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Egyesületi r. tagok a lapot tagilletményük fejében kapják.A gyógypedagógiai intézetek előfizetési árát évről-évre az egyesületi közgyűlés szabja meg.

Tornaoktatásunk
A testnevelésnek már ősidők óta egyik leghatásosabb eszköze a nemes verseny, amely serkent, buzdít, lelkesít. Rendezzünk hát mi is időnként versenyeket. Az alsóbb fokon minden stoppirozás, centi- méterezés nélkül, mert hiszen nem rekordok elérése a célunk, hanem inkább csak biztatás és hangulatkeltés. A nagyobbak versenyszámait már teljes szabályszerűséggel kívánatos lebonyolítani, hogy őket a manapság már annyira felkarolt egyesületi munkára előkészítsük.1925. évi közgyűlésünk nagy megértéssel és rokonszenvvel fogadta el egy orsz. tornaverseny megrendezésére vonatkozó tervemet. A mai napig még csak intézetközi versenyt sem tudunk nyélbeütni, jóllehet felbecsülhetetlen az a haszon, amely ily verseny nyomán tanár és tanítvány szert tesz. De kívánatosak lennének ezek azért is, hogy átmenetül, próbaként szolgálnának a távolabbi cél eléréséhez, épérzéküekhez való 

versenyekhez. Mint végeredményben intézeteink végső célja, hogy a siketnémát izoláltságából kiemeljék, ennek pedig egyik eszköze és nem is nagyon nehezen elérhető módja a manapság már annyira népszerű dologban a sportban való erőösszemérés is. Éppen elégszer nehezedik a siketnéma lelkületére alsóbbrendűségének, fogyatékosságának tudata, érezze legalább itt, a sportban, hogy egyenrangú ellenfele szerencsésebb sorsú embertársának. Micsoda öröm, mily felemelő tudat volna az számára!A tanév folyamán tanult anyag és mentői kevesebb idő felhasználásával ünnepélyszerü tornavizsgákat, dísztornákat is rendezzünk. Ezek elsősorban fokozzák növendékeink ambícióját, munkakedvét, emellett kiválóan alkalmasak a sajnos még mindig progagálásra szoruló oktatásügyünknek kedvező megvilágítására.A tornaünnepélyek megrendezésénél ügyeljünk a gyakorlatok ügyes, változatos összeállításra. Lehetőleg oly mutatós gyakorlatokat vegyünk
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elő, amelyek a legelőnyösebben mutatják be növendékeink erejét és ügyességét hangulatra s arra, hogy az egyes számok gyors egymásutánban peregjenek le.Ismerve növendékeink psychéjét, gondoskodnunk kell a győztesek, az ügyesek megjutalmazásáról. Ennek legjobb legingerlőbb módja — mint már sokszor tapasztaltam — néhány éremnek a kiosztása, az intézeti 
bajnokságról folyó küzdelem megrendezése s győztese, a bajnok képének a megőrzése. A tornaterem falára akgatjuk ezeket, úgyszintén ott függ az egyes versenyszámokban első három helyezett névsora is. Ugyancsak az ambíció ébrentartása s a tornázás iránti kedv fokozása céljából gyűjtsük a versenyekről és tornaünnepélyekről készült fénykép- felvételeket. Utóbbiak az intézet történetéhez is érdekes adatokat szolgálhatnak.

❖❖  ❖Hátra vannak még a testnevelés különböző ágai, amelyek az iskolai tornatanítás kiegészítő és elmaradhatatlan részei. Ezek a játékok, a talajtorna, a szertorna, az úszás és az atlétika különféle nemei, amelyek mind a legnagyobb intenzivitással járulnak hozzá a szervezet ügyesíté- séhez és erősítéséhez, a test arányos, szép felépítéséhezA footbail, a kerékpározás, a céllövészet stb. az iskolai tornaoktatásnak nem képezik szerves részét, azért velük nem is foglalkozom. Ugyanúgy a cserkészetet sem sorolhatjuk ide, jóllehet legfőbb feladata, a jellemképzés mellett, kiváló gondot fordít tagjainak helyes testi nevelésére és kiképzésére.Ma már általánosan ismert — ha nem is kellően méltányolt — igazság, hogy a tornázás különféle nemei közül a szabadkézi játékok azok, amelyek a legtermészetesebb módon termelik ki azt a munkát, amelyre a szei vezet aiányos, harmonikus felépítéséhez szükség van. Játék közben nyilvánul meg ösztönösen a gyermek mozgás-szüksége, az érdeklődés és figyelem le van kötve s éppen ez biztosítja a mozdulatoknak teljes odaadással történő, helyes, kiadós kivitelét.A rendszeresen űzött játék természetes, egyszerű, mozdulatainak végtelen lehetősége a test minden porcikáját munkára készteti. Derűs pillanataival, vidámságával a kedélyképzésnek is hatásos eszköze.Már pusztán ez utóbbi előnyéért is fel kellene teljes mértékben kai ölnünk a játékot, annál is inkább, mert növendékeink határozottan 
szeretnek játszani. Erre azonban meg kell tanítani őket. Ne múljék egyetlen tornaóra játék nélkül. Utóbbi alkalmazkodjék a növendékek életkorához és a terephez. Zárt helyiségben más játékot veszünk elő, mint az udvaron, vagy a játszótéren, mely lehetőleg a tornaterem közelében és gyepes, pormentes legyen. Csak olyan játékot vegyünk elő, amelyben minden növendékünk végig aktiv részt vehet. A kiállásokkal kombinált játékok, amelyeknél a növendékek egy része — ha csak rövid időre is — tétlenségre, ácsorgásra kényszerül, mellőzendők. Csak a már jól



