztak az intézettől, hogy az összes látottak sokszorosan 
felülm últák e m iljőben legnagyobb m értékű várakozásukat is.

Látogatásuk em lékét azzal örökítették meg, hogy kegyes készséggel 
jegyezték neveiket az intézeti vendégkönyvbe, m elynek sok fényes neve 
közölt találjuk /. Ferenc József és Kossuth Lajos bejegyzését is.

Azonban a magas vendégek kitüntető látogatásának em léke sokáig 
él m ajd a növendékek lelkében is, m ert szép volt e nap számukra, 
bőven arattak szereletet és dicséretes m unkát végeztek. De örvend e 
megtiszteltetésnek a gyógypedagógiai ügy szélesebb m unkásköre is s büszke 
örömm el jegyezzük fel e legmagasabb érdeklődés m egnyilvánulását 
jelen szerény sorainkban. *
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A siketnémák megszólaltatása az anyaiskola nyomdokán.
Irta: Ehling Jakab.

ELŐSZÓ.

Gyakorlatból a gyakorlatnak! Ez volt az irányadó elvem e munka 
megírásánál. Elméleti fejtegetésekbe csak annyiban ereszkedtem bele, 
amennyiben az általános irány és az egyes eljárások feltétlenül meg
kívánták.

Ne várjon hát senki nagy hangú kijelentéseket, de még kevésbbé 
ósdi mesterfogásokat, mert ez utóbbiak csak hamis régiségek. Hisz 
minden akció reakciót szül, amiért is a gyermek beszédszerveibe kívülről 
történő beavatkozások többet ártanak, mint használnak. Ehelyett a negyed
századon át 9 első osztályban tett megfigyeléseimet, itt szerzett tapasz
talataimat és az ezekből levont tanulságokat adom át a közhasználatnak.

Uton-útfélen szedegettem azokat össze a napi munkában. Egyiket 
saját káromon okulva leltem, másikat mint feledésbe ment régiséget 
tettem újból használhatóvá, harmadikat mint esetleg alkalmatlan idegent 
öltöztettem magyaros dolmányba, hogy kellemesebbé, könnyebbé tegyem 
mind a tanárnak, mind a  tanítványnak az amúgy fárasztó, sivár munkát,

A gyermekpszichológia is arra ösztönöz bennünket, hogy az élet
telen előgyakorlatozás, gyötrő hangfejlesztés helyett azonnal gyermekies, 
élő beszédanyagon sajátítsák el növendékeink a beszédet.

Az 1907—8. iskolai évben tanítottam először gőgicsélésekkel kap
csolatosan. Az azóta is többször tanított első osztályok érlelték meg 
bennem azt a meggyőződést, hogy hiszen tulajdonképpen nem is hang
fejlesztést végzünk ilyformán, hanem beszédtanulás folyik az első perctől 
kezdve, miközben a hangok a  fejlődő beszéddel együtt alakulnak ki. 
E munkásságomról óhajtok tájékozást nyújtani ebben a könyben. Ez 
különösen az első osztályt még nem vezetett tanárt kíméli meg a sok 
céltalan próbálkozástól, időrabló kutatástól, fölösleges fáradozástól, ami
kor oktatásunk oázisait emberszeretetével teszi termékenyekké s öntöz- 
geti nem egyszer verejtékével, hogy berkeikben felcsendüljön a néma 
gyermek szava.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ.

1. A beszédképesség, a beszédösztön és a beszéd szükségessége.

A beszédképesség Isten adománya, tehát az emberrel veleszületett 
tehetség. Egyelőre ezt a feltevést el kell fogadnunk, mert az ellenkezőt 
még nem bizonyította senki be. Következésképpen a siketnémában is 
megvan a beszéd elsajátításához szükséges tehetség, mert a siketség 
nem zárhatja ki az évezredeken át kifejlődött és nemzedékről-nemzedékre 
átöröklődött ősi erőt. Csak fel kell ébresztenünk a  siketnémának a 
beszédösztönét és lassan-lassan megnyilatkozásra vágyik az.

Beszédösztönét pedig azzal ébreszljük fel a legjobban, ha figyel
mét mielőbb és mentői többször felhívjuk a beszélő emberek szájm oz
gásaira. Észre fogja venni, ha embertársai valamit akarnak vele, akkor 
szájuk mozog s ezzel tudatossá válik nála az a tény, hogyha ő akar 
valamit, neki is hasonlóan kell cselekednie.
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Tehát felébred a beszéd szükségességének az érzete, amely a 
beszédösztönt megnyilatkozásra serkenti s ha ez eleinte talán csak üres 
szájmozgásokból áll is, hova-tovább azonban beszédünket utánzó hang
csoportokká alakul ki. Amikor pedig beszédünket így utánozza és látja 
a nyomában fakadó eredményt, kívánságainak a teljesülését, akkor meg
jön a beszédhez is a kedve, ami a beszédtanulásnak az igazi alapja, 
amelyre sikeresen építhetünk.

2. A term észetes úton történő beszédtanulás.

Ha végigtekintünk oktatásügyünk történelmén, örömmel tapaszfaljuk, 
hogy a siketnémák beszédtanítása helyesebben beszédtanulása, m ind
inkább közeledik a legtermészetesebb forráshoz, az anyaiskolához. Ennek 
hatása alatt szaki ottak azzal az eljárással, hogy a siketnémát úgy tanít
sák beszélni, amint az épérzékű egyén anyanyelvéhez valamely idegen 
nyelvet tanul. — Mi inkább beléje nevelni és énjéből kimívelni igyekszünk 
a hangos szót, hogy a fejlődésnek induló csemete gyökere a megszólaló 
néma lelki világában találjon biztos talajra.

Ezt az egyedüli helyes irányt először Hill állapította meg e híres 
tételével: „Entwickle die Sprache im Taubstummen Kinde, wic sie das 
Leben im Vollsinnigen erzeugt“. — Ügy fejleszd a beszédet a  siketnéma % 
gyermekben, mint azt az élet az épérzékűben létrehozza. Ez a szószerinti 
és értelmileg is hű fordítása Hill alapelvének. Ezzel nemcsak a gramma- 
tizáló módszert döntötte meg, hanem bevilágított a beszédtanulás titkába is. 
Ugyanis a beszédet nem valami kész dolognak, tudom ánynak tekintette, 
amelyre csak meg kell tanítani a siketnémát, hanem mint olyasmit, 
amelyet — fogyatékosságára való tekintettel — a mi segítségünkkel, 
annak lelki világában felélesztve, kell oly formán kifejtenünk, amint a 
a természet termeli az anyanyelvet az épérzékűben.

Hill fenti kijelentése oktatásunknak a sarktétele.. Szebben és tömö
rebben nem is lehet oktatásunk irányát kijelölni. Éppen ezért minden 
siketnéma-intézetnek kötelessége volna e megdönthetetlen mondást már
ványtáblán megörökíteni.

Sok út vezet Rómába . . . Megkísérlem a jobbat eltalálni.

3. A siketnéma beszédét megindító tényezők.

A beszéd pszichó-fiziológiai működés eredménye. Ez az anyaiskola 
útja, melynek nyomdokán kell megszólaltatnunk a kis siketnémát, ha 
azt akarjuk, hogy beszéljen. A beszédet tehát nem valami kész dolog 
szétszedett részeiként adjuk át emlékezetének, hogy szükség esetén hasz
nálatra készen álljon, hanem magában a siketnéma gyermekben keltjük 
életre, hogy lelki képességeitől táplálva benne és vele együtt fejlődhessen.

Lehetőleg már az óvodában, előkészítőben élesztjük fel a beszéd 
csiráit lelki világában. E célból felhasználjuk mindazon tényezőket, 
amelyekkel a gyermeki lélekhez férkőzhetünk, hogy felébresszük azokat 
a belső hajtóerőket, amelyek beszédgépezetét megindítják s állandóan 
táplálják. Ilyen tényezők: a testet és lelket egyaránt üdítő játék, a külön
féle értelemfejlesztő fnglalkoztatások, a természetes utánzások, futánzó- 
és rámutatójelek), az ezek nyom án eredő ösztönszerű megszólalások, 
gőgicsclések, gagyogások. Utóbbiak a  gyermeki lélekből fakadó beszédet 
jelentenek már a kis ném a számára, amit mi a rendes beszed megindí
tására, megalapozására fel is használunk.

/í
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4. A siketnéma beszédének megindítása.

Ha az ember nem beszél, akkor beszédszervei nyugalmi helyzetben 
vannak. A csukott szájban a nyelv elülső és középső része domborodva 
tölti ki a szájüreget. Ilyképpen zárlatot alkot a fogaknál s a szájpadlás
nál is, mert hátával odatapad. A lágy iny ilyenkor lecsüng a nyelv 
tövére, úgy hogy nyitva az út az orrüreg felé.

Mielőtt azonban valaki beszélni kezd, előbb beidegzi egész beszéd
gépezetét . . . Az ajkak, valamint a fogak alig észrevehetőleg eltávolod
nak egymástól, a nyelv domború helyzetéből leereszkedve válik el a 
fogaktól s a szájpadlástól és készültségi állapotba helyezkedik, míg ezzel 
egyidőben felemelkedik a lágyiny, hogy elzárja az orrüreget, mire a 
lélekzés egy-két pillanatra eláll a beszéd megindulásáig. Amint láthatjuk, 
ez a beidegzett készültségi állapot nem egy a beszédszervek nyugalmi 
helyzetével.

Tehát a beszéd nem az erre rendelt szervek nyugalmi helyzetéből 
indul meg, hanem ezeknek a beszédet előkészítő beidegzett állapotából. 
Erre pedig meg kell tanítani a siketnémát, de nem úgy, hogy megmutatom, 
mint kell a lágyinyt felemelni stb. . . .

Igen sok siketnéma eleinte egyenesen a beszédszervek nyugalmi 
helyzetéből indítja meg a  beszédét, amiért is az ilyen megszólalás 
motyogó, dünnyögő. Ezért nem helyes a mesterséges hangmegindítás, az 
úgynevezett magános hang fejlesztése. Ehelyett a játékkal, vagy egyéb 
tevékenységgel kapcsolatosan fakadó ösztönszerű megszólalást (nevelést, 
önkénytelen eikiáltást, kiabálást, gügyögést) kell megragadni s játékszerűen  
mondatni, gyakorolni, hogyr így lassan tudatossá, majd automatikussá  
váljon a hangmegindítás. így sajátítja el a siketnéma ösztönszerűen a 
beszédhang helyes beidegzését, amiért is természetes színezetű az így 
nyert zönge és egyúttal az egész beszéde.

5. A gagyogások, mint a beszéd megalapozói.

A z  ösztönszerű megszólalások ritkán történnek egyes hangokban, 
hanem leginkább különféle hangcsoportokban, amelyek közűi akárhány 
ismétlődő szótagú, vagyis gagyogás, sőt nem egyszer értelmes szó is, 
pl. te-te, ta-ía.

Növendékeink egy kis dicséretre örömmel gagyogják ezeket. Közéjük 
csempésszük alkalmilag egészen észrevétlenül, csupa játékképpen a 
gagyogási gyakorlatokat. Ezekkel beleéli magát a beszéd szövevényes 
hálózatába, miközben beszédszerveit, a mi artikulált beszédünknek meg
felelő célszerűséggel tanulja használni, hogy beleköthessük az élő szót.

Ez tulajdonképpen a siketnéma természetes megszólaltatása, mert 
fogyatékosságának figyetembe vételével hűen követi az anyaiskolát, az 
épérzékű gyermek beszédtanulását . . .  A kisded is kellemes és kelle
metlen érzései folytán ösztönszerűen nevetgél, kiabál, jajgat, majd fülét 
érő ingerek hatása alatt gőgicsél a maga kedvtelésére s bizonyos gyakor
lottság után tudatosan próbálja utánozni környezetét, vagyis gagyog. 
Közben igen sokat megért anyja s környezete beszédéből és mire beszéd
szervei elérték próbálkozásokkal, gagyogásokkal a  megfelelő jártasságot, 
beszélni kezd.

A gagyogások gyakorlásával a  siketnéma beszédszervei nemcsak 
mozgékonyak, ruganyosak lesznek, hanem a gyermeki lélek hatása alatt 
fiziológiai összeműködésükkel azt a szilárd alapot teremtik meg, amelyre
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a biztos siker reményében rakhatjuk le a beszédtanulás pilléreit: az 
értelmes szót, szómondatot, mondatot. (Bárha a  gőgicsélések és gagyo- 
gások közt árnyalati különbség tehető, az egyhangúság elkerülése végett 
felváltva használjuk ezt a két kifejezést.)

6. A régi és az új eljárás összehasonlítása.

Ha az ösztönszerű megszólalások ápolása és a hozzájuk fűzött 
gőgicsélések gyakorlása nélkül fogunk az úgynevezett kiejtéstanításhoz, 
akkor egész m unkánkat bizonytalan alapra építjük. Ugyanis az artiku
lált hangadáshoz nem szokott siketnéma a beszédszerveit — a mester
kélt, egyes hang fejlesztésekor — nem képes kellően beidegezni, amiért 
is a zönge többnyire renyhe, a m ássalhangzók pedig erőltetettek. Ha aztán 
hosszas, fárasztó gyakorlásra sikerül magára jól kifejleszteni a hangot, 
legtöbbször nagy munkát okoz a szóba helyezése, mivel nehezen simul 
(különösen a mássalhangzó) szomszédjaihoz és valósággal új életre kell 
kelteni a szóban, mondatban, beszédben. Ezért a magára kifejlesztett 
hangokból összerakott szavakban eleinte hadilábon állnak a hangok, 
ügy, hogy hangsúly, időmérték, ritmus csak igen kis mértékben fejlőd
hetnek ki, minek következtében az ilyen darabos beszéd kellemetlen 
hangzású, rosszul érthető.

De nem is csoda, hiszen az élettelen anyagot csak ráaggattuk tanít
ványainkra. Ez a munka a siketnéma lelki világát legfeljebb csak érin
tette s nem élt benne. Ezért oly fárasztó és valósággal nyűge a siket
némának az ilyen beszéd, am ely a hallgatóban is csak szánalm at 
ébreszthet.

Tehát célszerűtlen a nyelvtudomány elméletéből kiragadott egyes 
hangokat magukra kifejleszteni, mivel ilyen formában csak ritkán fordul
nak elő a beszédben, holott azt akarunk tanítani s nem élettelen han
goknak megfelelően összetákolt betűgyűjteményt.

Nyelvünk hangjai mint a szavak, mondatok eleven alkatrészei élnek 
csak, ezért magán a beszéden (gőgicsélő-szótagon, szón, mondaton) kell 
hogy beszélni tanuljon a siketnéma, hogy benne élve fejlődhessen az 
vele együtt és pedig az intézetbe lépés pillanatától kezdve.

A siketnémának a hallási benyomások és a beszéd hiánya miatt 
egyről-másról ugyan nincs teljes fogalma, mégis értelmes lény, mint ép
érzékű társa. E vesztességért némileg kárpótolja őt a környezete segítsé
gével teremtett természetes jelnyelv. Ez az  összekötő híd köztünk és az 
ő lelki világa közt. Micsoda elevenséggel utánozza a különböző állato
kat. A kutya ugatásról, a tehén bőgésről neki is van valamelyes fogalma. 
A csibéket hívogató anyja szájmozgását ő is utánozza hangosan, esetleg 
hang nélkül. A beszélő embert is szeretik utánozni az értelmes siket
némák, amit játékos gagyogásokkal segítünk elő, ha mint pajtás elegye
dünk közéjük.

Ezekre a pszichológiai momentumokra kell nagy súlyt helyeznünk 
a siketnéma megszólaltatásánál. — A játék alakjában, természetes jel 
kíséretében élethűen nyújtott értelmes szó, szómondat beszédtartalma, 
valamint a hozzá fűződő ezerféle érzés nemcsak elvezeti a kiejtéssel 
járó fölösleges izgalmakat, hanem együttesen képezik azt a belső hajtó
erőt, amely máskor is ösztönszerűen adja szájába a megfelelő kifejezést.

így természetesebb és eredményesebb lesz a munkánk, mert az 
ilyen eljárás éleszti a beszédkedvet, amiből kifolyólag tanítványnak és 
tanárnak egyaránt kellemesebb a dolga. Az eredmény, a siketnéma
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beszéde ilyenkor nem ébreszt a hallgatóban szánalmat, hanem megelé
gedést, a szülőt pedig vigasztalják s boldoggá teszik a lélekből fakadó 
hangos szóra megnyílt ajkak . . .

De világosabban beszél a példa a régi és az új eljárás szerint.
I. Előmondtuk az „i“-t az egész osztálynak. Leolvasás útján pró

bálták utánunk mondani. Nincs sejtelmük, mi akar ez megint lenni. 
Következik rendre az előmondás érzékeltetéssel az áll alatt, a gégefőn, 
a nyakon, a mellen, a fejtetőn. Közben észreveszi a tanár, hogy a jó 
szájállás mellett is a nyelv elülső háta nem elég domború, hát a gyer
mek álla alá nyúl s felnyomja a  nyelvét. Nem gondol arra, hogy min
den hatás ellenhatást vált ki s ezzel el is intézte a jó „i“ sorsát. . . . 
Az egyik tanuló buzgóságában szintén felnyomja kézfejével álla alatt a 
nyelvét. A másik izgatottságában szorítja hüvelyk- és mutatóujjával a 
gégéjét, míg a harmadik neki vörösödve kiabál, miközben nyakizmai 
megkeményednek, csakhogy megteremtse az „i“-vel járó rezgést. Ennyi 
vesződségre van szükség, míg az osztály zöme 4 órai munkára vala
milyen „i“-t mond. Másik része a  második napon is küzköd s még min
dig fojtott é, rossz i, valami j-féle hangzik. És mentői inkább akar a 
tanár, annál kevésbé sikerül a tanítványnak ez a nyakas „i“. Bármint 
van, most már bemutatjuk az írott és nyomtatott képét. A kis sereg 
bámul. Mire lesz ez megint jó ?  íme a tanár előmondja és érzékelteti a 
„pipa“ szót. Pepa, pépa, pjpa, biba s pipa is hangzik nem egyszer az 
erőlködéstől. Harmadik napon az osztály többsége már jól is mondja. 
Az orthodox eljárás szerint most már a tárgyat, rajzot, meg az írott szót 
is bemutathatjuk, nehogy hamis asszociáció történjen. De a makrapipa 
ennyi bajlódás után már nem örvendezteti meg a kicsikéket.

II. A gyermeki lélek jogával számolva pedig így tanítjuk az „i“- t . . .  
Csibét viszünk a tanterembe. Ennek híján játékcsibét, képeket mutatunk 
a  tyúk családjával s mondjuk a gyermekekhez fordúlva: pipipi. Közben 
mutatjuk, hogy eteti és hívja az édes anyja otthon a csibéket. Ők is 
utánozzák kézzel, lábbal, szájjal. Nem győzik jellel elmesélni ebbeli 
élményeiket. Félkörbe állva próbálnak a tanár előm ondására csibéket 
hívni „pipipi“ mondókával, ami ily formában valóságos beszédet jelent 
számukra. Majd rendre veszi velők a tanár ezt a gagyogást, szükség 
esetén érzékelteti is. S ime 1—2 gyermeknek nincs még rendes i-je. Ezek
nél érni hagyjuk a dolgot. Nem szabad a megunásig gyakorolni.

Két órai játszás után örömmel fogadják a pipát. Az apjuk is pipál. 
A gyermek is próbálta, de keserű stb. Fenti előzményekre a „pipa“ szó 
kimondása könnyedén megy. Lerajzoljuk s mellé írjuk a  szót, hogy a 
belőle kivont i-t külön is hangoztassuk . . .

7. Eljárásunk: az arany-középút.

A körülményekhez képest tehát a  legtermészetesebb utat követjük 
akkor, amikor az ösztönszerű hangos megnyilatkozásokhoz kötjük a 
gőgicséléseket. Tekintettel vagyunk azonban növendékeink fogyatékossá
gára, midőn az anyaiskola nyújtotta végtelen beszédanyag helyett, a 
siketnéma gyermek — beszédképességéhéz mérten — korlátolt beszéd
egységeken (szavakon, szómondatokon, primitív mondatocskákon) tanul 
beszélni a tanár irányítása mellett. De nem becsüljük le az eddigi eljá
rás értékeit sem, mivel főként a betűismertetés végett kiemeljük a gyako
rolt beszédegységekből az egyes hangokat, mint valóságos beszédhangokat.

A gőgicséléssel előkészített beszédegységekre épített kezdő beszéd-
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tanulásnak az az előnye, hogy nem kell a növendéknek minden egyes 
hang beszédm ozgásának megfelelő beszédérzetet külön-külön elraktá
roznia. A  szónak, szóm ondatnak, mint beszédegésznek tanulásánál az  
azokban lévő hangok, mint egységes mozgási kép, illetve beszédérzet 
jutnak a siketnéma tudatába . . .  A  tárgyak, dolgok szemléltetése előzze 
meg a szót, hogy a tárgy érdekessége segítse elő a  szó kimondását, 
aminek a néma is megörül.

A szó, illetve mondat jelentése és annak kiejtésével nyert egységes 
beszédmozgásérzet ritmusérzetet teremt, amely a kiejtést automatikussá 
teszi. E beszédautomatizmus biztosságát csak fokozzuk azzal, hogy a 
begyakorolt új szóból, mondatból kiemelt igazi beszédhangot, a betű
ismertetés alkalmával, magára is hangoztatjuk, ami különösen a gyen
gébbekre nézve fontos . . . így találkozik az új eljárás a régivel és ezzel 
eljutottunk az arany-középútra.

Nem feledkezhetünk meg azonban arról sem, hogy ily módon ele
get tettünk a  gyermekpszichológia követelményeinek is, amennyiben a 
gagyogásokkal játszva vezettük be a sikeinémát a beszédtanulás művé
szetébe.

8. Néhány irányadó elv.

Mielőtt a részletes tárgyalásba bocsájtkoznánk, szükségesnek tart
juk egyes útjelzőket felállítani.

Hangot sem magára, sem mással kapcsolatban nem fejlesztünk, 
mert a hangok nagyobb részét minden siketnéma ejti vagy ejtette leg
alább is öntudatlanul. Ugyanis 1 éves koráig sem az orvos, sem a szak
tanár, de még a gyermek édesanyja se tudja megállapítani a siketnéma
ságot. Addig tehát némileg át kellett essen a gagyogás szakán az értel
mes siketnéma is, mivel édesanyja éppen úgy szólt hozzá, úgy dajkálta, 
mint más gyermekét, amikor föltétlenül utánozta a szemével megfigyelt 
anyai ^szájmozgásokat.

Állításomat támogatja az a  tény, hogy a siketnémáknak körülbelül 
50%-a zörejhallású, mintegy 20%-a vokálishallású s csak a kisebb része 
a teljesen siket, aki semmiféle hangbenyomásra nem reagál. Mellette 
szól az a körülmény is, hogy növendékeink bizonyos hányada a beszéd
tanulás idején, sőt utána siketült meg. Említettekből kifolyólag igen sok 
tanulónk hangmaradványokkal, valamelyes beszédtöredékekkel jön isko- 
iskolába. amit eddig nem igen vettünk figyelembe, hogy arra építsünk. 
Ezért annyira fontos, hogv gőgicsélésekkel elevenítsük fel növendékeink 
esetleges hang- és beszédm aradványait s ne egyes hangok képzésével 
kezdjük el munkánkat.

Beszédet egyedül beszéléssels ajátíthat el a sn., helyesen javítani is 
csak ily módon lehet. Ennélfogva helytelenség a gyermek beszédorgánu
m ába nyúlni, arra kívülről nyomást gyakorolni, mert az minden beha
tásra ellenhatással felel s ennek következtében az ellenkezőjét eredmé
nyezi. Ebből aztán önkénytelenül az következik, hogy a sok „mester
fogás“ értékét veszti, mert természetellenesek. Pl, a tanúié nem mondja 
helyesen az „é“-t a szép szóban. Ilyenkor nem emeljük fel ujjainkkal a 
nyelvet az álla alá gyakorolt nyomással, vagy nem nyomjuk le, hanem 
beszéddel vezetjük rá . . . Ha kelleténél m agasabb az é, akkor e-vel 
szállítjuk le (szemem—szép), ha nem elég magas, í-vel emeljük fel 
(pipa—szív—szép). Érzékeltetéssel csak szükség esetén éljünk s akkor 
is a lehető legtermészetesebb előmondás mellett, de semmi esetre sem 
állandóan. Ezzel, a természetes eljárással biztos és gyos eredményhez
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jutunk, mert a tanuló maga végzi a beidegzés s beállítás munkáját, 
miközben nyelve megfelelő gyakorlatra tesz szert, mígha fel- vagy lenyo
mással vélünk segíteni, nyelve ösztönszerűen szembehelyezkedik a ráha
tással. Minden akció reakciót szül.

Ezért az úgynevezett mesterfogásokkal ne zavarjuk a gyermek 
beszédorgánumának a nyugalmát, mert az nem élettelen mechanizmus, 
amely a tanár tetszése szerinti beigazítására pontosan megáll, hanem élő 
szervezet, mely a  legkisebb elernyedésre, vagy túlfeszítésre már nem a 
kívánt hangot adja,

Az első időben különösen, de minden új hangnál maga a tanuló 
sem képes a  beszédszervek akaratlagos beállítására, hanem próbálgat, 
illetve mi gyakoroltatjuk beszéléssel, míg eltalálja a megfelelő helyzetet. 
Vagyis a kellemetlen mesterfogások helyett inkább vele csináltatjuk azt 
a m unkát, am elyet a beszélni tanuló épérzékű kisded végez akkor, ami
kor részben a maga kedvtelésére, másrészt környezete biztatására gagyog, 
de azzal a különbséggel, hogy a beszélni kezdő siketnéma ellenőrzése 
a tanár fülébe helyeződik át.

Be keli azonban ismernünk, minthogy nem élettelen gépezettel van 
dolgunk, ezért a legnagyobb gyakorlattal rendelkező tanárnak sem áll 
hatalm ában tetszése szerint bármely hangot azonnal megteremteni. A döntő 
tényező itt m indenkor a siketnéma pszichó-fiziológiai rátermettsége marad. 
Es ha mégis leírom az egyes hangok képzését és érzékeltetését, annak  
főként az a célja, hogy a tanár szeme, különösen pedig a füle észre
vegye a hibát, tudja annak okát és orvoslásának módját a megfelelő 
beszédgyakorlattal.

Helytelen azonban a ,,lörik-szakad‘‘ elvét követni, vagyis hogy 
addig nem haladunk tovább, míg kifogástalanul nem tudja dolgát a 
gyermek. Ellenkezőleg, ha valahogyan megy annak elmondása, nem 
rontjuk a növendék kedélyállapotát azzal, hogy észrevételük türelmet
lenségünket, vagy az ő tehetetlenségét, mert arról a gyermek úgy sem 
tehet, hanem egyelőre tovább haladunk s érni hagyjuk, melynek éppen 
úgy megvan az ideje, mint a gyümölcsnek a fán. Másnap talán már 
kifogástalanul megy a dolog. Ezzel is az anyaiskolát követjük, amely 
sohsem gyakorol egyfolytában a biztos tudásig, esetleg a megunásig, 
hanem előre halad s közben visszatér.

A szájról-olvasásnak is kell nehány sort szentelnünk. Már az elő
készítős gyermek igen sok szólást, parancsot leolvas a tanár szájáról, 
anélkül azonban, hogy annak egyes alkotó részeit ismerné. Mind a 
beszédszervek egy-egy összefüggő mozgási képét jegyzi azokat meg 
m agának és a pillanatnyi helyzettel összevetve, inkább megérzi, mint 
megértené a tanár szándékát. Az I.-ső oszt.-ban pedig akárhányszor 
leolvassa, teljesen meg is érti tanárának a beszédét, de a kiejtésbeli 
technikai nehézségek miatt nem képes azt el is mondani. Mindamellett 
idejét múlta az a felfogás, hogy előbb minden áron hibátlanul le kell 
olvastatni a szájról az új anyagot s csak azután szabad azt felírni a 
táblára. Az érzékeltetéssel kapcsolatos szájrólolvasáshoz, — ha szüksé
ges — csak az I.-ső félévben ragaszkodunk, míg az új hangok tanulása 
folyik- De ha továbbra is ehhez az elvhez kötjük magunkat, akkor nem
csak időt pazarlunk el, hanem haszonnal sem já rh a t ez a m unka, mivel 
az ilyen túlzóit szájállású kiejtés — a leolvasás szempontjából —- csak 
karikatúrája a rendes beszédnek. Úgyszólván képtelenséget követelünk 
ezzel . . . Gondoljunk csak arra, amikor valaki bemutatkozik nekünk. 
Legtöbb esetben nem értjük meg az illető nevét, hacsak nem közkeletű
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szó az illető neve, mint Kovács, Nagy stb. Mihelyt azonban előttünk 
ismeretlen néven, vagy idegen nyelven történik a bemutatkozás, akkor 
nem értjük meg, pedig a fül sokkal tökéletesebben van berendezve a 
hangos szó felfogására, mint a szem a  leolvasásra. Tehát a II. félévben 
elmondjuk és szükség esetén érzékeltetjük az új anyagot 3—4-szer, 
azután elmondatjuk amennyire lehetséges, majd felírjuk a  táblára, de ha 
újból előjön, akkor a gyermek tudatához fordulunk és megköveteljük 
annak leolvasását. Ezzel a leolvasás technikája nem szenved csorbát.

Mint látjuk, a  lehetőségig az anyaiskola útm utatása az irányadó, 
minek következtében minden tekintetben természetesebb lesz a siket
néma beszéde.

A beszédegészből (beszédegységből) kiinduló kiejtéstanításnak azon
ban előföltételei is vannak, úgymint: normális szellemi képességű növen
dékek, kisebb osztálylétszám  (6—8 tanúló az I.-ső oszt.-ban) és előkészítő
osztály felállítása.

Csak rendes szellemi képesség mellett működik a  beszédösztön 
kellően és az ilyen létszámú osztály mellett legalább elég idő jutna a 
beszéd begyakorlására. 5—6 éves korban pedig a mozgási kedv, utánzó 
hajlam jóval élénkebb, mint a későbbi években. Játszási pajkosságból 
utánozzák a szájmozgásokat s ezért nem is oly fárasztó rájuk nézve a 
csevegés.

II. KÜLÖNLEGES RÉSZ 

A) Az előkészítő osztály.

Ebben az osztálybun a  szószoros értelemben előkészítjük az 5—6 
éves siketnémát az I.-ső osztályra. Korának megfelelő játékszerű munká
val bár, de komoly célzattal rakjuk már itt le a beszéd alapját, am ennyi
ben testi és lelki képességeivel egyetemben élesztjük fel a hangos szót. 
E  cél szolgálatába állítjuk a játékot, a különféle foglalkoztatásokat, a ter
mészetes utánzásokat, az ösztönszerű megszólalásokat és a gőgicséléseket.

E tényezőket nem azért tárgyaljuk külön, mintha inkább így volna 
szerepük a kis néma testi-lelki fejlődésére, hanem az áttekinthetőség 
kedvéért, mert ezek egymásba fonódva fejlesztik az egész embert. (Lásd 
az előkészítő oszt. tantervét, Ehling J.)

1. A játék.

A játék megbarátkoztatja a siketnémával az iskolát, felrázza közö
nyösségéből, miközben a szórakozást és a komoly munkát örömmé 
olvasztja össze.

Játékból hívatunk pl. szélmalmot, hólyagot, gyertyát, pehelytollat 
stb.-t, hogy tüdejének lélekzőképességét fokozzuk. Vagy katonásdit ját
szanak s mindegyik kartonpapírból készült tölcsérrel trombitál, amikor 
legalább 90°/°-a ad természetes hangot. Ezt az előcsalt természetes zön- 
gét azzal erősítjük, hogy körülbelül 1 cm. átmérőjű papírtekerccsel dudál
nak, midőn a hang erősségét a papír rezgésén érzékelik. Ugyanazt a célt 
szolgáljuk, ha vékony papírral átvont fésűvel muzsikáltatunk. Ezeket a 
játékokat heteken át folytatjuk s meglepően érces hangot kapunk növen
dékeinktől, amilyent semmiféle mesterséges hangfejlesztéssel létre nem 
hozhatunk.
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Az állatmozgásokat utánzó játékok is igen kedvesek a siketnémák 
előtt. Ezek nagyobb izommunkával járnak s így rendszerint erősebb lelki 
izgalmat váltanak ki, mely örömmel többnyire hangos elkiáltások párosul
nak. Gondoljunk csak a lovasdira, vagy a disznóölésre, avagy a vadá
szatra, amikor a  lövést „pú-pú“ kiáltással utánozzák. Máskor össze
fogódzkodnak, körben járnak s guggolva mondják „le-le“, majd „fel-fel“. 
Bábúzást is játszhatnak „ba-ba-ba“ mondókával. Ilyeneket s hasonlóakat 
könnyen leolvasnak és ha kiejtésük nem is megfelelő, az nem baj, mert 
most fő a beszéd felébresztése. A tanár leleményessége találhat ezeknél 
alkalm asabbakat is.

Szóval mint minden gyermeknek, úgy a siketnémának is a játék 
nemcsak izomgyakorlat s előkészület a jövőre, hanem egyszersmind a 
legkellemesebb szórakozás, amely nem egyszer varázsol egy-egy indulat
szót, kacajt a ném a ajkakra. Nevettessük meg a kis társaságot mentöl 
többször, mert ez a bensőjéből ömlő hang az igazi, a természetes zönge, 
amely a jó  kiejtésnek a lelke.

2. A különféle foglalkoztatások.

Ide tartoznak a kézügyességi gyakorlatok, az ösztönszerű s egy
szerű keletkeztető rajzolások, Írási előgyakorlatok, képek és képesköny
vek szemlélése. Ezekkel a foglalatoskodásokkal egyrészt kiemeljük a 
siketnémát szellemi elmaradottságából, lelki tehetetlenségéből, másrészt 
fejlesztjük szemmértékét, kézügyességét, formaérzékét. E munkálkodás 
tulajdonképpen a  gondolkodás előiskolája, mert a  siketnéma összes 
érzékeit gyakorolja.

Ugyanis midőn a körülötte lévő jelenségeket, dolgokat, tárgyakat 
színük, alakjuk, számuk, térbeli, elhelyezkedésük szerint nemcsak szem
léltetjük, hanem azokat jórészt maga állítja elő kicsinyített alakban, kelet
keztető rajzolással, akkor a gyermek eszével és keze munkájával cselek- 
vőleg vesz részt a tanulásban. Ez a teremtő munka örömet szerez a kis 
némáknak és ennek következtében a nyert élénkebb benyomások biztos 
alapot nyújtanak szellemi fejlődéséhez.

De az általános képzésen kívül a beszéd szempontjából is értéke
síthetők ezek a foglalatoskodások. Erre a célra legalkalmasabbak a ter
mészetes tárgyak, dolgok, mint homok, kavics, agyag, falevél, vessző, 
cirokbél, mert ezeket tetszése szerint alakíthatja, rombolhatja, újra épít
heti, formálhatja. Pl. a vessző lehet paripa, ostornyél, kocsirúd, sétapálca, 
karika, pipa stb. Ha fát rajzolnak a homokba, a táblára, papírra, vagy 
raknak ki kavicsból, vesszőcskékből, megnevezzük azt „fa-fa-fa“ gügyö
géssel. Máskor lovat raknak ki kavicsból s „ló-ló-ló“ lesz egyelőre az 
elnevezés. Vagy pl. a keresztbe kötött két vesszőcskére csavart tarka 
rongyocskával elkészül a bábú.^ Mikor sugárzó szemmel ringatják azt, 
megadjuk a nevét a „ba-ba-ba“ szólammal, amit könnyen és örömmel 
utánoznak.

Tehát a teremtő munka örömének leple alatt csempésszük a külön
böző gügyögéseket a kis néma ajkára, hogy az eleven benyomásokkal 
összeforrva, mint gyermekies fogalomszavak dolgoztassanak fel. A későb
ben (3—5 éves korban) megsiketülteknél nem egy feledésbe ment szó újul 
fel e játékos munka közben, amelyet nem is kell ismételten megterem
teni, hanem csak ápolni, hogy a fejlődésnek induló beszéd egy-egy 
gyökérhajtást nyerjen bennök.



60

3. A term észetes utánzások (jelek).

A bensőnkben történő változások rendszerint a megfelelő szervek 
mozgásában jutnak kifejezésre. Ilyenkor a lelki változás (mozgás) élet
tani mozgássá alakul át, amely az arcizmok s végtagok mozgatásában 
és a  hangszervek működésében nyilvánul meg. Az első kifejezési for
mával, a cselekvés nyelvével él a  tanulatlan siketnéma, míg az utóbbi
val, a  hangzó nyelvvel (beszéddel) az épérzékű ember. Mindamellett a 
legképzettebb szónok sem nélkülözheti a cselekvés nyelvét, az arcjáté
kot és tagíejtést, annyira össze van az forrva az emberi természettel. 
Miért vennők hát rossz néven az iskolába lépő siketnémának ezt az 
egyedüli és legközvetlenebb kifejezési eszközét?

A sikeínéma természetes jeleivel mintegy megjeleníti szemünk előtt 
lelki változásait, evvel formálja térben s jelöli meg utánzó mozgásokkal 
és rámutatással a tárgyakat, dolgokat, személyeket közvetlenül, ezért 
ragaszkodik annyira a természetes jeinyelvhez. De mihelyt e jel átlépi a 
szemnek szóló megjelenítés határát s maga is igyekszik tárgyakat, dol
gokat megnevezni, nem pedig megjeleníteni, akkor már mesterséges jel 
az, amely a szót akarja helyettesíteni, ezért nemcsak célszerűtlen, hanem 
káros is a beszédtanulásra nézve.

Ebben a munkában a természetes jel az összekötő híd az első 
időben, amikor a  siketnéma nem csak tárgyakat, dolgokat, személyeket 
jelöl meg különféle mozdulatokkal, hanem taglejtéssel, arcjátékkal, neve
téssel, sírással, kiabálással lelki állapotát, élményeit is kitárja nekünk. 
Ezt kezdetben felhasználni nemcsak nem bűn, hanem kötelességünk a 
siketnéma emberi mivoltával szemben.

E tekintetben is csak az épérzékű gyermeket követjük, aki a beszéd
tanulás első idejében, a keliő szóbeli kifejezések híján, nem egyszer 
fordul e kisegítő eszközökhöz. Amint azpnban a siketnéma értelme fel
emelkedik s lassankint beletanul a tárgyak és nevük, illetve a fogalmak 
és a nekik megfelelő szavak társításába, akkor a vezető szerepet átveszi 
az élő szó, a beszéd.

4. A beszéd m egalapozása az ösztönszerű megszólalásokkal, gőgicsélésekkel,
gagyogásokkal.

A sikernémák-intézeteinek az a  legfőbb feladata, hogy a  némát 
megszólaltassák, megadják neki a beszédet, a legtökéletesebb képző 
eszközt szellemi képességeinek a kimívelésére, hogy ezzel az emberi 
társadalom ban méltó helyet foglalhasson el. Ezért — mint előbb már 
rámutattunk — az előkészítő-osztályban a tantárgyak szerepe nem annyira 
a maguk önállóságában nyilvánul mag, mint inkább abban, hogy támo
gatják a tanítás középpontjában álló gőgicsélő beszédgyakorlatokat a 
beszéd megalapozásában. Ugyanis a játék és az értelemfejlesztő foglalkoz
tatások közben felszedett ösztönszerű megszólalásokat, de alkal
milag általunk is adott gagyogásokat, szavakat, s őt primitív mon- 
datocskákat a beszédgyakorlati órákon rögzítjük meg és építjük ki 
megfelelően.

Tehát főként az épérzékű gyermek beszédtanulásának első idősza
kát, a gőgicsélést pótoljuk itt a  siketnémával, ha azon csecsemő korá
ban át nem esett volna, ha pedig igen, akkor meg az a legcélszerűbb, 
hogy ezekkel, illetve ezekbe kapcsoljuk a beszédet. Közben különös



gondot fordítunk a hallás-, valamint beszédm aradvánnyal még bíró tanulók 
hallási fokának, beszédtöredékének megőrzésére, fejlesztésére.