begyakorolt játékok váltják ki a vidámságot, a derűt, a pajkos jókedvet, azért a változatosság jelszavával ne csapongjunk egyik játéktól a másikra. Hogy unalmassá ne váljék a játék, gondoskodjunk fordulatokban gazdag és lehetőleg versenyszerű játékokról. A betanításnál a tanár megértéssel, szeretettel viseltessék különösen a gyengébb, kisebb növendékek iránt.Még a M. S. O. 1912. évfolyamában ajánlottam külön játékdél
utánok elrendelését, tekintettel arra, hogy a leckeórák közé ékelt heti két óra torna nem elegendő a testnevelés fontos céljának elérésére. A helyzet lényegében nem változott. Ami változás történt, az is a mi rovásunkra esett. Az összes iskolákban ugyanis bevezették a heti harmadik tornaórát. Csak minket felejtettek ki e nagyon helyénvaló, üdvös intézkedésnél, jóllehet éppen a mi növendékeink azok, akik testi fejlettség dolgában jóval az épérzékűek mögött maradtak s akiknél hasonló intézkedés talán sokkalta indokoltabb lett volna.Ugyancsak a játékdélutánok mellett szól az a körülmény is, hogy a rendes tornaórákból legjobb esetben legfeljebb csak 8— 10 perc juthat játékra, úgy hogy növendékeink alig fognak hozzá, alig melegszenek bele egy kissé a játékba, már is abba kell hagyniok.Téli időben a játékdélutánokra szánt időben elővehetők a különböző téli sportok és játékok. Ezeket nagy szeretettel, kedvvel űzi a fiatalság, kihasználva azok nagy kedélyképző és testedző erejét. Sajnos, nálunk a legszegényebb néposztályból rekrutálódnak a növendékek, akiknek igen sok esetben sem elég meleg ruházatuk, sem pedig tisztességes lábbelijük nincsen. Ha szerezhetnénk is téli sportfelszerelést és készítenénk az intézet udvarán jégpályát, mindez a fentebb említett okok miatt — illuzóriussá válik. Jó cipő és meleg kabát nélkül hamar megvan a hűlés, a baj, bármennyire is hálás feladat a hógolyózás és a korcsolyázás. De kellő felszerelés mellett is igen nagy óvatosságot, körültekintést igényelnek a havas időszak játékai, örömei.A talajtorna gyakorolatai is sikeresen illeszthetők bele a mozgásos torna rendszerébe s különösen mint ügyesítő gyakorlatok alkalmazhatók. Rendkívüli módon fejlesztik az izmok hajlékonyságát és rugalmasságát, s emellett igen jó hatással vannak a tornászok kedélyére. Igen nagy előnyük az is, hogy ugrószőnyegen kívül más tornaszer nem szükséges hozzájuk s az egész csoporttal egyszerre is végeztethetők. Emellett a szabadban is bárhol elővehetők, mert gyepes, puha talaj mindenütt akad.Előnyös tulajdonságai révén terjedt el aránylag igen rövid idő alatt s vele majdnem minden tornaünnepélyen találkozhatunk, mivel ötletesen összeállított gyakorlataival nem közönséges hatást válthatunk ki. Növendékeink körében is nagy népszerűségnek örvend a talajtorna, szeretik és szinte vakmerőséggel végzik a legveszedelmesebb gyakorlatokat, ezért erősen fékezni, visszatartani kell őket a nyaktörő mutatványoktól. Vaskövetkezetességgel haladjunk itt is a könnyebbről a nehezebbre és szigorúan alkalmazkodjunk a növendékek fejlettségéhez és ügyességéhez,
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Nem kevésbbé népszerűek a társas-gyakorlatok, amelyek hasonló jó hatásokat váltanak ki, emellett még az összetartozás érzetét is ápolják növendékeinkben.Újabban sokan állást foglaltak a szertorna, különösen az úgynevezett német szertorna ellen s főképen a fejlődő szervezetekre való tekintettel az iskola tornatanításból kívánják száműzni. Így Niels Bukh rendszere is már jóformán csak két tornaszert ismer: a bordásfalat és a padlót.Tény az, hogy a szertornához nagyobb erő és ügyesség szükséges, mert mellette a test önsúlyának az ellenállását is le kell küzdeni, jóllehet erre a célra természetszerűen a medence Ízületei szolgálnak s nem a vállizületek, amelyek pedig a szertornánál erőteljesen igénybe vannak véve. Az is bizonyos, hogy a túlságba vitt szertorna az izmokat merevíti s a szívét is megerőlteti, (szívtágulást is idézhet elő). Ezzel szemben az is igaz, hogy növendékeink a 17— 18. életévükig vannak az intézetben, amikor a szervezet már nagyobb erőkifejtést és több ügyességet igénylő gyakorlatokat kíván.De a siketnéma, fogyatékossága következtében amúgy is erősen korlátozva van a műélvezetekben, ne fosszuk meg hát attól, ami neki határozott örömet szerez.Emellett a szertorna szinte nélkülözhetetlen a bátorságra, önuralomra, hirtelen elhatározásra való nevelésnél. Gyorsabban fejleszti, erősíti az izomrendszert, szép testtartást biztosít s az akadályok leküzdésére is előkészít. Jó  előiskolája ez a későbbi egyesületi tornának is.Rossz időben, a téli hónapokban ezért vegyük csak elő a felsőbb 
fokon a szereket. Az ügyességi gyakorlatokat pótolhatjuk velük, ügyeljünk azonban arra, hogy egyidejűleg 2—3 csoportban foglalkoztassuk egyszerre a növedékeket s hogy egy-egy csoportban legfeljebb csak 6—8 növendék legyen beosztva. A mi alacsonyabb növendéklétszámunk mellett ez különösebb nehézségeket nem okoz. Egy-egy foglalkoztatásnál úgy változtassuk a szereket, hogy lehetőleg függő-, támaszkodó- és ugrógyakorlatokat végeztethessünk. (Nyújtó, bomm, létra, bordásfal, kötél, gyűrűhinta — korlát és részben bó — plint, gerenda, bó és bak.)A fokozatosság elvét szigorúan megvalósítva, csak olyan gyakorlatokat veszünk fel tanítási anyagunkba, melyeket minden növendékünktől megkövetelhetünk. Az egyes, jobb tornászok mutatványos, nehezebb gyakorlatait órán kívül kell próbáltatnunk.A szabadban s nagyobb csoportok foglalkoztatására bizonyos szerek helyettesíthetők társasgyakorlatok formájában a tanulókkal. A tanár ügyessége és ötletessége szükséges ezekhez. Helyettesíthető sikeresen a bak, a ló, az ugró-zsámoly, már kevésbbé a nyújtó a korlát és a bordásfal.Ellenben a szabad természetben vagy bárhol a ház körül található tárgyak gazdasági és egyéb felszerelések is helyettesíthetik pótolhatják a tornaszereket. (Létra, sin, lóca, fa, faág, fatömb, a szék támlája, póz



61nák, kerítés, árok stb.) Az ezekhez való visszatérést különösen az osztrákok sürgetik a természetes szertorna hangoztatásával.A szertornánál fordul elő aránylag a legtöbb baleket (rándulás, ficamodás, csonttörés stb.) ezért felelelősségünk tudatában mindent el kell követnünk ezek lehető elkerülésére. A teljesen veszélytelennek látszó gyakorlat is rosszul végződhet, ezért ne mulasszunk el soha a szerek mellé és alá, a leugrás helyére ugrószönyeget tétetni és a szabadba.: levő szerek alját legalább 30-40 cm.-re kiásatni és homokkal kilőhetni. Utóbbit a szer használata előtt mindig fel kell ásatni és elgereblyézni. Ezenkívül minden szer mellé vagy magunk állunk vagy pedig egy-egy ügyesebb tornászt állítunk a netán bekövetkezhető esés, lecsúszás stb. megakadályozása céljából. A nem teljesen veszélytelen gyakorlatcknál mi magunk őrködünk, esetleg segítünk is, ha a szükség úgy kivánja.A biztosítások hazájában, Amerikában már meg van a növendékek 
balesetek elleni biztosítása. Lelkiismeretes testnevelés mellett ennek csak jó oldalai lehetnek, ellenkező esetben azonban túlkapásoktól, a nyaktörő pozíciók elhatalmasodásától lehet félni. Az úszás testedző, jellemképző hatását és gyakorlati jelentőségét nincs szándékomban újból felfedezni, lévén ezek ma már közismert igazságok. A legideálisabb neme ez a testgyakorlásnak, amelynél a szervezet minden porcikája dolgozik s emellett az akarat, bátorság és kitartás fejlesztésének és fokozásának is leghatékonyabb tényezője. Emellett még a legjobb tüdőgimnasztika. E megbecsülhetetlen előnyei révén vonult be a f. évben már kötelező tárgyként azoknak a városoknak az iskoláiba, ahol tanítására alkalom és mód van.Intézetünk az 1913-14. tanévben kísérletezett vele első ízben (lásd aM . S. 0 . 1914. évf.) s ma már ott tartunk, hogy a III.-IV. osztálytól felfelé min
den növendékünk szabadúszó s az úszás két-három nemét is űzi. S ha bár versenyekre sportszerűen nem igen treníroztunk s a stílusokra sem forditottunk különösebb gondot, mert inkább csak „tornáztattuk őket a vizben“ a fővárosban tartott első orsz. siketnéma úszóversenyen a II. oszt. férfi bajnokságok eredményeinél az 50 méteres gyorsúszásban 24 mperccel, 50 méteres mellúszásnál 41 mperccel jobb időt értünk el. A 100 méteres gyorsúszásban 1 p. 34 mp., a 100 méteres mellúszásban pedig 1 p. 52 mp. volt a legjobb eredmény. De ennél is sokkal szebb eredmény az, hogy növendékeink 90% -a, leszámítva az előkészítő és első osztályt, többé-kevésbbé jól úszik.Ezt a néhány adatott nem dicsekvésképpen jegyeztem ide, hanem annak dokumentálására, hogy rendszeres úszástanítással milyen eredményeket érhetünk el s hogy nem musz j okvetlenül a szomszédba szaladnunk mintáért, követésreméltó példáért. Schorsch váci előadása közben vetített-képen mutatta be továbbképző tanfolyamának úszástanítását, mit a hallgatóság, illetőleg nézőközönség a csodálkozás és elismerés morajával fogadott. Lehet, hogy ez az idegen előadónak kijáró



62tisztelet és elismerés jele volt, de lehet, hogy az idegen gondolat és tett előtt való kapituláció.Pedig ugyanakkor a mi csöppségeink már vigan lubickoltak s békák módjára ugráltak és úszkáltak az egri medencében. Ez azonban aligha jutott az idegen előadó tudomására.E megbocsátható kilengésem után legyen szabad ismételten ajánlanom az úszástanítást. Ott, ahol fedett medence nincsen, legalább a 
tavaszi hónapokban próbálják meg kartársaim növendékeikkel az úszást. Elismerem, egyik-másik intézetben ennek akadályai lesznek, de a nagyszerű cél érdekében érdemes ezeket leküzdeni, elhárítani s érte némi áldozatot is hozni.Kezdjük természetesen a mellúszással. Óraközökben, szabadidőben gyakoroltatjuk a kar és a lábtempókat. Nem kell hozzá semmi heveder, úszóbak, megteszi a tiszta padió, egy-egy szék, ugrózsámoly vagy a plint is. A végtagjaikat kellőképpen kordinálni tudó növendékeket már elvihetjük a medencébe, ahol nagy segítségünkre van munkánkban egykét parafaöv, vagy vászonból készült felfújható és a mellre erősíthető vánkos (egriesen „putyó“).A vízben különös gondunk legyen a helyes lélegzetvétel és a mozdulatok folyamatos volta. Az első gyakorlatokat sekély vízben végeztessük mindaddig, míg a növendék minden segítség nélkül nagyobb távolságokat nem tud megúszni, amikor szabad-úszóra minősítjük.A különböző úszásnemeket már egymástól s más úszóktól lesik el növendékeink, nekünk már csak a stílusjavítás marad. A mellúszást azonban mindegyiknek el kell jól sajátítania.A gyorsúszás ollózó, csavar-tempóját legcélszerűbb deszkadarab segítségével gyakoroltatni.Egészséges gyermekek az úszás-tanulását már 5—6 éves korukban megkezdhetik csak óvjuk őket a túlerőltetéstől s tiltsuk a versenyzésektől. A mindenre kiterjedő úszástanításhoz egyébként szintén szaktudás és gyakorlat kell, amellett — mert a tanár felelős növendékei életéről és testi épségéért — igen nagy felelősséggel jár. Az esetleges baleseteknek egyik ellenszere a fegyelem, mely a csoportos úszástanításnak egyik elengedhetetlen kelléke.Az atlétika legegyszerűbb nemei, a futás, az ugrások, s a dobások minden különösebb nehézség nélkül gyakorolhatok intézeteinkben is. Egyforma haszonnal űzheti őket a testileg erősebb, fejlettebb a gyengébbekkel, szigorúan ügyeljünk azonban, nehogy túltengjen bennük a ver
sengés és túlerőítetésre vezessenek.Sohasem eredményhajhászás legyen a cél, hanem az a haszon, amely a szabadban, friss levegőn, napsugárban végzett élénk, lendületes mozdulatokkal jár. Nagy eredmények nélkül is értékes munkát végzünk vele, mely megéri a ráfordított időt és fáradságot. Fokozza a gyorsaságot, rugalmasságot, sportszerű gondolkodásra késztet, fegyelmez, az erő tudatával tölt el s örömet is szerez.