Mesterséges zönge s általában hangfejlesztésre (mell- s hátverege- 
tésre, a gége és has nyomogatására, a nyelv leszorítására) semmi szük
ség sincsen, hiszen még a született siketnéma is sír, nevet kiabál, sőt 
legtöbbje gügyög is, csak meg kell ragadni alkalomadtán, elő kell csalni, 
mint fentebb láthattuk. Ily módon a gyermeki lélek jogát, de egyúttal 
növendékeink fogyatkozását is tekintetbe vesszük akkor, amikor a gyötrő 
előgyakorlatok és a még fárasztóbb egyes hangnak a fejlesztése helyett 
e játékszerű gőgicsélésekkel tesszük mozgékonyakká az 5—6 éves siket
néma berozsdásodott beszédszerveit, miközben egészen észrevétlenül 
jelentkezik s tisztul a zönge különféle magánhangzók alakjában, a külön
böző mássalhangzók társaságában.

Ezek a gagyogások éppen olyan játékszerei a beszédszerveknek a 
beszéd megalapozására, mint az írási előgyakorlatok a kéznek az írás 
előkészítésére. Tehát olyan beszédtanulás folyik, amelynél a tanulók 
nemcsak utánzó, hanem főként cselekvő munkát végeznek és a tanár 
csak mint nagyobb gyermek vezeti az eleven kis társaságot, hogy lelki 
világukat ébressze, szellemi képességeiket fejlessze. Közben mindenféle 
megértési eszközt használ (természetes jelt, arcjátékot, keletkeztető rajzot, 
képet, de mindig az élőszó kíséretében, ha gyermeknyelv alakjában is 
(pl. pápápá-pá, lololo-ló, bababa-baba). Azonban mindig leolvasással és 
szükség esetén érzékeltetéssel történik az, de csak játékszerűen s nem a 
megunásig. Ezek a gőgicsélések tehát nem szerepelnek mint rideg „pá, 
pa, po, pu“ technikai gyakorlatok, hanem mint az anyaiskolát, a 
csecsemőt utánzó és az eleven iskolai életből fakadó hangos meg
nyilvánulások.

A gyermeknek mindenkor, ha nem is tudni, de érezni kell, hogy 
gagyogása, illetve beszéde mire jó. Csak így támadhat fel benne a beszéd 
szükségességének az érzete, amelyik a  legfőbb hajtóerő. Nem végeztetjük 
hát a 20—30 év előtti módon a gagyogásokat ilyformán, hogy fafa, fofo, 
fufu, fefe, féfé, fifi, föfö, füfü, mert ezektől az értelmetlen szajkozásoktól 
megcsömörlik. Hanem, amikor azt mondatom vele, hogy fa-fa, akkor az 
fát jelentsen neki, amit bizony bátran összeköthet a gyermek a fára való 
mászással, a kedves gyümölcsszedéssel, fűrészeléssel. Hadd éljen az a 
kis siketnéma, mert ezeknek a fához fűződő édes emlékeknek van csak 
meg az az erejük, hogy máskor is megindítsák a megfelelő beszédszervi 
mozgásokat, hogy a néma ajkakra varázsolják az élőszót. 10—15 gyermek 
között minden pillanatban akad nehány, aki a minden emberrel vele
született beszédösztönnél fogva elkiáltja magát, akiből egy-egy hang
csoport, szó kitör. Ezeket lessük el, ragadjuk meg s gyakoroljuk, mert 
egyelőre ez az ő beszéde, mert leikéből fakadt és azért kellemesebb is, 
mint az, amelyet kényszerűséggel kifejlesztünk.

Hogy átöröklés útján veleszületett természeti adom ány a beszéd 
csirája, még a síketnémánál is, azt legjobban mutatja az a tény, hogy 
valamennyi gyámoltunk használja iskolázás előtt is beszédszerveit, csak 
nem a mi artikulált nyelvünknek megfelelő célszerűséggel. Ezeket — az 
iskolázás előtt sokszor helytelenül használt beszédmozgásokat — hiva
tottak a mi gőgicséléseink az artikulált beszédnek megfelelő mederbe 
terelni. Az ne okozzon a tanárnak gondot, hogy a ném ának ezek a 
hangutánzásai eleinte nem valami tökéletesek, mert sokszori próbálkozás, 
leolvasás; érzékeltetés folytán tisztulni fognak azok valamennyire, sőt 
könnyebb szavak és primitív mondaiocskák is. Különben ezeket jóval
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ham arább érti meg, mint ki tudná rendesen mondani, mert a beszéd 
megértése megelőzi a beszédkészséget, nemcsak az épérzékűnél, de a 
siketnémánál is.

A mesterkélt lélekzési gyakorlatok, mint pl. levegő a szájon át be 
és ki az orron, valamint megfordítva, továbbá a  mellkas emelése, süllyesz
tése stb. feleslegesek. Ezekkel többet ártunk, mint használunk. Innen 
ered az, hogy a legtöbb siketnéma levegő után kapkod beszéd közben. 
Hogy aztán a kis gyámoltalan siketnéma nem tud bánni a gyakorlati 
fonetika e részével, az igazán nem az ő hibája, hanem a tanár bűne. 
Ne hívta volna fel erre a figyelmét, nem esne e bajba, mert a beszédhez 
szükséges lélekzésre, levegő használatára, csakis beszéddel taníthatjuk 
meg a siketnémát. Ezt a munkát nagyszerűen végzik fokozatosan a 
„papa“ szóból kiindulva „papapapapa“, „te“-ből „tetetetete“-féle gőgicsé- 
lések, amelyeket játszva, tetszés szerinti szótagszámra bővíthetünk. 
A tüdő vitálkapacitását pedig játék közben erősítjük szélmalom stb. 
hívásával.

Hasonló okokból teljesen feleslegesek a külön beolvasási gyakorla
tok. Külön ajak-, nyelv- s nem tudom még miféle hasonló gyakorlatokat 
végeztetni célját tévesztett munka, mert mihelyt a gyermek figyelmét ezekre 
külön felhívjuk, éppen az ellenkezőt érjük el. A gyermek azt hiszi, hogy 
az ajkak, a nyelv, az állkapocs mentői élénkebb mozgatásával megtett 
mindent. Ezzel aztán idő előtt oly élénk mozgatásra szoktatjuk beszéd
szerveit, hogy később rendkívül sok munkát okoz némely gyermek, míg 
a kellő nyugalomba bírjuk hozni azokat. Akárhány gyermek ennek 
következtében balra-jobbra csavargatja nyelvét, vagy görcsösen hátra
húzza s elzárja a  garatürt, ráncolgatja ajkait csucsorításkor stb.

De óvakodjon a tanár attól is, hogy a gyermek szájában vájkáljon 
bármivel, vagy kívülről történő nyomással igazítgasson, mert ezekkel is 
többet árt, mint használna. Gagyogással vezesse rá arra amire szüksége 
van. Különösen az alsó állkapocs túlságos mozgatása ellen válnak be 
nagyszerűen ezek a gügyögések. A „pápápá, kákáká, lololó“ gyors ejtése 
alkalmával mgnyújtjuk az utolsó magánhangzót, anélkül azonban, hogy 
a gyermek leengedné jobban az álkapcsát, illetve szájnyílása nagyob
bodnék. Tehát Híjképpen nemcsak mozgékonyakká tesszük természetes 
úton a siketnéma beszédszerveit, hanem beszédmozgási érzete elnyeri 
ezzel azt az automatikus biztosságot, amely a szavak, m ondatok kiejté
sénél későbben annyira szükséges.
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5. Az ösztönszerű és tervszerű gagyogások.

Többször mutattunk már rá arra, hogy az iskolába lépő siketnéma 
nem „tabula ra sa“ a beszéd szempontjából. Ugyan melyik ne kiáltott 
volna fel örömében, fájdalm ában? Bizonyára mindegyik becézte otthon 
kutyájukat, macskájukat belső ösztönzésből, leolvasásokból eredő szó
töredékekkel. Nem egy ismeri saját becéző nevét, esetleg a szüleiét, 
valamelyik testvérkéét, ha tört szavakban is.

Mihelyt megbarátkoztak velünk, maguktól jönnek elő ebbeli tudo
mányukkal. Mutatványképpen közlöm a legutolsó I-ső osztályomban 
gyűjtött ösziönszerű megszólalásokat: mamamam, bambambam, papa, 
pepe, eb-eb, te-te, ne-ne, na-na, jajaj. jajajek, ái-ái-ái, dái-dái, ili-ili, ti-ti, 
idi-idi, pipi, ke-ke, ka-ka, tál-tál.

Megjegyzendő, ezeket az első hetekben gyűjtöttem össze, amikor
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még nem folyt rendszeresen a. munka és igazi siketnéma gyermekektől 
erednek, akiknél legfeljebb zörejhallásról lehet szó. A feljegyzett néhány 
példa is azt mutatja, hogy inkább könnyen leolvasható szótöredékek 
törnek elő, amelyeket legtöbbször a gőgicsélések mintájára mondtak a 
gyermekek. Igen érdekes volna, ha a t. kartársak az ilyeneket gyűjtenék 
az előkészítőben, illetve az I-ső osztályban.

Az ilyenekbe kötjük aztán bele az előkészítő-osztály gőgicsélő 
gyakorlatait. Ezzel nem azt mondom, hogy minden gyermekkel egyszerre 
végeztetjük el a tanmenetbe előre felvett anyagot. — A tanár feljegyzi 
m agának az első félévben, hogy melyik gyermek mit tud inkább, hogy 
a második félévben lehetőleg az összes magán- és mássalhangzókat 
gyakorolhassa különféle gagyogások kapcsán, sőt gyermekszavakba, 
primitív m ondatocskákba is foglalhassa.

Hogy a kis siketnémának csak szájmozgást jelentő gőgicsélésekbe 
életet öntsünk, ezért játékokkal, különféle foglalkozásokkal, utánzó moz
gásokkal kötjük azokat össze. Tehát nem ülnek unottan az előkészítő
osztály növendékei az egyes tantárgyak óráin, hogy föltétlenül ledolgozzuk 
velük az előírt tananyagot. Hanem, amikor pl. csákót s trombitát hajto
gatnak papírból, akkor kalonásdit játszanak trombitaszó m ellett; mikor 
cirokbélből kocsit fakóinak össze, akkor kocsikáznak, lovasdit játszanak, 
vagy ha puskát, nyulat készítettek, akkor vadászatot rendeznek „pu-pu“ 
kiáltással. Majd kapálnak, kaszálnak tulajdon kezükkel készített szer
szám okkal; főznek, mosnak, varrnak; csibét hívogatnak „pipipi“ mon
dókával, amikor ezeket hajtogatták, rajzolgatlák.

Szóval a mindennapi életet élik át játékos formában, a különféle 
foglalatoskodások közben. Lehetetlen, hogy e nyüzsgő élmények közepette 
meg ne szólaljon még a Iegfásultabb siketnéma is, ha a gyámoltalant, 
bátortalant esetleg támogatni is kell.

Ilyen tervszerű gőgicsélések lehetnek a következők: köszöntéssel 
„pápápá“; fenyegetéssel „tetete“; az apa utánzása „papapa“-val; bábu
készítés és ringatás „bababa“ mondókával; a tehenet utánozzák alkalmi
lag „búbúbú“-val; vajaskenyeret kennek ,,va(j)-va(j)“ kíséretében; a fa 
fűrészelését, hasítását, rajzolgatását „fafafa“ szóval kísérik; körben állva 
mondják „leiele“, ,,fe(l)-fe(l)-fe(l)“; a téli időben még a városba is betola
kodó varjút „kákáké“ szóval és repülő mozgással kísérik figyelemmel; 
a tagadó mozdulatot “nem-nem-nem“ szó kíséri; az édesanya után 
vágyódóval mondják „m am am a“; a  csibét „pipipi“-vel, a kacsát „lilili“- 
vel hívogatják, etetik; a libát „gágágá“-val utánozzák; a szam arat 
„iáiáiá“-val; a  szélmalom forgását „rrrr“ nyelvpergetéssel próbálják utá
nozni; a verést „dádádá“-val, a hallgatást szájra tett mutatóujjal, „sz" 
hangoztatással jelezzük; a síró gyermek utánzására „jajajaj“, „fáj-fáj“ 
gőgicsélés szolgálhat; a hóesést „hó-hó-hó“-val, az esőt „es-es-es“-sel 
kísérhetik; a kis cicát („ciciéi“) „szisziszi“-vel simogatják; ha ízlik nekik 
valami, akkor „jójójó“ a tetszésnyilvánítás stb.

Nem folytatom tovább. Találnak a kartársak ezeknél ötletesebbeket 
is. Különben e tekintetben legjobb tanácsadónk mindig az alkalmi helyzet.

Hogy ezeket kezdetben nem mondják precízen, az magától értetődik, 
de hogy a folytonos használattól megjavul a kimondásuk, az kétségtelen. 
Ne tartson a szaktanár attól, hogy a gyermekek kiejtése elromlik, ami 
esetleg a  későbbi évekre is rossz hatással lehetne. Csak arra vigyázzunk, 
hogy a zönge minden gyermeknél természetes legyen. (Lásd bővebben: 
Ehling J. Az előkészítő tanterve, 1925. V. hó.)
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B )  Az első osztály munkája.
(l-sö félév.)

Általános a panasz, mind a közönség, mind a magunk részéről, 
hogy tanítványaink beszéde nem eléggé érthető. Ez onnan ered, hogy a 
siketnéma hangja legtöbb esetben nyers, hiányzik belőle az épérzékűeknél 
tapasztalható kellemes csengés s ebből kifolyólag beszéde egyhangú, 
durva, darabos. Persze a hiányzó hallást semmiféle tudomány, művészet 
pótolni nem tudja még ez ideig. Beszédének az imént említett fogyat
kozásait, ha nem is tudjuk teljesen eltüntetni, de módunkban áll ezeket 
a természeíellenességeket kisebbíteni, csökkenteni. Beszéde így aztán 
kellemesebb hangzású, folyékonyabb és egyúttal érthetőbb is lesz. Ennek 
elérése a  normális képességű siketnémáknál — az intézet belszervezetén 
kívül — főleg az I-ső osztály tanárának az ügyességétől függ.

Sokan és sokat írtak már az I-ső osztály munkájáról, de kimerítve 
nincs és nem is lehet, miután ez éppen úgy, mint minden emberi munka 
változásnak, fejlődésnek van kitéve. Különösen az utóbbi évek lendítettek 
nagyot a kiejtéslanítás kerekén.

Többek közt az előkészítők is kiváló szolgálatokat teljesítenek, de 
mivel több intézetnek nincs még ilyen osztálya, ezért e tanmenetet nem 
építem azokra.

Lássuk a maga valóságában ezt a hangya szorgalmat igénylő munkát. 
Az I-ső osztályos tanulók beírását lehetőleg az osztályfőnök végezze. 
Barátságosan fogadjuk a kis néma szüleit, mert ezzel kettős célt érünk el. 
Egyrészt enyhítjük a szülők gondját, akik barátságos voltunkból követ
keztetve, jó kezekben tudják gyermeküket; másrészt a kis siketnéma, 
szüleinek megnyugodott arcából ítélve, bizalmas lesz hozzánk, amivel a 
természetes beszédhez a legfőbb alapot nyertük meg. A gyermeknek ezt 
az irányunkban megnyilvánult bizalmát az első tanítási napon tovább 
fejlesztjük azzal, hogy különféle játékszerekkel lehetőleg kedve szerint 
engedjük játszani. Mivel azonban az idő drága, mert a kezdetben főleg 
egyénenkinti munkából a 15 növendék mindegyikére kevés jut a heti 
20 órából, ezért már a  második napon próbálkozunk játékukra befolyást 
gyakorolni, őket vezetni. Együttesen nézegetünk képeket, képeskönyveket, 
sőt közös játékkal, tornagyakorlatokkal megkíséreljük a csapatot egy kis 
iskolásdíhoz, némi rendhez, fegyelemhez, figyelemre szoktatni. Három, 
négy nap múlva észre sem veszik a kis jövevények, hogy tulajdonképen 
már tanítjuk is őket, amikor játék közben egy-egy elejtett hangcsoportot, 
esetleg értelmes szót egyik-másikkal, majd az egész osztállyal próbálunk 
leolvastatni. Ez persze csak úgy játékból történik, az eredmény még 
mellékes, mert fő a jó kedélyhangulat.

Tehát a játék m ézesm adzagával vonjuk be a kis némát a kiejtés
tanítás körébe, aminek igen sok módja lehet. Többek közt évek óta 
biztos sikerrel használom a hang előcsalására a kartonpapírból készített 
újjnyi vastagságú tekercset, amelyet cérnával kötök át, hogy szét ne 
bomoljon. Minden tanuló kap ilyent nevével ellátva. Ezzel a hallással 
bírók példájától buzdítva még a teljesen siketek is kitörő örömmel dudál
nak, mire egészen észrevétlenül kapjuk meg a gyermek legtermészetesebb 
hangját néhány perc alatt. Ezt az első napokban gyakran végeztetjük s 
meglepetésszerűen tapasztaljuk a zönge fejlődését. A tanuló ne is tudjon 
még arról, hogy mit akarunk azzal, csak hadd trombitáljon mentői többet.

Azonban mindig akad egy-egy dacoskodó különc, de ezeket ham a
rosan meglágyítjuk azzal, hogy velők látszólagosan nem törődünk. Az
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ilyenek ham arosan megpuhulnak s észrevétlenül sompolyognak társaik 
közé, vagy hozzánk simulnak, hogy bizalmunkat megnyerjék. De ha 
semmi sem segít, pár szem cukrocska biztosan megteszi a hatását.

Ezzel meg is törtük a jeget. A közös játékból, tornagyakorlatokból 
közben-közben kitérünk egyéb foglalkoztatásokra is, mint pl. papírhaj
togatásra, tetszés szerinti rajzolgatásra, égő gyertya elfúvására bizonyos 
távolságból. Különösen kedvelik a szélmalmot, de fúvathatunk hólyagot, 
szappanbuborékot, pehelytollat, papírszeletet és irónt is a pádon, asztalon 
végig. Szabadon firkálnak a  falitáblára, elhasznált rajzpapírra, amikor a 
krétával és az irónnal tanulnak bánni.

Ezek a játékok volnának az előgyakorlatok, ha ugyan annak nevez
hetjük őket. Másokat én nem is használok. A szokásos lélekzési gyakor
latokat, mint pl. szájon át be- és kilélekzeni, hasonlóan az orron át a 
mellkas emelésével s esésével történő szemléltetés kapcsán stb., igazán 
fölösleges külsőségek, amelyek legfeljebb ártanak (L. az előkészítőt!) 
A zsebkendő helyes használatára azonban megtanítjuk mindegyiket.

Amikor így játszva szoktattuk őket arra, hogy parancsainknak enge
delmeskedjenek, egyben a mindennapi m unkába is befogtuk az apró
ságokat, amennyiben belekapcsoltuk a  zönge előcsalását a papírtekerccsel 
és használását azzal, hogy az alkalmilag megnyilvánult hangcsoportokat, 
szavakat többször is elmondattuk az illetőkkel. Ilyenkor a dicséretben ne 
fukarkodjunk, mert az minden kis gyermeknek, de a  ném ának különösen 
nagy örömet okoz. Micsoda eleven hangot hallat némelyik hol örömében, 
hol valami kis pörlekedés közben.

A hang érzékeltetése a  mellen, a  gégefőn, vagy bárhol, most még 
korai. Az első napokban ne is tudjon a siketnéma erről, mert ezzel 
sokszor elrontjuk azt, amit a temészet magától ad sokkal jobban. Nem 
szükséges tehát, hogy mindjárt az első alkalommal öntudatossá tegyük 
a hangját, mert ezzel csak a kedvét vesszük el a beszédtől. Hisz a 
különféle játékszerek, képek, képeskönyvek többször is megteszik a 
hatásukat. Ilyenkor az ablakfelé fordulva, szembe állunk a tanulóval, 
hogy szájunkat jól lássa és közben utánozzuk játékszerűen azokat a 
hangcsoportokat, szavakat, amelyeket ösztönszerűleg mondott a növendék. 
Legtöbb esetben mulatságosnak találja, hogy szájunkat mozgatjuk előtte, 
ami csak jobban serkenti őt a gügyögésre.

Ez az igyekezet még nagyobb lesz, ha fülünkre mutatva jelezzük, 
hogy halljuk. Majd egymás fülébe kiáltanak, különösen az olyanokéba, 
akikről már megállapíthattuk, hogy valamelyes hallásuk van. Hamarosan 
annyira versenyeznek, hogy még a teljesen siketek is hallani vélnek és 
kiabálni igyekszenek, ami a legtöbbször sikerül is.

Kedves játék erre a célra a katonásdi, amikor mindegyik gyermek 
a kartonból csinált papírtölcsérrel, tekerccel masírozva trombitál. Majd 
dúdolva két sorban állnak fel egymással szemben qg most már érzékelik 
egymás tekercsén a hang rezonálását, amikor annak tudatára ébrednek, 
hogy tulajdonképpen hangot adnak.

Megesik azonban az, hogy mihelyt kivesszük azt a bizonyos papír
tekercset egyik-másik gyermek szájából, elhallgat a hangadással is. Ezen 
aztán úgy segítünk, hogy a  papírcsövecskét be- kitologatjuk, mire rövid 
gyakorlásra tekercs nélkül is kiábál a kis siketnéma. Ennek a  játékos 
munkának az az előnye is megvan, hogy úgynevezett fojtott zöngét nem 
mondhat a nyelvgyök felemelésével, mivel ez a  papírtekercs a nyelvén 
van, Azonban jól jegyezzük meg, ez nem mesterséges beavatkozás, mert 
a legtermészetesebb játék alakjában történik.

5
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Ha azonban ezek után sem adna esetleg némelyik gyengébb fel
fogású gyermek hangot 1—2 nap alatt (9 első osztályomban csak egy 
ilyen esetem volt), ne viszítsük el türelmünket. Többszöri próbára önkény
telenül is elszólhatja magát a gyermek. Hiszen a  hangszallagok beállí
tása úgy sem akaratlagos mozgás eredménye . . .

Ilyen s hasonló ötletességekkel minden egyes gyermek megtanul 
kiabálni, ami pedig az esetleges gyenge zönge későbbi öntudatos erősítése 
szempontjából nagyon fontos.

Ha a többször hallatott hangot, hangcsoportot valamennyire termé
szetesnek találjuk, akkor az első hét vége felé érzékeltetjük is azt egyik 
kezének mutatóujja hegyével saját gégefőjén, majd mi is hangot adunk, 
mire másik kezével nálunk végzi ezt a munkát, hogy ezzel hangját 
öntudatossá és állandóvá tegyük.

A gagyogásszerű hangmegnyilvánulás most még egyénenkint külön
böző. Hogy „pápá“-t, „pepe“-t, „baba-t, vagy bármi mást mond a tanuló, 
most még nem lényeges, hanem csak a zönge a fontos és nem valamely 
jellegzetes magánhangzó. Volt már olyan tanítványom is, aki ilyenkor a 
legtisztább kiejtéssel „pipi“-t mondott. Persze, hogy ez még jobb. 
A „bababá“-nak is csak örülhetünk, mert ezzel megkaptuk az alapot a 
mássalhangzók zöngésítéséhez.

Ha azonban akadna olyan, akinél ilyen próbálgatások alkalmával 
természetellenes zönge jelentkeznék, ne vétessük ezt észre, hanem hagyjuk 
pihenni a dolgot rövid ideig, hogy feledésbe menjen a rossz hang. Nem 
ritkán ér bennünket az a meglepetés, hogy egy óra múlva a legtermé
szetesebb hangot adja ugyanaz a gyermek. Többet ésszel, mint erővel s 
legtöbbet türelemmel! Ha a tanár mindenképpen célhoz akar jutni, akkor 
nem egyszer olyan munkát végez, amelyet egyáltalán nem, vagy csak 
hosszas fáradalmak árán képes megjavítani.

A zöngének ilyen egyéni előkészítése után, a második hét derekán 
már hozzáfoghatunk a  tervszerű munkához. Ezt a „pápápá“-féle gőgi- 
cséléssel vezetjük be, de mindjárt az egész osztállyal, hadd szokják meg 
a közös munkát, a fegyelmet. Vigyázzunk azonban arra, hogy az alsó 
állkapocs az egyszer elfoglalt helyzetéből csak alig-alig mozduljon ki, 
mert ellenkező esetben ebből lesz az úgynevezett rágós beszéd. Ez a 
siketnémák 50% -nál szokásos s az ilyen darabosan ejtett hangokat nem 
is képes a tanuló simán és gyorsan összekapcsolni, következésképpen 
nem is lehet belőle folyékony beszéd. Fenti gagyogás közös elmondása 
után 3 csoportra osztjuk a növendékeket. Az egyik csoportot magunk 
elé vesszük és előmondjuk az említett gőgicsélést, a  többiek rajzolgatnak, 
firkálgatnak a táblán vagy a rajzfüzetben, esetleg elhasznált rajzpapíron. 
Mindig akad jelentkező, aki utánozni akarja szájmozgásunkat s ha nincs, 
akkor rendre vesszük őket s mindegyikkel elmondatjuk a fenti gyakorlatot. 
Erős „p“-vel aránylag rövid „á“-t mondunk elő és ejtetünk velük is 
annyi szótaggal, amennyit jónak találunk. Ilyenkor tanul gazdálkodni a 
levegőjével, ha 5—6, sőt több szótagot mond egy levegővétellel.

Ez tulajdonképpen a beszédhez szükségelt igazi lélekzési gyakorlat, 
mert magán a beszéden végzi. Kezdetben azért mondatjuk lehetőleg 
röviden a magánhangzót, mert a siketnéma gyakorlatlan beszédszerveit 
nem képes még hosszabb ideig egyforma feszültségben tartani. Ezzel 
ellenkező eljárással könnyen állhat be az orrhang, a dünnyögés.

Megjegyzendő, az utolsó szótagok „á“-ja tisztább, mert a hangrést 
ösztönszerűleg szűkítenie kell, hogy levegővel győzze. Igen ajánlatos, ha 
a növendékek valamelyik jobb hangú, vokális hallású tanuló gégéjén
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érzékelnek, mer az ilyennek a fizikuma koránál fogva jobban felel meg 
erre a célra, mint a tanáré. Ha szükség van erre, így inkább érünk el 
természetes hangmagasságot, mintha a  növendék az esetleg basszus 
hangú tanárán érzékel. Mellen pedig csak akkor érzékeltessünk, ha 
fejhang jelentkeznék. A mellen történő érzékeltetésnek igen gyakran 
mély, renyhe, szinte férfias hang az eredménye, ami leányoknál külö
nösen visszatetsző, a fiúknál pedig a nemi érettség beálltával böm- 
böléssé fejlődik.

Az érzékelést azért célszerűbb a  gégefőn végeztetni a mutatóujj 
hegyével, mert a gégefőben keletkezett hang rezonánciája jobban hozza 
rezgésbe a gégefő falait, mint a mellet s ott pontosabban is érezhető a 
vibrálás. A tapintás az ujjak hegyén sokkal érzékenyebb is, mint a 
kéznek bármely más részén. Míg az ujjak hegyén 2 mm, addig pl. a 
kéz hátán 31 mm a tapintás körzetének átmérője. Nem rosszalható 
eléggé az érzékeltetésnek az a nagyon elterjedt módja, amikor a  siket
némák marokba fogják gégéjüket s izgalmukban valósággal folytogatják 
önmagukat. Az érzékeltetéshez csak feltétlen szükség esetén fordulunk. 
Onmagukon se érzékeljenek a növendékek állandóan.

A gőgicséléssel kapcsolatos zöngének, most már „á“-nak, ilyen 
megrögzítése után, meg kell lassankint értenie a siketnémának, hogy 
tanára rendes, vagy erős zöngével ejtette-e a szótagcsoportot, sőt most már 
észre kell vennie azt is, hogy hang nélkül mondjuk-e elő? Lassankint 
mindezekre megtanítjuk. Csakis így tanul hangjával öntudatosan bánni. 
Ilyen eljárás mellett nem fogunk bömbölő, rikácsoló, dünnyögő hangú 
beszédet hallani az első osztályban.

A 2. hét végén, a 3. hét elején ugyanaz a mondóka szerepel, de 
a végét nyitva hagyjuk és az utolsó magánhangzót megnyújtjuk újabb 
léiekzetvétel nélkül, amikor nem csak tiszta zöngét, hanem egyúttal kel
lemes hangzású „á“-t is nyerünk, így: pápápápá. Hogy ezt, a  siket
ném ának csak szájmozgást jelentő gagyogást, beszéddé varázsoljuk, két 
kezével integető kisdedet utánoztatunk, felrajzolunk pár vonással élőszó 
kíséretében. Sugárzó arccal mutatják, mint köszöntget kis testvérkéjük 
otthon. Ilyenkor tör csak ki igazán a  siketnémából a természetes hang.

A rámutató természetes jeltől ne féljünk, mert az csak elősegíti a 
szót, ami fenti példából is kitetszik. Hiszen az épérzékú kisded is tört 
szavak kíséretében mutogat egyet-mást, míg a szó helyes kiejtésére 
begyakorlódik a beszédszervezete, mire aztán magától háttérbe szőrül a 
jel. Ugyanez áll a siketnémára nézve is. . . Kétségtelen azonban, hogy a 
mesterséges jel az első pillanattól kezdve zavarólag hat a beszédtanulásra.

Az „á“-t hangoztatással vonjuk ki a szótagból úgy, hogy az utolsó
nak nyújtottan ejtett „á“-t, újabb belélekzés nélkül mondatjuk kétszeri, 
háromszori megszakítással: pápápá-á-á.

Ezzel egyszersmind észrevétlenül tanulta meg a  legtöbb növendék 
az erős kezdési, amely a csengő kiejtésnek a kulcsa. Hogy a gyermek 
újabb lélekzetet ne vehessen e gyakorlás közben, mindkét kezünket a 
vállára helyezzük gyöngéd nyomással, miközben gégénkén érzékeli az 
„á“ megszakítását, amit a vállán egy ujjal történő kopogással is jelez
hetünk még. Mondhatom, ez a munka az osztály zöménél azonnal 
sikerrel jár, a két-három elmaradónál később próbálkozunk meg újból s 
esetleg más módon.

Most már elmondathatjuk rendes kiejtéssel és taglejtéssel a köz
ismert „pá“ köszöntést, amely tulajdonképpen gondolatot, mondatot kép-
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visel ilyen alakban, viszonylatban, amit a gyengébb-erősebb, mélyebb- 
magasabb elmondással teszünk teljessé. Csakis így emelhetjük ki a 
siketnéma közismert egyhangú beszédét fásultságából, persze nem azon
nal, de hetek, hónapok múltával igen. Hogy az ilyen munka is a játék 
köntösébe öltözzék, az természetes követelmény, mert különben ham a
rosan csömört okozna.

Az már aztán igazán felfogás dolga, hogy a „pá“-t írom-e le s ezen 
nevezem meg a betűket; vagy pedig előbb a  p-t ismertetem s utána az 
„á“-t és úgy rakom össze a szót. Én részemről az egységes benyomás 
kedvéért leírom azonnal a „pá“-t. További eljárásom pedig a  következő: 
Szájammal egy irányban összeteszem a hüvelyk- és mutatóujj hegyét 
annak szemléltetésére, hogy az ajkak zártak, majd hirtelenül a „p“ zár
latának egyidejű feloldásával szétnyitom a  két ujjat és lassan oldalt 
viszem annak jeléül, hogy most már hangzik nyújtottan az „á“. Ezután 
a „p“-t a hüvelykujjra pattintom s reányomom a táblán lévő írásbeli 
képére. Az „á“-t pedig a mutatóujjal szemléltetem olyképpen, hogy a 
vonásnak megfelelően végig húzom a  balkaromon s a szájállásnak meg
felelően karikát írok le a száj körül, mire rámutatok az ehhez nagyjában 
hasonló „á“ betűre. Utóbbit a tükörben is lehet szemléltetni, Ezt a 
mulatságos eljárást oly örömmel végzik a  gyermekek, hogy elfelejtik a 
hangoztatással járó izgalmakat s így természetesebb kiejtést kapunk. 
Hosszú évek gyakorlata győzött meg ennek célszerűségéről. A hang és 
betű összekötését szolgáló játékos mozgás, különösen a gyengébb fel
fogású siketnémáknak tesz jó szolgálatot az első hetekben, amikor a 
beszéd csak unalm as szájmozgást jelent még. Később azonban nincs 
már erre szükség. _

A 3. héten már természetes úton kifejlődött „á“-t nyertünk. És meg
kaptuk ezt anélkül, hogy a siketnéma tudta volna, miként is tartsa, 
illetve ne tartsa a nyelvét, az ajkát, a fogait, az állkapcsát, a lágyinyt 
stb.-t. A jó előmondás itt a lényeges. A gyermek ajkait egy kis simoga- 
tással esetleg megigazíthatjuk, a nyelv rendszerint ezzel egyidejűleg 
a megfelelő helyre húzódik, ha a  fogak közti távolság egy ujjnyi. Hogy 
a metszőfogakból látszik-e valamicske vagy sem, az mindig az egyén 
szájalkatától függ.

A nagy szájjállás feltétlenül kerülendő, ami a  gügyögésekkel külön
ben magától elmarad. Legkisebb gondunk legyen az, ha a kiejtés kezdet
ben talán nem elég erős. A fő a tiszta hang, majd megerősödik később 
és pedig különösen az „í“-vel kapcsolatosan. Az erős kezdést azonban 
ezután is minden egyes magánhangzónál gyakoroljuk. Erre szükség van 
a hang erősítésén kívül, a magánhangzóval kezdődő szók helyes kezdése, 
továbbá a vokcdissal záródó szavak tiszta befejezése m iatt is, mert 
ellenkezőleg a  hehezetes kezdéssel és a  nyögésszerű végzéssel pazarolják 
el a  legtöbb levegőt, amiért is az első magánhangzó fátyolozott, az 
utolsó renyhe szokott lenni.

Leglényegesebb kellék az, hogy mindkét részről legyen meg a ren
des beszédhez megkívántató nyugalom. Az arcfintorítás, az erőltetett, 
túlzott szájállás ellenőreként tartson a tanár mindig egy kis tükröt a  kéz
nél, mert a hiba igen sokszor az oktató rossz mintájából ered.

A már említetteken kívül ugyan mi baj érheti még a fejlődő alap
hangot, az „á“- t ? . . .  Némelyek szerint orrhangú színezetet nyerhet. 
Eddig még nem volt dünnyögő tanítványom, mert fentebbi gyakorlatok 
szerint erősen ejtett „p“ után kapcsolt „á“ nem lehet orrhangzós. Ugyanis 
az erőteljes „p“ mondásánál az inyvitorla föltétlenül elzárja az orrüreget



és a hirtelenül elhangzó „á“-nál nincs ideje leereszkedni. Ha azonban a 
tanár felületessége, vagy nem tudom mi folytán mégis jelentkeznék a 
dűnnyögés, mondassuk a „pipipi“-féle gagyogást, vagy iáiáiá-t s elmarad 
a kellemetlenség. Egyik-másik kartársam talán csodálkozik azon, hogy a 
3 héten, hogy lehet már „í“-ről beszélni . . . Biztosíthatom, ha a gőgi- 
cséléseket úgy végezte el, amint leírtam, akkor elég könnyedén kapja 
meg az „í“-t, ha szükség esetén a fejtetőn kell is érzékeltetni. Az eset
leges fejhangot közismerten a mellen történő érzékeltetéssel szállítjuk le 
ily esetben.

Még egy súlyos hiba szokott előfordulni, ha magára fejlesztik az 
„á“-t. A gyermek az erős akarattól hajtva, görcsösen húzza hátfa a 
nyelvét, elzárja valamennyire a  garatot a szájüregtől, ezzel leereszti a 
lágyinyt és orrhangú fojtott „á“-t hallunk. Az ilyent erős kezdéssel lehet 
csak megjavítani, de ha a nyelvgyök lenyomásával igyekszik valaki ezt 
a bajt elhárítani, akkor az ilyen gyermek többnyire elveszett a beszéd
tanítás szempontjából. A gőgicsélésekkel kapcsolatos munkánál azonban 
nem szokott az ilyesmi előfordulni.

Az „á“ a siketnéma lassan fejlődő beszédének a magva, amely beszéd
tengely körül forog az egész kiejtése. Képzési módját csak most írom 
le, mivel egyrészt nem akartam  megszakítani a tanmenetet, másrészt 
pedig úgysem a magára fejlesztendő „á“-ból indultunk ki. A nyitott száj
nál az ajkak különösebb megfeszülés nélkül távolodnak teljes szélesség
ben egymástól úgy, hogy középen ujjnyi vastagságra vannak egymástól. 
Hogy a metszőfogak pontosan egymás fölött vannak-e, vagy az alsó, 
illetve a felső metszőfogakból mennyi látszik, az egyénenkint az ajkak
tól és a fogazattól függ. Az inyvitorla felemelkedve elzárja az orrüreget 
a szájtól, ezért aztán a zöngehang a szájon át ömlik ki. Rezonánciája 
vibrálás alakjában érzékelhető a gégefőn (a toldalékcső falain, a  mellen 
és a fejen). Az alsó állkapocs után a nyelv is leereszkedik a szájűr 
fenekére olvformán, hogy egész teste kissé hátrább húzódik, miközben 
hegye az alsó foghús alá kerül. Az uvulát, hogy látjuk-e és a  siketnéma 
észreveszi-e, az igazán lényegtelen. De azt kívánni, hogy emelje fel s 
eressze le az inyvitorlát, az már sok a jóból. Elvégzik ezt az első gőgi- 
csélések — a siketnéma tudta nélkül — automatikusan. Ha az „á“, „e“ 
vagy „a“ színezetű, akkor a  nyelv nincs a leírt módon beállítva. Fojtott 
színezető lehet az „á“ orrhangzós jelleg nélkül is a nyelgyök felhúzása 
következtében, de „tátátá“ gyakorlattal megszüntethető a nyelv görcsös 
hátrahúzása, mivel a „t“ képzése csakis elől történhetik. Tehát nem 
nyomjuk le a nyelv hátát, sem előre nem húzzuk, mert ezzel csak súlyos
bítjuk a  hibát, mivel a gyermek az ilyen beavatkozásra fokozottabb 
ellenállással felel ösztönszerűleg.

A „pápápá“ gagyogással az „á“-n kívül ölünkbe hullott a „p“ is és 
Dedig mint szótagkezdő, első pattanó mássalhangzó, közvetlenül kapcso
lódva a magánhangzóhoz, hehezet nélkül.

A „p“ képzésénél a csukott ajkak mögött sűrűsödő levegő felnyomja 
az inyvitorlát a garat felső falához, minek következtében az orrür elzá
rul a szájtól. A fogak az alsó állkapocs leereszkedése folytán körülbelül 
Va cm.-re távoznak egymástól, velük együtt a nyelv is leereszkedik nyu
galmi helyzetéből, a szájpadlástól, hogy a tüdőből gyülemlő levegőnek 
helyet adjon a  szájüregben. Az ajakzárlat megnyitásakor a levegő csak 
a szájon át pattan ki zönge nélkül. A szótagkezdő „p“-nél (pá-nál) a 
levegő kiáramlása csak egy pillanatig tart, mert közvetlenül olvad össze 
az utána következő magánhangzóval, míg a szóvégi „p“ (pap második
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p-je) után még némi légáram érezhető, de ez sem hehezet. Különben 
így van ez az összes szóvégző pattanó mássalhangzóknál. Érzékeltetése 
legcélszerűbben a kézfejen történik, míg a zöngétlenséget a gégén vétet
jük észre szükség esetén.

Megtörténik az, hogy cuppantásosan mondja a „p“-t a siketnéma, 
mivel az ajkakat kissé behúzza a  fogak közé. Ennek ellensúlyozására 
papírszeletet fúvatunk s közvetlenül utána vesszük a „p“-t „pápápá“ 
gagyogással. Néha a szoros ajakzáráshoz hasonlóan erős kapoccsal köti 
az „á“-t a „p“-hez, ami erőltetetté teszi a beszédet. Ez a hiba azonban 
a „fa“ szónál természetszerűleg elm arad magától. Arra is van eset, hogy 
nagyon laza az ajakzárlat s „m á“-t, vagy a két ajak szűkületével képe
zett v-szerű ,,vá“-t ejt a gyermek. Ilyenkor 2 ujjnyi széles és kb. 10 cm. 
hosszú papírszeletre pattantjuk a ,,pápápá“-t. Ez célszerűbb, mint a kéz
fejre mondás, mert a papír ellökésével az erősebb elpattanás eredm é
nye feltűnőbben vehető észre.