63Emellett — ismerve nagyobb növendékeink hajlamait és psychéjét — figyelemmel kell lennünk iskolai testnevelésünknél a későbbi, egyesületi munkára is. Növendékeink az intézetből kikerülve szívesen lépnek be 
torna- és sportegyesületekbe — ami rendkívül kívánatos és üdvös cselekedet részükről — nekünk ezzel szemben kötelességünk, hogy arra bizonyos fokig előkészítsük őket.A mostani heti 2 órából e célra nem vehetünk el egy percet sem, ellenben ott volnának erre a játékdélutánok, amelyeket atlétizálással csak változatosabbakká, kellemesebbekké lehetne tenni. Eddig is, míg az utóbbiakat elrendelik, a szüneteket s a szabadidő egy részét kell rá fordítani. Nagy előnyben van az az intézet, amelynek tágas udvara esetleg saját játszótere van, vagy az intézet közelében rendelkezik ilyennel.Végül kívánatos tisztázni azt a kérdést, hogy kik is t nítsák Néze
teinkben a tornát'?Valamikor — még nem is olyan régen a tornaórák voltak aza bizonyos nyomtatók, amellyel a kartársaknak a kötelező heti óraszámot kikerekítették, akár értett hozzá az illető, akár nem. Kedv, rátermettség, hajlam, egységes munka, egységes eredmény mind az adminisztráció áldozatául esett, mert fontosnak az volt, hogy mindenkinek ki legyen a kötelező heti óraszáma.Ma az új szellemben megujhódott testnevelés oly súlyos feladatok elé állítja a tanárt, hogy ilyesmikről többé szó sem lehet. A testnevelő tanárnak elsősorban tisztában kell lennie teljesen a modern tornatanítás anyagával s a gyermek szervezetének bonc- és élettanával. A tanítási anyag, a gyakorlatok megválasztásán ez utóbbiakra állandóan tekintettel kell lennie, ezért ismernie kell minden gyakorlat képzőerejét és hatását. De tisztában kell lennie növendékeinek lelkivilágával, mert nemcsak hibás testtartásokat és félszeg, nehézkes mozdulatokat javítgat, formál s erősíti, ügyesíti a gyermekek fejlődő szervezetét, hanem azok kedélyképzéséhez is és a beszédtanításukhoz is jelentékenyen hozzá kell járulnia.Amilyen szép és fontos, ép oly nehéz és felelősségteljes feladat ez, amit — miként a rajztanítást is — csak a siketnémák nevelés-oktatásával tüzetesebben foglalkozó, tehát kebelbeli tanár láthat el sikeresen. Utóbbinak természetesen adassék alkalom, hogy már a tanítás megkezdése előtt a szükséges szakismereteket elsajátíthassa, nehogy később auts- didakta-módra legyen kénytelen az évek hosszú során át gyűjtögetni e tárgykörből, tudományágból azt, amit haszonnal értékesíthet munkájával. Utóbbi esetben sok botlásnak, tévedésnek is kivan téve, aminek ismét a növendékek s testnevelésügyünk vallhatja kárát.Nem ismerem ugyan a legilletékesebb szerv, a Testnevelési Főiskola szervezetét, tanulmányi rendjét, de azzal kapcsolatosan egyidőben — azt hiszem — aligha lenne megoldható ily speciális képzettségű tanáraink, tanárnőink nevelése. Félő ugyanis, hogy Tanárképzőnk s a másik főiskola tanulmányi beosztása nehezen volna összeegyeztethető.



64 Ellenben itt van a magunk tanárképzője. Az előbb vagy később, de okvetlenül bekövetkező speciálizálódás, amit a modern kor szelleme 
sürget és megkövetel, jelentékenyen tehermentesíti majd tanárjelöltjeinket. Tessék tehát itt megoldani ezt a problémát, melynek kedvező elintézésével igen sokat nyerne mindhárom oktatási ág testnevelés ügye.Szorítson a Tanárképző vezetősége a testnevelésnek vagy heti 
négy órát, úgy, ahogy azt a magyarázó rajzzal teszi. Ezt annál inkább megteheti, mert hiszen a legújabb testnevelési törvény a főiskolák ifjúságára is kötelezőnek mond ki heti néhány órás egyleti foglalkozást.Ha nem volna rá már most, még a szakosítás előtt, elegendő ideje, inkább hagyjon el egy-két olyan kollégiumot, aminek vajmi kevés gyakorlati értéke van. Bizonyára mindegyik ágazatnál talál ilyeneket. Viszont a testnevelés a fogyatékosságok minden csoportjánál elsőrangú jelentőséggel bír, tehát közös és eminens érdek.Nem tartom ugyanis megvalósíthatónak azt a tervet, hogy okleveles tanáraink beiratkozzanak a Testnevelési Főiskolára, vagy pedig hogy ez utóbbi elvégzése után valaki még a miénket látogassa. Nem marad hát más hátra, mint hogy magunk gondoskodjunk testnevelő-tanáraink ki
képzéséről, még pedig a fentebb vázolt módon.Miként azt a szakosítással • kapcsolatosan minden oktatási ágazat képviselői kívánják, itt is 2-2 Va évig a testnevelés rendes anyagát, módszerét s a sportok különböző ágait lehetne tanítani, a hátralevő időben pedig mindegyik ágazat a maga különleges, speciális, az épérzékűek testnevelésétől eltérő módját és anyagát venné át.S ami a mai takarékoskodó világban szintén nem utolsó és megvetendő szempont, mindezt minden különösebb anyagi megterhelés nélkül meg lehet valósítani. Ezért is, de meg azért, hogy oly természetes, kézenfekvő minden, hiszek e terv megvalósításában.

*Mindnyájunk lelkében ég a vágy szebbet, jobbat alkotni s ügyünket, a magyar siketnémák oktatásügyét, ha csak egy lépéssel is, előbbre lendíteni. Ez a cél vezérelt s ez az érzés fütött engem is, amidőn e szerény munkámban a siketnémák testnevelés-ügyére kívántam felhívni kartársaim fokozottabb figyelmét s az e téren szerzett tapasztalataimról beszámoltam.Úgy érzem, hogy bizonyos hézagot pótolok, amikor növendékeink testnevelésének majdnem minden ágával, problémájával — lapunk terjedelméhez képest talán túl részletesen is — foglalkoztam. Mentségemül szolgáljon azonban, hogy szakirodalmunkban e kérdésről nagy jelentősége ellenére — eddig érdemlegesen az egész anyagot fel- ölelően senki sem foglalkozott.* Pedig éppen nálun kell a testnevelőnek hivatása magaslatán állania, felvértezve minden szakismerettel, hogy az
*E sorok még a spondaui testnevelési tanfolyamról szóló cikk megjelenése 

előtt íródtak.



65épérzékűeknél is gyengébb, fejletlenebb gyermektestekben erőt, ügyességet fejlesszen. Ehhez meg nem elég csak az általános, az épérzékűek — testnevelésének tárgyát, menetét, módszerét ismerni, tisztában kell lenni a siketek tornatanításának speciális problémáival is.Addig is, míg intézeteinkben külön e szakmában is kiképzett testnevelő-tanáraink lesznek, nem egy céltalan kísérletezést mellőzhet, aki ezt az őszinte igyekezettel megírt és javítani, könnyíteni akaró kis munkámat elolvassa.Erre pedig annál nagyobb szükség van, mert minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy védenceinkkel a testnevelés körül mennél nagyobb, szebb eredményeket produkáljunk, hogy mint bármily apró láncszem is belekapcsolódhassunk a nagy nemzeti cél eléréséére folyó 
munkába.Eger, 1930. május.

Sturm József 
áll. siketn. int. tanár.

Irodalom.Proff. Kocsárdné br.: Svéd torna vezérkönyve.„ „ Svéd gimnasztika.
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Barna-Újhelyi: Játékkönyv I-II.
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A vakok ipari oktatása
Adatok a vakok kir. intézete készülő új tanítási tervéhez Irta Kirschenheuter Ferenc

Visszatekintés a múltbaKétkézi munkákat, foglalkozásokat a vakok kir. intézetében már annak alapításától, 1825-től kezdve tanítottak. Az intézet első tanára, a rendkívül ügyes és később a szakkörökben európaszerte ismertté vált vak Hertelendy Gábor (1800— 1844 volt az első tanítómester, kit ,,a’ vakok intézetére ügyellő Kiküldöttség“ megbízott tanításukkal.
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Alig tanítottak olyan kézművességet a vakok európai intézeteiben, melyekkel a vakok pesti intézetében az idők folyamán meg ne próbálkoztak volna. Régente famunkákat, asztalosságot, esztergályosságot tanítottak. Sokáig tartotta magát a cipészet. S volt idő, mikor Pest legnagyobb, legújabbrendszerű és legdrágább szövőgépén a vakok király- uccai intézetének növendékei dolgoztak. Kosárfonással csak 1873-ban kezdtek behatóbban foglalkozni, a zongorahangolás tanítását 1875-ben, a gyékényfonásét 1889-ben, a kefekötését meg 1890-ben rendelte el a minisztérium.Mit csináltak a régi időkben az intézetben eltöltött éveik után a a kézművességre képzett vakok ? Hazamentek. Hogy otthon dolgoztak-e mesterségükben, megéltek-e belőle, arról nagyon keveset tudunk. A volt növendékeknek az intézet igazgatóságához írott egy-egy levele vet mécsként halovány kis világot erre. Persze, azok is csak egyes esetekre. A 
Mihályik Szidordr. igazgatása alatti idők (1864-1895) leveleiből azt látjuk, hogy akadtak, akik boldogultak ipari munkájukkal, sőt elvétve még női kézimunkával is. Több azonban a panaszos levél. Igaz, hogy akinek tűrhetőbb volt a sorsa, kevesebbet is levelezett, mint akinek panaszra volt oka.Hogy kevés adat maradt fönn a múlt század vak iparosainak helyzetére vonatkozóan, ehez az is hozzájárult, hogy kevesen voltak. Az országnak csak egy intézete volt, a pesti. Ebben a növendékek létszáma még a százat sem közelítette meg soha s ezeknek is nagyrészét élethivatásszerű céllal zenére oktatták. A nevelésoktatás munkájában az ipar a zenével szemben csak alárendelt szerephez jutott.A század utolsó éveiben német hatás alatt vajúdni kezdett a magyar vakok oktatása. 1873 után, az intézet országosítása, államosítása után meghonosodtak ugyan a vakok intézeteiben európaszerte már régebben űzött iparágak, de egyebekben, a nevelésoktatás szervezetében, céljában, rendjében, módjában az intézmény hosszú évtizedeken át nem haladt lényegesebbet. Elégséges egyetlenegy tényre rámutatni. A pontírás csak 1894-ben nyert polgárjogot a vakok kir. intézetében. Miniszteri rendelet alapján akkor kezdték rendszeresen tanítani s ezzel Európában a számbavehető nagyobb intézetek között — még nem állapítottuk meg végérvényesen, de eddigi adataink szerint, — utolsónak érkezett be. Az intézeten kívül álló, vele foglalkozó, hozzáértő ember azonban akkoriban még nem volt hazánkban s így ezt az elmaradottságot senki meg nem állapította, senkinek az gondot nem okozott.Az intézet az országosítás utáni három évtizedben egy meleg, sok szabadságot nyújtó otthona volt a vakoknak, hol igazgató és növendékek bizalmas, kölcsönös szeretetben éltek együtt és részesei voltak ennek a meghitt együttélésnek az idők folyamán az intézetbe beköltözött tanárok is. S bár az említett elmaradottsággal együtt járt az intézet igazgatásában bizonyos, hosszú időkön át még igtatókönyvet is nélkülöző föiületesség, továbbá az intézeteknek ősi szokásokon, jussokon nyugvó, laza fegyelmű,



67atyafiságos és a haladó kor szellemével már össze nem egyeztethető olyan belső rendje, élete, mely alkalmas talajul kínálkozhatott volna egy újító munkának, még sem ebben fogantak a vajúdás magjai.A minisztérium 1895 február 23-án 9842 szám alatt megbízta 
Roboz Jó zsef volt aradi siketnémaintézeti tanárt az összes emberbaráti intézetek szervezetének, működésének és tanúási eredményeinek, megvizsgálásával. Roboz kiterjesztette tanulmányait a fogyatékosok oktatásának minden ágára s így hát valójában ő volt a mai értelemben vett első magyar gyógypedagógus.Ez a tehetséges ember, aki tele volt újító, javító tervekkel, akit nagy akarások fűtöttek, de akit az egyéni érvényesülésre való törekvés és a hatalomvágy elvakított, kíméletlenül átgázolt múlton és jelenen. Az ő munkája a maga egészében kovász volt a fogyatékosok intézeteinek századvégi alakulásaiban s az ő általa előidézett erjedésből kelt életre, amelynek ő is adott nevet, a magyar gyógypedagógia. Ő indította meg a vajúdást a vakok kir. intézetében is.