Nem folytatom ezt tovább, de szükségesnek tartom erősen hang
súlyozni, hogy úgy a rossz ,,p“, mint a többi helytejenül képezett m ás
salhangzó okozója 90%-ban a magára fejlesztés. Én csak a teljesség 
kedvéért sorolom fel a lehetőségig ezeket a korcshangokat, de ha a 
mássalhangzókkal kapcsolatosan tanítjuk a mássalhangzókat, vagyis 
élethűen a beszédben s nem mint műhangokat, akkor a szokásos hibák 
többsége napvilágot se lát. Teljesen fölöslegesek lesznek az elméletileg 
oly hatásosaknak kigondolt segédeszközök. Különben csak a határozot
tan gyengetehetségű siketnémáknál esik meg, hogy a gőgicsélések mellett 
néha egyes hangok képzésével is kelljen bíbelődni.

A 3. hetet az ,,a“-val fejezzük be „pap“ szóban. Ha alapos volt 
az előbbi lecke, akkor ez igazán nem okoz nehézséget. Csak zártabb 
ajakállással ismételjük az első gyakorlatot, amely tehát így a lak u l: 
„papapap“ — pap, mire megmutatjuk a megfelelő személyt képen és 
alkalmilag személyesen is. Ha nem is volna azonnal a rendes „a“ szí
nezete, az nem baj, mert az ezután következő szavakban majd tökéle
tesedik. A „pap“ szót előrébb valónak tartom a „fa“ kifejezésnél, mert 
a ,,pap“-ban az „a“ után következő ,,p“ nem engedi fellépni az orrhan
got, amelyre kezdetben nem egy siketnéma hajlamos. Hogy három hang, 
illetve betű van e szóban, az csak előnyére válik a siketnémának a 
betűk megkülönböztetésében. E szó kiejtésénél három ujjal szemléltet
jük a betűket, de föltétien tudásukat még nem követeljük, mert az első 
időben úgyis visszatérünk többször.

Az „a“ képzésének módja abban különbözik az „á“-tól, hogy az 
ajakszögletek csukódásával már csucsorodnak az ajkak némileg, amikor 
két oldalt bizonyos hosszúságban érintik egymást. De a csucsorítás foly
tán a magyar ,,a“-nál a nyelv töve is hátrább húzódik és feljebb emel
kedik valamicskével. A fogakból a legtöbb embernél semmi sem látszik. 
Az érzékeltetés olyan, mint az „á“-nál.

Ha az ajkak csucsorítása kevés, akkor ,,á“-t, ha sok, ,,ó“-t hallunk. 
Zöngéjét ugyanazok a bajok érhetik, mint az ,,á“-ét, a megjavítás is 
hasonló. A szóvégi „p“-re már utaltunk előrébb. A „papapap“ gyakor
lattal megtanulta a  gyermek egyúttal a  szókezdő, közép és végző ,,p“-t. 
És éppen ez a gügyögések megbecsülhetetlen előnye, hogy a hangokat 
azonnal az említett 3 helyzetben gyakorolhatjuk. (Itt említjük fel, hogy a 
mi nyelvünkben az összes magánhangzóknál el van zárva az inyvitor- 
lával az orrüreg a szájüregtől).

A 4. héten szereplő ,,f“ hangot a gyertya és Írónők fúvósával készí
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tettük elő s most csak bekapcsoljuk a „fa“ szóba, ha szükséges, annak 
szótagcsoportjába: „fafafa“ — fa. A gyakorlatot egy lélekzetvétellel mon
datjuk, hosszan s könnyedén ejtett „f“-vel és egészen rövid „a“-val, 
ami az orrhang fellépését gátolja meg. Ezután már külön lélekzettel 
mondhatja a „fa“ szót magára. A szó fogalmának szemléltetésére meg
mutatjuk az élőfát, a tűzifát, le is rajzoljuk, rajzoltatjuk. Mindjárt fát 
fűrészelnek, aprítanak, gyümölcsöt szednek stb. Az ilyen természetes 
utánzásokat csak nem mondhatja senki sem ártalmasoknak a beszéd
tanulásra nézve. Ez nemcsak elevenné, mozgalmassá teszi a kis társa
ságot, hanem ebbe a reá nézve különben holt szóba életet önt, amely 
így forr össze a siketnéma lelki világával, hogy mint élő szó törjön más
kor is elő ajkairól.

A két hang szemléltetését a hüvelyk- és mutatóujjon végezzük oly- 
formán, hogy a hüvelykujjról, az „f“ hosszú hangzásának megfelelően. 
csúztatva m együnk át a m utatóujjra.

Az „f“ úgy képződik, hogy az alsó állkapocs kissé leereszkedik, 
magával viszi a nyelvet, hogy a tüdőből ömlő levegőnek utat nyisson. 
Az alsó ajak nyugalmi helyzetéből felfelé húzódik, belső szóiéval a felső 
fogakhoz s szűkületet alkot olyformán, hogy a két középső, felső metsző
fog és az alsó ajak közt körülbelöl 1 mm rés m arad magasságban, 
Va cm szélességgel. A két metszőfoghoz fúvásszerűen súrlódó levegő 
— az ajkakon tompulva — adja az „f“ hangot. A légáram érzékeltetése 
a kézfejen történik, a zöngétlenség a gégefőn.

Némelyiknél gyenge az „f“, aminek az az oka, hogy a tehetetlen 
alsó ajak nem tud elég közel maradni a felső metszőfogaknál s ezért a 
gyermek az alsó ajakra harap vagy annak külső szélére helyezi a  metsző
fogakat. Megtörténik az is, hogy csak a metszőfogakkal harap az alsó 
ajakra s két oldalt a szájzugoknál fúja ki a levegőt az erélytelen ajkú 
néma. Ilyen esetekben fúvást végeztetünk gyertyára, papirszeletre a  két 
ajak közt alkotott szűkületen át s ha az alsó ajkat kissé felhúzatjuk, 
végső szükség esetén feltoljuk a felső metszőfogakhoz, tűrhető „f“-et 
mond a tanuló. Különben a legkönnyebb hangok egyike. Sohse volt 
még fennakadásom  vele, pedig hűdött ajkú tanulóim is voltak már. Ez ese
tek mindegyikében csak gondos előmondásra van szükség, mert mentői 
természetesebb, nyugodtabb az ajakállás, annál tisztább az „f“.

Nem egyforma azonban az ajkak állása a különféle magánhangzók 
előtt álló „f“-eknél, amikor azoknak valamennyire a  reájuk következő 
vokálisokhoz kell alkalmazkodniok. Pl. „fel“ szóban széles, míg „fű“ 
szóban csucsorított az ajkak állása már az „f“-nél. Ez vonatkozik e legtöbb 
mássalhangzó érintkezési viszonyára. Fölösleges dolgot végeznék, ha min
den esetben kitérnék erre, mert a legnagyobb körültekintéssel végezte ezt 
el Istenes K ároly: „Hangkapcsolódások a  magyar beszédben“ című mun
káiéban. Szükségesnek tartom azonban a figyelmet arra felhívni, hogy az 
„f“-et s általában a folytonos hangokat lassan, átmenetileg kapcsoljuk 
össze a magánhangzókkal s nem hirtelenül, zökkenéssel, mint a siket
némák többsége szokta. A sima átmenettel csökkentjük a rágós beszéd 
lehetőségét. A magánhangzó ilyenkor tiszta kapoccsal fűződik az előtte 
járó mássalhangzóhoz és ennélfogva tisztább hangzású lesz. Ennek 
szemléltetését a hüvelyk- és mutatóujjon végezzük olyképpen, hogy a 
hüvelykujjról az „f“ hosszú hangzásának megfelelően csúsztatva me
gyünk át a mutatóujjra, míg a „pá“-nál ennek éppen az ellenkezőjét 
kell cselekednünk, amennyiben a hüvelykujjról hirtelenül ugrunk át a 
mutatóujjra.
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Itt ejtjük sorát annak, hogy rámutassunk a szó és vele együtt az 
új hang,,illetve betű megtanításának általános formájára:

1. Előszó kíséretében megmutatjuk a szónak megfelelő tárgyat, dol
got, személyt, színt stb.-t, de lehetőleg valóságban, utánzatban. Ezenkívül 
a gyermek előtt keletkező rajzzal és képpel is szemléltetjük a dolgot.

2. Előmondjuk és egyénenkinti érzékeltetéssel utánunk mondatjuk 
a szót s a táblai rajzhoz is írjuk.

3. Kiemeljük az új hangot olyformán, hogy az ismert betűket rendre 
hangoztatjuk. Ezeknek eltakarása után megnevezzük az új hangot s 
leírjuk, illetve leíratjuk azt külön és a szóval együtt is.

4. A nyomtatott alak ismertetése.
5. Szótárba rajzoltatjuk és íratjuk az új anyagot.
6. Az eddigi osztálytanítás után csoportokra osztottan jönnek a 

tanulók a tanár elé egyénenkinti begyakorlásra.
Ezután felvesszük a 4. hét második felére a „t“ hangot „tata" szó

ban. Ha megértettük a gyermekekkel ennek jelentését, egyike a legked
veltebbeknek. Felderülnek a kis arcok s ennek nyomán hangjuk is csen
gőbb, kedvesebb lesz. Szívesen mondják e szót, mert örömest em lékez
nek meg — most már szóval is — távolban lévő atyjukról, akihez annyi 
kedves emlék köti őket. Ezzel pedig nagy mértékben ébresztettük fel a 
beszédkedvüket.

Ha szükséges, akkor „tatatata“ gőgicséléssel készítjük elő e szó 
helyes kimondását. Kezdetben erőteljes a „t“, egészen rövid az „ a “.

A „t“ hangot úgy képezzük, hogy a tüdőből jövő levegőt olykép
pen zárjuk el a nyelv hegyével, hogy ez egész szélességében illeszkedik 
a felső fogsor belső széléhez- (Nem olyan nagy hiba az, ha valamelyik 
gyermek a fogak közt elhelyezett nyelvvel képezi, magam is így mon
dom.) A szájba sürített levegő nyom ásának engedve, lepattantjuk a nyelv 
hegyét, de a zápfogaknál támaszkodva marad s ekkor halljuk pillanatig 
a jellegzetes neszt, amely valamivel élesebb, mint a „p“-é, mert a t-nél 
kisebb a  visszhangzó szájüreg és a levegő nem ütközik a lágy ajakba, 
hanem a kemény fogakhoz. Ez volna a magára képezett „t“ . A szóban 
(beszédben) azonban az egész nyelv pattan el a fogaktól, hogy a rákövet
kező magánhangzó állását felvehesse. Érzékeltetjük a kézfejen.

Ha magára képeztetjük, rendszerint hehezetes lesz, ami a  magán
hangzóval való helyes összekötést megnehezíti. Ez a szóban történő 
megtanításánál nem fordul elő. Kapcsoljuk a jól kiejtett „papapa“ gagyo- 
gás után a „tatata“ gyakorlatot s elmarad a hehezet. Nagyon ritka a 
normális siketnémák közt az az eset, hogy a nyelv annyira petyhüdt 
legyen s ne tudja a gyermek a  pattintást elvégezni. Ha azonban akadna 
ilyen, akkor a helyes zárlat beállítása után hirtelenül pattantassunk el 
papírszeletet, továbbá a  kézfejről pihetollat, vattát. Arra is van eset, 
hogy csettintésesen mondja a tanuló a  „t“-t, mert fojtott vagy befelé 
szívott levegővel képezi. Ennek javítására „fafafa“, „tatata“ szolgál. 
Hasonlóan javítjuk a ,,ty“-szerű „t“-t, melynél nemcsak a nyelv szélé
véi, hanem a  túlerős beidegzés folytán, még annak a hátával is csinál 
zárlatot.

Egyébként, amilyen a „t“, olyan lesz a „k“ , ezért különös figyelmet 
igényel. Mindamellett ne rontsuk a növendék kedvét azzal, hogy min
denképpen kifogástalan „t“-t követeljünk tőle, mielőtt tovább mennénk, 
mert ez csak időpazarlás lenne. Térjünk inkább többször vissza, mert 
igen sokszor magától érik be az ilyen, vagy más rakoncátlan hang, ha 
a nyelv a kellő gyakorlatra tett már szert. (Hogy azonban a tanár az
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egyes gyerm ekek esetleges hibáit el ne felejtse, vezessen minden tanuló
ról törzslapot.)

H asználatosabb ugyan a  „papa“ szó, mint a  „tata“ ; de a „t“ meg
tanítására mégis célszerűbbnek találom a „tata“ szót, a hasznavehetet
len „pata“ kifejezésnél.

Az 5. héten szerepeltetjük az első m ondatocskát: „tata pá“ . Fon
tosabb és lényegesebb ez, mint gondolnók. Először is a gyermek előtt 
kedves köszöntési forma, mert édesapjának szó l; másodszor két szó 
összefűzése m ondattá ; harmadszor az „a—á “-t valóságos beszéden gya
koroljuk be, illetve határoljuk el kiejtésileg egymás szomszédságában. 
A legelső mondatba, mint valóságos beszédbe erősségi hangsúlyt és a 
váltakozó rövid s hosszú szótagokkal bizonyos mérvű ritmust is próbá
lunk bevinni. Nem erőltetjük azonban a dolgot, csak taglejtéssel biztat
juk egyelőre, hiszen lesz még elég alkalom erre. Egyszerű gyermekrajz
zal meg is rögzítjük ezt a kis szöveget a szótárba, de a  kifogástalan 
kiejtését nem követeljük még, hogy ne rontsuk a beszédkedvet.

Az 5. héten vesszük még fel a „v“-t a „páva“ szóban. „V avavava“— 
páva. Ezzel és a „pá“, „fa“ szavakkal eléggé elő is van készítve.

A „v“ képzéséről elmondhatjuk, hogyha az ,,f“ jó volt, akkor nincs 
bajunk vele. A különbség csak annyi, hogy a  felső két metszőfog és az 
alsó ajak közt nincsen rés, mert gyengéden érintik egymást s az itt 
kisurranó zöngés levegő az alsó ajkakat is megrezegteti. Érzékeltetése a 
száj elé tett kézfejen és a  gégefőn (vagy az áll alatti lágy részeken) 
végezhető. A zönge és zönge nélküli hangok érzékeltetése legalkalma
sabban a gégefőn történik az egyik kéz mutatóujjának a hegyével, ám bár 
máshol is lehet, de egyik sem olyan hatásos.

Hibái a rossz ,,f“-ből erednek leginkább, tehát abból kell kiindulni 
a javításnál. Súlyos, szerencsére ritkán előforduló hibája az, hogy a 
zöngésítése fojtott hangzású, mert a gyermek erővel szorítja fogait az 
ajakra, ami abból ered, hogy m agára fejlesztették. E hiba javítására 
szolgál a  „vavava“ gyakorlat és pedig előbb könnyed rövid, majd hosszú 
„v“ hangoztatásával. Még ritkább eset az, mikor az inkább vokális hal
lású növendék nem tud zöngés színezetet beleadni. Ilyenkor nyújtott „á“- 
ból kiindultan addig hangoztatjuk azt erőteljesen, amíg a beszédszervek 
a ,,v“-nek megfelelő helyzetbe nem jutnak, amikor aztán a zöngésítés 
erre is átterjed. Az ilyen fokú hallással bíróknál azonban bátran indul
hatunk ki az „m“-ből is a „v“ zöngésítésére. „Fafafa“—„vavava“ érzé
kelés melletti gyakorlás is jó szolgálatot tesz a zöngésítés öntudatossá 
tételére, de legcélszerűbben a zöngés fúvásból végezhető a ,,v“ zöngésítése.

Egyik-másik kartárs elrontja a szépen folyó gyenge „v“-t azzal, hogy 
olyan erővel akarja fúvatní a zöngésített levegőt, mint az „f“-nél a zönge- 
nélkúlít. Következésképpen a zöngés elem túlságosan erős lesz és a „v“ 
kirívó érdes színezetet nyer. Megfeledkeznek ugyanis arról, hogy a „v“-vel 
kapcsolatosan kiáramló zöngés levegő súrlódása a (fog-ajak) szűkületnél 
nem történhetik olyan erővel, mint az „f“-nél, mivel előbbi levegője már 
a hangszalagoknál tört meg, míg az utóbbié egyenesen a fogak és alsó 
ajak állította szűkületbe ütközik csak.

Ugyan az az elvünk, hogy lehetőleg közhasználatú, különösen pedig 
a gyermek lelki világának megfelelő szavakat tanítsunk, néha mégis 
engedményeket kell tennünk a kiejtés technikájának. Ilyen szó a „páva“ 
is, bárha valóságban és színes képen eléggé tetszik a gyermekeknek. 
Az „a—á “ hangok teljes tisztázása, a rövid, hosszú szótag megismertetése, 
az erősségi s némi magassági hangsúly kiemelése, mind olyan lényeges
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és alapvető tényezők, amelyeket tovább nem halaszthatunk a természetes 
beszéd m egalapozása szempontjából. Hogy tiszta legyen előttünk a helyzet, 
egy kis kitérést kell tennünk.

Három ellenőrző szerve van a beszédnek, u. m. a fül, a szem és 
a tapintás (izomérzés). A beszéd megnyilvánulása nem más, mint moz
gások sorozata. Minden mozgás pedig a szem és a tapintás ellenőrzése 
alatt áll, amelyekhez harm adiknak csatlakozik az épérzékűek beszéd
tanulásánál a hallás. Utóbbi ham arosan annyira uralja a másik kettőt, 
hogy azok csak tudaton kívüli szokásra szorítkoznak a halló ember 
beszédénél. A beszédtanulásnál az izomérzés nagy szerepét a siketnéma 
beszédtanulása bizonyítja, amit ki is használunk. Pl. a gégefőben kelet
kezett hang rezonánciája a légcsőn, toldalékcsövön, a mellen és fejen 
rezgések alakjában jelentkezik. E vibrálások különbözőségéből még a  tel
jesen siket és néma is képes megítélni a hang erősségét, sőt bizonyos 
mértékben az ezzel járó hangmagasságot is. A hangnak az erősségét, 
emelkedését, esését különösen a gégefőn érzékelheti a siketnéma.

Ettől eltekintve a siketnémák legtöbbjének van valamelyes hallása, 
amelyet csak fel kell ébreszteni. Ezt megtesszük már az előgyakorlatokkal 
kapcsolatosan, amikor erős hangot adó eszközökkel s különféle fogá
sokkal kiabálásra serkentjük a növendékeket. Ezzel úgy az erősségi, 
mint a  magassági hangsúlynak egyengetjük az útját. Ezt igénybe vesszük 
már a „páva“ szónál azzal, hogy az első szótagot erősen megnyomva 
és megnyújtva ejtjük, ejtetjük gégén érzékeléssel. Ezt utánoztatjuk a 
siketnémával is, miközben kezünkkel mindkét vállára erőteljes nyomást 
gyakorolunk, míg a második szótagot röviden és gyengén mondjuk, 
mondatjuk gyöngédvállnyomás mellett. Ez a gyakorlás az izomérzésnek 
és az esetleges hallásm aradvánnynak szól. Igénybe vesszük hozzá a 
látást, amennyiben az „á“ betűt jóval vastagabbra írjuk, mint az „a“-t. 
De felébresztjük a ritmus iránti érzékét azzal is, hogy a hosszú és erős 
szótagnak megfelelően jobbkezével hosszú, erős ütést végeztetünk jobb
felé s utána gyenge rövid ütést a másik szó tagra. Vagy pedig a hosszú 
szótagnak megfelelően végig húzzuk kezünket a gyermek karján, míg 
a rövidre csak gyengén kopogunk rá. Ezután már bátran kísérelhetjük 
meg a „páva“ szó kimondását hang nélkül, gyengén és erőteljesen. 
Erre azért van szükség, hogy a gyermek uralkodni tanuljon beszédszer
vein. Kezdetben ne erőltessük azonban ezeket a gyakorlatokat, hogy 
inkább mulatságosoknak találja azokat és a ritmikus ajakmozgásokat. 
Térjünk inkább többször vissza erre. Vigyázzunk arra is, hogy itt a 
szóvégi „a“ egész röviden végződjék tiszta záró kapoccsal s ne nyögés- 
szerűen, vagy hehezetesen.

Ha az eddigieket gondosan gyakoroltuk, akkor ezzel megnyertük az 
artikulációs oktatás döntő csatáját, mert elvégeztük az I-ső osztály leg
nehezebb, de egyúttal legszebb munkáját.

A 6. héten „b ab a“ szóban tanítjuk meg a „b“-t. A gőgicsélésekkel 
kapcsolatosan már szerepelt s ha akadályok merülnének fel, akkor a 
„bababa“ gagyogással csalogatjuk elő. E gügyögtetésnél az „a“ a kevésbbé 
lényeges, ezért azt a lehető legrövidebben és legkisebb szájállással 
mondatjuk, hogy a figyelem inkább a „b“-re terelődjék. A zönge és 
zöngétlenség feltüntetésére a hasonló szájállású „papapa“ gyakorlatot 
mondatjuk, felváltva a „bababa“-féle gőgicséléssel, a  kellő érzékeltetéssel.

A kis néma társaság előtt a  legkedveltebb szavak egyike, amikor 
a játékbabák ringatása közben valósággel versenyeznek ennek kimon
dásában. i
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A „b“-nél a beszédszervek állása ugyanaz, mint a „p“-nél, csak 
az ajkak zárlata szükségképen nem olyan erős, mivel a  tüdőből jövő 
levegő a hangszallagoknál történt zöngésítés alkalmával m ár,áttört egy 
akadályt s a másodiknál nem feszülhet neki teljes erővel. így hát a 
zöngésítés nem a zárlat nyitásakor, hanem valamivel előbb történik már 
meg és pedig olyképen, hogy a  tüdőből áramló levegő a hangszalagok 
kellő beállítása folytán lesz zöngés, zárt toldalékcső mellett. Miután tehát 
az orr- és szájüreg már előbb elzáródott, e zárlat nyitása előtt a kifelé 
igyekvő, sűrűsödő levegőnek a száj üreg ruganyos falai csinálnak helyet. 
Mentői jobban tágul a szájüreg, annál későbben telik az meg a zöngés 
levegővel s így tovább hangzik a „b“. Ezért az arc gyöngéd felfúvása 
megengedhető átmenetileg, hogy ezzel könnyítsük kezdetben a „b“ 
képződését.

Némelyek magára képezetten, fojtott „b“-vel siettetik e hang meg
tanulását, ami azonban nem ajánlatos, mert az ilyen fojtott zönge sohsem 
simul folyékonyan a beszédbe, miután képzése a beszédszervek nyugalmi 
helyzetéből indul ki s nem beidegzettségükből. Ha netán „mb“-t mond 
valamelyik tanuló, szemléltessük a levegő erősebb pattanását papírszeleten, 
de semmi esetre se fogjuk be a gyermek orrát, mert az úgyis eredmény
telen lesz. Vagy „á“-t mondatunk a „b“ előtt lassú átmenettel (á—bábábá), 
hogy a zöngésítés mintegy átragadjon a „b“-re. Hasonlóképen mehetünk 
át „v“-ből is „b“-re. Ha a gyermek csucsorított ajakkal akar „b“-t mon
dani s mellette még a szájszegleteket is behúzza, ritkán sikerül a „b “.
E rendesnél erősebb ajakzárlat miatt a zöngésítés nem terjedhet át az 
ajkakra, de ez az erősebb ajakzárás magával hozza a  szájüreg falainak 
keményebb megfeszülését is, ami éppenséggel lehetetlenné teszi a jó „b“-t. 
Ilyenkor is a „v“ és m agánhangzós kapcsolataiból megyünk a „b“-re, 
hogy az erőltetett ajakzárlatot leszokja. A zöngés fúvósból is kiindulhatunk.

A „b“ érzékeltetése a gégefőn kívül még az áll alatti lágy részeken 
és az arc két oldalán is végezhető.

Itt nyílik alkalmunk a második kis mondatocska, a „baba pá" 
bevezetéséra. Fontos és elengedhetetlen lépés ez megint, mert a „b—p “ 
egy mondatban, egy lélekzetvétellel szerepel, amit azzal segítünk elő, 
hogy két kezünket a gyermek vállára téve, gyenge nyomást gyakorlunk 
mindaddig, amíg be nem fejezi a mondatot. Ha ez rendjén megy, akkor 
hangsúlyozással és megfelelő gyorsasággal ritmikus egységként ejtetjük 
ki e mondatot. Sőt tetszés szerinti hosszúságra is nyújthatjuk „baba- 
pópápá“ pajkos köszöntéssel, amivel a hosszabb mondatok kiejtését 
készítjük elő.

E mondat megértetése nehézséget ugyan nem okoz, de annál több 
örömet csinál növendékeinknek, amikor megmutatjuk, mint vezetik, vagy 
viszik karon a kezecskéivel köszönő kisdedet. Utánoztassuk az ilyeneket 
máskor is a kis siketnémákkal, hogy cselekvőleg vegyenek részt a  beszéd 
elsajátításában. Kísérje csak ezeket a gőgicséléseket, kis mondatocskákat 
mimikával, taglejtésekkel, utánzó mozgásokkal, amint ezt az épérzékű 
kis gyermek is megteszi az óvodában s otthon. A cselekvés nyelvétől 
nyer életet a siketnéma szava, amikor az anélkül kezdetben csak szeme 
előtt elfutó szájmozdulatot, lepergő élettelen filmet jelentene, amelyről nem 
tudom, hogyan tanulna beszélni az épérzékű kisded. Csakis ilyen úton- 
módon kelthetjük életre magában a siketnéma gyermekben a beszédet. •

A továbbiakban nem fogjuk a fogalomnyujtást magyarázatokkal 
ellátni, mert az nagyon terjedelmessé tenné e kicsire tervezett munkát, 
hanem rábízzuk ezt a kartársak leleményességére.
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Szükséges azonban, hogy kiférjünk már itt az érzékeltetés általános 
módjára. Fontosabbnak tartjuk a kézzel való tapintásból eredő izom
érzetek helyett, a beszédszervek izomérzetére építeni a siketnémák 
beszédét, mert utóbbiaknak az izomérzete sokkal hatásosabb és közvet
lenebb, mint a kézé. Ugyanis a tapintókörök átmérője a nyelvhegyén 
1 mm., az ajkakon 5 mm., ellenben az ujjak hegyén 2 mm. míg a kéz
fejen 31 mm. A kéz izomérzetét csak az első felfogásra, a közvetítésre 
használjuk ; a begyakorlásra és .reprodukálásra azonban a beszédszervek 
izomérzetét vesszük egénybe. Épen ezért a siketnéma gyermek a kezét 
csak az új anyag tanulásánál használja érzékeltetésre, azután lekerülnek 
a kezek és a beszédszervek izomérzete veszi át a vezetést. Így nemcsak 
célszerűbb, de természetesebb is az ellenőrzés.

A 6. hétben az „o“ ismertetésére a „bot“ szó igen alkalmas, mert 
„t“-vel zárul, tehát két zárlatos mássalhangzó közé kerül a vokális s így 
az inyvitorlának nincs ideje elernyedni, nem is lesz tehát orrhangzós. 
Kimondását a „bobobo“ gagyogással készítjük elő. Kezdetben egészen 
rövid az „o“, mert így könnyebb, majd kellő gyakorlat után megnyújt
juk a  „tó“ szóban. Az ,,o“ és „ó“ között csak a hangzás időtartamában 
teszünk különbséget.

Az „o—ó“-nál jobban csucsorodnak az ajkak, mint az „a“-nál, 
ugyanakkor a  nyelv kissé hátrább húzódik, míg töve — ennek megfele
lően — feljebb törekszik. A széliében tojásalakú ajaknyílás akkora, hogy 
hogy irónt dughatunk könnyedén be és ki.

Zöngéie az első időben könnyen homályosodik, ha hosszan ejtjük, 
mert a lágyiny nem bírja ki ebben a széjállásban a feszültséget és eler- 
nyed, amiért is előbb vettük a  „bot“ , mint a  „tó“ szót. De ha a „tó“ 
szót vesszük elsőnek, akkor is ajánlatos „totototo“ gőgicséléssel elő
készíteni. Ha a „tó“-val kapcsolatosan orrhang jelentkeznék, forduljunk a 
„bot“ szóhoz, amelynél a fentebb magyarázott oknál fogva ez a  veszély 
nem fenyeget, sőt a fölösleges levegő kiszorítás is elmarad itt, követke
zésképpen ércesebb lesz az „o“ s majd az ,,ó“ is.

Az „ó“ a legtöbb siketnémánál kelleténél tompább, mert az ajak
állás a tanulónál a feltűnő s így főleg erre irányul a figyelme, minek 
folytán túlzásba megy a csucsorítással, amellyel együtt még az alsó áll
kapcsot is lejjebb csapja, de megfeledkezik, sőt nem is képes hátrább 
húzni és feljebb tolni a nyelvét, mert nem tanították erre. A tanár bizta
tására jobban igyekszik ugyan, azonban csak több levegőt szorít ki fel
használatlanul s közben még arról is megfeledkezik, hogy a gégében 
van a zöngehang súlypontja. Ezért oly lényeges pl. a „baba“, „pá“, 
„páva“, „tó“ egymás utáni alapos begyakorlása, amikor a  nyelv előre- 
hátra történő mozgására kézintéssel figyelmeztetjük a tanulót. Az „o—ó“, 
,,a“-szerű hangzása ugyanis abból ered, hogy a megfelelő ajakállás 
mellett nem húzza eléggé hátra a nyelvet s nem emeli eléggé fel a 
nyelvgyököt sem.

Viszont az ,,ó“-nak ,,ú“ színezete rendszerint a túlzott ajakállás 
következménye, ami onnan ered, hogy a siketnémák többsége ütés- 
szerűen csapja le az alsó állkapcsot s így túl lő a célon.

A 7. hétben a „tó“ szó nem szerepel ugyan a legszerencsésebben, 
de alkalm asabb hiányában meg kell barátkoznunk vele. A megfelelő 
szemléltetés mellett a gyermekek is eléggé kedvelik.

Ugyancsak a 7. héten tanítjuk meg a „pad“ szóban a „d“-t, „dadada“ 
gőgicséléssel előkészítettem Esetleg az „ad“ igét is felvehetjük, ha az 
erős kezdés megy. A „d“ legyen kezdetben inkább gyöngén zöngésített,
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mint erősen elfojtott zöngés hang, sőt a szó végén szükségből eleinte 
zöngétlen is lehet; azért vettem inkább ezt a szót fel, mint a „dob“ 
kifejezést, mert utóbbiban két zöngés pattanó hanggal kellene 
bajlódni.

A „d“ tulajdonképpen zöngésített „t“, így hát képzése is úgy törté
nik, csak a zárlat — a neki induló zöngés levegőnek megfelelően — 
gyengébb. A jó „b“ után a „d “ szinte magától adódik a legtöbb gyer
meknél. Érzékeltetése a „b“-hez hasonlóan történik. A „b“-re vonatkozó 
igen sok utasítás itt is hasznosítható.

Az erélytelen „t" után a „d“ sem lesz kifogástalan, de azért ne 
erőltessük első ízben, mert a beszédszervek nagyobb gyakorlottságával 
arányosan javulni fog. Az erőltetetten zöngésített „d“ könnyen csap át 
orrhangba, ha magára fejlesztjük.

8. hét. A „k“-t vak szóban vesszük fel legcélszerűbben, mert így 
könnyen szemléltethető a képzése. Ugyanis „vavava“ lassú gügyögésnek 
bevégzésekor, kezünk hátának emelésével figyelmeztetjük a gyermeket a 
nyelvhát felemelkedésére s a  lepattanással járó légáramra és megkapjuk 
a „k“-t. Azonban minden osztályban akad egy-egy petyhüdt nyelvű gyer
mek, akinek a „t“ nem ment kellően s ennélfogva a „k“-val is van némi 
bajunk. Az ilyennel megkíséreljük a „tatata“ gőgicsélésről lassan átmenni 
a „kakaka“ gyakorlatra, ami legtöbbször sikerrel jár. Végső szükség ese
tén a  gyermek a saját mutatóujjával lefoghatja a nyelv hegyét, mire föl
tétlenül „k“ hangzik. A szépérzék ellen vétünk, de egészségi szempont
ból is kifogásolható, hogy a tanár nyúljon a gyermek szájába. Örült gon
dolat azonban az, hogy a tanuló tapogassa ki akár most, akár máskor, 
a tanár szájában a  megfelelő nyelvállást.

Rendes képzése úgy történik, hogy felemelt inyvitorla mellett a nyelv 
gyökével alkotunk a szájpadlásnál zárlatot, amelyet — a tüdőből jövő 
levegő nyom ásának engedve — lepattantunk. A „k“ zárlatának pontos 
beállítása mindig az előtte vagy utána álló magánhangzóhoz igazodik. 
I-vel kapcsolatosan legelőrébb (a kemény szájpadlásnál) képezzük a „k“-t. 
Erre a  körülményre figyelemmel kell lenni a tananyag összeállításánál. 
A szájnyílás nagysága mindig a „k“ körül lévő magánhangzóktól függ. 
Arra azonban ügyeljünk, hogy a siketnéma a megfelelő szájnyílást egy 
pillanattal előbb vegye fel, mint ahogy elpattintja a „k“-t, mert ha egy
szerre végzi a kettőt, akkor igen sokszor elmarad a „k“ rendes elpattan- 
tása és csak egyszerűen leereszti a  lecsapódó alsó állkapoccsal a nyel
vet. A legtöbb renyhe „k“ innen ered. A lökésszerűen kipattanó levegőt 
a kézfejen vétetjük észre.

Itt említjük meg, ha nem is időszerű még, hogy némelyik tanuló 
„k“-ja azért erélytelen, mert túlságosan hátul képezi, amikor a levegő 
egy része az orron át távozik az elpattantás pillanatában. Kapcsoljuk 
hozzá annak idején az „i“-t s megszűnik ez a hiba, mert „i“-t teljesen 
felemelt inyvitorlával képezhet csak és pedig elől. Viszont, ha nagyon 
elől képezné a „k“-t, akkor „t“, „ty“ színezetű lehet, amikor „ú“-val kell 
összehozni. A hehezetes „k“, a „g“ tanulásakor szokott magától meg
javulni, de a „papapa“ után közvetlenül a „kakaka“ gyakorlat is meg
javítja az ilyen hibát. Ha csettintve mondja a  ,,k“-t, akkor a „h“, illetve 
„eh“ állásából fúvatunk levegőt s utána kötjük a  „k“-t. A szóvégi „k“-ra 
nézve ugyanaz áll fönn, amit már a ,,p“-nél is hangsúlyoztunk. Megjegy
zendő, hogy e szó végi pattanó hangoknak némi utónesszel történő ejtése 
a legkisebb bajt nem okozhatja már, mert mint szókezdők, már közvet
len kapcsolatra be vannak gyakorolva, holott ha fordítva történik a dolog



78

s a magára képezett pattanó hanggal kapcsoljuk össze, akkor igen sok
sor „h“ csúszik közbe (phaph, khapha).

Nem mulaszthatom el a ,,k“-nak egyik kiváló szerepét megemlíteni. 
Szervi hibán kívül, ha bármi okból kifolyólag akadna orrhangra hajló 
gyermek, a rendes „k“ kapcsolatával föltétlenül elmarad a dünnyögés. 
Tehát nem az orr befogásával, a lágyiny mesterséges felemelésével segí
tünk a bajon, hanem erre alkalm as beszédanyaggal javítjuk meg a hibát. 
Mindenkor ez legyen a hibák rendbe hozásánál a vezérelvünk. A sok 
haszontalan hangfejlesziési eszköznek, gépnek már a múzeumban van 
csak méltó helye. Még nyelvcsontot, avagy az ujjamat sem használom 
erre a célra.

A ,,kapa“ szót is felvehetjük még ide, miután úgyis előkészítettük 
már, sőt kiindulásnak is használhatjuk, ha tetszik.

Követkzző hangunk még a 8. hétben az „ú“ ,,kút“ szóban. Köny- 
nyebb ugyan az „út“-ban megtanítant, de e szó fogalmának tisztázása 
bajos még e fokon, ha azonban nehézség mutatkoznék a ,,k“ és az 
,,ú“ összekapcsolásánál, akkor a másik szót vesszük elő. Előkészítésük 
a „kukuku“ gőgicsélés szolgál.

Az „ú“ képzésénél az ajkak annyira csúcsosodnak előre és összébb, 
hogy csak éppen egy kis alakú nyílás m arad a zönge kiáramlására. 
Az ajkak e mozgásával ellentétesen húzódik a nyelv hátrább és töve a 
legmagasabb helyét foglalja el. Az ajkaknak és a nyelvnek említett hely
zeténél fogva nyeri el a szájür a legnagyobb öblösségét, amely az ,,ú“- 
nak a sajátságos tompa színezetet adja.

Ha nem elég öblös az ,,u—ú “, némelyek — hibás felfogás folytán 
— lenyomják a nyelv gyökét, persze, hogy újra visszaugrik, hiszen lefelé 
nem mehet, mert a nyelvcsonthoz van rögzítve. Ha az ajkak nyílása 
annyira szűk, hogy azon át a zönge csak súrlódva mehet, ,,v“ színezetű 
„ú“-t hallunk; míg ha az  kelleténél nagyokb, akkor ,,ó“ hangzik. Helyes 
ajakállás mellett is észlelhető ez a hiba, amikor a nyelv nem húzódik 
eléggé hátra és fel. Máskor ,,űt“- hallunk, mert a nyelv elülső helyzetet 
foglalt el. A nyelvgyök felemelése a lágyiny em elkedésére is hatással 
van s ezért az ,,ú“ nem szokott orrhangzós lenni, amiért az orrhangzós 
beszéd leszoktatására is alkalmas.

Érzékeltetése a gégefőn és a száj elé tett kézfejen történik, de leg
hatásosabban a csontvezetés útján, amikor a gyermek homorított két 
tenyerét a fülére teszi, ami nagyban járul a jó ,,ú“ fejlődéséhez. Ha 
a gyermek nem emelné megfelelően a nyelv tövét, akkor erre rá kell 
vezetni a „páva, tó, ú t“ szavak sorozatos elmondásával, amikor az ajkak 
előre csúcsosításával ellentétesen mozog a nyelv hátra és gyökével fel
felé. Helytelen azonban az áll alóli emeléssel segíteni, de még rosszabb az 
alsó állkapocs előrehúzása, mert ezek a vélt segítségek csak a  ráhatás 
idejére szólnak, de azután annál rosszabb az „ú“ dolga.

A 9. héten felvesszük az „u“-hoz a „fut“ igét. A rövid „u“ képzése 
megegyezik az előző testvérhanggal, csak a  kiejtés időtartam ában van 
köztük különbség. Az „o“-nál, illetve „bot“ szónál említett indokolásból kifo
lyólag könnyebb s így célszerűbb előbb az „u“-t s aztán az „ú“-t tanítani.

Ugyancsak a 9. héten tanítjuk meg az „l“-et „lololol—ló“ gőgicsé- 
léssel kapcsolatosan a „ló“ szóban. Ezt a hangot nehéz magára jól 
képeztetni a siketnémával. Fenti szótagcsoportban nemcsak könnyű, 
hanem jó is lesz a „1“, mert mint szókezdő, közép és végző hang 
szerepel mindjárt. Ezzel a nyelvnek a „l“-hez szükséges mozgékony
ságát is biztosítottuk.
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Képzésénél az orrüreg el van zárva a szájtól. Az ajakállás és a 
fogak közti távolság mindig az előtte, vagy utána lévő magánhangzóhoz 
igazodik. A nyelv hegye lapátszerűen támaszkodik a felső metszőfogak s 
a foghús érintkezési vonalához, míg a  szemfogaknál és zápfogaknál két 
oldalt szabad az út a kiömlő zönge részére. A kifelé hullámzó zönge 
azonban nemcsak a  szájüreg lágy részeit, hanem főként a nyelv oldal
széleit rezegted meg s ez adja tulajdonképen a „1“ színezetét. E rezgést 
a tanuló különösen az áll alatti lágy részeken és a szájzugok táján 
érzékelheti.

Ha a gyermek a nyelv hegyével nem székében s könnyedén képezi 
a zárlatot, hanem kihegyesítve feszíti a  megfelelő helyre, akkor a nagy 
oldalsó réseken kifelé hömpölygő zönge kevesebb akadályba ütközik s 
a kihegyesedetten feszült nyelv széleit sem rezegtetheti meg kellően, 
amiért is inkább fojtott ,,e“ hangzik. Ennek ellensúlyozására a nyelv 
lapátszerű alakításához szokatjuk a némát. Nyelvét a felső fogsor külse
jére illesztetjük teljes székében s így húzatjuk vissza az ,,l“-nek meg
felelő állásba. Megesik azonban az is, hogy a tanuló majdnem teljesen 
elzárja a fogaknál a szájüreget, amikor orrhangzós ,,1“, vagy ,,n“ hallatszik. 
Ritkább esetekben féloldalt, vagy a nyelvtest egész elülső felével képez 
zárlatot, amikor „lj“-félét hallunk. Most látjuk csak, hogy milyen nagy
szerű szolgálatokat tesznek az ilyen gőgicsélések, mint pl. „lololó“ 
„leiele“ stb. Sőt ha nagyon nehéz mozgású a növendék nyelve, akkor 
hang nélkül is végezhető az ilyen gyakorlás, egészen játékszerűen.

Lényeges kellék az „1“ jó hangzásához az, hogy — mint 
szókezdő — ne induljon meg a zöngéje a  nyelv helyes beállítása előtt 
és viszont a szóvégi „1“ zöngéjét szüntessük be a nyelv beállítása 
pillanatában.

Néha a beszédszervek helyes beállítása mellett is magasan hang
zik a „1“ magánhangzók után. Itt nem a ,,1“ a hibás, hanem a gyermek 
alapzöngéjét állapítottuk meg mélyen. Igyekezzünk hát beszédének az 
alaphangját felemelni, ami különösen a női hangra nézve fontos. Most 
még nem késő. Ha mindamellett magasnak találnók a ,,l“-t, kössük 
össze ,,ú“-val (lúlúlú) s megkapjuk a természetes hangmagasságot. „K alap“ 
szóban begyakoroljuk a „1“ hangot. Ha az osztály ereje megengedi fel
vehetjük ezt a szólamot is : Fut a ló, fut-fut!

Mielőtt tovább haladnánk, vissza is vetünk még egy pillantást. A 10. 
hét első felében átismételjük még egyszer az “á, a, ó, ú“ hangsor köré
ben tanultakat, hogy a  velük ellentétes ajak-, nyelv- és szájállással kép
ződő felhangú magánhangzókkal össze ne keverődjenek.

Ugyancsak a 10. héten „tetete“-vel kapcsolatosan ismertetjük az „e“ 
hangot, „te“ és „kefe“ szavakban. A legkönnyebb magánhangzó, hiszen 
az első gőgicsélések gyakorlásakor is inkább „pepepe“-t mondtak „pápápá“ 
helyett. Ha arra figyelmeztetjük a tanulót, hogy az ,,á“-nál kisebb száj
állással mondja a fenti szavakat, akkor rendszerint jó ,,e“-t kapunk.

Különben képzésénél a két fogsor közti távolság körülbelül 1 cm. 
Tehát az ajkak állása valamivel szélesebb, de m agasságban csak fél 
akkora a távolság, mint az „ á “-nál. Az „á“ állásából jőve a nyelv auto
matikusan követi az ajkak szélesedését, de előre emelkedőleg és pedig 
olyképpen, hogy hegyének széle az alsó metsző- s szemfogak belső falá
hoz illeszkedik, míg oldalszélei gyöngéden érintik a felső szem- és záp- 
fogakat. A nyelv ezzel a kissé előre domborított elhelyezkedésével szűkebbé 
és egyszersmind kisebbé teszi a szájüreget, minek következtében felhangú 
zönge, illetve „e“ hangzik.



A siketnémától gyakran hallunk „á“ színezetű „e“-t, a nyelv hely
telen elhelyezkedése miatt. Nyelvének hegyét felemeli ugyan, de annak 
gyökét lehúzza, amikor azon mesterkedik, hogy némely tanár kívánságára 
vájulatot csináljon a nyelv hátával s így ahelyett, hogy elől némileg 
domborítaná, lapátalakúlag formálja nyelvét. Ennek leszoktatására a 
„tetete“ gyakorlatot használjuk, mert e teljesen elülső nyelvállás mellett 
nincs ideje nyelvhátát lesülyeszteni. Orrhangú színezetet is szokott kapni, 
ha magára fejlesztik, de ,,t“-vel, vagy ,,k“-val kapcsolatosan kizárt dolog 
a nazalizálás, ha röviden ejtetjük az ,,e“-t. A nyelvet a fogakra, vagy 
ezeken túl is tolni nemcsak fölösleges, de Ízléstelen, sőt káros. A „fel“, 
„le“ szavakat alkalmilag tanulták már.

Mielőtt az orrhangokra térnénk át, számon kell venni minden gyer
mektől az erős kezdést. Ahol nem volna még meg, ott ez az utolsó idő 
erre, mert enélkül nem tudjuk meggátolni azt, hogy az orrhangnak a 
színezete esetleg az előtte, vagy az utána álló magánhangzóra ót ne 
csapjon és ezzel dünnyögővé tegye a növendék egész kiejtését.

Az erős kezdés m egtanításának igen sok módja van még az elől 
említetten kívül. A legcélszerűbbek egyike a következő: A gégén érzékel
tetéssel erőteljes „kakaka“-t mondatunk s újabb lélekzetvétel nélkül 
kihagyjuk a „k“-t, „ a 'a 'a “ m ondásával és meg is van már az erős kezdés. 
A két kezünket azonban a gyermek vállára nehezítjük, hogy újabb lélek- 
zetet ne vehessen. A gégében keletkező patfantást, mint az erős kezdés 
következményét, a hüvelyk- és mutatóujj összetett hegyének hirtelen 
szétnyitásával is szemléltethetjük.

Megjegyzendő, ha a gyermekek az erős kezdést elsajátították, ami 
alapjában véve nem nehéz dolog, akkor az „m“ nem csak a legtermé
szetesebb, de a legkönnyebb hangok egyike a 11. hétben.

Hogy az „m“ ne veszélyeztesse a zöngét, ebben igen nagy segít
ségünkre van a  „m ák“ szó. Ha véletlenül mégis jelentkeznék némi 
orrhang színezet az „á“-n, az magától marad el a rákövetkező „k“ 
hatása alatt. Különben is kedvelt szó, ami lényegesen hat e szó kellemes 
hangzására. Ez a szó ugyanazt a szerepet jáísza az „m“-nél s ezzel az 
orrhangoknól, mint a „páva“ a magánhangzók megalapozásánál. Az „m“-et 
minden előkészítés nélkül kapcsoljuk a „m ák“ kifejezésbe. Begyakorlásul 
a gyermekek legkedvesebb szavát, a „m am a“ kifejezést vesszük fel.

Az „m“ képzése alkalmával, gyöngéden csukott ajkak mellett, le 
van eresztve az inyvitorla, minek következtében a gégében zöngésített 
hang az orron át kénytelen távozni. Közben a száj- és az orrüreget is 
megrezegteti, mely utóbbinak rezonánciája adja meg neki a jellegzetes 
színezetet. A nyelv a szájüreg fenekén van ugyan, de nem nyugalmi 
helyzetében, mint sokan állítják. Nyugalmi helyzetben csak lélekzéskor 
találjuk a  nyelvet, de mihelyt beszélünk, mégha egyik-másik hangnál 
aktív szerepe nincs is, mindig be van idegezve, hogy a következő hang 
cselekvésre készenlétben találja.

Az „m“-nél használatos különféle mesterkedések közül csak a 
zsebkendő használata indokolt, mert tiszta orrüreg nélkül nincs jó „m “. 
Polip, adenoid vegetáció esetén orvosi beavatkozás veendő igénybe.

A gégefőn, az áll alatt, az arcon és az orr két oldalán érzékeltethetjük. 
Igen jó érzékeltetés volna az ajkon, de én részemről sohsem használom ezt. 
Ehelyett tiszta kartonból vágott papírszeletet teszek a szájam ba és ennek 
kiálló részén érzékeltetem az ajkak (által okozott) rezgést. Ezt másik papírral 
a  tanuló is végezheti önmagán. Ennek az utóbbi érzékeltetésnek az a nagy 
előnye is van, hogy kizárja a rossz „m“ képződését. (Folytatása következik)
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A vak-hadi rokkantak foglalkoztatása

E M L É K Í R Á S
a M. Kir. Hadirokkant-Otthon iparüzemének megszüntetése, 
illetve átszervezése tárgyában a népjóléti és munkaügyi minisz
térium 50999—1925 VI. számú szakvéleményt kérő fölhívására

, Irta : Kirschenheuter Ferenc,

AZ IPARÜZEM MÚLTJA.

A hadirokkantakról való gondoskodásban a megvakult katonák 
iskolája, későbbi nevén Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézete érvényesítette 
először a foglalkoztatást, még pedig azonnal az iskola megnyitása után 
1915 április havában azzal, hogy az írás, olvasás és számolás tanítása 
mellett saját kezdeményezéséből rózsafüzérkészítésre, gyékényfonásra, 
nádszékfonásra, kefekötésre, kosárfonásra, szőnyegcsomózásra, majd 
később köszörülésre és telefonkapcsolásra oktatta a hadivakokat.

A kefekötő- és kosárfonóműhelyek fölszereléséhez és nyersanyagokkal 
való ellátásához szükséges 60.000 korona tőkét a M. Kir. Hadigondozó 
Hivatal nyújtotta akkoriban az intézetnek, mely ezt a kölcsönösszeget a 
műhelyek jövedelméből még 1916 elején visszafizette.

A háború végén körülbelül 130 hadivak, vagyis az intézetben 
elhelyezett összes hadivakoknak mintegy 80"/o-a dolgozott a műhelyekben. 
A nem dolgozók javarészt elfogadható okok miatt (csonkultság, betegség, 
nagyfokú lelki lehangoltság, jó vagyoni helyzet, kilátás üzletnyitásra stb.) 
nem vettek részt a munkában.

Az iparüzem várakozáson fölüli eredményekkel dolgozott. Kezdettől 
fogva rendszeresen fizette hadivak munkásait (a tanulókat is munkálko
dásuk első napjától kezdve), saját erejéből teljesen fölszerelte műhelyeit 
szerszámokkal, tetemes forgótőkére tett szert, úgyhogy cikkeiből nagyobb 
szállításokat (hadsereg, államvasutak, posta stb) bonyolíthatott le, állan
dóan nagy raktára volt s utazói révén messze vidékekre szállította árúit 
viszontelárúsító kereskedőknek. Emellett nyersanyagnyújtással és a készít
mények átvételével foglalkoztatta az intézetből kilépett s otthonaikban 
dolgozó kiképzett hadivakokat, mintegy 40 hadivakot gyári munkásokként, 
13 embert telefonkapcsolókként helyezett el s 70 hadivak részére dohány- 
tőzsdeengedélyt szerzett, úgyhogy a külföldön tett személyes tapasztala
taim, de meg a háború alatt ittjárt külföldi szakemberek (Silex A. dr. 
Berlin, W agner E. Prága) megállapítása szerint is a hadivakok gyakorlati 
kiképzése és foglalkoztatása terén Magyarország felülmúlta úgy Ausztriát, 
mint Németországot. Történt pedig mindez az állam és a társadalom pénz
beli hozzájárulása nélkül.

Ennek a fejlődésnek a hadivakok szorgalmas munkálkodása volt 
az alapja, mely zavartalanul folyt mindaddig, míg a hadivakok távol a 
látó rokkantaktól teljesen különálló intézetben dolgoztak.

Megváltozott azonban a helyzet 1920 őszén, amikor a Hadivakok 
M. Kir. Orsz. Intézete akkori ideiglenes otthonából a debrői-úti M. Kir. 
Szőlészeti Kísérleti Állomásról kénytelen volt elköltözni s habár nagyrészt 
külön vezetés alatt, de egy födél alá került a Fehérvári-úti Utókezelő
Gyógyintézettel, ahol a  látó rokkantak semmivel sem foglalkoztak. A látók 
dologtalanságának hatása csakham ar érezhetővé vált a hadivakokon, 
kik a látó rokkantak százainak példáján tapasztalták, hogy munka nélkül 
is meg lehet élni. Már az első hetekben kezdett közöttük is lábrakapni

6



82

a m unkátlanság s a műhelyekben a hadivakmunkások eddig tömött 
sorai egyre ritkultak.

1922-ben a népjóléti minisztérium elsősorban gazdasági okokból 
megkezdte a sok költséget fölemésztő rokkantügyi intézmények meg
szüntetését. A hét fővárosi intézetből ötöt föloszlatott, köztük a  Hadivakok 
M. Kir. Orsz- Intézetét is, melyet 1922 őszén az akkor újonan szervezett 
M. Kir. Hadirokkant-Otthonba, annak egyik osztályaként olvasztott be s 
személyzetét az osztály teendőinek ellátásával bízta meg.

Az otthon tervbevette az összes rokkantak foglalkoztatását olymódon, 
hogy a hadivakok odakerült iparüzemét kibővíti a látó rokkantak számára. 
Erre azonban nem került sor, mert a  látó rokkantak ellene szegültek az 
igazgatóság m unkára való fölhívásának, egy sem állott m unkába s mikor 
az otthon igazgató-főorvosa munkakényszert helyezet kilátásba, hangot 
hapott a rokkantak ismert pszichózisa, melyszerint azért akarják őket 
mesterségre tanítani, hogy ne kelljen nekik nyugdíjat adni. Évek nehéz 
munkájával öltük ki újból és újból ezt a föl-föltámadó balga hitet a 
hadivakokból, most azonban a tömeghatás alatt újból fölburjánzott bennük 
annyira, hogy az otthonba való beköltözéstől kezdve még nagyobb 
arányokban emelkedett a műhelyeket kerülő hadivakok száma. Hozzá
járult a munkátlanság terjedéséhez még az is, hogy a hadivakokkal 
átköltöztetett szervezet (volt igazgatóság) az otthon igazgatóságának 
természetszerűen alá lévén rendelve, elvesztette a hadivakok intézményé
nek eddigi elágazó munkásságát, szellemét, fegyelmezését irányító önálló 
hatáskörét, az ezzel együtt járó tekintélyt és így nem volt képes többé 
azt az erkölcsi és pedagógiai hatást gyakorolni a hadivakokra, melyet 
korábban gyakorolt.

1923 nyarán megváltam az otthontól s az iparüzem azóta annyira 
összezsugorodott, hogy Nagyméltóságodnak hozzám intézet fölhívása most 
már megszüntetésének gondolatával foglalkozik.

Ha áttekintjük a hadivakok iparűzésének e rövid történetét, meg 
kell állapítanunk, hogy a hadivakok iparűzését lényegében a hadivakok
nak a látó rokkantakkal való együvéhelyezése sorvasztotta el. Világosan 
mutatja ezt a megvakult katonák ipari tevékenységének görbéje, mely a 
kezdet mélypontjából kiindulva fölfelé, a virágzásig halad mindaddig, 
míg a hadivakok különálló intézetben dolgoznak, mikor azonban egy 
födél alá kerülnek a látó rokkantakkal, egyszerre visszafordul és rohamosan 
hajlik lefelé a haldoklás mélypontjáig.

Nem akar ez a megállapítás helytelenítés lenni semmiféle szem
pontból, senkivel szemben. A M. Kir. Hadigondozó Hivatal vezetőségében 
és később a népjóléti minisztériumban is megvolt a jó szándék, hogy 
különálló, végleges otthont építsen a megvakult harcosoknak, de mert 
az ország szegénysége nem engedte, a látó rokkantak intézeteibe kellett 
őket helyezni, mely intézetek vezetőségei pedig szeretettel gondoskodtak 
róluk s az ügyeiket közvetlenül vezető szakszemélyzet előterjesztéseit 
mindenkor a legjobb akarattal fogadták. Hogy a hadivakok iparüzeme 
elsorvadt, annak is tehát az eredő oka — Trianon.

AZ IPARÜZEM ÁLLAPOTA 1926 ELEJÉN.

A helyszínen az üzemben tett tapasztalataim, az otthon igazgatósága 
által készséggel nyújtott felvilágosítások s a rendelkezésemre bocsátott 
adatok teljes képet nyújtanak a kefekötő- és kosárfonóüzem helyzetéről. 
Megállapítható, hogy az üzem ma is az intézeti gazdálkodás általános



keretein belül különálló gazdálkodást folytat, szervezete, adminisztrálása 
lényegében ma is a régi, olyan, amilyenné a Hadivakok M. Kir. Orsz. 
Intézete annakidején kifejlesztette, csak a keretek szorultak össze. A rész
leteket illetően az alábbiakban csak azokra a körülményekre terjeszkedem 
ki, melyek a kérdés lényegét: az üzem további fönntartásának szük
ségességét és lehetőségeit közelebbről érintik.

A gondozottak létszáma, termelőképessége s a műhelyekben dol
gozók szám a. Az otthonban gondozott hadirokkantak létszáma 1926. már
ciusában 177 (köztük 16 vak). A kefekötő- és kosárfonóműhelyekben 
azonban csak 8 (köztük 4 vak) dolgozik állandóbban, míg megközelí
tően ugyanennyien csak időnkint, de oly ritkán látogatják a műhelyeket, 
hogy a munkások létszám ában nem szerepeltethetők. Az állandóbb jel
leggel dolgozók is sokat mulasztanak, úgy, hogyha figyelembe is vesszük 
az időnkint m unkára ellátogatókat, akkor sem éri el a munkások napi 
átlagos létszáma a nyolcat. Gondoz az otthon a hadirokkantakon kívül 
még 21 hadiárva fiút, kik közül 7 szerződéses kefekötőinas. Ezeknek a 
munkássága minden tekintetben kifogástalan, velük hát a továbbiakban 
nem is foglalkozom.

A műhelyekben dolgozók csekély szám a akkor tűnik szembe, ha 
figyelembe vesszük az igazgatóságnak az összes rokkantak m unkaképes
ségére vonatkozó kimutatását, melyszerint a  kosárfonásban és kefekötés
ben a normálisnál természetesen csekélyebb mértékben, de teljes napi 
nyolcórai munkaidőn át termelőképes: 63 rokkant (köztük 12 vak), 
csökkentett munkaidőn át term előképes: 27 rokkant (köztük 2 vak) s 
teljesen termelésképtelen : 87 rokkant (köztük 2 vak). Ezekből megálla
pítható, hogy a többé-kevésbé termelőképes 90 rokkant közül csak 8 
egyén, tehát csak 9%  dolgozik a  műhelyekben. A jövőre nézve az igaz
gatóság adatokkal igazolja, hogy az alacsonyabb rokkantsági százalékú, 
tehát termelőképes rokkantak szám a egyre emelkedik a száz-százaléko- 
folyton csökkenő számával szemben, minek oka a nemrégen emelt rok
kantjáradék, mely a százszázalékosra nézve havi 1,000.000 korona, ha 
pedig altiszt, vagy önálló iparos volt, 1,500.000 korona. Ezek az össze
gek ha szűkén is, már lehetővé teszik nekik az intézeten kívüli megél
hetést, míg az alacsonyabb százalékúak havi 12.000-től 600.000 koro
náig terjedő járadéka nem biztosítja a megélhetést.

Miért dolgozik oly kevés rokkant a műhelyekben ? A z  otthon házi
rendtartása 21. §-ában kötelezővé teszi a rokkantakra nézve a műhely
munkát, de ezt a szabályt az otthon igazgatósága a rokkantak ellen
szegülése miatt nem érvényesítheti. így csak azok a rokkantak dolgoznak, 
akik az unalomtól s a  foglalkozás és a kereset utáni vágytól indíttatva 
önként jelentkeznek munkára.

Hogy miért nem dolgozik több rokkant a műhelyekben, annak okait 
az igazgatóság az alábbiakban a d ja :

1. A munkakedv hiánya és az erre irányuló pedagógiai hatások 
eredménytelensége. A rokkantakban általában, de különösen a látókban 
hiányzik a munkakedv. Az otthon igazgatója kiterjedt munkaköre mellett 
is megteszi ugyan e tekintetben a lehetőket, amennyiben fölvilágosítja 
a rokkantakat a munka erkölcsi és anyagi hasznáról, nagy elfoglaltsága 
miatt azonban ily irányban nem fejthet ki kellő intenzívitást, miértis e 
pedagógiai ténykedéseinek eredménye nincs.

2. A nyugdíjféltés. A látó rokkantakat a műhelymunkától részben az 
a téves nézet tartja vissza, hogyha tanujelét adják munkaképességüknek, 
veszélyeztetik rokkantsági százalékuk kedvező, magasfokú megállapítását.



3. Az alacsony munkabérek, a házalás és mozgóárúsítás. A rokkantak
keveslik a műhelyek munkabéreit és — jóllehet a házirendtartás 23. §-a 
szigorúan tiltja — szívesebben foglalkoznak házalással, mozgóárusítással, 
mert ez jövedelmezőbb. Kisrészben a műhelyekben készült, túlnyomó
részt azonban máshonnan vásárolt kefeárúkat és rokoncikkeket árulnak 
a fővárosban és vidékén. A házalást főkép a vakok űzik. A némi látással 
rendelkezők egyedül, a teljesen vakok pedig látókkal társulva. De a látó 
rokkantak között is akad házaló, utcán mozgó árúsító. Az igazgatóság 
tud olyan intézeti hadivakról, aki 100.000 koronát is keres naponta 
házalással s olyanról is, akinek 8,000.000 korona megtakarított pénze 
volt házalásból. ,

4. A bújtogatás. Úgy a látó, mint a vak rokkantaknak az iparűzéssel 
szemben való állásfoglalását az igazgató, a tisztviselők és mesterek 
egybehangzó állítása szerint állandóan szítja néhány rosszindulatú, elté- 
velyedett rokkant. Eseteket említ az igazgató, amelyekben, ha a munkál
kodást célzó intézkedései jártak is némi hatással, ezt a hatást négy—öt 
ilyen eltévelyedett gondozott titokban űzött lebeszélésekkel, bújtogatással, 
sőt a munkálkodók kicsúfolásával mihamar megsemmisítette.

5. Szocialista agitáció. Az otthon rokkantjai az igazgató tapasztalatai 
szerint összeköttetésben állanak a  szociáldemokrata párttal, annak titkára 
az igazgató előzetes tudta nélkül ismételten megfordult az intézetben 
(egy rokkant temetésén az illetékesek előzetes tudta nélkül beszédet is 
mondott) s az elégületlenség szításával a  rokkantak lelkületére, amúgy 
sem megfelelő közszellemére, munkakedvére kedvezőtlenül hatott. Meg
említi az igazgató azt is, hogy céltudatos föllépésével sikerült a titkárt 
fölvilágosítania, aminek egy adott esetben meg is volt a jó eredménye.

A z  üzem  szem élyzete s ennek javadalm azása. Az üzem vezetője 
az otthon igazgatója, a könyvelést és a levelezést az igazgatósági iroda 
személyzete látja el. Sem az igazgató, sem irodájának személyzete az 
üzemtől fizetést nem húz, csak jutalékokban részesül.

Az üzem költségére alkalmazott szem élyzet: 1 üzletvezető-helyettes, 
ki egyben raktáros is, 1 kosárfonómester (polgári vak), 1 kefekötőmester, 
1 segédmunkás szolga és 1 ecsetkészítő szakmunkás, aki a rokkantak által 
nem űzött ecsetkészítéssel foglalkozik. Ennek a személyzetnek a javadal
m azására és jutalékaira az üzem az elmúlt 1925. üzleti évben összesen 
71,226.980 koronát fordított. (Ebben az összegben nem szerepel az ecset
készítő szakmunkás bére.)

Jutalékok. Az üzem minden évben az előző év tiszta jövedelmének 
bizonyos százalékát jutalékokként osztja föl. Az 1925. évben az előző évi 
nyereségből 2'8%-ot (4,256.000 koronát) kaptak ily címen az alkalmazottak 
és 10%-ot (15,200.000 koronát) a rokkant munkások, úgyhogy egy-egy 
rokkant m unkásnak havonta 120.000 korona haszonrészesedés jutott.

Munkabérek. Az üzem a  készítményekért az általánosan szokásos 
munkabéreknek 75% -át fizeti darabonként a rokkantaknak. Az 1925. 
üzleti évben összesen 44,426.216 koronát fizetett ki az üzem a rokkan
taknak munkabérekként, mely összegbe bennefoglaltaknak a jutalékok is. 
Egy-egy rokkant kefekötő havonta átlag 200.000, egy-egy kosárfonó pedig 
átlag 150.000 korona munkabért kapott, úgyhogy, ha hozzászámítjuk a 
fejenkinti havi 120.000 korona jutalékot, egy-egy rokkant kefekötő összes 
keresete havonta átlag 320.000, egy-egy kosárfonóé pedig 235.000 korona 
volt az elmúlt évben. A műhelyekben dolgozóknak az otthon díjmentesen 
külön munkaruhát ad.

A kefekötő szakmunkás heti bére 620.000 korona, intézeti élelmezést
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élvez az ellőállítási ár kétharmada ellenében, jutalékot nem kap. A 
hadiárva kefekötő inasok sem munkabérben, sem jutalékban nem 
részesülnek.

A termelés. Az üzem termeléséről hozzávető képet nyújtanak az 
1925. év utolsó három hónapjának következő adatai. A három hónap 
alatt készült 112 drb. különböző kosár, 4.854.700 korona eladási árban 
és 4321 drb. különböző kefe 44,148.200 korona eladási árban, amely 
mennyiségekben azonban bennefoglaltatnak a hadiárvák készítményei is. 
Ugyanezen idő alatt készült továbbá 1158 drb. különböző ecset 
18,473.690 korona eladási árban.

Az iparcikkek minősége, ára és kalkulációja. A kosáráruk erősek, 
de külsőleg kevésbbé tetszetősek, a piaci áraknál átlag 20°/o-kal olcsóbbak. 
A kefeáruk általában eléggé tetszetősek, anyaguk jóságánál és tömött- 
ségénél fogva versenyképesek, az ecsetek kifogástalanok. Ügy a kefe-, 
mint az ecsetcikkek eladási ára 10— 15%-kal alacsonyabb a piaci áraknál.

Az üzem a következő kulcs szerint állapítja meg az iparcikkek 
eladási á r á t : A kosár- és ecsetárúknál a nyersanyagáron és munkabéren 
fölül számít 15% üzemköltséget és 40% hasznot, a kefeáruknál pedig 
ugyanazokat a költségeket, de csak 30% hasznot.

A z  üzem  1925. évi pénzforgalma és vagyoni állapota. Az üzem 
múltévi összes bevételeinek összege 320,332.893 korona, összes kiadá
sainak összege 317,017.700 korona. Az üzleti év tiszta jövedelme (nyere
sége) 3,315.193 korona. Az év végén az üzem tiszta vagyona 206,513.773 
korona. Megjegyzendő, hogy az üzem értékes berendezését a  mérleg 
szám ba sem vehető alacsony összegre értékeli, úgyhogy a tiszta vagyon 
valójában tetemesen nagyobb.

A jelenlegi készárúmennyiség a  termelés méreteihez viszonyítva 
nagy, ellenben a  nyersanyagkészlet minimálisan csekély. Forgótőke egy
általában nincs.

AZ IPARÜZEM FÖNNTARTÁSÁRA ÉS FÖLLENDÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ JAVASLATOK.

I. S zü k séges-e  az iparüzeni s é le tk ép ességén ek , m elyek  a fö ltéte le i?

Hogy ezekre felelhessünk, nézzünk a  dolgok mélyére.
1. A test megrokkanása nemcsak a  munkaképességet, de a  legtöbb 

esetben egyes erkölcsi erőket, az akaratot és életkedvet is csökkenti és 
minél nagyobb mértékű a rokkantság és minél kisebb intelligenciájú, 
műveltségű a rokkant, annálinkább mutatkozik ez a csökkenés a lelkiekben.

2. A rokkantak fölkarolását, ápolását, gyógyítását, oktatását, majd 
gyámolítását kitűnően szervezték meg még a háború elején a rokkant
ügy szervezői s a M. Kir. Hadigondozó Hival intézményei a háború 
folyamán óriási föladatot teljesítettek. Kezdettől fogva azonban egy gyönge 
pontja volt a rokkantügynek, egy eléggé ki nem fejlesztett ága : a  rok
kantak gyakorlati oktatása, foglalkoztatása. Itt sem annyira a  központi 
irányító szervekben, a hadigondozóhivatalban, s később a népjóléti és 
munkaügyi minisztériumban mutatkoztak a fogyatkozások, mert meg
felelő általános rendelkezések sohasem hiányoztak, hanem a rendelete
ket foganatosító szervekben, a  rokkantakat ellátó intézményekben. A baj 
gyökere az volt, hogy a rokkantak foglalkoztatása többnyire az ily föla
datok megoldásában kevésbbé járatos egyének kezében volt, akiknek — 
jóllehet a legjobb akarat vezette őket — nem sikerült a rokkantak gya
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korlati oktatását, foglalkoztatását életképesen megszervezni, a rokkanta
kat tömegesen munkára bírni, a munka mellett megtartani s az üze
meket rentábilissá tenni.

3. Még a háború elején a rokkantakkal együtt megjelent a nyugdíj
féltés (a németeknél Rentenpsychose). Ennek alapja a  rokkantaknak az 
a  hiedelme, hogy az állam minden eszközt, módot fölhasznál arra, hogy 
a  rokkantnak ne kelljen nyugdíjat adni, illetve hogy nyugdíját minél 
alacsonyabbra szabhassa. Dolgozni is, más mesterségre is ezért tanítja a 
rokkantat. Az államnak e vélt célját ellensúlyozandó, mint ez már meg
szokott folyamata az emberi léleknek, egy ellenkező szélsőséges menta
litás hatalmasodott el a rokkantakban, az, hogy a rokkant a haza miatt 
lett nyomorékká, a hazának, az államnak, meg azoknak, akik a háború 
alatt meggazdagodtak, tehát kötelességük őket is, hozzátartozóikat is 
nemcsak ellátni hanem jólétben fönntartani; épezért a hadirokkant ne 
dolgozzék, mert m unkálkodásával kedvezőtlenül befolyásolja az állam
mal és a társadalommal szemben támasztható igényeit.

Ebből a három okból kiindulóan aztán a rokkantak túlnyomó töme
gében, mely lelkileg szakszerű pedagógiai vezetésben nem részesült, 
avatatlan külső befolyások, oktalan, a rokkantak kedvét kereső, ferde 
fölfogásukat támogató újságcikkek s egyéb tényezők (háborús erkölcsök, 
nyomorúságok, forradalmak stb.) nevelő hatása alatt egy olyan lelki 
állapot fejlődött ki, mely elfordította, majd éveken át tétlenségben tartva 
elszoktatta az embereket a munkától, sőt sok esetben a munka ellen
ségeivé tette a háború rokantjait. Ebben a lelki állapotban azután betel
jesedett a munkátlan élet minden velejáró á tk a : az önbizalomvesztés, 
a másokra való támaszkodás hajlandósága, az erkölcsi érzék s a lelki
ismeretlen izgatásokkal szemben való ellenállás legyöngülése, az elége
detlenség, az életcél elvesztése.

A rokkantak elszéledtek az országban, az állam kézzelfoghatóan 
és mind fokozottabban érezteti velük a róluk való komoly gondoskodást. 
Ez, de méginkább az élet, mely senkivel sem alkuszik s tevékenységre 
szorít mindenkit, állandóan gyógyítja a rokkantaknak mentalitásukban 
gyökerező bajait és meg is fogja gyógyítani teljesen.

A rokkantaknak csak egy nagyon kis százaléka szorul az otthonba, 
bizonyos azonban, hogy az odaszorultak között, eltekintve a teljesen 
munkaképtelenektől, ez a  föntiekben jellemzett munkanélkül élő típus 
az uralkodó típus. Bizonyos az is, hogy az embereknek ezt a habitusát 
az otthonban megváltoztatni ma már nagyon nehéz, máról hónapra nem 
lehet, ami azonban nem jelentheti azt, hogy a  megváltoztatásra irányuló 
törekvésnek meg kel! szűnnie. Tartozunk-e törekvéssel a háború sújtott
jainak, akik rászolgáltak arra, hogy sorsukban megnyugvást leljenek, 
hogy nyomorúságukban is kiegyensúlyozott lelki életet éljenek. Tartozunk 
nekik azzal, hogy megfertőzött életfölfogásukat jóakarattal, szeretettel és 
megfelelő rendszabályokkal megjavítsuk, hogy az állandóan önmagukba, 
nyomorúságukba vetett tekintetüket el, a mozgó élet felé fordítsuk, hol ők is 
újból megtalálhatják, ha szűk keretben is, mindennapi életük célját.

E törekvésnek leghatásosabb eszköze a munka. A munka, amelytől 
az otthon gondozottjai túlnyomórészben elfordultak, de amelyhez vissza 
kell őket vezetni. S hogy visszavezethessük őket, ezért fönn kell tartani 
az iparüzemet, még pedig, ha már más foglalkozási ágak űzéséről nem 
lehet szó, lényegileg eredeti szervezetében. De fönn kell tartani azoknak 
a keveseknek a szám ára is, akik most dolgoznak a műhelyekben, 
akiket a munka áldásaitól meg nem foszthatunk.
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Hogy azonban a most haldokló üzem az imént vázolt föladatának 
megfelelhessen, életképessé kell tenni s ennek föltételei :

a rokkantak minél nagyobb szám ban való m unkábaállítása és 
termelésük fokozása,

forgótőke nyújtása,
az alkalmazottak munkaerejének nagyobb mértékű értékesítése, 
mozgékony kereskedelmi szellem érvényesítése.

II. A rokkantok m unkábaállitásának és  term elésü k  tokozásának eszk ö ze i.

P e d a g ó g i a i  f e l a d a t o k .

A hadivakok volt különálló intézetében a hadivakok munkakedvének 
fölélesztésében és fönntartásában döntő szerepük volt a  pedagógiai 
eszközöknek. Elsősorban ezeknek volt tulajdonítható az, hogy a hadi
vakok oly tömegesen álltak m unkába s dolgoztak a műhelyekben mind
addig, míg intézményük különállósága meg nem szűnt.

Az otthonban a házirendtartás 21. §-a kötelezővé teszi a műhely
munkát, e szabály azonban a rokkantak ellenszegülése miatt nem érvé
nyesíthető. Külső erőszakos rendszabályok itt célra nem vezethetnek, 
mert erőszakolt dolgoztatással a rokkantakra gyakorlandó lelki célt nem 
szolgáljuk, az üzem szempontjából pedig a kényszerített munkában 
köszönet nincs.

Rá kell tehát bírni őket, hogy önként álljanak m unkába s ez csakis 
lelki, pedagógiai hatásokkal érhető el. Hogyan érvényesüljön ez a hatás ?

Meg kell győzni a rokkantakat arról, hogy a munka úgy testileg, 
mint lelkileg a saját maguk jól fölfogott érdeke, hogy a munkátlanság 
elernyeszti a testet, tartalmatlanná teszi s megrövidíti az é letet; meg kell 
győzni őket, hogy a munka a jóérzésű s egészséges gondolkozású 
emberre nézve a lelki élet szükségessége, hogy a munka az egyedüli 
eszköz, mely belekapcsolja az egyént az emberi közösségbe, tiszteletet 
kelt s erkölcsi célt ad az életnek; meg kell győzni őket, hogy a munka 
a legnemesebb időtöltés, átalakítja a kedélyt, feledtet, szórakoztat s élet
kedvet sz ü l; míg a m unkátlanság az élet átka, mely eltávolítja az 
egyént a társadalomtól, lealacsonyít, megszüli az unalmat s a lét fölös
legességének érzését, megtermi a gondokat, az elégedetlenséget s a  rok
kant helyzetében életuntságra vezethet.

Ezt a lelki hatást tekintélyénél fogva legeredményesebben az inté
zet melegszívű igazgatója gyakorolhatja. De bele kell kapcsolódnia az 
ezírányú m unkába az orvosnak, a  tisztiszemélyzetnek, sőt megfelelő 
kioktatás után az összes arra alkalmas személyzetnek is. Emellett az 
intézet egész életét, közszellemét, úgy kell alakítani, hogy ezt a célt 
támogassa, aminek semmi nehézsége sincs, hisz ez a cél beleilleszkedik 
az otthon főcéljába, a rokkantak testi és lelki jólétéről való gondos
kodásba, sőt annak egyik nagyon fontos része. Hathatós segítségére 
lehet az igazgatónak e munkában az intézet egyik okleveles tanító -tiszt
viselője, aki képzettségénél és egyéni tulajdonságainál fogva is alkalmas 
ily peadógiai föladatok teljesítésére s akinek munkakörét, hogy minél 
többet mozoghasson a rokkanak között s hogy minél behatóbban tanul
m ányozhassa a kérdést, megfelelően módosítani lehetne. Külön kell 
hangsúlyozni az intézet orvosának szerepét, aki, ha orvosi szempontból 
megengedhetőnek tartja, javasolhatja a munkát és fontos hivatás várhat 
az intézet lelkészeire, kik lelkipásztori működésük folyamán erős támaszt 
adhatnának ennek az egyébként is részben a hitélet terére tartozó ügynek.
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Hogy mily módon gyakoroltassék e hatás a rokkantakra, azt az 
otthon belső élete, rendje, de leginkább a hatást gyakorlók egyénisége, 
rátermettsége és leleményessége határozza meg. Az alábbiakban csak 
néhány a tapasztalatból leszűrt szempontot em lítek:

Á rokkantak m unkálkodásának pedagógiai eszközökkel való propa
gálása legyen állandó, tervszerű és kerülje mindenkor a ráerőszakolás 
jellegét. Hathatunk egyszerre kisebb, nagyobb tömegekre, de általában 
véve az egyénenkinti ráhatás az eredményesebb. Kezdetben mindenkép 
az egyéni kezelés az ajánlatosabb. Aki eredménnyel akar hatni, annak 
bírnia kell a kezelésbe vett rokkant bizalmát, behatóan kell ismernie az 
egyént s viszonyait minél tágabb körben, mert a kezelés munkáját az 
egyén lelki összetételébe, hajlamaiba, viszonyaiba kell belekapcsolódnia. 
Minden egyén lelkének megvan az érzékeny pontja, van egy oldala, 
ahol kevésbbé ellentálló, amelyről könnyebben megközelíthető. Az egyéni 
kezelés legyen barátságos, bizalmas jellegű és sohase kezdődjék a 
főkérdés taglalásával, a munkárabírással. Induljon ki a rokkant bármely 
más ügyének-bajának tárgyalásából, majd példálódzások s más, a kívánt 
hangulatot keltő beszélgetések után mintegy önmagától adódó beszéd
tárgyként jelentkezzék a buzdítás, a munkárabírás. Használjuk föl eszközül 
a  jókedv keltését, mert a jókedv az az égalj, mely alatt minden jó és 
szép megterem. Az egyének kezelésének a szükséghez képest természe
tesen meg kell ismétlődnie s mindenkor föl kell használnia az alkalom
szerűségeket. Kezdjük munkánkat a kevésbbé ellentálló egyénekkel, mert 
ha sikerre vezet, a munkábaállók példája vonz.

A kisebb-nagyobb tömegekre való hatást szolgálhatják előadások, 
fölolvasások, szentbeszédek, alkalomszerű fölszólalások. Sohase hirdessük 
előre, hogy pl. a  munkáról, vagy hasonló tárgyról lesz szó, mert e száraz 
hangzású témák nem vonzanak s a célzatosság már eleve lerontja a 
hatást. Egyedül ilyen tárgyról ne is tartsunk se előadást, se fölolvasást, 
hanem helyezzük el mondanivalónkat más érdekes anyag közé s tárgy
anyagunk terjedelemben sohse múlja felül a vonzóanyagot. (Az ily föl
olvasásokhoz, előadásokhoz alkalmas anyagot, nyújthatnak esetleg a 
rokkantüggyel foglalkozó német folyóiratok és könyvek is, melyek a 
rokkantak teljesítményeivel foglalkoznak).

A n y u g d í j f é 1 f é s m e g s z ü n t e t é s e .

Ennek a lényege az, hogy a rokkant attól tart, ha műhelymunkát 
vállal, csökkenti munkaképességének megállapított százalékát s ezzel 
együtt csökken, vagy megszűnik nyugdíja is. Ez az aggodalom, mely 
valamikor, a fölülvizsgálatok megejtése előtt a rokkantak munkába- 
állításának egyik erős kerékkötője volt, ma már okvetlenül sokat veszített 
erejéből, mert sem az első, sem az azt követő felülvizsgálatok folyamán 
soha igazolást nem nyert. Mégis, hogy teljesen nem szűnt meg ez az 
aggődalom, annak valószínű magyarázata az, hogy a fölülvizsgálatok 
eredményei senkire nézve nem véglegesek, a felülvizsgálatok három 
évenként megismétlődnek, az erre irányuló rendelkezések tehát föltételezik 
a  rokkantak állapotában, helyzetében olyan változások származhatását, 
melyek nyugdíjuk nagyságát befolyásolhatják. Ily változásnak tekintik 
a rokkantak tévesen a műhelymunkát is.

Ennek az aggodalomnak a teljes eloszlatása érdekében szükséges 
volna egy olyan magyarázó újabb miniszteri rendelkezésre, mely határo
zottan hangsúlyozná külön az otthon gondozottjaira vonatkozóan, hogy
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a műhelymunkák senki rokkantsági százalékának megállapítását nem 
befolyásolhatják. Hogy ez a rendelkezés minél megnyugtatóbb legyen, 
hasonló értelmű utasítás volna adandó az otthon rokkantjait fölülvizsgáló 
hatóságnak is s ez az utasítás a rendelettel együtt megfelelő súllyal 
közöltetnék az otthon gondozo'tjaival.