Roboz sehol sem hagyott olyan mély nyomokat, mint a vakok nevelésoktatásában, mert az ő robbantó föllépése volt kiindulása a vakok kir. intézete újjászervezésére vezető változásoknak, mely újjászervezésnek legnagyobb jelentőségű fejleménye, ténye az volt, hogy a nevelésoktatás céljában a zenei irányzatot az ipari váltotta föl. Az alábbiakban e nagyon érdekes és a vakok képzését oly mélyen befolyásoló rövid három eszteridős, küzdelmekkel teli időszak eseményeinek inkább csak a kereteit vázoljuk, úgy, ahogy azokat a vakok kir. intézete levéltára megőrizte.A Roboz föllépése következtében 1895 júliusában nyugalomba vonult Mihályik Szidor dr-1 Pivár Ignác váltotta föl az igazgatói székben, akit a minisztérium útasított, hogy Robozzal egyetértőén készítse el az intézet újjászervezésére vonatkozó szabályzatot. Az ebből folyóan készült új tantervet a minisztérium már 1895 október 7-én 53.640 szám alatt életbe is léptette. A lényeges változások azonban csak ezután következtek.A minisztérium 1896 augusztus 3-án kelt 41.539 számú rendeletében ellenzi a felnőtt vakoknak az iskolásokkal együtt való foglalkoztatását, Budapestre való özönlését s az erkölcstelen viszonyok közé vezető zene helyett az iparra való nevelést kívánja.Ugyanezekben a napokban jelent meg az emberbarát)' intézetek szakfelügyeletére vonatkozó útasítás és ugyanekkor a minisztérium megbízta Robozt, most már mint szakfelügyelőt, egy, vak iparosok részére létesítendő foglalkoztató intézet terveinek elkészítésével.1896 novemberében megengedi a minisztérium a kilépetteknek az intézeti növendékekkel való együttes foglalkoztatását, de foglalkoztató műhelyek berendezését rendeli el, ismét kifogásolja a zenei oktatás túltengését és új szervezeti szabályzat készítését rendeli el.
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1897 januárjában a minisztérium útasítja az igazgatót, hogy hívjon egybe értekezletet az ipari oktatás reformja tárgyában és tegye meg erre vonatkozó javaslatait. Ugyanez év júliusában Pivár igazgató felterjeszti 
Mihalik Lajos tanárnak az ipari oktatás felterjesztésére vonatkozóan készített javaslatát.A kérdés lényegében csak a minisztériumnak 1897 szeptember 8-án kelt 15.860 számú rendeletével jut nyugvópontra, mely jóváhagyja az intézetnek Roboz szakfelügyelő elnöklése alatt készült új szervezeti szabályzatát, jóváhagyja az ipari oktatás reformbizottságának jegyzőkönyvét, kitelepíti az intézetből a műhelyeket, az ipari készítmények árúsítására bolt nyitását engedélyezi, megbízza Mihalik Lajost az intézetből kihelyezett műhelyek vezetésével, majd 1898 május 12-én 29.098 szám alatt 4000 forintot irányoz elő ipari foglalkoztatótelep fönntartására és szabályozza a foglalkoztatóba való fölvételt.Ezeknek az eseményeknek az idejében köztudomású volt, hogy az alakulások eszméje és gondolatmenete is, vagyis a zenéről az iparra való áttérés és ezzel kapcsolatban foglalkoztatóműhelyek szervezése, Németországból plántálódott át hozzánk. Roboz is, Pivár is, Mihalik is az újjászervezés ideje alatt megjárta Németországot s a minisztérium se mulasztotta el soha, még kisebb dolgokban sem külföldi szakvélemények kérését. A megindulást mindenesetre Roboz föllépése idézte elő. De hogy a minisztérium rendelkezéseiben mennyiben érvényesültek Roboznak, előbb mint miniszteri megbízottnak, majd mint szakfelügyelőnek törekvései, elvei, hogy mennyiben hallgattatott meg az intézet igazgatósága és tanári kara, illetve, hogy mennyiben cselekedett a minisztérium a saját kezdeményezéséből, azt csak behatóbb kutatások dönthetik majd el.A három esztendő nagy átalakulása hosszú időkre szabott irányt, útat a vakok élethivatásra való képzésének. Ami ezután történt napjainkig, az már csak igazgatási jelentőségű. A királyi intézet ipari oktatása anyagilag teljesen és amennyiben a szellemiek a dolgok természeténél fogva e tekintetben az anyagiaktól egészen el nem különíthetők, részben szellemileg is 1901 és 1902-ben az 1898-ban szerveződött Vakokat Qyámolító Orsz. Egyesület hatáskörébe került a kilépettek foglalkoztatá- val együtt.Oktatási szempontból leginkább érdekelnének bennünket az ipari oktatásnak a nagy átalakulás folyamán és azóta is származott tanítási tervei. Sajnos, ezekkel nagyon röviden végezhetünk.A nagy átalakulás megelégedett a tanítandó iparágak: a kosár- és székfonás, a kefekötés és zongorahangolás megnevezésével. Az 1902-ben már Herodek Károly akkori igazgatóhelyettes vezetésével készült és az 1905. évi 47,609 számú miniszteri rendelettel jóváhagyott, ma is érvényben lévő tanterv sem terjeszkedik ki az ipari oktatásra, mindössze néhány sort szentel neki, melyben a régi, fönt említett iparágak mellett, mint tanítandót megemlíti még a „harisnyakötést gépen“ , megállapítja, hogy



69mely iparágakra milyen minősítésű növendékek útalandók s megjelöli az óraszámokat.Megjegyzendő, hogy a gépen való harisnyakötés tanítása a kir. intézetben csak terv maradt. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület budapesti foglalkoztatójában éveken át űzték, de mint kevésbé jövedelmező foglalkozást ott is abbahagyták. Általában a most is tanított és már többször említett iparágak mellett a vakok kir. intézetében csak egy ízben kísérleteztek új iparággal, mégpedig a fönt ismertetett átalakulások idejében, mikor az akkoriban még az intézet műhelyeiben dolgozott foglalkoztatóbeli munkások egy rövid ideig egyszerű, úgynevezett rácsos kókuszszőnyegeket készítettek.
Zárt, vagy szabad gyámolítás?Ezzel a rövid történeti visszapillantással kapcsolatban rá kell azonban térnünk az ipari képzésnek egy nagyon lényeges pontjára: végső céljának a vakok gyámolításával kapcsolatban való megvizsgálására. Mert a képzésnek részleteiben a gyámolítás mikéntjéhez is kell alkalmazkodnia.Az, hogy mily módon gyámolíttassanak a vak iparosok, nálunk Magyarországon az idők folyamán elvileg sohasem tisztázódott, gyakorlatilag pedig szerintem nem fejlődött egészen megfelelő irányban.Mit célzunk általában vakoknak kenyérkereső foglalkozásokra való tanításával ? Azt-e, hogy intézetekben összegyűjtve, eltartva foglalkoztassuk, gyámolítsuk őket, vagy azt, hogy kilépve az életbe önállóan, saját kezükre dolgozzanak, esetleg munkaadóknál helyezkedjenek el ? Mint sok mindenről nem, úgy erről sem beszéltünk papíroson a nyilvánosság előtt sohasem. De annál többet vitattuk a dolgot szóval Vitár 

Rezsővel, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület elhalt gondnokával, a magyar vakok gyámolításának megszervezőjével és évtizedeken át nagy érdemeket szerzett vezetőjével.
Vitár az első megoldás, az intézeti foglalkoztatás, én meg az utóbbi, az intézeten kívüli foglalkoztatás, az önállósítás mellett kardoskodtam. Amint akkoriban elneveztem, őa  „zárt“, én mega „szabad“ gyámolítás híve voltam. Hogy pontosabb legyek, elvileg nem is volt köztünk oly éles az ellentét  ̂mert ő nagyáltalánosságban elismerte, hogy az eszményi állapot az volna, amire én gondolok, de azt mondta, hogy azt nem lehet megvalósítani. Én viszont elismertem, hogy az esetek egy részében a szabad gyámolítás kedvezőtlen viszonyok, de különösen az egyes érdekelt vakok arravalóságának, megfelelő egyéni képességeinek hiánya miatt meg nem valósítható, valamint, hogy a férjezetlen nők zárt gyámolítása sok esetben szükségszerű megoldás.Útjaink eredetileg a vakok teljesítőképességének a megítélésénél váltak el. Ő az életben való helytállóképességüket illetően sokkal kisebb véleménnyel volt róluk, mint én. Aztán még egy ponton tértünk el merően egymástól, ami különben természetes folyománya volt ellentétes