A m u n k a b é r e k  é s  j u t a l é k o k  r e n d e z é s e .

Az iparüzem a készítményekért az általánosan szokásos munka
béreknek 75%-át fizeti darabonkint, emellett az üzleti év végén jutalékot 
ad a rokkantaknak. Ha az egyösszegben kapott jutalékokat hónapokra 
osztjuk, az 1925- évben a rokkantak egyenkinti átlagos havi keresményei 
így alakultak: A kosárfonók munkabére 115.000, jutaléka 120.000 =  
235.000, kefekötők munkabérű 200.000, jutaléka 120.000 =  320.000 korona. 
Szóljunk először a  rokkantak 75°/o-ra csökkentett munkabéreiről.

A csökkentés rendszerét a hadivakok intézete még annak idején a 
polgári vakok iparüzemeitől vette át. A vakok munkája kisebb értékű, 
mint a normális munkásoké, mert vakságukból folvóan több nyersanyagot 
pusztítanak és hullatnak el, mint a látó munkások s készítményeik sem 
oly tökéletesek, mint amazokéi, ami alacsonyabb eladási árakat von 
maga után. Az iparüzem mestereinek állítása szerint a  látó rokkantak 
munkájának értéke sem nagyobb, mint a vakoké, mert amit itt a vakság, 
azt ott a  m unkában való gyakorlatlanság és fegyelmezetlenség idézi elő. 
Ez a magyarázata a csökkentett munkabéreknek.

A magyarázat elfogadható, mégis, az üzem mai helyzetében a 
munkakedv fokozása érdekében javasolnám normális munkabérek meg
állapítását, mégpedig a kezelési költség és a nyereség rovására. A kefe
árúk kalkulációjában a munkabér- a többi tényezőhöz (nyersanyagár, 
üzemköltség, nyereség) viszonyítva a magas nyersanyagárakból folyóan 
oly csekély, hogy itt a normális munkabér fizetésének nehézsége nincs. 
A kosáráruknál e szempontból kedvezőtlenebb a helyzet. Ám tekintettel 
arra, hogy az üzem egész termelése, forgalma úgyis a kefekészítésen 
fordul meg, a normális munkabérek az üzem jövedelmezőségét elvisel- 
hetlenül nem érintik. De nem is érinthetik, mert egy olyan üzemnek, 
mely céljánál fogva nyerészkedésre nem dolgozik s amely annyi kedvez
ményt élvez, mint ez az üzem (lásd a  15. lapon), annak a rokkantak 
fogyatékosságából származó veszteségek mellett is a normális munka
béreket el kell bírnia. A normális munkabérek nemcsak anyagi szem
pontból, hanem erköcsileg is kedvező hatást gyakorolnának a rokkantakra 
azáltal, hogy munkájuk a többi üzemek m unkásainak teljesítményével 
egyenlő értékűnek ismertetnék el.

A másik idevágó kérdés a jutalékok kérdése. A rokkant munkások 
keresményének aránytalanul nagy része jutalék. A jutalékot azonban 
csak évvégén fizetik ki, nagyon sokáig kell reája várni, a rokkant nem 
tudja, mekkora lesz, de még azt sem, hogy egyáltalán lesz-e jutalék; 
abban  sem biztos, hogy ő maga évvégén itt lesz-e még az intézetben, 
nem-e lép ki, nem-e hal el időközben. Ezek a körülmények amellett 
szólnak, hogy a  keresmény lényeges részének jutalékok alakjában való 
fizetése nem alkalmas a munkakedv fokozására. Minél közelebb esik 
időben a bérfizetés a  munka teljesítéséhez, annál közvetlenebb a hatása, 
annál inkább buzdít munkára. Legcélszerűbb volna ezekszerint a juta
lékokat mindenkor együtt fizetni a munkabérekkel. Csak a  megoldás 
nehéz, mert a jutalékokat eddig a tiszta jövedelem arányában fizették
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az év végén s miután a tiszta jövedelem előre meg nem állapítható, 
nincs kulcsunk a jutalékok nagyságának megállapításához.

Mint tehetőséget vettem föl a következő m egoldást:
Kiindulásul fizesse az üzem az általánosságban fizetett munkabérek 

100°/o-át és állapítson meg a jutalékok fizetésére nézve rövidebb, negyed-, 
esetleg félévi időszakokat. Az első időszak végén állapítsa meg az üzem, 
ha nem is teljes pontossággal, a lefolyt időszak üzleti nyereségét (ami 
kettős könyvvitel mellett nem okoz nagyobb munkát) s az üzleti helyzet
hez mérten határozza meg, hogy e nyereség hány százaléka fizethető 
ki a rokkantaknak jutalékok címén. Az így származott összeg kezeltes
sék külön, úgynevezett jutalékszámlán s ennek terhére fizettessenek ki a 
jutalékok a második időszaktól kezdődően mindenkor a munkabérekkel 
együtt. A jutalékok nem volnának, mint eddig, minden munkásra nézve 
egyenlő összegűek, mert ez a nem állandóan dolgozók miatt méltány
talanságra, sőt az időkinti munkábaállás révén a rokkantak részéről 
visszaélésekre vezethet. Kiki a munkateljesítményének arányában része
sülne jutalékban olymódon, hogy az üzem a rokkant munkások várható 
szám ának és termelésének figyelembevételével megállapít az első idő
szak végén jutalékegység néven egy bizonyos (inkább kisebb, mint 
nagyobb) összeget s ezt a második időszakon át minden munkabér
pengő után (vagyis ahány pengő, annyi jutalékegység) a munkabérekkel 
együtt mint jutalékot a rokkantak kezeihez kifizeti. A második időszak 
letelte után ennek a második letelt időszaknak üzleti eredményei alapján 
újból megállapíttatnék a jutalékegység s a harmadik időszakban eszerint 
fizettetnének a jutalékok. így folytatódnék ez tovább, úgy. hogy a rok
kantak mindenkor az előző időszak üzleti eredményei alapján kapnák 
jutalékaikat. Természetes, hogy a jutalékszámlán mutatkozó m aradvá
nyok, avagy esetleges túlfizetések mindenkor átvívődnék a következő 
időszakra s emelőleg, avagy csökkentőleg hatnának a következő időszak 
jutalékegységére.

Egy ily rendszer mellett elesnének az évvégi jutalékok bizonytalan
ságai, a rokkantak munkabéreikkel együtt megkapnák jutalékaikat is, 
ami emelné a rövid időközönkint kifizetésre jutó keresményüket s ezáltal 
hozzájárulna a munkakedv emeléséhez. Viszont az üzem anyagi érde
keit egy ily rendszer nem veszélyeztethetné, mert az évvégi pontos üzleti 
mérleg alapján a további jutalékok nagysága mindig korrigálható s leg
följebb átmenetileg szárm azhatnának differenciák az üzem kárára. Egye
dül az adminisztráció m unkájában okozna némi többletet ily rendszer, 
ami azonban nem oly lényeges, hogy alkalm azása meg ne kiséreltessék.

Bármily módon oldassák is meg a  kérdés, mindenesetre javaslom, 
hogy az évvégi jutalékok helyett kapjanak a rokkantak rövidebb idő
közönkint esedékessé váló jutalékokat. Semmi esetre se oldassák meg 
azonban a kérdés a mindenkori munkabéreknek száz százalékon fölül 
való emelésével, mert ha az e mértéken fölül emelt munkabérek bár
mely oknál fogva fönntarthatok nem volnának s bércsökkentés válna 
szükségessé, ez elégedetlenséget szülne, a  munkakedvet lohasztaná s 
így a célzottal épen ellenkező eredményre vezetne. A jutalék ingadozá
sát, vagy megszűnését meg tudjuk értetni a rokkanttal, de a munkabér
csökkentésben nem nyugszik meg.

A harmadik kérdés volna a munkabéreknek az eddigi havonta 
való fizetése helyett a félhavi, avagy még inkább — mint az más üze
mekben, sőt az otthon üzemében is a szakm unkásra nézve történik — 
a heti fizetések alkalm azása. A cél itt is a pénzre való várakozás ide
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jének megrövidítése s ezáltal a munkakedv emelése. Ezt a kérdést leg
helyesebben a rokkant munkások bevonásával, az ő kívánságuk szerint 
kellene megoldani.

C é l s z e r ű  m u n k a b e o s z t á s .

A hadivak iparüzeme régebben megtanította munkásait a szakba- 
vágó legkülönbözőbb iparcikkek készítésére azért, hogy aki majdan önálló
sítani akarja magát iparágában, boldogulhasson. Ma, amikor már túl
nyomórészt az otthonban állandóan elhelyekedett munkásokról van csak 
szó, ez nem cél. A munkások egyéni kívánságának figyelembevétele 
mellett törekedjünk tehát oda, hogy a munkások egyes cikkek készítésé
ben specializálódjanak, mert aki állandóan ugyanazt a cikket készíti, a 
beidegződés, a gyakorlat folytán könnyebben és többet termel. Készítse 
például állandóan kiki azt a kefetípust, amelyet legjobban szeret, am e
lyet tökéletesebben készít s amely mellett legtöbbet keres. És ezt, amennyire 
csak lehet, ne zavarja az egyes rendelések leszállításához való szükség
let sem. Az egyes szállításokhoz szükséges és raktáron nem lévő, avagy 
a m unkabeosztás m egzavarása nélkül elő nem állítható cikkek pótoltas
sanak cégjelzéssel el nem látott idegen árúkkal, mint az a kereskede
lemben általánosan szokásos. De nem látom akadályát annak sem, hogy 
— mint az az ecsetmunkáknál már meg is van — alkalmazzon az üzem 
a hiányzó, illetve a rokkantak által kevés jövedelmezőséggel előállítható 
cikkek készítésére szakmunkást.

A h á z a l á s ,  m o z g ó é  r ú s í t á s  é s  k o l d u l á s  m e g s z ü n t e t é s e .

Jóllehet a házirendtartás 23. §-a az otthonból való kizárás terhe 
alatt tiltja a  koldulást, házalást és mozgóárúsítást, a  gondozottak egy 
kisebb része mégis azért kerüli a műhelyeket, mert a jövedelmezőbb 
házalással, mozgóárúsítással foglalkozik. Hogy hatósági engedéllyel űzik-e 
ezt a foglalkozást, vagy nem, erre nézve nincs adat.

Az iparengedély alapién űzött házalás, mozgóárúsítás tiszteletre
méltó, de oly foglalkozás, hogy azok a rokkantak, akik ily iparág űzé- 
sére képesek, nem igényelhetnek intézeti ellátást. Ez az alapelv lehetett 
kiindulója a házirendtartás fönti súlyos tilalmának.

Vannak azonban rokkantak, akik súlyos fogyatékosságuk mellett is 
képesek ily nagy fáradtsággal járó foglalkozás űzésére s akiktől mégis, 
rokkantságuk sajátosságánál fogva (félkezűség, vakság stb j, vagy azért, 
mert az életben más ok (nőtlenség, elhagyatottság stb.) miatt elhelyez
kedni nem képesek, az intézeti ellátás meg nem tagadható. Hogy ezek 
az emberek, jóllehet intézeti ellátásban részesülnek, egy iparágnak az 
intézeten kívül való tisztességes űzésétől eltiltassanak, első tekintetre 
nem látszik sem megokoltnak, sem célszerűnek. Belekapcsolódik azon
ban a kérdésbe egy másik körülmény.

Évek tapasztalatai igazolták, hogy a  rokkantak házalása szoros 
kapcsolatban van a koldulással. A házaló rokkant, ha nem is kér, adnak 
neki, még ha nem is akarja elogadni, a jó emberek ráerőszakolják az 
alamizsnát, úgy, hogy a kényesebb erkölcsi érzékű rokkant is, ha házal, 
ránevelődik a koldulásra s az eladandó árúcikk mihamar csak hamis 
cégérré válik kezében. Nem árul, csak ha muszáj. Tevékenységének igazi 
célja a koldulás. Gyakran látunk rokkantakat, akik karjukon bolyhos, 
piszkos, elnyűtt, eladásra már nem is alkalmas kefeárúkat cipelnek, min
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dig ugyanazokat az árúkat, ki tudja mióta. Ezek az árúk beszélve bizo
nyítják, mivel foglalkozik gazdájuk. Röviden: a rokkantak házalása 
elenyésző kivétellel nem egyéb fedett koldulásnál. így válik aztán meg
okolná a házalás, mozgóárúsítás tilalmának az intézeti ellátásban része
sülő összes rokkantakra való kiterjesztése.

Ez a fedett koldulás, épúgy végre nem hajtott tilalma is, az intézet 
gondozottai között közismert s helyt ad annak a föltevésnek, hogy az 
állam vagy nem bírja, vagy nem akarja megfelelően ellátni s a koldulástól 
mentesíteni rokkantjait, vagy maga sem tartja sem önmagára, sem a 
rokkantra nézve lealázónak a koldulást, azért huny szemet fölötte; avagy, 
ha nem így van, az állam azért nézi el a házalással fedett koldulást, 
mert nincs ereje megakadályozni. Bármint legyen is, a szóban lévő tilalom 
végre nem hajtása károsan hat a gondozottak erkölcsi érzékére, köz
szellemére és az intézet fegyelmére.

A házirendtartásnak a koldulás, házalás és mozgóárúsítás tilalmára 
vonatkozó rendelkezését tehát végre kell hajtani s ennek melléktermékeként 
megszűnik majd a  műhelykerülés egyik oka is. Az intézeti gondozottak 
a nyugdíjuk 20% -át kapják zsebpénzül. Ajánlatos volna egy olyan rend
szabály alkalm azása, mely az intézetből való kizárást megelőzően a 
kolduló, házaló és mozgóárusítással foglalkozóknak e 20%-nyi járadékát 
fölfüggesztené. Csak ha ez hatástalan maradna, akkor következnék be 
a kizárás.

A nyílt és fedett koldulás úgy a rokkantra, mint az államra nézve 
olyannyira szégyenletes, hogy ha e javasolt rendszabály rendeletileg nem 
volna életbeléptethető, törvényhozási úton kellene róla gondoskodni.

Ami pedig úgy e rendszabálynak, mint a kizárásnak csakis megokolt 
esetekben való alkalm azását illeti, azt az intézet igazgatóságának és a 
megfelelő utasításokkal ellátandó közigazgatási és rendőrhatóságoknak 
együttműködése könnyűszerrel biztosíthatná. Az illetékes hatóságok e 
célból fölhívandók volnának, hogy az intézeti ellátásban részesülő rokkan
taknak semmiféle árusító engedélyt ne adjanak s az esetleg már kiadot
takat vonják b e ; a rendőrség és csendőrség pedig utasítandó volna, 
hogy az intézeti gondozottal? koldulását, házalását és mozgóárusítását 
szigorúan őrizze ellen, akadályozza meg s a tettenértekről szóló adatokat 
közölje további eljárás végett az otthon igazgatóságával.

A m u n k á t l a n s á g r a  v a l ó  b ú j t o g a t á s  m e g s z ü n t e t é s e .

A gondozottak munkakedvét a munkálkodás elleni titokban űzött 
agitációval kedvezőtlenül befolyásolja néhány rosszindulatú, eltévelyedett 
intézeti rokkant. Ezeknek megfékezésére elsősorban föl kell használni a 
már tárgyalt pedagógiai eljárásokat, eredménytelenség esetén pedig, ha 
bújtogatásuk bizonyítást nyer, ugyanazokat a rendszabályokat kellene 
velük szemben érvényesíteni, mint a házalókkal szemben.

A s z o c i a l i s t a  a g i t á c i ó  h e l y e s  i r á n y b a  v a l ó  t e r e l é s e .

Az otthon gondozottjai összeköttetésben vannak a szociáldemokrata 
párttal, melynek titkára az otthonban is többször megfordult s agitációjával 
szította a rokkantak elégületlenségét, amivel hozzájárult az embereknek 
a  munkától való eltereléséhez (lásd a  6. lapon). Ha ezt az összeköttetést 
meg akarnók szűntetni, valószínűen ellenkezű eredményt érnénk el, a 
rokkantak annál inkább ellátogatnának a pártba. Ha már meg nem szűn
tethető ez az összeköttetés, igyekezzünk azt az ügy hasznára fordítani.
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A szociáldemokrata párt programmjának alapelve a munka s annak 
megbecsülése. Ha a párt vezetősége alaposan tájékoztatnék az intézeti 
rokkantak helyzetéről, lelki állapotáról s az intézetnek e szerencsétlen 
emberek lelki kiegyensúlyozódására irányuló emberszerető törekvéseiről, 
valamint arról, hogy e törekvéseinek célját elsősorban a munka útján 
óhajtja elérni és ugyanakkor a párt figyelme fölhivaínék arra, hogy 
amennyiben a rokkantakra hatni akar, ebben a szociális, emberséges 
irányban támogassa az intézet törekvéseit: föl kell tételezni, hogy a párt
vezetőség megértést tanúsítana és helyes irányba terelné a  rokkantak 
közötti agitációját, vagy ha ezt nem is tenné, de legalább abbahagyó a 
rokkantak m unkába állítását megnehezítő elégedetlenség szítását. Annyival 
is inkább föltételezhető ez, mert hisz a pártnak rá kell eszmélnie, hogy 
az itt alkalmazott agitációja a rokkant tuiajdonképeni baján, a rokkant
ságon nem segíthet, sőt annak elviselését csak megnehezíti s ép ezért 
antiszociális tevékenység.

A kérdés ily módon való megoldásához nem szükséges miniszteri 
rendelkezés. Bizassék az az intézet igazgatójára, aki a  pártvezetőséggel 
való szóbeli tárgyalásai révén meg fogja találni az elintézés helyes módját 
anélkül, hogy a párt, illetve annak emberei a legkevésbbé is beavatkozást 
nyerhetnének az otthon belső életébe, avagy hogy kapcsolatba jutnának 
az otthon vezetőségének hivatalos munkálkodásával. Az igazgató a párttól 
tisztán csak humanizmus gyakorlását kérné, a párt szerepe azonos volna 
az intézet többi jótevőinek szerepével s a vele való érintkezés is ugyan
azon keretek között mozogna. Nemcsak közvetlenül a munka, de a 
rokkantak fegyelmezése és közszelleme szempontjából is előnyös volna, 
ha az igazgató belekapcsolódnék a pártnak a rokkantakkal való érint
kezésébe, mert figyelemmel kísérhetné a párt működését és irányítólag 
hathatna.

III. Forgótőke nyújtása.

Az üzemnek számbavehelő nyersanyagkészlete nincs, kicsinyben s 
így drágán vásárolja nyersanyagait, nagyobb anyagbefektetést igénylő 
rendeléseket nem vállalhat, hitelnyújtásra alig képes. Mindez pedig azért, 
mert nincs forgótőkéje, ami nélkül ipari vállalat nem boldogulhat. Az ipar
üzemnek, még mint a hadivakok intézete iparüzemének létesülését és 
fölvirágzását annak idején egy forgótőkeként nyújtott s rövid időn belül 
visszafizetett állami kölcsön tette lehetővé. Az üzem visszefejlődött s most 
anyagi talpraállííását megint az államtól várja. A legsürgősebb teendő, 
hogy az állam nyújtson az üzemnek egy az otthon igazgatósága által 
javaslandó összegű hosszabb lejáratú kölcsönt, avagy segítse ilyenhez.

Forgótőke birtokában az üzem anyagi boldogulásának föltételei 
nagyon kedvezőek. Az üzem adót nem fizet, díjtalanul kapja összes 
műhely- és raktárhelyiségeit, a kosárfonómester lakószobáját, a helyiségek 
fűtését és világítását, a  vizet, a  fuvarokat, ezeken kívül az otthon díjtalanul 
végzi az üzem levelezését, könyvelését, végül alkalmazottainak saját- 
költségi áron, sőt az ecsetkészítő szakm unkásnak a sajátköltség kéthar
madáért ad élelmezést, ami az alkalmazottak pénzbeli javadalm azását 
csökkenti. Az üzem egy állami intézmény szerve, ami bizalmat kelt, 
rokkantakat foglalkoztat, amit mint hum ánus célt, árúinak ajánlásában 
fölhasználhat, végül állami és társadalmi hatóságok és intézmények 
részéről úgy a nyersanyagok megszerzésében, mint kész áruinak elhelye
zésében állandóan előnyökre, támogatásokra számíthat.
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Egy üzemnek, mely ilyen olcsón termel s amelyet ily hathatós 
erkölcsi tényezők támogatnak, ha forgótőkével rendelkezik, még csekélyebb 
mértékű kereskedelmi szellem érvényesülése mellett is okvetlenül élet- és 
versenyképesnek kell lennie. ,

IV. Az üzem i a lkalm azottak  m unkakörének szabályozása .

Tekintettel arra, hogy a kosárfonás úgy az üzemre, mint a munká
sokra nézve kevésbé jövedelmező, fölvetődik ezen iparág megszünteté
sének a gondolata. Ellene szól azonban az a tény, hogy jóllehet általá
ban kevesebb keresetet biztosít, mégis jelenleg csaknem ugyanannyi 
rokkant köt kosarat, mint kefét. Különben is a munkakedv szempontjá
ból is ajánlatos legalább két iparág fönntartása, hogy a rokkantak haj
lamuk szerint választhassanak.

Az üzemi alkalmazottak között ilyformán (1 üzletvezető-helyettes s 
egyben raktáros, 1 kefekötőmester, 1 kosárfonómester és 1 segédmunkás 
szolga) nincs nélkülözhető. De mert javadalm azásuk — jóllehet nem 
lépi túl az általánosan szokásos kereteket — oly súlyos tehertétele az 
üzemnek, mely nincs arányban a csekély termeléssel, munkaerejüket a 
termelés gyarapítására okvetlenül nagyobb mértékben kell igénybe venni.

Az iparos mestereknek a tanítás mellett maguknak is termelniük 
kell. Különösen fontos ez addig, amíg kevés számú munkás mellett ide
jük lényeges részét használhatják föl termelésre. Hogy ez megfelelően 
ellenőrizhető legyen, a mesterek vezessenek a naponkinti készítményeiket 
föltüntető munkakönyvét. A vak mester adatait jegyezze naponkint egy 
látó alkalmazott (mester, raktáros) a munkakönyvébe.

Az üzletvezető-helyettes és egyben raktáros jelenlegi munkaköre 
túlnyomórészt a raktárak kezelésére szorítkozik, ami mindaddig, míg az 
üzem a remélhetően föllendüíő termelés révén nagyobb keretekben nem 
dolgozik, nem megokolt. Az üzletvezető-helyettes munkaköre ezért kiter
jesztendő a külső üzleti működésre, főképen rendelések szerzésére s a 
szerzett rendelések után bizonyos, az ügynökökénél természetesen kisebb 
százalékú jutalékokban volna részesíthető. Ily mérsékelt jutalék fokozná 
tevékenységét s így összeegyeztethető volna az üzem anyagi érdekeivel.

A raktárak adminisztrálása terjedelmes, komplikált. Hogy az üzlet
vezető-helyettes minél több időt fordíthasson a külső üzleti tevékeny
ségre, a raktárak ügykezelése egyszerűsítendő, részben esetleg az üzem 
könyvelőségével megosztandó.

A készárúraktár kicsinybeni eladással is foglalkozik, ami a raktárost 
leköti. Ez a kicsinybeni árusítás az állandóan jelenlévő kefekötőmesterrel 
volna végeztetendő, aki e célból elszámolásra átvenné s műhelyében 
külön szekrényben tartaná a raktárból átvett eladandó cikkeket.

V. M ozgékony k eresk ed elm i sze llem  érvén yesítése .

Az üzem kereskedelmi részében érvényesüljön gyakorlatias keres
kedői szellem. Az e kérdésre vonatkozók nem részletezhetők, csak 
nehány lényegesebb megjegyzésre szorítkozom.

A fűzvessző vásároltassék egész évre egyszerre a maga idejében, 
annak kitermelésekor közvetlenül termelőktől. A kefekötés jövedelmező
sége a nyersanyagoknak a cikkek előállítási költségeihez mért tetemesen 
magasabb árából folyóan legfőképen a nyersanyagok előnyös vásárlásán 
múlik, miértis azokat föltétlenül nagyban kell vásárolni nagykereskedők-



95

tői, vagy nyerstermelőktől (vágóhidak, állami ménesek, állattenyésztések, 
hadsereg stb.).

A termékek értékesítésében — miután üzletnyitásról nem lehet szó, 
— ha szükséges, ügynökök alkalmazandók, kik csak az általuk köz
vetített árúk kifizetése után kapják meg jutalékaikat. Ha az ügynök
nek biztosítéka nincs, jutalékainak bizonyos százaléka biztosíték címén 
visszatartandó s a szolgálatból való kilépéséig tőkésítve gyümölcsöző- 
leg elhelyezendő. Hogy az ügynök közveiitéseiből folyóan minél keve
sebb kár származzék, a rendelők bonitása iránt az ügynök révén s ha 
az ő eljárásának megbízhatóságához kétség fér, az üzem által levélileg 
a községi elöljáróságoknál, szövetkezeteknél, takarékpénztáraknál meg
nyugtatás szerzendő.

A forgalom lebonyolításában tartassák fönn a mindenkor gyors 
áttekintést biztosító kereskedelmi (kettős) könyvvitel s érvényesüljenek 
általában a kereskedelmi szokások és adminisztráció. Az állami szám 
vitel szorítkozzék a lényegre, a vagyonrészek hűséges kezelésének minél 
kevesebb adminisztrációval való ellenőrzésére s formai merevségei ne 
érintsék sem a termelés, sem a raktározás, sem az értékesítés gyors ütemét.

Az iparosmestereknek, a vezető és adminisztráló személyzetnek 
érdekévé kell tenni az üzletek gondos és gyors lebonyolítását és azt, 
hogy az üzem minél kevesebb költséggel, minél nagyobb jövedelmet 
érjen el, miértis rájuk nézve a tiszta jövedelem utáni jutalékok fönn- 
tartandók.

A nagyothallásból és siketségből származó beszédzavarokról.
A : acusticus centrum. W : W ernicke centrum. 

T : transcorticalis centrum. B : Broka szerv. S : subcor- 
ticalis magvak, b : beszédszervek.

Ha a W ernicke—Lichtheimschein-féle beszéd per- 
ceptios és reproductios elmélet alapjára helyezkedünk, 
akkor nem vitathatja el senki sem, hogy a gyógyítha
tatlan nagyothallás, vagy akár a teljes siketség a gya
korlati fülorvos előtt azzal, hogy a fül további kezelé

sét fölöslegesnek tartja, még nem veszthette el jelentőségét.
A fül a lélek szempontjából az ember legfontosabb érzékszerve 

— mondja Kobrák, — s mindjárt meg is indokolja ez állítását tisztán 
gyakorlati alapon, mikor a siket gyermeket a vak gyermekkel állítja pár
huzamba, akinek — úgymond — hiányzanak az optikai fogalmai, de 
ezek az em ber életében sokkal alárendeltebb szerepet játszanak, mint 
az acustikai fogalmak.

Még jobban megvilágítja ezt a tényt maga a gyakorlati élet. A vakok 
iskoláiban a középiskola négy alsó osztályának megfelelő anyagot taní
tanak és csak azért nem tanítanak többet, mert a szellemi proletariátus 
kitermelése ezen a téren nagyobb bűn volna, mint bárhol máshol. A vak 
folytathatja tanulmányait pl. a Zeneakadém ián s a legutolsó vak kefe
kötőnek is meglévő érzékszervei utján az általános emberi műveltség oly 
complexumát van m ódjában megszerezni, hogy igen sok ép érzékszervű 
embertársa közel sem jár hozzá. Ez természetesen kihat az ő teljes tár
sadalmi elhelyezkedésükre, társadalmitásuk lehetőségére. Itt tehát az 
érzékszerv-helyettesítés szociális szempontból teljes mértékben sikerül. . .

Egészen más a helyzet a fülnél, illetve a hallásnál . . .
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Ha a hallás kiesik, éppen a W ernicke—Lichtheimschein-féle elmé
let alapján, az egész beszédm echanizmus megváltozik. A beszédm echa
nizmus egyik oszlopa kidől, a szorzatban az egyik tényezőt változtatom 
s az szerint változik meg a szorzat, hogy hogyan változtatom meg a 
tényezőket, Nullától kezdődhetik ez a számolási művelet s ez a tény az, 
ami kell hogy érdekelje a gyakorlati fülészetet, mert a szorzat az ember 
lényegét legjobban kidomborító képesség, eredm ény: a beszéd.

A hallás kiesésével a Wernicke-elmélet is teljesen megváltozik. 
A. B. T. C. S +  b =  *

Amint a fenti képletbe 0—1 közötti számokat helyettesítem, olyan 
mérőkben jutok az egyéni beszéd legkülönfélébb alakjaihoz. Az adott 
tényezők közül bármelyik ha 0-val egyenértékű, a „b“ bármilyen jó, az 
x értéke igen primitív lesz, esetleg annyira alacsony értéket fog képviselni, 
hogy azt beszédnek egyáltalán nem lehet nevezni.

A hallást igyekszünk tehát pótolni a szemmel. Amíg azonban a 
látás hiánya esetén az optikai fogalmakat nagyobb hiányosság nélkül az 
idegrendszerben biztosított teltételek alapján a tapintás útján, adéquált 
ingerek alapján minden különösebb nehézség, minden élettani erősza- 
koltság nélkül nyújtani tudjuk, addig a siketséget helyettesítő szem nem 
kap a hallás szempontjából fontos kellő mennyiségű és minőségű adéquált 
ingert és az e szempontból számításba jöhető tényezőket az élettani 
erőszakoltság dacára a tanításnak, a folytonos gyakorlásnak kell adequálttá, 
reflexszerűvé tennie s munkája oly mértékben lesz eredményes, amíly 
mértékben tényleg sikerül a reflex fixirozás . . . mert a hang nem adéquált 
ingere a szemnek és csak akkor válik szám ára a beszéd szempontjából 
használhatóvá, ha a folytonos gyakorlás által, a  hangképzés közben 
létrejövő mozgások a szem részére reflexszerűen fixáltatnak . ..

A vak tanítás nélkül is szerez m agának tiszta képet a társadalmi 
rendről, a tárgyakról, a beszédet megtanulja, egész alkata a teljes ember 
benyomását kelti. Nem úgy a siket, kit ha nem tanítanak, akkor soha
sem tanulja meg a társadalmi rendet, sohasem fogja megismerni a tár
sadalmi törvények elemeit, még az enyém, tied, övé között sem tud 
különbséget tenni, képtelen megmaradt érzékszervei alapján társadalmo- 
sulni, s antiszociális lénnyé válik.

Kobráknak tehát teljes mértékben van igaza, amikor a hallást, mint 
az embert emberré tevő legfontosabb érzékszervet állítja be.

A hallás legfontosabb szerepe a beszéd felfogása, ez úton a beszéd 
megtanulása s a gyermeknek társadalmi lénnyé tétele.

A beszéd tudásának mértéke, a  beszéd meghallásának mértéke 
biztosítja a gyermeknek a tanulás lehetőségét. Az élet első 25—30 évének 
összes kincsét a hallás és a beszéd útján szerezzük meg.

Ha a gyermek hallás nélkül születik, a Wernicke-féle elméletben 
az egyik tényező nulla, tehát a szorzat eredmény is nulla, a gyermek 
nem tanulja meg a beszédet, a gyermek néma marad, ez a siketnéma. . .

Hartmann veleszületett és szerzett némaságot különböztet meg. Itt 
van a legjelentősebb gyakorlati momentum, mely a gyakorlati fülészetet 
igen közelről érinti s amely a fülész szám ára lelkiismereti kötelességévé 
teszi, hogy a már gyógyíthatatlannak minősített és kezelésre többé nem 
alkalm as siketéinek a sorsát is figyelemmel kísérje, mert a  siketnéma
sággal nemcsak születni lehet, de azt meg is lehet szerezni. A némaság 
pedig van annyira fontos, mint akármely más betegség, amely ellen 
profilactikusan a lelkiismeretes orvos igyekszik elkövetni mindent, nehogy 
a felelősséget neki kelljen viselnie.
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Hartmann nézete szerint, ha a gyermek 8 éves koráig megsiketül a 
beszédjét is elveszti. Ezen felfogáshoz csatlakozik Kobrák is. Nem kis 
jelentőségű tényező tehát a fülrészre nézve annak a tudása, hogy a 
szeme előtt megsiketült már beszélő gyermek a beszédjét is elvesztheti, 
ha kellő profilaktikus intézkedéseket nem csinál. Ki gondoskodjon erről 
a profilaxisról? Nemde a fülész. Hiszen a Wernicke-féle elméletből az ő 
tényezője vált nullává.

Gyakorlati példával igazolva ezt, felhozom a következő e se te t:
12 éves hadiárva. 10 éves korában scarlatinás otitis kapcsán elveszti 

hallását. A 2 oldali radicális után az osztály ajánlja a  szülőnek a n a g y o t
hallók iskoláját. Mivel azonban a szülőnek jobban konveniál az ingyenes 
internátusi hely, beadja a  gyermeket a  váczi siketnéma intézetbe. 2 év 
után veszi észre, hogy gyermeke beszédje az érthetetlenségig leromlott és 
a ném aság határán áll,

Most a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordult gyermekének 
beszédje megmentése érdekében, és kéri 0  Excellentiáját, hogy gyermekét 
a nagyothallók iskolájában helyezzék el.

G. Gij. h- éves korában  vesztette el tbc folyamat kapcsán hallását. 
Apja a nagyon leromlott gyermeket vidékre viszi. Felhívjuk a szülő figyel
mét a beszédre s figyelmeztetjük, hogy am ennyiben a beszéd kezdene 
feltűnően romlani, azonnal hozza vissza a gyermeket, mert a megnémulás 
veszedelme fenyegeti. Fél év múlva megjelenik a szülő a gyermekkel, 
kinek a beszédje akkor már csak egyes konsonansok hadarásából állott. 
Beszédnek az rhlrhlrhlrhl szakadatlan ismétlése már nem is volt nevez
hető. Megvolt azonban a beszéd normális zöngéje, megvoltak a T nor
mális fogalomkincsei, haladéktalanul hozzá kellett fogni a beszéd meg
mentéséhez. Egy év múlva kezd a gyermek beszédje kibontakozni, 6 és 
féléves korában a teljes beszédet használja, m a 8 és féléves, végzi a 3-ik 
elemi osztályt a nagyothallók iskolájában, leolvasása tökéletes, beszédje 
hiánytalan és mindenki által érthető.

8 éves gyerm ek, ki hallását 3 éves korában veszti el. Bizonyos 
hallás maradványok alapján azonban valamelyest megtanul beszélni, 
beszédjét 5 éves korában is csak a környezete érti meg.

A szülő a gyermeket a siketnéma intézetbe adja, de a fülorvos 
tanácsára, mivel a  meglévő beszédjét is kezdi elhagyni, kiveszi onnan 
és a nagyothallók iskolájába írja be. A gyermek most 8 éves, végzi a 3-ik 
elemi osztályt a nagyothallók iskolájában, beszédje kifogástalan, mindenki 
által jól érthető, leolvasása tökéletes.

E gyakorlati tények és eredmények tökéletesen igazolják Kobrák és 
Hartmann am a felvételét, hogy a 8 éves korig megsiketült gyermek meg 
is némul. ha nem kerül kellő környezetbe és kellő gondozás alá, de 
egyúttal arra is világosan reá mutatnak, hogy már a 4 éves korban meg
siketült gyermek beszédje is megmenthető kellő környezel és kellő gon
dozás által. Nyomatékosan hangsúlyozom, hogy a megsiketült gyermek 
beszédjének a megmentéséhez kellő környezet és gondozás kell. A siket
néma intézetben a gyermek beszédje megkapja a  kellő gondozást, de 
ezzel szemben a beszédjére rendkívül veszedelmes légkörbe kerül, a 
jelbeszédet sűrűn használó siketnémák környezetébe. Aki ismeri a mün
cheni siketnéma intézetet, amely intézet hosszú éveken át Hartmann 
orvosi felügyelete alatt állott, az vissza emlékezhetik rá, hogy az intézetet 
szükségesnek tartották egy fallal ketté választani, hogy a siketnémák és 
a később megsiketültek még véletlenül se láthassák egymást.

Ebben a kérdésben a felelőség teljesen a fülorvosokra háramlik,

7
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amint övéké az érdem a nagyothallók iskolájának a megteremtésé
ért is.

A sikelnémasóg okait Hammerschlág igyekezett rendszerbe foglalni 
s véleménye szerint e kérdésben legfontosabb momentum a heredilür- 
degenerativ siketnémaság, melynek lényegét Siebenmann a csontos és 
hártyás labirint teljes aplásiájában és az endolimphatikus epithel dege- 
neratiójában látja.

Ezeket részben igazolta Schwábach 2 hysíologiai vizsgálata, ahol 
klinikailag a heredííársiketnémaság vétetett fel.

A hereditär siketnémaságol klinikailag kellő mértékben diagnostisálni, 
a diagnosist kellő értékű klinikai tünettel alátám asztani ma még nem 
lehet, miután nem áll a  vizsgálatok rendelkezésére kellő mennyiségű 
kórbonctani és histológtai anyag. Egyelőre az aethiologiaí momentumok 
felkutatására keli szorítkoznunk és ezen az alapon összegyűjtött adatok 
figyelembevételével kell egy többé-kevésbé bizonytalan diagnosist felállítani.

Az aethiologiaí momentumokra vonatkozó adatgyűjtésben igen nagy 
anyagot gyűjtött össze Hartmann, Brühl, Bezold, Hammerschlág, Kobrák, 
Alexander, Frey, nálunk Vály, . . .

Ezen adatok mind bizonyos fa ji dispoziliókat, vérrokonságot, a 
szülők sikelségét adják, mint számottévő tényezőket.

Legyen szabad nekem is ez adat gyűjtéshez némileg hozzájárulnom. 
Feldolgoztam a  sikeínémák budapesti állami intézetének 1893—1903 tehát 
10 évi anyagát, összesen 250 siket gyermek statisztikai anyagát. Ezen 
anyag megtalálható a 727—922. iktatású szakorvosi vizsgálati könyv 
1—250-ik oldalán. A váczi intézet u. e. 10 évét szintén feldolgoztam. 
Itt a növendék létszám 260. Tehát statisztikai adataim  510 siket gyer
mekre terjednek ki. Azért mondom, hogy siket és nem sikelnéma, mert 
nálunk a  siketnéma intézetekben nemcsak siketnémák, hanem nagyot
hallók, később megsiketültek, hülyenémák, stb. találhatók.

Ez 510 gyermeknél siketségi okul találtatott: 94 esetben agyhártya- 
lob, 67 esetben vörheny, 24 esetben lues, 18 esetben kanyaró, 15 eset
ben tbc., 10 esetben dyphteria, 9 esetben szülési anomáliák, 8 esetben 
alkohol, 5 esetben epilepsia, 6 esetben szamárhurut, 3 esetben égés, 4 
esetben táplálkozási zavar, 18 esetben esés, 15 esetben íyphus, 5 eset
ben eclampsia, 1 esetben influenza, 1 esetben elgázolás, 74 esetben 
degeneratio, 134 esetben ismeretlen.

Ebből az 510 esetből:
Hallásra nem vizsgáltatott m e g .........  90
Hallása volt (ad concham) ...............  110
Hallása nem volt .....................................310

Harmadizigleni hozzátartozó siketnéma családtag ... 26
Testvérek között siketnéma volt ..................................  44
Testvérek között sikeínéma nem v o l t .............................. 440

Szülők biztosan vérrokonok voltak ...................... 32
Szülők nem voltak biztosan vérrokonok .... 16
Szülők biztosan nem voltak vérrokonok .........  462

Ha az itt közölt statisztikai adatokból a következőket kiem elem :
Harmadizigleni hozzátartozó siketnéma c sa lá d tag .......  26
Testvérek között siketnéma v o lt ...........................................44
Szülők biztosan vérrokonok ......................   32
Szülők nem biztosan vérrokonok .........    16

Ö sszesen: 118
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akkor lehetetlen meg nem látnom az összefüggést a 133 ismeretlen okból 
származó siketség között, amely esetek a 74 heráditaer degeneratios 
esethez nyugodt lelkiismerettel hozzá számíthatók.

Ez adatok teljes összhangban v a n n a k . úgy Hammerschlág—Frey, 
valamint Siebenmann vizsgálati eredményeivel - s azok konklúzióját a 
a degenerativ siketnémaságra vonatkozólag teljesen megerősítik.

Igen soknak tartom a halló tanulók számát. Ez a szám azonban 
semmivel sem nagyobb a külföldi statisztikák hasonló tételénél és ez 
csak azt igazolja, hogy igenis szükség van a hallás pontos vizsgálatára 
a siketnémák intézetében, hogy igenis jogosultságuk van azoknak a 
törekvéseknek, melyek mindenáron a siket gyermek füléhez akarnak fé r- ' 
kőzni, s hogy a hallási gyakorlatoknak igenis van anyaguk és jogosult
ságuk a siketnémák intézetében. .. s.

A vérrokonságból származó családok degenerálási fokozódására 
pár érdekes adatot közölhetek: , ,

A 32. szám. V. I. született 1886 jan. 28-án.
Dobhártyák nem láthatók. Idült gégehurut. Jobb fülén 3 m„ bal 

fülén 1 m. társalgó beszéd hallás.
Szépszülei testvérek voltak, szülei negyedfoku unokatestvérek.
17 testvére volt. Kik közül 9 elhalt, éspedig: 4 halva született, 2 

veleszületett gyengeségben, 1 agyhárgya gyulladásban, 2 tbc.-ben. Másod- 
és harmadfokú rokonai között több iszákos van. 3 nagybátyja elmebeteg.
1 férjezett nővére gyógyult elmebeteg. Nagyatyja szintén elmebeteg. .

A 132. szám. K. V. született 1892 junius 25.
Szülők harmadfokú unokatestvérek. ,
Kisfokú orrhurut, vég. aden.
2 testvére siketnéma, 1 testvére eclampsiában, 1 pedig agyhártya

gyulladásban pusztult el.
A 134. szám. N. K. született 1894 febr. 20-án.
Szülei vérrokonok, egy testvére siketnéma.
A 140. szám. Szülei siketnémák. 3 testvére van, mind a 3 siketnéma.
A 142. szám. N. V. Szülei unokatestvérek, 2 testvére van mind a 

siketnéma.
Hammerschlag a szülők vérrokonságát: 15%, majd 28% és 58%- 

ban találta attól függően, hogy a családnak hány gyermeke volt és ezek 
között hány volt siketnéma.

Ebből jogosan vonta le a következtetést, hogy a vérrokonság a 2 
siketnémaságnál nagy szerepet játszik. U. ezt megerősítik az általam 
közölt adatok.

Gaillard, francia szerző közli Guerin dr. a bordeauxi siketnéma 
intézet orvosának vizsgálati anyagát.

Guerin dr. 500 anyakönyvi lapot vizsgált át, következő adatokat 
ta lá lta :
közvetlen siketnéma felmenő rokonok : apa és anya egyszerre 15 eset,

egyik nagyszülő ...............  5 „
közeli siketnéma rokonok; nagybátyja, nagynénje, elsőf. unokát. 41 „

másodfokú unokatestvér 3 „
távoli rokon ...................... 41 eset,

81 vizsgálatból 59 siketnéma házasságot 114 halló s csupán 4 siketnéma 
gyermekkel.

22 olyan házasságot, ahol az egyik fél siketnéma, 24 halló és 4 
siket gyermekkel. *



100

Szülők vérrokonsága.
Testvér és nővér h á z a ssá g a ...............    1 eset
Nagybácsi és unokahug h á z a s s á g a ...............  5 „
Elsőfokú unokatestvérek ..................................  94 „
Másodfokú unokatestvérek .............................. 33 „
Távolabbi ............................................. . . . ... 47 „

Guerin ezekből az adatokból arra következtet, hogy a közvetlen 
öröklés ritka.

Nézetem szerint a siketnéma intézetekben való adatgyűjtésnél, 
nagyon kell vigyázni arra, hogy a későbbi korban, betegségek folytán 
megsiketültek meg ne rontsák a statisztikát. A ténylegesen siketnéma
sággal születettek szám a nem nagy és ha ezeket lelkiismeretesen kivizsgál
juk, az átöröklődést igen kézzelfoghatóan a legtöbb esetben ki lehet mutatni.

Egyébként u. e. kellett Guerin-nek is találnia, amikor megállapítja, 
hogy a 478 siketnéma gyermek közül 291 vele született, 187 pedig betegség 
folytán szerezte baját.

U. akkor házassági vérrokonságot . 180 esetben
siketnémák házasségát pedig . . . 105 esetben

összesen . 285 esetben talált.
Nem szalaszthatom el az alkalmat, hogy a némasággal kapcsolatban 

meg ne emlékezzem azokról a némaságokról, amelyek a hallással semmi 
kapcsolatban sincsenek, mégis igen sokszor, éppen a némaság miatt 
a fülészhez fordulnak tanácsért. .

A Wernicke-féle elmélet alapján, attól függően, hogy az
A . . . W  . . . T . . . B .. . S . . . helyeken jelentkezik valamelyes laesio, 

a beszéd legkülönfélébb fejlődési rendellenességeivel állunk szemben. 
Kobrák, Korner, Liebmann és más szerzők beosztása szerint kétféle 
némaság van : centrális és periferikus okokból származó némaság.

A centrális okokból származó ném aság nem tartozik szorosan a 
fülészeti szakmához, de miután a periferikus okokból származó ném a
ság azonos tünetekkel jár, t. i. a beszéd teljesen hiányával, nem mel
lőzhető e kérdés rövid áttekintése sem.

A centrális okokból származó némaságot sokszor a fülésznek kell 
diagnosztizálnia és a  fülész lelkiismeretét kell, hogy sok esetben terhelje 
annak az elbírálása, hogy nem beszélő pátiense a  hallás vagy az 
articulátió útján tanuljon-e meg beszélni ?

Fröschels szerint a centrális hallás zavarok gyakorlatilag 3 csoportba 
oszthatók:

hallónémaság
hülyenémaság
aphasiák

A hallónémaság egy állapot, amely gyakran bizonyos fokú imbe- 
cillitással jár. A gyermek a normális beszédfejlődési koron túl sem beszél, 
ellenben a beszédre reagál, a parancsokat teljesíti, ő maga ellenben 
hangot soha, sem sírás, sem nevetés közben nem ad. A tünetek oly 
feltűnőek, hogy felismerésük nagyobb gondot nem okoz. Nem ilyen 
egyszerű azonban az ellátása.

Ha a gyermek magára marad, rendesen dadogás fejlődik belőle. 
Articulátiós úton való beszédtanítás pedig a  legtöbb esetben a legnagyobb 
energia befektetés ellenére sem sikerül, ami egészen természetes is, az 
ilyen gyermeknél a  kynestésiás központ kiképzését erősen zavarja a 
meglévő hallás.
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Egyetlen mód a  hallás felhasználása, a hallási gyakorlatok rendszeres 
végzése, a környezet kioktatása, hogy a gyermek minden kérését csak a 
hangos beszéd használata után teljesítsék.

A hülyenémaság kérdése főleg altruistikus kérdés és éppen ezért 
az elbírálása igen súlyos lelkiismereti kö te lessé .

A siketnéma intézetekben igen gyakran találkozunk velük. Az intézetek 
2—3 esztendeig tartják őket, minden eredmény nélkül zajlik el fölöttük 
ez a drága idő, elfoglalják egy jó képességű gyermeknek a helyét, s a 
végén az intézet el kell, hogy távolítsa őket, de h o v á??

Sehol számukra hely nincs s igen sok esetben a legembertelenebb 
módon élik le életüket.

Az aphásiák korképét az ideggyógyászat foglalta le magának. 
Aphásiás beteg fülorvoshoz ritkán kerül, vagy amennyiben oda kerül, 
akkor az már nem mint aphásia, hanem mint siketnémaság diagnostisál- 
tatik. Aphásia a  már tudott beszéd elfelejtése. Az okai igen különbözők 
lehetnek. Egyik oka lehet, amelyről előadásom legelején megemlékeztem, 
amikor a gyermek 4—5—6 éves korában veszti el hallását, ennek folytán 
1—2 év alatt elveszti beszélőképességét.

Amint már élénken reá mutattam, ezeket az eseteket nem szabad 
siketnémaságként felfogni, mert ez keservesen megboszulja magát. Iskola
orvosi működésem kapcsán bőven van alkalmam tapasztalni, hogy a 
gyermekek bőven panaszkodnak a szemükre és a legritkább esetben 
jogtalanul. Hallásra a  legritkább esetekben van panasz.

Szinte jóleső megállapítás ez az első percre, de ha az ember mélyeb
ben a dolgok fenekére néz, akkor szomorú csalódás éri.

Ha az iskola-orvos fáradságot vesz magának és az u. n. bukott 
tanulókat hallásra átvizsgálja, akkor arra a szomorú tapasztalatra jut, 
hogy a  bukottak 20% -a nagyothalló.

Hartmann érezte, hogy ez súlyos tehertétel a fülészet rovására s rend
szeres vizsgálatokkal valósággal felkutatta a nagyothalló gyermekeket.

A breslaui „Hilfsschule“-nek (gyenge tehetségű gyermekek iskolája) 
volt akkor az iskola orvosa. Nem hallgathatom el, hogy a  kisegítő iskola 
bizonyítványa nem egyenrangú az elemi iskolai bizonyítvánnyal s ennél
fogva az emberi jogok és kötelességek az ilyenek szám ára szűkebbre 
szabatnak.

Hartmann 677 gyermeket vizsgált meg s azt találta, hogy köztük 
77 a nagyothalló, akik egyúttal a nevezett iskola legjobb tanulói is voltak. 
Tehát itt 1 iskolában 77 gyermek helyeztetett el helytelenül. Mi lehet nálunk, 
ahol ezekről a  kérdésekről az orvosi társadalom alig van tájékozva?

A nagyothalló gyermek felismerése nem nehéz. Inkább csak gondolni 
kell rájuk és meg kell őket keresni.

A nagyothalló gyermek dictandó írása feltűnően rossz. Általános 
tanulási előmenetelével szemben, oly súlyos hibákat követ el, hogy ez 
az egy tény is azonnal a fülre tereli a figyelmet.

M ásodsorban a  gyermek beszédje az, mely az orvos figyelmét a 
hallásra tereli. A gyermek nevezetesen pöszén beszél (alália). A pösze 
beszéd amennyiben valamelyes beszédszervi elváltozás nem mutatható 
ki, igen sokszor nagyothallás, vagy imbecillitás következménye. A kettő 
azonban egymástól oly feltűnően és könnyen megkülönböztethető, hogy 
még a laikus szülő sem a fülorvoshoz fordul tanácsért pöszebeszédes 
imbecill gyermekével.

Ha a nagyothalláshoz szervi elváltozás is társul, a  pöszebeszéd a 
megérthetetlenségig fokozódhatik.
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A. B. S éves gyermek kinek megvan a teljes beszédje, a beszédet 
teljesen meg is érti, őt magát azonban még a szülei sem értik meg, 
mivel az összes spiráns és explosiv hangjai hiányzanak. Ha ennek okát 
kutatjuk, azt látjuk, hogy a gyermek hallása 3 méter társalgó beszédnek 
felel meg. Oly mértékű hallás, amelynél ily súlyos pösze beszéd nem 
magyarázható meg, tehát kell még valamely oknak lenni a  nagyothallás 
mellett, ami a beszédet igen rontja. Ha a  gyermek beszédszerveit szem
ügyre vesszük, azt látjuk, hogy a maxilla helytelen fejlődésével állunk 
szemben, amely helytelen fejlődés következtében a gyermek interdentális 
zárlatot csinálni nem tud, aminek a következménye az explosivák és a 
spiránsok teljes hiánya, ezek kiesése miatt a beszéd teljes érthetetlensége. 
Amikor tehát a nagyothallás valamely beszédszervi elváltozással társul, 
a pöszebeszéd fokozódik. Dr. Bárczi Gusztáv.

Gyógypedagógiai kiállítás.
(A Nemzetközi Embervédelmi Kiállítás keretében.)

S. O. S ! Mentsétek meg lelkeinket! A kultúra segélykiállfása ez, 
mint „Az Ember“ Nemzetközi Embervédelmi Kiállítás szerencsés jeligéje. 
Ez a nagyvonalú s eddig még nem produkált tudományos, művészeti, 
technikai és kereskedelmi felvonulás a trianoni M agyarországnak S. 0. S ! 
kiálltása a Nyugat felé. Akik ezt meghallják — és meg kell hallaniok 
mindeneknek, új és régi határokon át, — gondolkodóba kell esniök a 
történelemnek forgandó szerencse Ítéletén és ennek a  mireánk végtelenül 
tragikus Ítéletnek megdöbbentő, vétkes igazságtalanságán. Mert amelyik 
nép széiszakítottságában, megrongyoltságában, balsorsában is ilyen 
messzihangzó kiálltással képes a  külföld elé tárni kultúráját, az a nép, 
az az ország jobb sorsra érdemes, élni akaró és élni tudó nagy nemzet 
és ország, mely letéteményese kell maradjon a  jövőben is a Kárpátok 
övezte területén lakó fajok minden rendű kultúr-produktumainak. Egy 
ilyen országot pedig fejlődésében erőszakkal elnyomni, nemzetét elsor
vasztani nem szabad és nem lehet 1

De a kifelé szóló S. 0 . S! mellett befelé is szívekbe kell markoljon 
e három angol szó . . . Minden kiállítás ku ltúr k ira ka t; alkotások s ered
mények rendszeres foglalatja. S ha az Embervédelmi Kiállítás hazai 
anyagát tekintjük: e kitűnő elgondolású és jól megrendelt kirakat a 
honi tudománynak, a magyar elmének és tehetségnek, a nemzeti össz- 
kultúrának olyan fényes visszatükrőzése, amelyben benne vibrál minden 
őstehetségünk, faji kiválóságunk, — alkotóképességünk sokoldalúságának, 
majd minden dokumentuma. Valóban felemelő érzés, boldog tudat ez 
reánk, magyarokra!

. . .  És ebben a büszke elgondolásban —1 édes testvéreim a meg- 
alázottságban — ott csírázik, benne van a m agyar feltámadásnak, a 
jobb jövőnek m inden biztató Ígérete . . .!

*
Az Embervédelmi Kiállítást május hó 29-én nyitotta meg a Kor

mányzó Úr Ofőméltósága a politikai, gazdasági és kultúrreprezentánsok 
részvétele mellett. A nagy kiállítási anyagból kiragadva bennünket, érdek- 
Iöleg csak arra szorítkozunk, hogy a m agyar gyógypedagógiai ügy 
kiválóan értékes szereplésére e helyen rámutassunk. Mert a m agyar 
gyógypedagógiai ügy © két hónapig tartó kiállítás keretei között szerepel
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ily módon először és méltón a nagy nyilvánosság előtt. Ez a mi első 
kiállításunk! A bejárattól jobbra tizenhárom helyiségben helyezkedtünk 
el, hogy a nagyközönségnek bem utassuk a magyar gyógypedagógiai ügy 
szellemi és kézi alkotásait, fontos szerepét az embervédelem terén. 
A vakok, siketnémák, beszédhibások, nagyothallók, szellemileg fogyaté
kosok intézetei és iskolái, a m. kir. gyógypedagógiai-pszichológiai labora
tórium, a „Cházár A ndrás“ országos siketnéma-oíthon, a vakokat gyámo- 
lító országos egylet jól elrendezett tárgyai élénken dokumentálják az ügy 
történelmi, módszeres és tudományos fejlődését, a gyógypedagógiai nevelés
oktatás európai színvonalon álló eredményeit, a testi és szellemi fogya
tékosok nem zetgazdasági elhelyezkedését, az ipari produktumokat, a 
siketnémák és vakok művészi alkotásait. A tér szűk volta nem engedi 
meg, hogy a  részletekig menően ismertessük e helyen a kiállítási anya
got, csak annak az óhajnak kívánunk itt még kifejezést adni, hogy kul- 
túrszociális szempontból nagy jelentőségű volna, ha e kiállítási anyagból 
egy állandó múzeumnak vettetnék meg az alapja.

vitéz K em ényffy Károly.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság II. országos értekezlete.
Közli: Pánczél Imre.

A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1926. évi június hó 6-án és 7-én 
vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország, kormányzója Ofőméltó- 
sága, József Ferenc és Albrecht kir. hercegek Őfenségéik fővédnöksége, 
továbbá dr. Csernoch János, dr. Ravasz László, dr. Rajfaij Sándor, Józan 
Miklós, dr- Hevesi Simon  egyházi főméltóságok és dr. gróf Klébelsberg 
Kunó, dr. Peslhy Pál, dr. Vass József, dr. Agrasztó Tivadar, dr. Sipőcz 
Jenő világi főméltóságok védnöksége alatt Pest vármegye székházának 
közgyűlési termében tartotta meg II. országos értekezletét.

A három évvel ezelőtt rendezett első országos értekezlet a testi, 
értelmi és erkölcsi fogyatékosságok okai és azok megelőzésének kérdésével 
foglalkozott behatóan, míg a mostaninak tárgya a  testi, értelmi és erkölcsi 
fogyatékosak védelme volt.

A két napig tartó értekezlet egy bevezető és három ülésszakra oszlott. 
Az előadók sorában ott találjuk az orvosi, jogi és gyógypedagógiai tudo
mányok legkiválóbb művelőit, kiknek élénk vitákat kiváltó értékes előadásait 
a nagyszámú közönség a legnagyobb figyelemmel hallgatta mindvégig.

Az Ákos István elnöklete alatt megtartott alakuló ülés az értekezlet 
elnökévé dr. Rottenbiller Fiilöp igazságügyi h. államtitkárt, főtitkárrá 
Tóth Zoltán gyógyped. tanárképző-intézeti igazgatót és főjegyzővé Pánczél 
Imre gyógyped. tanárt választotta meg s egyben az ülésszakok elnökségi 
tisztségeit is betöltötte.

I. Bevezető előadások.
Elnök : Dr. Rottenbiller Fülöp. Titkár: Tóth Zoltán.

1. Dr. Ranschburg Pál egyetemi tanár. Az orvos feladatai a fogya
tékosak védelmében című előadásában ismertette azt a nagy szerepet, 
melyet az orvosok az értelmi és az érzéki fogyatékosok gyógyító neve
lésében a 17-ik század óla vittek. Ma a fogyatékosságok kórtana széles
körű tudománnyá fejlődött, melyben való tájékozottság egyaránt fontos a
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gyakorló orvosra, a hatósági és az iskolaorvosokra. Fontos volna, hogy 
az idevágó ismereteket a leendő örvösek a klinikákhoz kapcsolt gyógy
pedagógiai intézményekben elsajátítsák, a  kész orvosok pedig további; 
képző tanfolyamokon hallgathassák.

2. Dr. Rottenbiller Fiílöp igazságügyi h. államtitkár a fogyatékosok 
védelmének jogi és társadalmi feladatai című előadásában behatóan 
fejtegette azokat a védelmeket, melyeket a nemi élet szertelenségei maguk
ban rejtenek s a  szerelmi tárgyú filmeket veszedelmeseknek bélyegzi. 
Az abnormis jelző meggondolatlan adom ányozása helyett a fogyatékosak 
mielőbbi megmentését ajánlja. Az erkölcsi fogyatékosok védelmét kiválóan 
szolgálják az állami életbe való beilleszkedés, az anyaszeretetre való 
nevelés, a női nem megbecsülése, a gyermekszeretet s gyermekvédelem.

3. Tóth Zoltán gyógyped. tanárképző intézeti igazgató a fogyatékosok 
védelmének gyógypedagógiai feladatai címen részletesen tárgyalta a 
gyógyító nevelés feladatait. Megállapította, hogy a gyógypedagógia nem 
szorítkozhatik csupán a  siketnéma, vak és értelmi fogyatékos gyermekek 
megmentésére, hanem  feladata az erkölcsi fogyatékos gyermekek 
védelme is. A gyógypedagógiai célkitűzése kettős, u. m. a fogyatékosság 
javítására törekvő gyógyító nevelés és a fogyatékossághoz alkalmazkodó 
oktatás. Az értelmi fogyatékos gyermekek védelmét kiterjeszteni kívánja s 
végül ismerteti az egységes gyógypedagógiai gondolat alapján történő 
tanárképzést.

II. A testi fogyatékosak védelme.
a) Elnök: Klug Péter orsz. szakfelügyelő. Titkár: Puha László.

1. Dr. Csapody István egyetemi m. tanár A vakok orvosi védelme 
című előadásában tudom ányosan fejtegette, hogy a  megvakulás előtt 
állók gyógypedagógiai védelemre várnak, mert ezeket csak gyógypedagó
gusok vezethetik be a vakok világába eredményesen. A megvakultak 
orvosi védelme a  szem ápolása s vakegészségtani ismeretek nyújtása 
céljából szükséges. A vakok házassági kérdésében fontos szerep vér az 
orvosokra. Szükségesnek tartja az iskolaorvosoknak a fogyatékosak védel
mére való kiképzését, a  vakok nyilvántartásba vételét és intézeti elhe
lyezését.

2. Dr. Zinner Nándor főorvos A nyom orékok orvosi védelme című elő
adásában vázolta a nyomorék védelem történetét, s Csonkamagyarország 
nyomorékjainak számát 12 ezerre teszi. Ismertette a Nyomorék gyermekek 
Otthonának fejlődését és szervezetét. A nyomorékság megelőzését, a 
meglévő baj mielőbbi orvoslását szükségesnek tartja s ezeket megkönnyí
tendő, javasolja a  nyomorék statisztika és kataszter összeállítását és sür
geti a nyomorékság bejelentési kötelezettséget. A gyógyulásukat kereső nyo
morékok részére ingyenes vasúti utazást, gyógykezelest és dispensaire- 
ket kíván.

3. Dr. Horváth Mihály egyetemi tanár Gyógytorna és gyógypeda
gógiai című előadásában ismertette a testi s értelmi fogyatékosságban 
szenvedő gyermekek testi hibásságainak csökkentésére alkalmas eljárá
sokat s megemlíti, hogy a gyógytorna csak a testi hibák enyhítésére való, 
valójában tehát nincs gyógyító szerepe. Külön részletezi a siketnémák, 
vakok és értelmi fogyatékosak részére ajánlható gyógytorna gyakorlato
kat, a  fogyatékosak érdekében a gyógytornának a gyógypedagógiai tanár
képző tantervébe való felvételét javasolja.
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b) Elnök: dr. Ranschburg Pál egyetemi tanár. T itkár: Szabó Károly.

4. Michels Fülöp gyógyped. tanár A siketnémák gyógypedagógiai 
védelme című előadásában a siketnémák intézeteit beszédtherápiai inté
zeteknek tekinti s a beszéd alapos megtaníthaiása céljából a megsikelült 
gyermekek tankötelezettségi korát a 2—-12 éves, a  siketen születettekét 
pedig 4—14 éves korban javasolja megállapítani. A siketnémák beszéd
tanításánál a  nőknek nagyobb teret kíván adni. A hazai intézetek növen
dékeinek beszédm aradvány, hallásmaradvány, teljes siketség gyenge 
szellemi képesség, valamint a 4 felső osztályban nem szerint is külön- 
külön csoportba való osztását javasolja, a tanterv revíziót, a  siketek 
továbbképzését és polgári jogaik rendezését sürgeti.

5. Schreiner Ferenc gyógyped. tanár A vakok gyógypedagógiai 
védelme címen tartott előadást. A vakok világát vizsgálva megállapítja, 
hogy ezek lelki tartalma szegényes, ha pedig gazdagnak látszó, akkor 
hamis. Az egész életükön át, de különösen a tanköteles korban nagy 
szükségük van a vakoknak a segítésre, védelemre. A vakok tanításának 
céljait és irányelveit részletezve az aktivitás elvén alapuló tökéletes 
munkaiskola gondolatának az érvényesülését kívánja. A gyógypedagógiai 
therápiát szükségesnek ismeri el s az egyes tantárgyak tanításához és 
a növendékek továbbképzéséhez hasznos útbaigazításokat ad.

6. Schulmann A dolf gyógyped. igazgató A beszédhibások gyógy
pedagógiai védelme című előadásában részletesen ismertette a gyermeki 
beszédfejlődés különböző szakait s a beszédhibák elkerülésére, a már 
megszerzett beszédhibákról való leszoktatásra hasznos tanácsokat adott. 
A beszédhibákban szenvedők nagy szám ának jellemzésére felemlíti, hogy 
a székesfőváros községi iskoláiban 2251 beszédhibás gyermeket írtak 
össze, A beszédhibák megelőzése és könnyebb megszüntetése céljából 
iskolai lélekzési gyakorlatok bevezetését, a beszédhibák javításáról szóló 
útmutató kiadását, a tanító-tanárjelöltek beszédhibák javítására való 
kiképzését, a  súlyos dadogok internátusi elhelyezését s beszédhibák 
javítására szolgáló vidéki tanfolyamok szervezését javasolja.

III. Az értelmi fogyatékosak védelme.
a) Elnök : Dr. Sarbó Artur egyet, tanár. T itkár: Szabó Károly.

1. Dr. Szondi Lipót idegorvos Az értelmi fogyatékosak orvosi vé
delme című előadásában az értelmi fogyatékosak gyógyíthatóságának 
kérdése körül szerzett saját tapasztalatairól számolt be. Előadta, hogy 
mirigy kivonatok és vitamin D-ben gazdag anyagok adagolásával a kis 
agyuságot javíthatónak találta s megállapította, hogy a test hossznöve
kedését előmozdító gyógyszerek az agy növésére is hatással vannak. 
Javasolja a kötelező baj megállapító vizsgálatot és az intézetekben olyan 
fogyatékossági orvosi kezelők felállítását, hol a szakorvosok órarendbe 
osztott órákon kezelhetik az arra szoruló fogyatékosokat. Sürgeti a Fogya
tékossági, Nyilvántartó Iroda működésének mielőbbi megkezdését.

2. Eltes Mátyás gyógypedagógiai igazgató Az értelmi fogyatékosak 
gyógypedagógiai védelme című előadásban a hülye- és gyengeelméjű gyer
mekek intézeteinek szaporítását, az erkölcsi fogyatékosak részére új, 
javító iskolák felállítását javasolja. A minden intézetből kizárt epileptikus 
gyermekek részére külön intézetet kíván. Szükségesnek tartja, hogy az 
értelmi fogyatékos gyermek oktatásával foglalkozó minden intézet, akár 
externátusos, akár internátusos, gyógypedagógiai elnevezést s jelleget
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kapjon, s azokban minden fogyatékos értelmű gyermek beutaltassék. 
Sürgősnek tartja az 1921. évi XXX. t. c. 7 §-a alapján a nyilvános isko
lákból kizárt gyermekekről való gondoskodást.

b) Elnök : Berkes János ny. szakfelügyelő. Titkár: dr. Naményi Lajos.
3. Dr. Angyal Pál egyetemi tanár A testi és értelmi fogyatékosak 

jogi és társadalmi védelme című értekezésében szociológiái alapon 
kimutatja, hogy a testi és értelmi fogyatékosak felkarolása, segítése nem
csak altruisztikus érzületen nyugvó kötelesség, hanem a kvalitatív népe
sedési politika körébe vágó feladat. Hazánk, ha talpra akar állani, nem 
mondhat le egyetlen életről sem, nem hanyagolhatja el a fogyatékosak
ban rejlő értékeket. Ismerteti a vakokat, siketeket, siketnémákat és fogya
tékos értelmi képességűeket érintő és érdeklő közjogi, közigazgatási, 
magánjogi, kereskedelmi és váltójogi, büntetőjogi, valamint polgári és 
büntető eljárásjogi szabályokat és mindenütt felhívja a figyelmet az 
egyes nélkülözhetetlen reformgondolatokra, melyek, ha megvalósulnának, 
nagy lépéssel vinnék előre a  fogyatékosak jogi és társadalmi helyzeté
nek javulásét.

4. Dr. Sehnell János a M. kir. Gyógypedagógiai-pszichológiai Labo
ratórium vezető orvosa A felfogótípus és gyógypedagógia című előadá
sában a felfogótípustan eredményeinek a gyógypedagógiai oktatás szol
gálatába való beállításáról érkekezett. A felfogótípusok általában csök
kent értékűek és egyoldalúak, de csoporttanítás esetén lehetővé teszik az 
individuális gondolat méltányolását. Saját tapasztalatai alapján megálla
pítja, hogy csak a  felfogótípusok arányos fejlettsége képesít a problémák 
több irányú megoldására. Szerinte a  gyógypedagógia és a feífogótípus, 
mint a  gvógvítvanevelés célja és az oktatás eszköze kapcsolódnak össze.

5. Dr. Nam ényi Lajos elmeorvos Eugenetika és gyógypedadógia 
címen tartott értekezésében kifejtette, hogy az általános hygiene számos 
intézkedése ellentétbe kerül az eugenetikával s azt a  veszélyt rejti magá
ban, hogy az elmefogyatékosak védelme a szaporodásukat elősegíti. Ezt meg 
kell akadályozni. A gyakorlati kivitel egyrészt a zárt intézeti elkülönítések, 
másrészt a nemzőképesség megszüntetésével volna elérhető. Javaslatokat 
terjeszt elő a fogyatékosak nyilvántartása és kötelező bejelentésére nézve.

IV. Az erkölcsi fogyatékosak védelm e.
a) Elnök : dr. Németh Péter kir. táblabiró. T itkár: Jaoorniezky Dezső.

1. Dr. Révész Margit igazgató-főorvos Az erkölcsi fogyatékosak 
orvosi védelme címen tartott előadást. Az erkölcsi fogyatékosság eseteit 
szociális, pedagógiai és orvos-biologiai szempontból vizsgálja s megálla
pítja, hogy ezen fejlődési zavarok külső és belső okok együttes követ
kezményei. Kitér a  vérbaj, nehézkor, agyvelőgyulladás fogyatékosságot 
okozó szerepére s behatóan tárgyalja az erkölcsi fogyatékosak különböző 
típusait. A gyógyításnál a  pszichotherápiai eljárásokat, legelső sorban az 
éber suggestio és pszichoanalitika körébe eső módszereket ajánlja. Java
solja egy központi megfigyelő létesítését.

2. Horváth Kálmán gyógyped. tanár Az erkölcsi fogyatékosak gyógy
pedagógiai védelme kérdésével foglalkozott. A védelem szempontjából 
kívánatosnak tartja az erkölcsi fogyatékosak alapos megismerését, a 
gyermekanyag szakszerű osztályozását s típusok szerint való szétosztását. 
A nevelő- és tanszemélyzet szakszerű továbbképzésére irányelveket ad 
s egy központi gyógypedagógiai tanácsadó felállítását sürgeti.
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b) Elnök: dr. Rottenbiller Fiilöp. T itkár: dr. Gurszky Ernő.

3. Dr. Ceguss Dániel államrendőrségi főtanácsos A rendőri gyer- 
mekbiróság című előadásában részletesen ismertette ezen intézmény 
kifejlődésének történetét, mai szervezetét s a gyermekmentés körül kifej
tett áldásos működését. Külföldi statisztikákkal való összehasonlítás 
alapján megállapítja azon szomorú tényt, hogy hazánkban van a leg
több bűnöző gyermek, kiknek a legsürgősebb megmentése a  társadalom 
és állam legelső feladata. A rendőrtől ma már ne féljen a gyermek, mert 
benne megértő, jószívű  támogatóra talál.

4. Füzesi Árpád  gyógyped. tanár M agyarázórajz és gyógypedagógia 
címen tartott előadást. Ebben megállapítja a magyarázórajz fogalmát és 
ennek a technikai készségnek pszichológiáját elemezve rámutat arra a 
különbségre, mely a művészeti rajztól elválasztja. A gyógypedagógiai 
tanárképzőn elért eredmények alapján azt óhajtja, hogy e tárgy a tanító
tanárképző intézetekben is szerephez jusson. Végül egy olyan intézmény 
felállítását pendíti meg, mely a tudományos és gyakorlati eredmények 
grafikonjait, magyarázórajzait, új tanszerek első mintáit technikailag szak
szerűen elkészítené. Ezekre vonatkozó javaslatokat terjeszt elő.

*
A magyar gyógypedagógiai oktatásügy és az ezzel rokonságban 

álló határterületek tudományos kutatói és gyakorlati művelői egymást 
megértve munkálkodtak az értekezleten, hogy a szerencsétlen fogyaté
kosak céltudatos védelmét minél hathatósabban elősegítsék s minden 
reményünk meg van arra, hogy a nagy tudással, gonddal és lelkesedés
sel végzett munka a fogyatékosak sorsának mielőbbi javulásában hozza 
meg áldásos gyümölcsét.

Adalékok a siketnémák és vakok oktatásának történetéhez.
Közli: Borbély Sándor.

Cházár András  filantropikus vonatkozásban első helyen a siket
némák iránt érzett hajlam és tanúsított áldozatkészség révén jutott az 
emberbaráti — közelebbről pedig a hazai siketnéma-oktaíás központjába. 
Az e körbe vágó elévülhetetlen érdemeit alig három év termelte ki: az 
1799 őszétől 1802 augusztus 15-ig terjedő rövid időszak, mikor ugyanis 
felszínre vetette a magyar siketnémák tanításának nevelési szükségességét 
s megvetette alapját 1802-ben a váczi orsz. siketnéma-intézelnek, köz
vetve pedig az országos siketnéma-oktatásnak.

Azt azonban talán kevesen tudják, hogy a Cházár András fényes 
elméje, meleg szíve s erős jelleme az elnyomott magyar jogvédelmén, 
az éhező nép felsegítésén, a műveletlen ember tanításán felül nemcsak 
a siketnémákérí indított országos mozgalmat, de egy vak gyerm ek sorsa 
iránt is megnyilvánult, egy poetikus cselekedetében. Történt pedig ez 1802. 
év elején, amikor ő is, meg az országos társadalom figyelme is le volt 
már kötve a siketnémák érdekében ; — s talán ezért is nem fogott be a 
vakok javára való nagyobb tevékenységbe. — Szóljanak az adatok.

A Magyar Kurír 1802. február 2-án kelt 10. szám ának 157. lapján 
több kisebb levél jelent meg „Gömör Vármegyéből“ kezdettel névtelenül. 
Ezek között az alábbi is. A névtelen író csak Cházár András lehet, 
bizonyítja a többi gömörmegyei levélnek siketnéma-ügyi tartalma. Ez a 
levél így szó l:
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„Egy árva vak gyermek itt fetrcngett a városban egy 
időtől fogva. Sokszor az ég volt fekvőszobája. Ezt észrevévén 
m agamhoz hivattam. Készítettem nevében a Nemes Vármegyé
hez az iránta leendő gondolkodás végett egy szívreható esedező  
levelet, míg pedig azt béadná, az alább leírt versekkel, melye
ket énekelve szokott a gyermek elmondani, táplállya magát 
naponként.

Mint nézhetsz rám ember, ha vagyon ép szem ed ?
Ha ép kezed, lábad, ép minden tetemed,

Nézheted-e szánás nélkül Te társodat?
Benne nem látod-e a saját sorsodat?

E g yIs ten  kezének munkája va g y : én i s ;
En nyomorék tölled különbözők még is.

lm  téged vezérel a s ze m ; én vak vagyok,
Botiok, esek, hullok, fúlok s jajjim  n a g yo k!

Rut a szép ég a nap nélkül, hát a vak test 
Nem rutabb-e, mellyet a setét homály fest?

Illy vagyok én! Kisdet korban ám  vak lettem.
Még árva is így lettem ! Kinek mit vétettem ?

A  mi vagyok: lehetsz: bennem szánd magadat:
.. Oszd fel míg módod van, velem a javadat!

Orüllj míg adhatsz, s van időd az adásra.
Örüllj, míg just tarthatsz a hálaadásra!

Felírja a látó Isten jó  téttedet,
, Boldogít testedben, s telkedben Tégedet.

En, ki vagy?  nem látlak; lát a Fő valóság:
Lát! Es m egjutalm az; mert ő tsupa Jóság“.

A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete száz éves 
fennállásának ünneplése.

Irta : Kirschenheuter Ferenc.

Ünnepe volt a magyar kultúrának. Egy szerény, magáról keveset 
beszéltető hajléka, a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete ünnepelte 
életrekelésének századik éves fordulóját.

A francia Haüy Bálint, meg az osztrák Klein János, a vakok ügyé
nek első két apostola a XVIII. század végén és a XIX. század elején 
hintette el a vakok nevelés-oktatásának magvait. Haüy eszméivel Páris- 
ból Oroszországba, Szent-Pétervárra is eljutott, a bécsi Klein szűkebb 
körben inkább csak a déli német nyelvterületen hatott, de nem kisebb 
sikerrel. Adatszerűén ugyan eddig még senki sem igazolta, de történelmi 
munkáink állítása szerint a magyar vakok első intézete létesítésének 
eszméje is Kleintől származik. Bizonyos az, hogy Beitl Ráfael a vakok 
bécsi intézetében Klein tanítványa volt s hogy az eszme így ott kelet
kezett Bécsben, de hogy kiben fogant meg, hogy Klein apó ösztönzésére, 
vagy a saját kezdeményezéséből indult-e útnak Beitl Pozsonyba intézetet



alapítani, errenézve történeti adatunk nincs, erre csak Kleinnek a bécsi 
intézetben őrzött levelezése adhatna talán választ.

Az okmányokkal igazolható história ott kezdődik, mikor Beitl 1825 
december hó 24-én Pozsonyba érkezik és megnyeri József nádort az 
eszmének. A nádor pártfogása alatt 1826 januárjában létesült intézmény
nek Pestre való helyezése már m agának a nádornak volt a gondolata.

1826-ban november hó elsején indult el a hajó az intézettel Pozsony
ból le Pestre. Beitlnek — mint ő maga jegyzi meg egyik szám adásán — 
a pozsonyi gyűjtésből csak tíz napra való útiköltsége volt. A rossz idő
járás meg az ellenszél miatt azonban az átázás tizennégy napra nyúlt 
ki s így Beitl kénytelen volt Vác fölött két órányira elhagyni a hajót, 
Vácra menni régi jó barátjához, Schwarczer Károlyhoz, a siketnémák 
intézete igazgatójához s tőle tíz forintot kölcsön kérni a további ellátási 
költségek fedezésére. November tizenharmadikáról tizennegyedikére vir
radó éjjelen érkezett meg a hajó Pestre az intézet holmijaival, személy
zetével, meg három vak növendékével s Beitl három fuvarral, szakadó 
esőben, ponyvák alatt szállította a  holmikat az Üllői-út 2. szám alatt 
bérelt néhányszobás otthonba.

Fauszályon a Dunán, száz évvel ezelőtt így érkezett meg nyugatról 
a  senyvedő, kolduló magyar vakok reménysége, a vakok intézete. Aztán 
naggyá fejlődve háromnegyed századon át egyedül szolgálta a hazai 
vakok ügyét. Itt állott egyedül a nyugati kultúra pereméjén, plasztikusan, 
a vakokról való gondoskodásnak a Kelet és a Balkán felé utolsó állo
mása. Nevelte és tanította a  gyermekeket, kenyérkeresetre készítette elő 
az ifjakat és serdülő lányokat, mint gondos apa munkával látta el a 
a  szárnyai alól kibocsájtottakat és szerető anyaként gyámolította az aggo
kat. Hetvennégy év múltával átvette munkájának egy részét, a foglalkoz
tatást meg a gyámolítást a belőle sarjadt Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület, ezután már minden erejét főfeladatára, az alapvető munkára 
fordította : nevelt és tanított.

Századunk elején hirtelen nekilendüléssel egymásután létesültek a 
vakok hazai, intézetei Kolozsvárt, Temesváron, Szegeden, Szombathelyen, 
Miskolcon, Újpesten, Eperjesen és Aradon s valamennyi innen az anya
intézetből és annak erőteljes hajtásából, a  Vakokat Gyámolító Orsz. 
Egyesületből indult el hivatásának útjára.

A háborút megelőző években a vakokról való gondoskodásnak már 
tervszerűen kiépített szervezete hálózta be az országot és intézményeink 
bizony nem egyszer nyitották meg ajtaikat azok előtt a megvakult hazánk
fiai előtt, akik idegenbe, a  déli s keleti államokba szakadtak, ahol nem 
sütött rájuk az emberszeretet, a művelődés napja, ahol akkor még min
dig nem voltak intézetek vakok számára.

A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete, mely a centennáris évben 
fűzte címébe alapítójának nevét, az utolsó negyedszázadban emelkedett 
a kontinens ilynemű első intézetei sorába Herodek Károly igazgatása 
alatt, aki az intézet oktatási rendszerét mélyrehatóan kifejlesztette s kiépítette 
mindazokkal a szervekkel, amelyekkel a vakok újkori intézetei rendelkeznek.