70álláspontjainknak. Ő népes, anyagilag erős intézetekben látta a gyámo- lítás és foglalkoztatás nagyobb lehetőségeit, én meg csak a nélkülöz- hetlen' bennlakásos intézetekre szorítkozva több kisebb intézményre gondoltam, melyek szétszórva az országban egységes irányítás mellett inkább mint szociális és gazdasági irodák, központok szolgálnák a környékükön élő, önállóan dolgozó vakok érdekeit munka szerzésével, nyersanyagok olcsó közvetítésével és kész iparcikkeik értékesítésével.Éveken át folyt köztünk a szóharc és legnagyobb lendületet nyert 1913 júliusában, mikor, mint a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület akkoriban létesült eperjesi intézetének vezetője, ki már gyakorlatilag is belekóstoltam a gyámolításba, Vitánál s más hivatalos kiküldöttekkel elutaztunk Düsseldorfba, a német vakok tanárainak nagygyűlésére. Ott aztán megszereztem a titkárságtól a városban önállóan dolgozó vak iparosok és kereskedők címeit, fölkerestünk Vitánál néhányat, elsősorban a vita középpontjában álló, kereskedéssel is foglalkozó kefekötőket, köztük —■ ahova 
Herodek Károly, királyi intézetünk igazgatója is velünk tartott — két vak testvért, akik egy nagy kefenyersanyag- és készárúüzletet vezettek teljesen önállóan, az árúsítást is maguk végezve s Vitái nak gyakorlatban meg kellett győződnie, hogy igenis a tömegesebb önállósítás a nagy igényeket támasztó városi ipari és üzleti életben sem hiú ábránd.

Vitáit azonban nem lehetett egykönnyen megadásra bírni. Okosan, kitartóan védte álláspontját azzal, hogy odakünn Németországban, annak is a legvirágzóbb részében, Rheinlandban mások, sokkal fejlettebbek a gazdasági, ipari, üzleti viszonyok, könnyebb a nyersanyagszerzés, a készárúértékesítés, megbízhatóbbak az emberek, mint nálunk, a müveit német nép belátó, emberséges, támogatja a vak iparost, kereskedőt és talán maguk a vakok is műveltebbek és üzletileg és képzettek. Szóval, amit meg lehet csinálni Rheinlandban, azt hiába erőltetjük itt Magyar- országon. És mert ezeknek jórészét, — de bele nem értve a végső, összefoglaló és Magyarországra vonatkozó következtetést,— kereken tagadni nem lehetett, a természetbeni érzékeltetés sem döntötte el teljesen a szép, nagy vitát. A háború, meg ami utána következett, örökre berekesztette.A példákért nem kellett éppenséggel Németországba menni, mint- ahogy nem is ezekért mentünk ki,- mert hisz önállóan, a maguk kezére dolgozó vak iparosok (persze inkább kosárfonók, mint kefekötők), sőt kereskedők itthon is akadtak mindenha. De ritkábban, nem oly tömegesen, mint Németojszágban és eredményeikben általában nem oly meggyőzőek, mint a németek. És miért nem ? Mert a magyar vakok gyámolítása az utóbbi évtizedekben nem tekintette föladatának, mintahogy nem tekinti föladatának még ma sem, önálló gazdasági egyedek tervszerű, céltudatos létesítését, illetve a létesültek hathatós istápolását.A háború vakjai közül azonban számosán és a háború óta a polgári vakok közül is többen csupán saját erejükre támaszkodva hangosan igazolták, hogy még ebben a szegény, gazdaságilag alig tengődő ország



71bán sem veszett el az önállóan dolgozni akaró és tudó vak iparos, kereskedő.De nem okoltuk még meg a lényeget, hogy: miért tartjuk a gyámolítás helyesebb módjának az önállósítást és az önállósított egyének foglalkoztatását, mint az intézeti tömeges gondozást? Másszóval mért vagyunk hívei a szabad gyámolításnak a zárttal szemben?A válasz nagyon rövid: Mert emberségesebb. S nekünk kötelességünk a vak ember élete sorát nevelésünkkel, oktatásunkkal, gyámolítá- sunkkal úgy irányítani, intézni, hogy ezt a természetesebb, emberségesebb életmódot élhesse. Hogy vannak és mindig lesznek, mint már említettük is, olyanok, kikre nézve a zárt gyámolítás az áldásos, az ezen az általános elven nem változtathat.Fontos volt mindezeknek a megállapítása azért, mert a gyámolítás mikéntje a vakok királyi intézete tantervét, annak célkitűzésekben megnyilvánuló szellemét mélyen befolyásolja. És a célkitűzés kihat az iparoktatás tanítási anyagának megjelölésére is. A mostani zárt gyámolítás és tömeges együttfoglalkoztatás mellett elégséges lehetett az egyes iparágak részletmunkáiban való képzés is, mintahogy az most is történik például a csak behúzásra szorítkozó kefekötésben. De az önállósítást alapul vevő szabad gyámolítás az iparágak mindenirányú teljes elsajátítását teszi szükségessé.Az alábbiakban a szabad gyámolítás elvéhez alkalmazkodó tanítási tervet tárgyalunk.
A foglalkozások megválasztásának nehézségeiA vakok intézeteiben nevelt és életpályákra képzett tanulókat tehát minden esetben, ha csak lehetséges, vissza kell helyezni az életbe. Ebből- folyóan olyan foglalkozásokra kell őket tanítani, melyek nekik az életben megélhetést nyújtanak.Ez volna az elv. Ámde melyek azok a foglalkozások?Alig van még egy kérdés a vakok ügyében, melyet oly nehéz volna megválaszolni, mint ezt. Nincs, mert ezeknek a foglalkozásoknak a megjelölése nem csak attól függ, hogy mire lehet megtanítani a vak embert. Sőt ettől kevésbbé, mert hiszen ebben útbaigazítanak a szakemberek. Hanem függ attól a számtalan körülménytől, mely a vak emberre nézve megnehezíti tanult foglalkozásának gyakorlását, mely megnehezíti az életben való alkalmaztatását, munkáhozjutását.Melyek ezek a körülmények ? Valamennyit fölsorolni lehetetlen. Csak néhány lényegesebbet, általánosabbat tehát A munkahelyre való eljutás, annak viszonyai közé való beleilleszkedés, az ottani biztos mozgás, a munkaeszközök és anyagok előteremtése, az előre nem látható, rendellenes és véletlen munkazavarok elkerülése, leküzdése, a munkában a rendestől való eltérő változások foganatosítása és mindezeknek a zavartalan, gyors, a környezetet igénybe nem vevő, annak lelki hangulatát kedvezőtlenül nem érintő lebonyolítása; aztán a munkateljesítmény