Az intézet múltjához és kulturális jelentőségéhez méltóan ünnepelte 
meg nagy évfordulóját három napon át, junius 11., 12. és 13-án, József 
főhercegnek, mint „az alapító nagy Nádor unokájának, nagybányai vitéz 
Horthy Miklósné Öfőméltóságának, Csernoch János bíboros hercegprímás
nak és Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek védő- 
sége alatt. Az ünnepségekre szóló meghívókat a Nádor acrcképe és az 
intézet palotájának képe díszítette.
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Az első nap.

A z  első ünnepnapon a hatóságok, testvérintézmények és jótevők 
meghívott ünneplői töltötték meg az intézet remek dísztermét. Megjelent 
József főherceg, Auguszta főhercegasszony, Magda főhercegnő és Seiff
ried bárónő, I. Ferenc József unokája, kíséretükben Lázár Mária grófnő 
udvarhölgy és vitéz Fábry Dániel őrnagy szárnysegéd. Az egyházak 
részéről megjelent Orsenigo Cesare pápai követ, e. érsek, Fidelio Fioretti 
követségi titkár kíséretében s a hercegprímás képviseletében Sagmüller 
József apát, továbbá Ravasz László dr. református és Raffay Sándor dr. 
evangélikus püspökök, Józan Miklós dr. unitárius püspöki vikárius és 
Hevesi Simon dr. főrabbi; a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
részéről Tóth Lajos dr. államtitkár, Huszka Jenő dr. min. tanácsos és 
Hoór Károly dr. min. osztálytanácsos; a gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szakfelügyelősége képviseletében Klug Péter szakfelügyelő és Simon 
József szakfelügyelő-helyettes; a gyógypedagógiai tanárképző részéről 
Tóth Zoltán igazgató. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületet képviselte 
Sipeki Balázs Béla ny. főispán, ügyvezető elnök, dr. Bielek Aladár ny. 
min. tanácsos, elnök, Mikkel István főtitkár-helyettes és Molnár János 
gondnok, a  lovag W echselmann-féle vakok intézetét Adler Simon igaz
gató, a vakok újpesti m enedékházát Jankovich Lajos igazgató, a  siket
némák váci kir. orsz. intézetét Válek János tanár, a siketnémák buda
pesti áll. intézetét és a siketnémák és vakok tanárainak orsz. egyesületét 
Istenes Károly igazgató, az izr. siketnémák orsz. intézetét Tolnai J. Béla 
igazgató, a siketnémák váci leány-foglalkoztatóját Valter Ferenc igazgató, 
a siketnémák váci fiú-foglalkoztatóját Kondra Mihály igazgató, a Cházár 
András orsz. siketnéma-otthont vitéz Keményffy Károly elnök, a gyógy
pedagógiai tanárok országos egyesületét Skultéty Lajos elnök, az áll. 
gyógypedagógiai intézetet Vajda János tanár, a budapesti áll. kisegítő
iskolát Éltes Mátyás igazgató, Pest vármegyét Preszly Elemér főispán, a 
székesfővárost Ripka Ferenc dr. főpolgármester, Lieber Endre városi 
tanácsos és Lengyel Lóránd dr. tisztiorvos, a  Pázm ány Péter tudomány
egyetem I. sZ. szemklinikáját dr. Grosz Emil egyetemi tanár, igazgató, a 
ref. teológiát Kovács István dr. igazgató é s . Bilkei Papp István tanár, az 
állatorvosi főiskolát Marék József dr. és Aujeszky Aladár dr. főiskolai 
tanárok, az Erzsébet nőiskolát Barkács Mária igazgató, az ifjúsági vörös
kereszt egyesületet Petry Pálné elnök és Szukováthy Imre dr. főgondnok, 
a vöröskereszt egyesületet Argay János kormányfőtanácsos, a magyar 
asszonyok nemzeti szövetségét Berta Ilona elnök, a  piarista rendet Mátray 
János dr. igazgató, a VII. kerületi elöljáróságot pedig Sebő Gusztáv dr. 
elöljáró képviselték. A nagyszámú előkelő közönség soraiban ott láttuk 
még Győry Lóránd ny. föídmívelési minisztert, Borbély Sándort, a siket
némák váci kir. orsz. intézete ny. igazgatóját, Ákos István ny. gyógy
pedagógiai igazgatót, W erebélyi Tibor dr. egyetemi tanárt, Petrovácz Gyula 
nemzetgyűlési képviselőt, Fodor Oszkár dr. egészségügyi főtanácsost, 
Rákosi Jenőt, Geőcze Saroltát, Szlávy István dr. törvényszéki tanács
elnököt, továbbá a fővárosi és vidéki gyógypedagógiai intézetek sok 
tanárát, valamint kisebb szám ban fővárosi és vidéki önálló vak iparosokat.

1. Az ünnepségek első napját d. e. 10 órakor az intézet dísztermé
ben Te Deum és szentmise nyitotta meg, melyet Orsenigo Cesare pápai 
apostoli követ c. érsek mondott papi segédlettel a  vak növendékek vegyes
karának énekei mellett. Ugyanekkor Gödé Lajos ref. püspöki lelkész a 
protestáns növendékek részére tartott istentiszteletet.
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2. Az istentiszteletek után a közönség levonult az intézet tornacsar
nokába és megtekintette a történelmi emlékekből, tanítási eszközökből 
és a növendékek munkáiból, valamint a Vakokat Gyámolító Orsz. Egye
sület ipari termékeiből rendezett kiállítást, melynek anyaga nem csak gaz
dagságban, de érdekesség és szakszerű érték tekintetében is messze 
fölülmúlja az intézetnek a budapesti embervédelmi kiállításon egyidejű
leg bemutatott anyagát. A kiállítást Schannen Péter igazgató rendezte 
szakcsoportok szerint áttekinthetően, tanulságosan és Ízlésesen. Aki a 
kiállításon végigment, rövid idő alatt teljes tájákozódást szerezhetett az 
intézet sokoldalú m unkásságában s megismerhette a vakok mindenírányú 
teljesítőképességét is. Legjobban érdekelte a közönséget az élő kiállítás. 
Az egyes szakcsoportoknál ugyanis a tanárok s az iparos mesterek rövid 
bemutató előadásokat tartottak növendékeikkel, úgyhogy a  közönség 
foglalkozás közben láthatta a vakokat. A főherceget és környezetét 
Herodek Károly igazgató vezette végig a kiállításon, míg a közönség 
többi részét a tanárok tájékoztatták. A kiállítás megtekintése után 11 
órakor a  díszteremben folytatódott az ünnep.

3. A növendékek vegyeskara Schnitzl Gusztáv zenetanár vezetésével 
orgonakíséret mellett elénekelte nemzeti imánkat, a Hiszekegyet.

4. Amint helyet foglalt az énektől meghatott közönség, az emelvényre 
lépett Herodek Károly igazgató, ki lendületes szavakkal nyitotta meg az 
ünnepet és üdvözölte a közönséget. Az írás szavaival kezdte Herodek 
igazgató: „Aki letörli a szerencsétlenek könnyeit, létrát támaszt a menny
ország kapujához“. Ilyen létrát támasztott az intézet dicső emlékezetű 
alapítója, József főherceg Nádor, aki 1826-ban lerakta a vakok első 
hazai intézetének egyes mozzanatait, hálásan ismerte el Pest vármegyé
nek, a székesfővárosnak, a társadalom nak s a mindenkori kormányoknak 
az intézmény fönntartásában és fejlesztésében szerzett érdemeit, majd 
üdvözölte József főherceget, a főhercegnőket, az egyházi és világi méltó
ságokat, valamint az összes jelenlévőket, nagyon meleg szavakkal hívta 
föl a haza minden polgárát a sorssújtott vakok iránti szeretetben való 
egyesülésre s az ünnepet megnyitotta.

5. Álig hangzik el az igazgató szavait követő taps, Rákosi Jenő 
kezdi meg nagyszabású ünnepi beszédét. Különös egy ünnep ez a  mai 
— mondja — örömünnep egy szomorú házban. De nem csak a szomorúság 
háza ez, a vigasztalásé is. Az imént a kiállításon láttuk, hogy a szeretet, 
a munka mire képes, látást tud adni a vaknak is. Majd áttér a szónok 
a vakságnak, mint sorscsapásnak ecsetelésére s megrázó színekben állítja 
elénk a vak ember szerencsétlenségét. Ám — folytatja — ha ők el is 
vesztették a szemüket, két nagy ellenséget is vesztettek, mert a legvak
merőbb kerítő és csábító a két szemünk, ezek visznek a legtöbb rosszra. 
A látás hiánya tehát kedvez a jellem fejlődésének. A vak ember mind 
nyájas, szelíd, munkás, engedelmes, míg a siket mind gyanakodó, irigy. 
Egy mesén szemlélteti, hogy a vakság boldoggá, míg a látás boldog
talanná tehet. Egy vak boldogan élt feleségével s mikor visszanyerte 
szeme világát és meglátta rút feleségét, boldogtalanná lett. A vakság 
kifejleszti az emberben a képzeletet, példa rá Homeros és Milton. Érde
kesen magyarázza azután a  szónok, hogy mért kell belenyugodni a 
vakságba. Isten akaratába, mert a  vak emberre épúgy szükség van, 
mint a látóra, ki vezeti a vakot s képletesen végzi fejtegetéseinek e részét, 
mondván : nem mindig látó az, ki vezet s nem mindig vezet az, ki lát. 
A Nádorról emlékezik meg és mindazokról, kik az intézetet, az ember
szeretetnek ezt a templomát létrehozták s akiknek galériája e terem falait
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díszíti. Végül fölmagasztalja az emberi jóságot s mint követendő életcélt 
tűzi ki a jelenlévők elé.

6. A ünnepi szónokot az üdvözlők követték:
Tóth Lajos dr. államtitkár a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

nevében üdvözli az intézetet. Visszapillant a vakok ügyének fejlődésére, 
rámutat arra, hogy Magyarország volt az első állam, hol a szemészetnek 
nyilvános rendes tanára volt s hogy mintegy száz évvel ezelőtt Grosz 
Frigyes dr. kiváló szemorvos magánintézetet létesített Nagyváradon szem
betegek gyógyítására. Üdvözli az intézet tanári karát és sikerdús mun
kájáért a miniszter úr legmélyebb köszönetét és elismerését fejezi ki. 
Miután még Isten áldását kéri az intézetre, bejelenti, hogy a  kormányzó 
megengedte, hogy Herodek Károly igazgatónak kiváló munkásságáért 
elismerése tudtul adassák, minek jelképeként érmet nyújt át az igazgatónak.

Ripka Ferenc dr. főpolgármester a székesfőváros üdvözletét hozza. 
Budapest büszke erre az intézetére, — mondja — mely akkor létesült, 
mikor a  főváros kultúrájának bölcsője ringott s mely nagyszerű hivatását 
oly magas szinvonaluan tölti be. Istentől vigaszt és megnyugvást kér a 
vakok szám ára s áldást az intézetre.

Preszly Elemér főispán Pestvármegye képviseletében köszönti az 
intézetet. A vakok intézetének létesítése idejében — úgymond — csodá
latos munka indult meg az országban. Mint nálunk minden munkát, ezt 
is költők és írók kezdik s államférfiak folytatják. Nem, mint másutt, az 
uralkodók kegye, nálunk a társadalom ereje hoz létre mindent olyan 
férfiak vezetése alatt, mint József nádor, kinek nagysága csak most bon
takozik ki előttünk, mikor megjelennek iratai és napfényre kerülnek titkos 
levéltárának eddig rejtett adatai. Szomorú, hogy a vakok javát célzó 
ünnepet a  városi színházban az érdeklődés hiánya miatt nem lehetett 
megtartani. Ez annak a jele, hogy társadalmunk ma nem a régi, nem 
szolidáris a jóban. Azt az óhaját fejezi ki, hogy a magyar társadalom fogjon 
össze a haza megmentésére és emberbaráti téren is tegye meg kötelességét.

Sagnmller József apát Csernoch János bíboros hercegprímás nevé
ben szólal meg s a biblia am a történetéből indul ki, mikor Jézus meg
gyógyítja a vakot. Gondoljatok azokra — szól a növendékekhez —- kik 
nem testi, hanem lelki szemeiteket nyitják meg. Majd átnyújtja az igaz
gatónak a hercegprimás levelét. A levélben a prímás sajnálattal közli, 
hogy jóllehet vállalta a mai szentmisének az intézetben való megtartását, 
fontos egyházi és országos érdekek miatt Amerikába kellvén utaznia, 
nem jelenhetett meg. A jövőre is támogatását ígéri az intézetnek, mely
nek működésére szívből adja főpásztori áldását.

Ravasz László dr. ref. püspök lép most az ünneplők elé s a refor
mátus egyház képviseletében elmondja a legszebb, a legmélyebb, a leg
idevalóbb beszédet, melyet valaha e falak között elmondottak. 0  abban, 
hogy a nádor iskolát alapított a vak gyermekek számára, nem epizód
munkát lát. Szimbolikus munka volt az annak a  kornak, annak a nem
zedéknek, hogy a  sötétségben ülő nép lásson világosságot. Nektek, ked
ves gyermekeim, — fordul a püspök a növendékek felé — pár szóval 
még üzenek valamit. Sokszor gondoltok ti arra, hogy miben különböztök 
a  látó emberektől. Ne ezzel foglalkozzatok, hanem arra gondoljatok, hogy 
a látó emberek miben hasonlítanak hozzátok. Mert mi mindannyian vak 
gyermekek vagyunk a földön, a dolgok lényegére, a világ értelmére nézve, 
semmivet sem tudunk többet, mint ti. Mi is botlunk, mi is bukunk, této
ván tántorgunk és milyen jó az, amikor ráborulhatunk egy védő égi 
karra és rajta kizokoghatjuk magunkat.
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Rajfai Sándor dr. ev. püspök az evangélikus egyházat képviselve 
abból a bibliai képből indul ki, mikor Jézus megilleti és meggyógyítja a 
két jerichoi vak szemét s isten áldását kéri azok munkájára, kik itt vilá
gosságot gyújtanak a vakok lelkében.

Józan Miklós dr. unitárius püspöki vikárius szólal meg ezután. 
Költői képet rajzol meg az intézet-alapítók munkájáról, amelynek nyomán 
annyi szem nyílt meg, mint ahány virág a mezőn. Hunyjuk be mi is 
szemeinket, társalogjunk önmagunkkal, mert ezt jelenti a hitnek szeme, 
a hitnek látása, mellyel az alapítók ezt az intézetet létrehozták. „Én 
vagyok az alapja és az ómega, a  kezdet és a vég“. Ezt a nagy igét 
viselje homlokán az intézet, ezt olvassátok ti gyermekek s érezétek meg 
a két görög betűben, hogy az Isten, a teremtő van az egyikben és az 
Isten, a gyógyító és vigasztaló, a másikban.

Hevesi Simon dr. főrabbi az izr. hitközség üdvözletét tolmácsolja. 
Régi legenda szerint egy vak égő mécsessel halad az éjszakában és 
mikor kérdezik tőle, hogy miért, hisz ő úgy sem lát, azt feleli, azért, 
hogy engem lássanak, hogy el ne tiporjanak. Kedves gyermekek, ti is 
mécsest visztek előttünk és mi látunk titeket, látjuk, hogv szeretni, gyá- 
molítani, kell benneteket. A szenvedésnek találkoznia kell az emberi 
szellemmel s e falak között, hol tudókká lesznek a vakok, a kettő talál
kozik. A szív és szellem itteni együttes munkája fölött őrködjék a jó Isten.

Iílug Péter a  gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelője fejezi 
be az üdvözlések sorát. Fenkölt gondolat és mély érzések hozták létre 
száz évvel ezelőtt ezt az intézményt s a  múlt és jelen bizonyság rá, 
hogy vezetői mindig mélységesen átérezték az alapitók szándékait, mert 
ma itt nem csak a hazai vakok oktatásügyének bölcsőjére, hanem egy
ben a kontinens egyik leghatalmasabb ilynemű intézményére tekinthetünk, 
hol minden tekintetben a kor színvonalán álló munka folyik. Az intézet 
száz éves fejlődése egy állandóan fölfelé haladó egyenes és hisszük, 
hogy ez az ünnepség csak mértföldjelzője a további fejlődésnek. A szak
felügyelőség és az összes hazai gyógypedagógiai intézetek nevében a 
Mindenható áldását kéri az intézetre.

Az üdvözléseket a növendékek hangversenye követte:
7. Kéler Béla Magyar Vígjáték. Nyitányát Schnitzl Gusztáv zenetanár 

vezetésével precíz előadásban játszotta el a zenekar.
8. Az óvó növendékei „A mi ünnepünk“ címen Kovács Oltil/a 

irgalmas nővér, óvónőjük rendezésével egy az alapító Nádort dicsőítő 
naív, kis énekes színművet mutattak be. Bájos előadásuk könnyekig 
meghatotta az ünneplő közönséget.

9. Erkel Bánk Bánjából és W agner Tannháuseréből a vegyeskar 
egy-egy részletet énekelt zenekari kísérettel Schnitzl Gusztáv tanár veze
tésével. A hatalm as kar és finoman cizellált előadás messze túlhaladta 
a szokott iskolai hangversenyek kereteit.

10. Henrich Mária növendék, Schreiner Ferenc tanár tanítványa 
elszavalta Krüzselyi Erzsébet siketnéma költőnek „Az első század évfor
dulóján“ című alkalmi versét.

11. Chopin Fantasie inpromptu-ját már a művészethez közeledő 
előadásban játszotta el Hinger Boldizsár növendék, Járm er Lajos zene
tanár tanítványa.

12. Befejezésül a Rákóczi-indulót adta elő nagyhatással a vegyeskar 
zenekari kísérettel Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével.

Az összes hangversenyszámokat a közönség élénk elismerése és 
tapsa kísérte.

8
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A  második n a p .

A  második nap a növendékeknek és hozzátartozóiknak, az intézet 
barátainak és az érdeklődőknek ünnepe volt, egyben az intézetnek évzáró 
ünnepe is, mely reggel 7 órakor kezdődött a következő program m al:

1. Te Deum és szentmise az intézet dísztermében, mondta Mihalovics 
Zsigmond VII. kér. herminamezői plébános, a növendékek vegyeskarának 
énekei kíséretében.

2. Az oktatás eredményeinek bemutatása az egyes osztályokban.
3. A leányok és fiúk dísztornája az intézet udvarán. A leányok 

válogatott csapata tetszetős fabotgyakorlatokat végzett Konrád György 
tanár vezetésével a  növendékek zenekarának ritmusaira, a fiúk válogatott 
csapata pedig Fiedler Lajos tanár vezetésével és ugyancsak zenére 
minden részletében kidolgozott szabadgyakorlatot mutatott be kéziszerek 
nélkül, majd pedig korláton végzett meglehetősen nehéz anyagú meg
határozott és pompás szabadon választott gyakorlatokat a nagyszámú 
közönség tapsaitól kísérve.

Az ünnep a következő hangversennyel folytatódott a közönséggel 
zsúfolásig megtelt díszteremben : ,

4. Kölcsey—Erkel: Himnusz. Énekelte orgonakísérettel a növendékek 
vegyeskara Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével.

5. Az óvó növendékeinek az előző napon előadott színjátéka.
6. Heller: Tarantella. Zongorán játszotta Mészáros Dezső növendék, 

Greizinger István tanár tanítványa.
7. Kalovics dr. Bordalát és magyar dalait énekelte a vegyeskar 

Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével.
8. Krüzselyi „Az első század évfordulóján" c. költeményét szavalta 

Sebestyén Katalin növendék Schreiner Ferenc tanár tanítványa. ,
9. a) Dürner: Viharban, b) Lehár: Tatjána, opera-részlet. Énekelte 

a vegyeskar Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével.
10. Horváth A. Fonódalát zongorán játszotta Steiner János növendék, 

Járm er Lajos tanár tanítványa.
11. a) M askagni: Parasztbecsület, operaegyveleg, b) K áld i: „Cinka 

Panna“ és Magyar körtánc, játszotta a növendékek zenekara Schnitzl 
Gusztáv tanár vezetésével.

12. Búcsúbeszéd. Mondta Moór János kilépő növendék.
13. Záróbeszédet mondott és jutalm akat osztott ki a növendékek

nek Herodek Károly igazgató.
14. Rákóczy-induló, zongorakisérettel énekelte a vegyeskar Schnitzl 

Gusztáv tanár vezetésével.

A harm adik nap.

Az ünneplések első napja fényes volt, a  második tarka, érdekes, 
munkaízű. Ez volt a külső szin. S a külső szin alól az emlékezés, a 
kegyelet, a tisztelet, a szeretet virágainak enyhe illata áradt. Ami még 
hiányzott az ünneplésből, a  családias melegség, azt meghozta a harm a
dik nap, az intézet régi növendékeinek ünnepe. Vagy kétszázötvenen 
gyűltek össze a mai napra, köztük hetven évesek is. Már a kora reggeli 
órákban megélénkültek az intézet virágos parkjának útjai a gyülekező 
vak férfiak, nők zajától. Voltak közöltük, akik most jártak itt először, 
akik még a  régi otthonban, a király-utcai „nagy sárga házban“ huszonöt 
év előtti időkben voltak az intézet növendékei s akiket az ifjabb, már
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itt, ezek között a falak között nevelkedett nemzedék kalauzolt a hosszú 
folyósokon. Az udvaron belekiált egy-egy hang a  csoportokba. Egy nevet 
kiált, egy ifjúkori pajtásának a nevét s átölelve, könnyes szemekkel 
csókolják egymást a fővárosból s a vidékről érkezett egymásra talált régi 
iskolatársak. Az egyik finom, angolszövetű feketében, arany óralánccal, 
a másik vastagtalpú cipőben, nyűt kalappal, kinek hogyan kedvez a sors.
De nyoma sincs itt az osztálykülönbségnek, egyforma melegséggel szo
rulnak össze a zongorán megvékonyult ujjak s a fűzvesszőtől megkérge- 
sült tenyerek. Soha nem látott, feledhetlen, kedves kép volt ez a vakok 
intézetében.

11 órakor kezdődött meg a  volt növendékek ünnepe a díszterem
ben. A himnusz hangjai után Herodek Károly igazgató nyitotta meg az 
ünnepséget. Visszapillant az intézet múltjára, megemlékezik az alapítóról, 
a  jótevőkről. A hála a  legszebb emberi érzések egyike s akik ma itt 
megjelentek, spontán adtak kifejezést lelkűk emez emelkedett érzésének. t 
Örömét fejezi ki afölött, hogy úgy a fővárosból, mint a vidékről oly nagy 
szám ban gyűltek össze ünnepelni az alma matert és szíve teljes mele
gével üdvözli az intézet neveltjeit a magyar vakok ősi otthonában, mely 
ma újra keblére öleli gyermekeit.

A tapssal fogadott megnyitó után a következő művészi színvonalon 
álló műsor pergett le mindvégig vak szereplőkkel: 1 Stumböck Mimi 
hangversenyénekesnő a  Stradellából énekelt egy áriát. 2. Jankovich Lajos, 
a vakok újpesti m enedékházának igazgatója, ünnepi beszédet mondott, 
melyben színes szavakkal ecsetelte az intézet száz éven át húzódó ma
gasztos munkáját, kifejezte a volt növendékek háláját s áldást kért az 
intézetre s annak minden munkására. 3. Járm er Lajos, az intézet zene
tanára saját szerzeményű C-moll sor.átáját játszotta el zongorán. 4. Riedl 
Margit hangversenyénekesnő Erkel Bánk Bán-jának Melinda-áriáját éne
kelte. 5, Fauszek Gizella hárfaművésznő Hasselmann Hárfa-szólóját ját
szotta. 6. Berindán László Hubay Románcát és Scherzo diabolique-ját 

játszotta hegedűn. 7. Stumböck Mimi dalokat énekelt Holley Bélától.
8. Greizinger István, az intézet zenetanára Chopein Cis-moll nocturne-jét 
és Cis-moll seherzo-ját játszotta zongorán. 9. Jankovich Lajos Leoncavallo 
Prologját énekelte a Bajazzok c. operából. 10. Kabos Ilona zongoratanárnő 
Chopin Fis-dur inpromtu-jét és Sapelnikov Tündértáncát játszotta zon
gorán. A zongora-kíséreteket Greizinger István , Holley Béla és Járm er 
Lajos látták el.

A hangverseny után az intézet megvendégelte volt növendékeit.
Az ebéden 163 vak, Herodek Károly igazgató s az intézet tanárai vettek 
részt. Igazgató, tanárok s volt tanítványok összevegyültek, egymást követ
ték a reminiszcenciák, majd a hangulat estig tartó táncba csapott át s 
az udvar vén fái a vakok intézetében soha nem látott vigasságnak 
voltak tanúi.

*

A dolgok teljességéhez tartozik annak a megemlítése, hogy a jubi
láló intézet az ünnepségeket junius 10-én, a városi színházban a vak 
növendékek javára adandó ünnepi esttel akarta bevezetni, melyben az 
intézet növendékein kívül föllépett volna nagy művészeink egész sora. 
Minden előkészület megtörtént, de a közönség nem vásárolta a jegyeket 
a várt mennyiségben s így az ünnep elmaradt.

*
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Az ünnepeket követő napon az intézet igazgatósága vendégül látta 
az intézet egész személyzetét és a vakokkal foglalkozó testvérintézmé
nyek képviselőit. Az ebéden Herodek Károly igazgató pohárköszöntőben 
fejezte ki köszönetét a tanári testületnek a  jubileumi ünnepségek rende
zésében való fáradozásaiért, Adler Simon  Herodek igazgatót, Kárpáti 
Olló Herodek Károlynét, Kirschenheuter Ferenc a távol lévő Vitár Rezsőt, 
kinek üresen maradt helyét egy virágcsokor foglalta el az asztalnál, 
Schreiner Ferenc az irgalmas nővéreket, Molnár János a vakok intéz
ményeinek vezetőit üdvözölte. Lengyel Gyula és Konrád György mon
dottak még pohárköszöntőket.

SZEMLE.
A torok , orr é s  fü l g y ó g y ta n á n a k  k é z ik ö n y v e . Kiadta Denker A. és 

Kahler 0. Megrendelhető Bergmann J. F. könyvkiadónál, München. (1925.)
Ez a kilenc kötetből álló nagy m unka csupa oly fejezetet tartalm az, 

amelyek m indenkit, aki a siketném ák nevelésének, a hang és beszéd gyógy
tanának alapvető tudományos kérdéseivel foglalkozik, a legnagyobb m ér
tékben érdekel. Az egyes fejezeteket oly szerzők írták, akik tudom ányos 
tekintetben vezető szerepet visznek ma e téren. A m unka oly nagy és vál
tozatos, hogy nem vállalkozhatunk ezúttal bővebb ismertetésére, bár alkal
m ilag rátérünk  m ajd az egyes fejezetekre. Intézeteink könyvtárai részére 
ajánljuk a beszerzést. A m unka a következő fejezeteket tartalm azza;

Max Nadoleczny, München: Physiologie der Stimme und Sprache. — 
H. Schilling, Freibnrg: Die Untersuchungsm ethoden der Stimme und 
Sprache. — H. Stern, Wien: Übungstherapie bei Laryngektom ierten és 
Phonetische Therapie der Rekurrenslähm ung. — Fh. S. Flatau, Berlin: 
Die Krankheiten der Sing- und Spr.chstim m e. — Nadoleczny: Sprach- 
stöhrungen. — G. Bever, Kempten: Geschichte der Taubstum m heit und des 
Taubstum menwesens; Taubstum m enfürsorge ; Aetiologie; Statistik der Taub- 
stum heit. — A. Denker, Halle: Anatomie der Taubstum m heit. — R. Soko- 
lowsky, Königsberg: Funktionelle U ntersuchung der Taubstum m heit und 
ih re  Ergebnisse; Stim me und Sprache der Schwerhörigen, E rtaubten und 
Taubstum m en. — 0. Steurer, Tübingen: Körperliche und geistige Eigen
tüm lichkeiten der Taubstum m en. — F. Wanner. München: Therapie und 
Taubstum m enunterricht vom O hr aus. — Sokolowsky: Ablesen des Gespro
chenen vom Mund, sprachliche Ausbildung überhaupt.

B lä tte r  für T a u b stu m m en b ild u n g  (L e ip z ig ): 1926. ápr. 1—15. számá
ban Istenes Károlynak Hangkapcsolódások . . . c. m unkáját és szaklapunk 
1925. 7—10. számait ismerteti.

E os (W ie n ):  1926. I. negyedévi kiadványában Istenes K. Hangkapcsoló
dások . . . c. müvét ismerteti. Ugyanezt ism ertetik még az Izr. Tanügyi Lap 
1925. okt. száma és a Magyar Gyógypedagógia 1925. 8—10 száma.

D ivat S za lo n , 1926. ápr. Sz. Sólymos Béla m eleghangú cikkben számol 
be KI is Lajos igazgató kitüntetése és nyugalom ba vonúlása alkalm ával 1926. 
febr. 6-án a snk. bp. int. tanári kara által rendezett szép ünnepélyről.

A is tiv ia llisk o u lu le h ti T id sk r ift  fö r  A b n o rm sk o la n  (J y v ä sk y lä , F in n 
la n d ): 1926. áprilisi számában szaklapunk 1926. 1—4. számát ismerteti.

M agyar N y elv ő r , 1925. 9—10-ik szám ában Balassa József ism erteti Istenes 
K. „Hangkapcsolódások“ c. könyvét.

K irsch en h eu ter  F e r e n c : A hadirokkantak foglalkoztatása. Különle
nyom at a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1926. évi 5—7. számából. Ára 
U20 P. Megrendelhető lapunk kiadóhivatalánál.
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R ochlitz Gyuia: Téged szeretlek! Egy siketném a költő versei Rákosi 

Jenő előszavával. Finom  és mély érzés, meleg hangulat, nemes tartalom  és 
szép form a harm óniában olvad eggyé Rochlitz szép verseiben. Szerző 
kiadása. Ara 25.000 K. Megrendelhető szerzőnél és lapunk kiadóhivatala 
útján is.

H erodek K ároly: Emlékkönyv a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 
száz éves fennállásának ünnepe alkalmára. Ilyen címen írta meg Herodek 
Károly az intézet keletkezésének és országosításának történetét, valam int az 
intézet utolsó 25 évének fontosabb eseményeit. Tárgyalja a könyv ezenkívül 
a vakok nevelés-oktatásának fontosabb kérdéseit, ism erteti az intézet alapít
ványait, a tanári testület m űködését a lefolyt száz év alatt s végül adja a „ 
vakok összes hazai intézményeinek rövid történetét. A 179 lapra terjedő 
és számos kim utatást tartalm azó m unkát 51 kép és 3 színes grafikon élén
kíti. Az értékes m unka a legterjedelmesebb, mely eddig a vakok ügyéről 
m agyar nyelven m egjelent s vele szerzője örök emléket emelt nemcsak a 
vezetése alatt álló intézetnek, de m agának is. A könyvára 4 pengő, kapható 
a Vakok József Nádor Kir. Orsz Intézetében. Kf.

Dr. Herrmann Antal

Azt gondoltain, hogy ő fog engemet kikísérni a temetőbe s nem én őt. 
Igaz, hogy jóval idősebb volt, m int én — hiszen atyai barátom  volt — de 
oly egészséges volt, hogy az orvos még néhány évvel is ezelőtt ideális szer
vezetűnek mondotta. A m aga többszöri kijelentése szerint sohasem volt 
beteg ; nem is m ulasztott ily cím en egy órát sem 50 esztendős tanári pályáján. 
Halálát megelőző betegségéről sem tudtunk előzetesen. Döbbenetes volt tehát 
a hír, hogy m eghalt a nagynevű tudós, a kedves öreg barátunk.

H errm ann Antal dr.-nak a hazai és külföldi tudom ányos világgal való 
viszonylatát, értékét az illetékes tudom ányos körök és szakem berek hiva
tottak kellőleg méltatni. Itt csak a Vácczal és velünk való feledhetetlen 
viszonylatáról jegyzek fel egy-két vonást.*

H errm ann dr. kedves emlékű tanárom  volt a budai Pedagógium ban 
ezelőtt 38 évvel. Később atyai barátságára méltatott. 1897-től kezdődőleg 
fokozatos gyakorisággal kereste fel e sorok íróját Váczott egyszer levelével,

* H. A. dr. 1851-ben szül. B rassóban. 1871—73-igbrassói, 1875—79-ig pancsovai, 
1883-tól pedig pedagógium i tanár, itt cím zetes igazgató, 1897 óta haláláig a kolozs
vári s később a szegedi egyetemen a néprajz m agántanára volt. 48 évig tanárkodott. 
Nemes vágya volt, hogy 50 éves tan ári szolgálatát kitöltse, de az ország m entési 
érdeke(!) nyugdíjaztatását kívánta. — H. A. a m agyar és az összehasonlító néprajz 
tudom ányos alapvető m űvelésével vívott ki országos és külföldön is tisztelt h ír 
nevet. A cigánykultusz főképviselője is ő volt. 1887 nyarát a sátoros cigányok 
között tö ltö tte  tanulm ánycéljából, hogy a kellő bizalm at megszerezze, m indenben 
az ő m ódjuk szerint élt. A cigánykultusz révén ju to tt igen bensőséges viszonyba 
néhai József k irály i herceggel anélkül azonban, hogy a cigány vajda háttérbe 
szorult volna a kir. herceg m ellett s szuverenitását elveszítette volna. Együtt 
szedték össze s adták ki az első cigány szótárt. Hunfalvy Pállal együtt alapíto tták  
1889-ben a Magyar Néprajzi Társaságot, m elynek H. A. volt első titkára. Ugyan
csak ő le tt a társaság E thnographia c. folyóiratának is első szerkesztője. Tudo
mányos érdem eiért tagul választották a berlin i, bécsi és m üncheni antropologiai 
társaságok és a Nemzetközi Folklóré tanács. Két fia: Antal és Károly s.két leánya: 
W ichm ann Györgyné (helsingforsi egyetemi tanár feleségé) és szintén férjezett 
Irén (Némethy Károly főgimn. ig. felesége) B udapesten élő gyerm ekei gyászolják. 
Első felesége 1921-ben ha lt meg. Három  évvel ezelőtt Józsa Aranka polg. isk. tanárnő t 
vette el feleségül Szegeden. Április 15-én este 8 órakor ha lt meg az egyik 
szegedi klinikán, 18-án tem ették  el az egyetem előcsarnokából.
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m áskor személyesen. Mindig valamelyes kulturális feladat, cél, irány volt 
az indító ok. A megboldogult férfiú lehetne a legilletékesebb annak meg
állapítására, hogy az országos nevű szaktudós hogyan kapcsolódott be oly 
közelről Vácz társadalm i életébe és az egykori mester m iért időzött oly 
szívesen a tanítványnak váczi új m űhelyében és körszékén. Annyi bizonyos, 
hogy magam, családom s hivatali környezetem a tiszteletnek és megbecsü
lésnek m indannyiszor éreztetni kívánt jeleivel iparkodott előzékenyen ajtót 
tárni a kedves vendég jöttére.

A közöttünk hovatovább m indinkább kellemessebbé fejlett személyi, 
alanyi viszonylatot egy-egy ku ltu r ok, vagy valamelyes nemzeti eszmének 

, közös érzete indította el, vezette be. 1897-ben m egindítottam  Váczott egy 
heti lapot. H. A. dr.-nak ebben m indjárt volt szava Váezhoz: a muzeum 
egyesület szervezését sürgette rajtam  keresztül. Nemsokára a Váczi Falklore 
tanulm ányozására ösztönzött. Később a Váczi -Magyarvédő Egyesületben 
tám ogatta e sorok íróját buzdításaival, ötleteivel, gyűléseinken tett felszóla
lásaival együttérző javaslataival, felolvasásaival, a helyi újságokba írt 
művelődésügyi cikkeivel, vetített képek magyarázatává] és más előadásaival.

Kelesztő, jótékonyan kelesztő kovásza volt ő m inden kulturális mozga
lom nak — nem csak Váczott, de az egész országban. Talán nem profanizálom 
a szent öreg emlékét, ha  azt mondom, hogy ügynöke, hivatott, ihletett 
ügynöke volt ő országosan m inden kultureszm ének, mely a magyarságot 
emelni, erősíteni volt hivatva.

És mindezeket fáradhatatlanul készségesen tette bárm ikor fizetés stb. 
nélkül, ingyen — csupán egy szabad vasúti jegy ellenében.

Dehogy is adta volna ő el bárm iféle fizetésért, avagy lekötő hivatalért 
a függetlenségét. Amennyire összeforrt, egy volt ő a közcélú szolgálatkész
séggel — ép oly távol esett tőle a szolgalelkűség. Még a legfenségesebb 
tudós barátja  is ismerte és tisztelte e jellemvonását.

Herrm ann dr. az éptest és éplélek alapján, másrészt a tudás és tudni 
vágyás jogán, no meg a kifejlett kulturérzékénél fogva érdeklődési körébe 
vonta — hogy is ne vonta volna Váczott? — a m agyar siketnéma oktatást 
is. Hiszen első ízében ku ltu r esemény ez is s csak azután következik a 
szakszerű érdekessége, különlegessége.

A kulturkapcsolat kézzel foghatóságának első tárgya a siketnéma 
intézetben elhelyezett Cházár András-féle több ezer kötetes könyvtár volt. 
A tudós lelki mohóságával kutatott benne és sürgette nálam  s utam on 
felfelé az alapos rendezését a könyvtárnak — sajnos mindezideig is hiába.

A Cházár könyvtár rendezésével azt a célt is kívánta szolgálni, hogy a 
könyvtár rendeztetvén, megnyittassék a köz szám ára is. Amint Váczot 
Budapest külvárossává szerette volna átalakítani, akként a váczi siketnéma 
intézetet a váczi ku ltú ra  központjául szerette volna látni. Ez intézetnek 
helyzetszerű központisága, tágas helyiségei s több meglevő kulturális eszköze 
stb. nem hasvták  pihenni az ideális lelkű, friss elméjű öreg kulturharcost. 
A Borbély Sándorné ism ert zenei jó hírnevét vette alapul s tette belé az 
eszmébe kelesztőnek. Köréje csoportosítva egyrészt a tehetségeket, másrészt 
az erkölcsi érdekeket, közvetett létrehozója lett egy évekig virágzott magas 
színvonalú váczi zenekultusznak. És e ze/ie-kultusznak — Lucus a non lucen 
do ! — a siketnéma intézet volt a központja, am int ma is a siketnéma-intézet 
dísztermében van elhelyezve az abban az időben társadalm i úton beszerzett 
nagy értékű hangverseny-zongora. E zongorának megszervezésében Herrm ann 
dr. nemcsak, m int eszmekezdeményező, de m int anyagilag is áldozó-részes.

Ügyünk iránti érdeklődése kiterjedt egyesületi életünk felé is. Vendég
ként többször megjelent gyűléseinken s ott nem csak élénk érdeklődéssel 
kísérte órák hosszát tárgyalásainkat, de bizalmas megjegyzéseivel igyekezett 
erősebbé, form ásabbá is tenni realizálandó gondolatunkat.

Lapunkat többször megtisztelte egy-egy általánosabb eszmemenetű, de 
m inket is érdeklő c ikkével; később pedig megindított lapunkban egy addig 
nem volt igen értékes cikksorozatot a „A siketnémaság az irodalom ban“. 
Hogy csak egy párat em lítsek : A siketnémaság a b ib liában“ és „A siket-
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némaság Sekszpirban“. Némelyek megjelentek m ár a Magyar Siketnéma 
Oktatás c. lapunkban, m ásokat meg csak gyűléseinken adott elé s közlésre 
várnak még. 1913-ban pedig Keszthelyi XII. közgyűlésünkön „A mozi a 
siketném a-oktatás szolgálatában“ címen olvasott fel gondolatkeltő meg- 
szívleléseket.

Az „elm aradt haszon“ rovatában jegyzem fel örök kárunknak azt a 
benne megfeneklett érdekes tervet, melyről talán  csak nekem nyilatkozott, 
hogy dolgozzuk fel a siketném aságnak a néphitben való előfordulását. 
Fájdalom  ! A jobbik rész kidőlt, a gyengébbik pedig aligha oldhatja meg 
ezt a kellemesen izgató feladatot.

Nem könyvelhettük el értéktelenül s a nagyfokú megtiszteltetés érzete 
nélkül ez országos nevű tudós férfiúnak ügyeink irán t tanúsított élénk 
érdeklődését s nekünk adott értékes m unkálkodását. Önm agunk irán t taztozó 
erkölcsi kötelességet teljesítettünk tehát, m ikor 1912-ben ungvári XI. köz
gyűlésünkön Herrm ann Antal dr. pedagógiumi és egyetemi tanárt, címzetes 
pedag. igazgatót egyesületünk tiszteletbeli tagjául megválasz'.ottuk. Azóta 
sem szűnt meg állandó jó barátunk és nagyértékű dolgozó társunk lenni. 
Megjelent m inden közgyűlésünkön és Cházár ünnepélyeinken. A közel
m últban egy kisebb alapítványt is tett egyesületünkben; 1919 nov. 29-én 
pedig ő m ondotta a Cházár-estélyen az emlékbeszédet.

Herrm ann dr.-nak Váczhoz való viszonylata egyre erősbödött, annyira, 
hogy családjával is kiköltözött ide 1910 táján, m inekelőtte m ár megvette 
Vácznak Mária Terézia korából való első nyom dáját. Ugyanis gazdag kézirat
gyűjteményének kiadhatási könnyebbségét kereste, álmodozván a néhai jó szász 
Heltai Gáspár kolozsvári író és nyomdász elődjéről, ki nem csak írta volt, 
de nyom tatta is — annak idején — a könyveit. Még szorosabban fűződött 
Váczhoz való viszonylata, m ikor m ár szőlőt is vásárolt itt. És az „új földes 
ú r“ az elméleti tudósoknak szokott tájékozatlanságával és naiv örömével 
örült a m aroknyi haszonnak, nem vevén észre, hogy a vele szemben álló 
élelmesség a gyakorlati tudom ányával zsák szám ra húzza ő belőle a hasznát.

Különben nem a percentes haszonért vásárolta ő szőlőjét. Inkább a 
példa hatása alatt és hogy célirányosabb legyen sétálása, kirándulása. Mert 
szerette a gyalogos kirándulásokat. Az országot, de különösen Erdélyt 
keresztül-kasul ismerte — gyalog útjai nyomán. A 65—70 éves ember inkább 
bírta a fáradalm akat, m in t sok ifjú ember. Érdekes emléke m arad e sorok 
írójának m indig az az 1916-ban együttesen tett felföldi (bártfai, zborai) 
gyalogútja, m ikor kevésbé m últ, hogy a határőrző főszolgabíró meg nem 
védte az országhatárt a cigánybiztostól s barátjától — a tervezett letartóz
tatásunkkal.

Nem volt kedvelője a nagy társaságoknak, hacsak nem választékos 
elmékből állott az. A szalonkodó tere-ferélőket sem becsülte sokra — hacsak 
nem volt valam i tudományos, vagy társadalm i vezérfonál, mag is a társalgás 
közepében. Csak üresen szólani soha sem szokott. Ha nyilatkozott: m indig 
m ondott valam it, h a  nem jelentősei. Azért m agánkörben inkább csak 
egy-két bizalm asabb barátja  előtt szokott megnyilatkozni. Az u. n. zajos 
társaságot sem kedvelte, m ert legkevésbé sem volt m ulatós összetételű. De 
azért okkal-m óddal ilyenekben is részt vett. E sorok írója kellemes érzéssel 
őrzi annak emlékét, hogy a józan életű s inkább zárkózott természetű tudós 
még az ily poharozó társaságba is szívesen elm ent m indannyiszor, ha  arról 
volt szó, hogy m eghitt barátjával együtt lehet ott. Azonban egy ujj vastag- 
ságnyinál több bort hiába öntött volna neki bárki is a poharába — hozzá 
sem nyúlt, ha  előbb nem redukálódott a mértéke. Mégis — vagy talán 
épen ezért a legszellemesebb pohárköszöntőket ő m ondotta az ily társasá
gokban. Csak egyet emelek k i : azt az Áldomást, melyet 1909 őszén Borbély 
Sándornak papvölgyi szüreljein m ondott volt. Remeke volt ez a könyűnek 
indult, de szellemesen sziporkázó, tartalm as pohár köszöntőknek. (Olvasható 
a Siketném ák Közi. 1909. 78. 1.)

Mindezek m ellett is szerény, nagyon szerény m agatartású volt — de 
csak addig, amíg ő akarta. Igénytelen és tétovázó külső megjelenésében a
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sejtelem sem sejthette, a szellem arisztokraiának világos tájékozódottságát, 
erős alapú m egállását. Rendezetlen külseje, gazdag tartalm ú agyának a 
legfegyelmezettebb elrendezettségét takarta  el — a tájékozatlan előtt. 
Beszédjének kissé akadozó vagy meg-meg ugró fonetikája a finom válasz
tékosság s a csiszolt stilizálás rem ek szövegét bontakoztatta ki a hallgató 
előtt. Erős agysejtjeinek gyorsan sziporkázó szilánkjai, m int a szárnyas, 
szigonyosnyil m indig talpraesettek voltak, anélkül, hogy valaha is sebezni 
akart volna velük. Inkább dicséretre, serkentésre, buzdításra használta 
azokat. Testesebb gondolatait pedig a lassú fontolgatás és bölcs elmélyedés 
hűtőjében a fegyelmező logika rendszerével, jegecesítette ki s tárta  fel az őt 
áhítattal h llgató m eghitt környezetének. Oh kedves szent öregem ! Mily 
sokat veszítettünk el benned csak mi i s ; pedig mi csak szellemi morzsáid 
után ism ertü n k ! De azért így is a nagyfokú kielégítettség hálás érzetével 
köszönjük, hogy velünk voltál és mélyen-mélyen fájlaljuk, hogy eltávoztál.

Tisztuld szellemed vegye szívesen tőlünk, ezt a csekély, de melegszívű 
hála-áldozatot.* Borbély Sándor.

HIVATALOS RÉSZ.
M egh ívó .

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete folyó évi 
június hó 26-án és 27-én Szegeden, a siketném ák intézetében tartja  XXIII. 
évi rendes közgyűlését, melyre tisztelettel m eghívjuk.

Budapesten, 1926. évi jún ius hó 9-én.
Vollmann János s. k. Herodek Károly s. k.

t i tkár. e lnök. *

A közgyűlés tárgysorozata:
I. Elnöki megnyitó. II. T itkári jelentés. III. Pénztárosi jelentés. IV. Szám

vizsgálók jelentése. V. Szerkesztő jelentése. VI. Tisztujítás. VII. Indítványok. 
VIII. Előadások:
1. Völker József: Módszerfejlődés és történettanítás a siketném ák intézeteiben.
2. Tóth Zoltán : A vakok képzetei.
3. Schreiner Ferenc; A vak beszédje.
4. Milassin Gyula : Újszerű szám olástanítás a siketném ák intézeteinek alsóbb 

osztályaiban. (Gyakorlati bemutatással).
5. Hochrein Lajos: Tantervvázlat a siketném ák előkészítő osztályai számára. 

Ezzel kapcsolatban Igler Antal gyakorlati bem utatást ta rt az előkészítő 
osztályban.

Az előadásokkal kapcsolatban viták nem lesznek. Minden előadás 
teljes egészében az egyesület lapjában fog közöltetni és egy később meg
határozandó időben tartandó gyűlésen tűzetik napirendre a nagyfontosságú 
kérdések megvitatása.

Általános tájékoztató:
A siketném ák szegedi intézete 25-ik évfordulójának ünnepségéről szóló 

részletes tárgysorozat a junius hó közepe táján szétküldendő külön meg
hívókon közöltetik.

A Szegedre érkező összes kartársak  a Szent Gél lért konviktusban 
(Kálvária-utca 10. szám) szállásoltatnak el és ugyanott, de teljesen elkülö
nített hálóterm ekben nyernek elhelyezést az érkező úrhölgyek is. Étkezés 
ugyanott.

* V. Ö .: Magyarság 1926 IV. 17. és 18. — Szegedi Új Nemzedék 1926 IV. 17. — 
Szegedi Friss Újság 1926 IV. 17. — Váczi Hírlap 1926 IV. 21. — Váczi Keresztény 
Újság 1926 IV. 25. — Magyar Iskola 1926 IV. 25.
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1 9 2 6 . j ú n i u s  2 6 - á n :
8'35 órakor indulás Budapestről a nyugati pályaudvaron. (III. osztályú 

külön kocsiosztályban).
1348 „ érkezés Szegedre. Megszállás a Szent Gellért konviklusban.
14T5 „ ebéd a Szent Gelléi t konviktusban.
16'— „ közgyűlés a siketném ák int. tornaterm ében.
20'— „ vacsora a Szent Gellért konviktusban.

1 92 6. j ú n i u s  2 7 -é n  :
7'30 órakor reggeli a Szent Gellért konviktusban.
8'— „ hálaadó Istentisztelet a Fogadalm i tem plom ban.
9'— „ közgyűlés folytatása és befejezése a Siketnémák iniézetében.

11'— „ a siketném ák szegedi intézete alapításának 25-ik évfordulója
alkalm ából rendezett ünnepség.

1330 „ ebéd a Tisza szállóban.
Egyesületünk elnökségével történt megállapodás alapján közöljük még, 

hogy az összes vidéki kartársak  is a Budapestről (nyugati pályaudvar) 
június hó 26-án reggel 8'35 perckor induló vonattal utaznak le Szegedre a 
Budapestiekkel együtt. Debrecen Ceglédnél csatlakozik, Kecskeméten pedig 
az ottaniak.

Az utazás olcsóbbá és kényelmesebbé tétele céljából az elnökség külön
III. osztályú kocsik átengedését kéri a mávtól. Visszautazás előreláthatólag 
ugyanezen a külön kocsin 27-én éjjel (Budapestre érkezik reggel 6'30 órakor).

A szeged i k a rtá rsa k  m eghívása.
Kedves K artá rsak !
A siketném ák szegedi intézete ez évben tölti be működésének 25-ik 

évét. E jelentős évforduló alkalm ából a S. és V. T. O. E. azzal tisztel meg 
bennünket, hogy évi rendes közgyűlését f. hó 26-án és 27-én intézetünk falai 
között ta rtja  meg.

Tekintettel arra, hogy a csatolt közgyűlési program m ban is látható 
nagyjelentőségű és messzire kiható fontossági) tárgyak kerülnek előadásra 
s tekintettel arra is, hogy a jubileum i ünnepség is jún . 27-én d. e. fog 
lefolyni, kai'társi szeretettel kérünk benneteket, hogy jöjjetek el m inél 
számosabban.

Mellékelve m egküldjük a közgyűlés s jubileum i ünnepség sorrendjét. 
Teljesen díjtalan ellátásról és megfelelő szállásról — hölgyek részére is — 
gondoskodtunk. Iíyképpen a közgyűlésen megjelenő vendégeinket csupán 
csak az úti költség fogja terhelni.

Abban a reményben, hogy szeretetteljes hívásunkat a karfársak szíve
sen fogadják, m eghívásunkat azzal a kéréssel ú jítjuk  meg, hogy a részt
vevők névsorát legkésőbb f. hó 20-ig velünk közölni szíveskedjetek.

Szeged, 1926. június hó 4.
Meleg kartársi üdvözlettel: 

a tanári testület.
E gyesü le tünk  v á lasz tm ánya  m ájus hó 26-án Herodek Károly elnök

lete alatt népes gyűlést tartott, amelyre a legtöbb vidéki intézet is k ikül
dötte képviselőjét. E gyűlésnek, a szokásos referádák mellett, három  
különösképen kiemelkedő pontja volt. 1. Herodek elnök emelkedett szellemű 
beszéd kíséretében nyújtotta át Borbély Sándor örökös tiszteletbeli elnöknek 
az erről szóló díszokmányt. Borbély a tőle megszokott mélyenszántó, m agyar 
gondolattól és érzéstől áthevített, szónoki lendülettel elmondott beszédében 
köszönte meg a kartársak  tiszteletadását, és ragaszkodását. A művészi 
kivitelű és gyönyörű díszokm ányt Bründl Ödön rajz tanár készítette, akinek 
a gyűlés jegyzőkönyvi köszönetét mondott. 2. Kirschenheuter Ferenc jelentést 
tett a III. tanügyi kongresszus előkészítő m unkálatairól és a kartársak által 
bejelentett előadásokról. 3. A vm. előkészítette az idei rendes közgyűlést és
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elhatározta, hogy a szegedi siketném a int. 25 éves jubileum ára való tekin
tettel, a közgyűlést Szegeden tartja  meg.

Új r e n d e s  ta g o k  sorába felvette a vm. Faltér József (Eger) és Igler 
Antal (Szeged) kartársakat.

B o rb é ly  S á n d o r  tb. e ln ö k i d íszo k m á n y á n a k  s z ö v e g e :
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete szívesen adja 

tudtul és emlékezetül, hogy Nagyságos Borbély Sándor urat a siketném ák 
váci kir. orsz. intézete igazgatóját, egyesületünk egyik alapítóját, 1911. 
június 30-tól 1925. június 28-ig volt elnökét, a jeles szakírót és kiváló mes
tert, oktatásügyünk és egyesületünk érdekében kifejtett elévülhetetlen 
érdemeinek elismeréséül s a kartársaira  árasztott szeretetének viszonzása
ként XXII. közgyűlésén, Budapesten, 1925. évi június hó 28. napján egy- 
akaratú  lelkes határozattal örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

A Siketnémák és Vakok T anárainak Országos Egyesülete nevében : 
Herodetc Károly s. k. Vollmann János s. k.

elnök. ti tkár .

A III. E g y e te m e s  T a n ü g y i K o n g r e ssz u s  E lő k é sz ítő  B iz o ttsá g á n a k
elnökitanácsa április 8-án tartotta Kornis Gyula dr. egyetemi tanár elnöklésével 
harm adik  ülését. Megjelentek : Rákos István kir. tanácsos és Maday Gyula 
d,r. h. elnökök, továbbá Böhm Dező dr., Csontos Győző, Dengl János dr., 
Édes Jenő, Gállá Endre, Iíerodek Károly, Holló Károly, Jovicza Ignác, Molnár 
János, Nagy Pál dr., Novágh Gyula, Osztie Béla, Ősz Béla dr., Papp Gyula, 
Simon Lajos, Schichtanz Ármin, Sziebelt János, Tóth Árpád és Wagner János.

E lnök örömmel állapította meg a figyelmet, érdeklődést, melyet a 
kongresszus gondolata keltett. A harm inchat országos tanügyi szervezetből 
eddig m ár tizennyolc jelentette be csatlakozását. Tagdíjakból pedig 5 m illió 
korona folyt be. Hálával emlékezett meg a vallás- és közoktatásügyi minisz
terről, ki a kongresszus céljaira egyelőre 15 m illiót folyósított, valam int a 
főváros vezetőségéről, mely irodahelyiséget és m unkaerőt bocsájtott rendel
kezésre. A vitatételeknek júniusra való beküldésével még élénkebbé válik 
a kongresszus mozgalma. Felkéri az összes tanügyi lapokat, hogy nyissák 
meg hasábjaikat a kongresszus céljaira és fejtsenek ki propagandát a siker 
érdekében.

Simon Lajos főtitkári jelentésében a beérkezett javaslatokat adja elő. 
Saskeöy Béla dr. ny. kir. járásbiró a krim inalpedagógia bevonását, Ispáno- 
vits Sándor polg. iskolai igazgató pedig a Budapesten m egtartandó III. 
F inn—ugor Kulturkongresszusnak a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszussal 
való kapcsolatba hozását javasolja. Az előkészítő bizottság megbízta az 
elnökséget, hogy a krim inalpedagogiai szakosztály felállításának szükséges
sége érdekében érintkezésbe lépjen az illetékes szakkörökkel. A III. F inn— 
ugor Kulturkongresszusnak belevonását az országos jellegű Tanügyi Kon
gresszus keretében ezúttal nem tartja  keresztülvihetőnek.

Rákos István kir. tanácsos indítványára hozzájárult az Elnöki Tanács 
az ügyrend 7. pontjának olyan módosításához, hogy az Elnöki Tanácsnak 14 
helyett 21 tanácstagja legyen. Ennek alapján beválasztották Dobó Sándort 
a Ref. Tanítók Orsz. Egyesületének, Gállá Endrét, az Állami Tanítók Orsz. 
Egyesületének, Krnq Lajost, az Ev... Tanítók Orsz. Egyesületének, Ölveczky 
Pált, a Budapesti Tanítótestület, Üveges Kálmánt, a Kath. Tanítók Orsz. 
Szövetségének, Schiehtanz Árm int az Izr. Tanítók Orsz. Egyesületének 
elnökeit az előkészítő bizottság elnöki ianácsába. — A rendezőbizottság 
megüresedett társelnöki helyeire Benedek Abrahám , Harmalh Ferenc, 
Ispánovits Sándor és Jovicza Ignác választattak meg.

Herodetc Károly javaslatára a siketném ák és vakok oktatásügyének 
szakosztályát összevonták, továbbá egy új szakosztályt, az értelmileg és 
erkölcsileg fogyatékosak oktatásügyének szakosztályát állították fel.

Elhatározták, hogy a még nem jelentkezett tanügyi egyesületekhez 
újabb felszólítást intéznek.
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Végül m egállapították a Rendezőbizottság ügyrendiét, m elynek alap

ján 120 fővárosi és 80 pestkörnyéki tagja lesz a bizottságnak.
Kornis Gyula dr. elnök zárószavaiban a legközelebbi elnöki tanács

ülés tárgyául a szakosztályok elnökeinek kijelölését, a rendezőbizottság 
teljes kialakulását és a vitatételek rendezését jelölte ki.

KÜLÖNFÉLE.
K orm ányzói e lism erés. A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 

száz éves fennállásának emlékére rendezett ünnepségekkel kapcsolatban a 
vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  előterjesztésére a kormányzó meg
engedte, hogy Herodek Károlynak, az intézet fejlesztése érdekében és a vakok 
nevelés-oktatása terén teljesített kiváló m unkásságáért elismerése tudtul 
adassék. Az elismerést jelképező érm et Tóth Lajos dr. közoktatásügyi állam 
titkár az intézet jubileum i ünnepének keretében nyújtotta át a kitüntetettnek.

Az intézet tanári kara  és a testvérintézmények képviselői ez alkalom 
ból Herodek Károlyt június hó 12-én üdvözölték az intézet dísztermében. 
A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete tanári kara nevében Schreiner 
Ferenc üdvözölte a kitüntetettet. Rám utatott Herodek m unkás életére, 
érdem eire és kiemelte szívjóságát, mellyel h ivatalát betölti. A szakfelügyelő
ség nevében plasztikus gondolatokban gazdag beszéddel Simon József 
üdvözölte Herodek Károlyt, kinek elsősorban szerénységét emeli ki. Te 
sohasem állottál föl — m ondja — ennek a m agyar m otívum u palotának a 
tetejére, hogy nagynak láttassál, csak a m unka legnagyobbjába állottál 
m indig bele. Önzetlen vagy, egy hasáb fa, mely ég, elég, de m indig m ásnak 
melegít. Egyszerű, puritán vagy. Aki téged meg akar festeni, annak csak 
egyenes vonalakra, két három  színre van szüksége, de ha prizm án vetítjük 
át lelkedet, gazdag színpompa bontakozik ki. — A Vakokat Gyámolitó 
Orsz. Egyesület nevében Hikkel István főtitkárhelyettes, a vakok W echsel- 
mann-féle intézete képviseletében Adier Simon igazgató, a siketném ák 
állam i intézetei részéről Istenes Károly igazgató, az izr. siketném ák orsz. 
intézete nevében Tolnai J. Béla igazgató, az állam i kisegítő iskola nevében 
pedig Éltes Mátyás igazgató m ondott még üdvözlő beszédet.

Herodek Károly m eghatva mondott köszönetét az üdvözlésekért. 
Hódoló tisztelettel fogadtam — úgym ond — a Kormányzó úr magas elis
merését, nem kitüntetésekért dolgozom, legszebb ju talm am  volt és lesz 
m indig m unkám  gyümölcse és kartársaim  szeretete. Kf.

A pponyi A lbert g róf az isteni gondviselés ajándékából betöltötte 
nyolcvanadik életévét. A m agyar elme, szív és erkölcs oly ragyogó tiszta
ságban, oly nagyszerű fényességben, oly tökéletes harm óniában magasztosúl 
benne eggyé, hogy az ő léte, a m agyar faj örök életre való jogosúltságát 
és nemes elhivatottságát hirdeti. Mélységes hálával adózunk a m agyarok 
Istenének, am iért nemzetét ily férfiúval ajándékozta meg. Mély tisztelettel 
és őszinte ragaszkodással, ihlettel szívünkben ünnepeljük a nagy m agyar 
férfiút, akit a Siketném ák és Vakok T anárainak  Országos Egyesülete tisz
teletbeli tagjaként a m agáénak is szerencsés vallhatni.

R anschburg  p ro fesszo r a gyógypedagógiai laboratóriumok tudományos 
főfelügyelője. Dr. Ranschburg Pál, egyetemi tanár, m. kir. egészségügyi
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főtanácsos, a gyógypedagógiai tanárképző-intézet előadó tanára, aki m integy 
24 éven át a gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. laboratórium  vezetője 
volt, a laboratórium  vezetésétől visszalépett. Ranschburg professzor kiváló és 
korszakalkotó m unkát végzett tudományos pszichológiai vizsgálataival a 
m agyar gyógypedagógia terén és nem csak a m agyar gyógypedagógiai ügy- ' 
nek vált büszkeségévé, de ennek a külföldön is méltó elismerést szerzett. 
Ranschburg professzort azonban továbbra is a m agunkénak valljuk, m ert a 
Kultuszminiszter Ur őt a pszichológiai laboratórium m al kapcsolatban fogya
tékossági gyógypedagógiai laboratórium ok szervezésére, irányítására s vala
m ennyinek a tudományos főfelügyeletére kérte fel.

A gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. laboratórium  vezetésével a 
minisztérium  Ranschburg professzor asszisztensét, Schnell János dr. ideg
orvost, gyógypedagógiai tanárt és a gyógypedagógiai tanárképző előadó
tanárát bízta meg. Bizalommal fogadjuk a tanítványt, aki a mester nyom 
dokain haladva dolgozik tovább. Ranschburg professzort és főfelügyelőt 
pedig őszinte ragaszkodással köszöntjük!

Is te n e s  K árolyt, a siketném ák budapesti m. kir. áll. intézete h. igaz
gatóját, a vallás és közokt. m iniszter Ur 8216—1926. számú rendeletével 
igazgatói minőségében véglegesítette. Klis Lajos utódját szívesen üdvözöljük 
az igazgatói székben.

m

J ó n á s  J en ő  (Kecskemét, sn.) és D em jén  A n ta l (Budapest, sn.) kar
társainkat a vkm . Ur kölcsönösen áthelyezte.

V ité z  K em én y ffy  K áro ly  kartársunk, az Országos Siketnéma-Otthon 
elnöke és a Siketnémák Közlönye szerkesztője f. é. m árcius 27-én esküdött 
örök hűséget Schrott Margit úrhölgynek.

25 é v e s  ju b ileu m . Istenes Károly, Rédíger Károly és Puha László, a 
siketném ák budapesti m. kir. áll. intézeténél működő kartársaink  a folyó 
tanév végével töltötték be szolgálatuk 25-ik évét. Ez alkalom m al az intézet 
tanári kara az évvégi vizsgaünnepély kapcsán (jún. 20.1 meleg és benső
séges ünneplésben részesítette a nevezett kartársakat, a m iniszter Ur Onagy- 
méltósága pedig dekrétum ban elismerését fejezte ki nekik eredményes 
m unkásságukért. Szép és nagyszámú közönség, a szülők és növendékek 
jelenlétében, virágerdő közepette üdvözölte őket Szabady Géza az intézet 
tanári kara nevében. Klug Péter orsz. szakfelügyelő a minisztérium  és a 
szakfelügyelőség részéről üdvözölte őket és átnyújtotta nekik a miniszteri 
dekrétumot. A szülők nevében Köberling Ferenc, a növendékek nevében 
Bród Henrik Vili. o. t.. a volt növendékek és az Orsz. Siketnéma-Otthon 
nevében Neugebauer Frigyes, a Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos 
Egyesülete nevében Ilerodek Károly elnök, m int volt igazgatójuk Klis Lajos 
ny. igazgató és m int volt tanáruk  Rorbély Sándor ny. igazgató ezután Tóth 
Zoltán és Schreiner Ferenc üdvözölték az ünnepeiteket. A meleg és jókíván
ságokhoz szerkesztőségünk is őszinte érzéssel csatlakozik.

A g y ó g y p e d a g ó g ia i ta n á r k é p z ő in té z e t  f. év őszén tölti be fennállá
sának 25-ik évét. A Tanárképzőintézet m űködésének negyedszázadát meg
ünnepelni készül és az ünnepség előkészítésére Tóth ' Zoltán főiskolai 
igazgatóból, dr. Szondi Lipót és Istenes Károly előadó tanárokból álló 
hárm as bizottságot küldött ki.

A v a llá s- é s  k ö z o k ta tá sü g y i m in isz te r  Ur e lism e r é sé t  fejezte ki 
Schannen Péter és Kirschenheuter Ferenc, a vakok budapesti kir. országos 
intézetéhez beosztott igazgatóknak, sok évi közhasznú tevékenységükért, 
továbbá Schnitzl Gusztáv vakok intézetebeli tanárnak, a zenetanítás terén 
elért kiváló eredményekért és Merkl Specioza, a Szt. Vincéről elnevezett 
nővérek főnöknőjének 25 éves működése alkalm ából a vakok orsz. intéze
tében kifejtett ügybuzgó és önfeláldozó m unkásságáért. Melegen köszöntjük 
a kitüntetteket.
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A  s ik e ts é g  c sö k k e n é se . Svédországban 1907-ben 7—Í8 éves korban 

levő 978 siketet szám láltak össze, míg 1919-ben számuk csak 831 volt. ■— 
Poroszországban 1914-ig az utolsó 40 évben a siketek száma 25°/o-kal, míg 
az összlakosságé ugyanazon időben 47%-kal emelkedett. Ennek a kedvező 
jelenségnek az oka mindenesetre a nép szociális és hygienikus körülm énye
inek a javulásában rejlik.

Heinicke Sám uel em lékgyűlést rendez a német siketnéma int. tanárok 
szövetsége 1927. pünkösdjén H am burgban, a német módszer atyjának 200-ik 
születésnapja emlékére. Heinicke volt az első, aki a siketném a általános 
em beri m ivoltát felismerte. Ebből a felismerésből határozta meg a szak
oktatás célját és m ódját és azt pszichológiailag megindokolta. 1878-ban 
alapította a lipcsei intézetet, amely a siketném ák nevelését nyilvános és á lta lá
nos feladattá tette. A ham burgi kb. egy hétig tartó gyűlésen általános szemlét 
fognak tartan i a siketném aoktatás módszerének 150 éves fejlődéséről a 
legkiválóbb szakem berek előadásaiban. A német kartársak en -e az ünnepi 
emlékgyűlésre, amely gyakorlati és tudományos értékben a londoni kon
ferenciához hasonló, a világ összes szakem bereit és a határterületek m űve
lőit fogják m eghívni. Nekünk magyaroknak, akik a németekkel a legszorosabb 
együttműködésben vagyunk, kiválóan nagy érdekünk — az ügy és általános 
nemzeti szempontból is, — bogig a gyűlésen minél nagyobb számmal részt- 
vegyünk és kötelességünknek tartjuk, hogy erre már must felhívjuk illetékes 
hatóságunk és kartársaink figyelmét.

T isztitó  tűz.
1906— 1926.

Ellene voltam ennek a találkozónak, amelyet erőszakodnak Ítéltem. 
Miért találkozunk m i? — gondoltam — akik m ind egyugyanazon pályán 
szolgálunk most is. Miért egy napot, időt, pénzt, fáradságot erre szánni? 
m ikor kilenc közűi hatan  Budapesten, akár m inden nap találkozhatnak. 
Ellene voltam hát, de nem akartam  a jónak m egrontója lenni s én is 
elmentem „találkozni“ azokkal, akiket nagyobbrészt előtte való nap is 
láttam , akkikkel húsz éve együtt szakképesítőztem Budapesten a gyógy
pedagógián, s akiket a tanárképzőn a Krisztus szakállu Klis Lajos mosoly
gós arccal szintén úgy fogadott: „Uraim, a legjobb időben jöttek erre a 
p á ly á ra ! “

Hatan közülünk egész bizonyosan nem. Mert azok m ár őseinkhez 
tértek, hősihalottaiként a világháborúnak, az oktatásügynek. Tizenöt közűi 
hatan: Barátosy Gymla, Em m er István, Fehér Károly, F ű lj Pál, Veress 
László és Zemkó Péter. Erősen m egritkult sorainkkal szemben professzora
ink áttörellen frontban, mivel élnek és kívánjuk éljenek i s : Berkes János, 
Borbély Sándor, Herodek Károly, Klis Lajos, Ranschburg Pál és Sarbó 
Arthur. Egész bizonyosan keményebb kötésű, szívósabb generáció, amelynél 
a mi nemzedékünk is puhább lenne m ár? Az utánunk valók vájjon m ilye
nek ? Ilyenek-e vagy még olyanabbak? Csonkaország? Nagymagyarország ?

A találkozóra is még — Rákosrendezőn leszállva s a Hermina-úton 
bandukolva — vegyes érzelm ekkel mentem. S még akkor sem tudtam  fel
melegedni, am ikor a Vakok Orsz. Intézete igazgatói irodájában összetalál
koztunk, előadóink közűi Berkes János, Borbély Sándor és Herodek Károly, 
közülünk e sorok íróján kívül Derbész Bertalan, Karnay Árpád, Láng 
István, Pirovits Jenő, Schreiner Ferenc, Schulm ann Adolf, Tóth Zoltán. 
(A nyugalom ba vonóit Eötvös László gyengélkedése m iatt táviratban men-
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tette ki távolm aradását. Távollevő professzorainkat részint családi gyász, 
másrészt m ásirányú fontos elfoglaltság akadályozta a megjelenésben.) 
A többiek sokkal inkább tudtak örülni s p iru lt arccal idézték fel régi 
közös em lékeinket cigaretta füst m ellett s a „János“ jóízű, m anapság ritkán 
hallható  egészséges kacagása kíséretében. Karnay különösen elemében van, 
elmondja, hogyan kollokváltunk Borbélynak a Deák szobor és paraplé 
alatt, m ire a legklasszikusabb kollokválást Berkes meséli el Borbélyról, 
aki egy hallgatóját az utcán vizsgáztatta, veszedelmesen növekedő nép- 
csödület közepette. Mert há t Borbély a delikvens tükrét is elővétette, akinek 
pedig nem tetszett a dolog s a kapu alá kívánkozott: „Itt az utcán, igaz
gató ur szégyenlem a nyelvem öltögetni, gyerünk valam elyik kapu a lá !“

Még m indig csak elkeseimyedetten mosolyogtam s nagyon fanyarul 
nézhettem még Láng István bará tunk ra  is, aki a legmesszebbről jött s talán 
éppen ezért k. feleségével egyetemben. O nagyon kom olyan vette a dolgot 
s el is csudálkozott, hogy mi csak így legényesen állítottunk be. (A be
állítást nehogy átvitt értelemben értse bárki is! Az esti összejövetelen 
azonban m ár a mi családainlc is resztvettek.) Végre is felm entünk a 
díszterembe, a kápolnába. Még mindig az járt az eszemben; úgyis elég a 
mindenféle jubileum , ünnepség, nagy a személyi kultusz, mi szükség hát 
erre is, m i értelm e van ennek ? Sokkal jelentősebb, ku lturális ünnepségek
nek értékét is csak annyiban találom , amely m értékben képesek azok 
tanítani, nevelni, nemesíteni, nemes elhatározásokra indítani! De ennek a 
kis találkozónak igazán mi jelentősége lehet?

De csitt! Felzendül az Ur szolgájának az ajkán, m ajd felcsendül a 
hatalm as term et egészen betöltőén a vakok kis karának szájából a „Te 
Deum “, m ajd kezdetét veszi a szent mise s ebben a percben megnyílt, fel
engedett a lelkem.

Most m ár éreztem, nem hiába jöttem  ide, jó volt ide eljönnünk, erre 
a beszámolóra, melyet egymagámmal Istenemm el végeztem. Gyarlóságom 
tudatában törpévé zsugorodott a lelkem, mely oly kérdéseket vetett fel? 
amelyre most, e p illanatban őszintén kellett felelnem:

Mit tettél, m it alkottál húsz év alatt ? Megtettél-e m indent, am it meg
tehettél s am it tettél Istenedért, Hazáért, az oktatásügyért, a családodért 
tetted-e? A közért-e, avagy m agadért dolgoztál ?

Egyre súlyosabb kérdések s am ikor én is visszamerek kérdéssel vágni 
Istenemhez, jó és rossz sorsomhoz, egy újabb kérdés: Vájjon nem azokat 
szakitottam -e ki soraink közűi, akik jobbak, önzetlenebbek, gyengédebbek 
tudtak volna lenni még most is s itt hagytalak téged, aki még zúgolódni mersz?

A vad indulatok, a nemes érzékek ádáz csatát vívnak s érzem, érezzük 
m ind, hogy nemes tisztulási folyam at egy ily beszámoló, olyan mint a 
tisztító tűz.

Nem hiába jö ttünk össze a purgatórium ba. Nem sajnálom  már. 
Ahogyan a m a összeölelkezett az 1906-tal s ahogy kezet szorított az akkori 
a mával, Berkes Tóthtal és Sándor bátya a Zoli öccsével, ebből az ölel
kezésből csakis haszna lehet az összességnek, a m agyar ku ltú ra  egyik nemes 
hajtásának, a m agyar gyógypedagógiának.

Ez a pillanat volt a legszebb, a legmeghatóbb, am it egyenként az Ur 
zsámolyánál, a Magyarok Istenének húsz éves beszámoló alakjában végez-
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tunk. Á többi inkább kegyelet, jóleső érzés, baráti vonzalom, derűs percek. 
Hogy a hálaadás után Karnay Árpád és Tóth Zoltán volt professzoraikat 
köszöntötték, akik  nevében Berkes János és Herodek Károly válaszoltak, ez 
valami szokásos is ilyenkor; hogy felkerestük Zemkó Péter és Fúrj Pál 
sírját s ott Schreiner Ferenc valam ennyi halottunkról ékes, költői len
dületű szavakkal emlékezett meg, ez legelemibb kötelességünk volt. Kelle
mes volt délben és este is a fehér asztalnál ölelkezni — ez is természetes. 
Sem megütközni való, de különösen fellelkesülni való sincs rajta.

A nap egyedül való fontos, jelentős m om entum a az a számotadás volt, 
amellyel én azt hiszem megelégedve nem  szabad lennünk.

Hogyan találtuk  az oktatásügyet ? Mit lendítettünk rajta  ? Mily gyara
podással adjuk m ajd mi azt át? S am ikor átadjuk, kevésbé lesz-e fogyatékos 
a gondjainkra bízott fogyatékos? Jobban beszél-e a siket? Kevésbbé vak-e 
a világtalan?

Néhány kérdés am ire kell még m ajd felelnünk. Istenünknek egész 
bizonyosan. Ha a feleletadás könnyű lesz, m egkönnyítette azt 1926. június 
nyolcadika is. A találkozó. A tisztitó tűz.

Szentgyörgyi Gusztáv.

E g y  é r d e k e s  le v é l. Akom-bákom betűkkel irt, de a maga egyszerű 
hangjában megkapó levelet vitt a posta a siketném ák szegedi intézete igaz
gatóságának. A kis levélkét, amely ékes bizonyítéka annak, hogy a jó hír, 
bár ha kacsalábon já r  is, mégis eljut mindenfelé, érdemesnek tartjuk , a 
maga eredeti szövegében leközölni. Szól pedig a levélke eképpen; „Nagyon 
szépen Kérném a Tekintetes Igazgató urat, van két kis hejes Fijam  és mán 
m ind a kető iskola köteles lesz az egyik 6 éves a másik 7 éves m últ és ha 
be lehetne adni a Siketnéma intézetbe be adnám  őket Nagyon szeretném 
hogy tanulnának  igaz hogy nem siketném a egyik sem de azért oda szeret
ném adni őket Mert ot jól tudom  hogy jó héjén lenének Nagyon Kérném 
szépen felveni őket . . .“ stb. — Ha a gyermekét szerető anya arra  is képes, 
hogy halló gyermekeit a siketném ák intézetébe adja csak azért, m ert tudja 
hogy ott gyermekei a legjobb helyen vannak, ez mindennél jobban dicséri 
a siketném ák szegedi intézetét s eíiez igazán csak gratulálhatunk.

E g y ü tte s  je le n té s t  ad ki a folyó tanév végével az összes gyógyped. 
intézetekről az Orsz. Szakfelügyelőség. A gondolatot üdvözöljük, m ert meg
valósítása lehetőséget nyújt arra, hogy intézményeink életét együttesben 
ism erjük meg, am it idáig sajnos m ár évek óta nélkülöztünk.

S ta tisz tik a i a d a to k ; A m. kir. statisztikai hivatal 1920. évi összeírása 
alapján Csonka-Magyarországon van 9035 siketnéma, 5.783 vak és 10.601 
szellemileg fogyatékos. — Bpest szfőváros 1926. m ájus havi összeírása 
szerint a szfőváros községi iskoláiban 2251 beszédhibás tanuló tanult. Ezek 
között volt 632 dadogó, 1303 pöszebeszédes és 316 orrhangzós beszédű.

Inhalt: Besuch des Regenten Horthy in der königl. Blindenanstalt. — 
Sprachunterricht der Taubstum m en nach der Mutterschule. 1. (J. EhliugJ. — 
Fürsorge der Kriegsblinden. (F. KirschenheuterJ. — Von den durch Taub
heit und Schwerhörigkeit verursachten Sprachstörungen, (fír. G. BárcziJ •— 
Ausstellung der ungarischen heilpädagogischen Institute. (K. Keményffy). —■ 
11. Landes-Tagung der ungarischen heilpädagogischen Gesellschaft. 6—7. 
Juni 1926. (I. PánczélJ. — Beiträge zur Geschichte des Taubstum m en- und 
Blinderunterrichtes. ÓS. Borbély). — Feier des hundertjährigen Bestehens 
der königl. ung. „Palatin Josef“ Landesblindenanstalt zu Budapest. (F . 
KirschenheuterJ. — Dr. A H errm an n .f fS. Borbély). — Revue. — Am tlicher
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Teil, Einladung. zur XXlfl-ten Jabresversam m lug der Taubstum m en und 
Blinden-Professoren in Szeged am 26—27. Juni. — Verschiedenes.

S o m m a ire: Visite du Gouverneur Horlliy à l’Institution des Aveugles.
— La dém utisation des enfants sourds, à l’mitation de ¡’école m aternelle I. 
(J. Hilling). — L’occupement des aveugles de guerre. (F. Kirschenheuter).
— Les troubles de la parole cause p a r la surdité et par la dureté des 
oreilles. (Dr. G. Bàrczi). — L ’exposition medico-pédagogique. (Chevalier Ch. 
Keményffy). — Ii-me Congrès de l’Association Médico-Pedagogique. 
(I. Pânczél). — Suppléments à l’histoire de l’enseigment des sourds-muets 
et des aveugles. (A. Borbély). — Centenaire de l’Institution Nationale Palatin  
Joseph des Aveugles, Budapest. (F. Kirschenheuter). — Dr. A. Hermann. 
(A. Borbély). — Revue. — Part officiel. — Invitation à l ’assemblée annuelle 
des Professeurs des sourds-muets et des aveugles à Szeged 26—27. Juine 
1926. — Variétés.

C on ten s: Visit of our Regent Horthy in the School for the Blind. — 
Teaching speech to the Deaf after the way of the mother. I. (J. Filling).
— The undertainm ent of the Blind of the war. (F. Kirschenheuter). — 
Troubles of speech caused by deafness and hard  of hearing. (Dr. G. Bàrczi).
— The medico-pedagogical exhibition. (Kneight Ch. Keményffy). — Second 
Conferenc e ofthe Medico-pedagogical Association. (1. Pânczél). — Additions 
to the hystory of Education of the Deaf and the Blind. (A. Borbély). — 
Centenary of the National Palatin Joseph School for the Blind, Budapest. 
(F. Kirschenheuter). — Dr. A H erm ann. (A. Borbély). — Review. — Officiel 
part. — Invitation to the annual meeting of the Association of the Teachers
of the Deaf and the Blind, to Szeged 26—27 th Juny 1926. — Miscellaneous./

Kiadó és laptulajdonos: a  Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete. 
A kiadóhiv. vezetője: Pirovits Jenő. Szerk. és kiadóhiv.: Budapest, VIII. Festetich-u. 3.

Nyomatott a  Cen trum-nyomda r.-t n y o m d á jáb an ,  Budapest ,  IX. Közte lek-u. 1. Igazga tó : B o m è m is za  Gábor.