72nagyságának korlátozottsága, a munkának a vakságból származó elkerülhetetlen fogyatékosságai, a munkaadónak az az érzése, hogy ő ezekkel szemben épen a vakságra való tekintettel elnézést kénytelen gyakorolni s általában a munkaadóra nehezedő, visszaútasíthatatlan emberszerető követelmények. Mindezek összehatása a vak munkást, bármennyire is kerülje ő maga leginkább, az épérzékű munkásokkal szemben különleges helyzetbe hozzák. S ez a különleges helyzet, de még inkább e helyzet nehézségeinek a munkaadók részéről túlzott mértékben való elképzelése az, ami megnehezíti a vak munkások alkalmazását, tanult ipari foglalkozásuknak az életben való gyakorlását. Íme ezek azok a körülmények, melyek leginkább megnehezítik a vakok foglalkozáságainak megválasztását.Amikor tehát fölmerül a kérdés, hogy melyek azok az ipari foglalkozások, melyek kenyeret adnak a vakoknak, akkor valójában arra kell felelnünk, hogy melyek azok a foglalkozáságak, melyekben lehetővé válik a tanult foglalkozások gyakorlása; melyek azok, amelyekben a vakok alkalmazást, munkát nyerhetnek ?Erre pedig határozottan válaszolni nem lehet. Nem, mert ennek lehetőségei függnek a mindenkori gazdasági- és munkaviszonyoktól, a munkaadók jólététől, az egyes iparágakban érdekelt és a vakokkal együtt dolgozandó épérzékű munkások méltányossági érzésétől és leg- főképen a munkaadók belátásától, műveltségétől, emberszerető jóindulatától. Tehát mind olyan tényezők, melyeket az idő, a viszonyok s az emberek adottságai határoznak meg.
Régi és új foglalkozásokA vakok intézményei ezeknek a nehézségeknek a tudatában rendszeresen nem is törekedtek vakokat az épérzéküekhez hasonlóan munkaadóknál elhelyezni. Nemigen törekedtek erre maguk a vakok sem. S hogy működésüket is, meg a vakokat is ezektől a nehézségektől függetlenítsék, a tanított és az intézeteken kívüli foglalkozást célzó iparágakul elvszerüen olyanokat választottak az intézetek, melyeket a vakok másoktól függetlenül, önállóan űzni képesek.A fonó-, szövő-, kötőiparágak ( a kosár-, szék- és gyékényfonás, a vászon- és szőnyegszövés, kötélverés, meg a kefe- és seprőkötés) voltak mindenha ezek az iparágak. Még ma is túlnyomórészt ezeket tanítják, ezekben foglalkoztatják gyámoltjaikat a vakok intézetei s az intézeteken kívül dolgozó vakok is egészen a háborúig — kivételes esetektől eltekintve — csak ezeket az iparágakat űzték.A háború azonban, mint minden téren, itt is nagy változásokat hozott. A harcterekről vakon hazatért harcosok súlyos helyzete s az államoknak és társadalmaknak velük szemben támadt kötelességei egyszerre megváltoztatták a múltak előítéletein és megszokásain nyugvó állapotokat. A hadivakokat úgy a szellemi, mint a testi munkák terén



73a legkülönbözőbb minőségekben alkalmazták irodákban, ipari, kereskedelmi üzemekben, sőt még kert- és mezőgazdaságokban is. Külföldön, különösen Németországban, de hazánkban is tömegesen jutottak alkalmazáshoz gyárakban a legkülönbözőbb, könnyen elsajátítható részletmunkákban. S a hadivakokat követték, ha hazánkban nem is, de külföldön a polgári vakok is.A háború ilyenformán nagy hatással volt a vakok foglalkoztatására. Sok irányban ajtót nyitott a vakok érvényesülésének, ipari téren pedig igazolta a vakoknak gyárüzemekben való használhatóságát. És ezzel komolyan számolniok kell a vakok foglalkoztató intézményeinek is, melyek ma már nem ragaszkodhatnak olyan szigorúan azokhoz az iparágakhoz, melyeket a vakok többé-kevésbbé önnálóan űzni képesek.Mennyiben befolyásolja már most ez a háborúokozta változás a vakok intézeteinek gyakorlati irányú oktatását és magát az ipari képzést?Sokféle foglalkozási ágnak az intézetekben való rendszeres oktatására alig gondolhatunk. A vakok oktatása nagyon költséges és minél több irányban törekszünk kiképzésre, annál kevesebb növendék jut egy-egy foglalkozási ághoz, következőleg annál drágább az oktatás. De eltekintve ettől, meghatározott új foglalkozási ágakat a háborúokozta változások végleg még ki sem alakítottak. A háború néhány éve és az utánuk következő évtized nyugtalan, meg nem állapodott gazdasági viszonyai nem is alkalmasak végleges ítélet kialakítására. Azután meg azok a munkák, melyek a változások homlokterében állanak, amelyek az eddig elért eredmények után Ítélve leginkább váltak be, a legnagyobb tömegeket érdeklik s így a vakok háborúutáni foglalkoztatásának voltaképeni forradalmi anyaga, a gyári munkák, egyrészt különbözőségüknél fogva az intézetekben nem is oktathatók, másrészt meg húzamosabb időn át való oktatásuk nem is szükséges, mert csak egyes kézmozdulatokból, fogásokból összetevődő és folyton ismétlődő eljárásokról lévén szó, azok megfelelő kézügyesség mellett rövid idő, többnyire napok, sőt esetleg órák alatt is elsajátíthatók.Új ipari mühelyoktatást tehát a háborúhozta új foglalkoztatási területek egyelőre nem kívánnak s így a vakok kir. intézete most készülő új tanterve más, teljesen kialakult ipari foglalkozás hiányában csak az eddig oktatott iparágakra szorítkozhatik. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy ezek mellett,' vagy ezek helyett, akár a közeljövőben is más, a vakoknak jobban megfelelő iparágak ne tanítassanak. Más, új iparágak tanítására azonban az intézet, mint nevelő- és oktatóintézmény csak akkor térhet át, ha olyan iparág kinálkozik, melyről már igazolódott, hogy az életben való boldogulás szempontjából legalább is oly mértékben felel meg, mint a most tanítottak.
Új foglalkozásokkal való kísérletezésÚj foglalkozási ágakkal való kísérletezés ma már valósággal életföltétele a vakok iparűzésének. Nemcsak azért, hogy a tanulók pályá
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juk megválasztásában tágabb keretben mozoghassanak, hanem azért, mert a most tanított iparágak közűi a kefekötés készítményeit a gyáripar hovatovább mind jobbakkal és olcsóbbakkal helyettesíti, a kosárfonás és rokoniparágainak készítményeit meg a termelés egyre nagyobb mértékben helyettesíti más anyagokkal, más iparágak termékeivel, úgy hogy a vakok által űzött két főiparágban a kézműveskészítmények fogyasztása állandóan csökken.A kísérletezések azonban nem érinthetik az oktatás alatt álló növendékeket, tanulmányaikban őket nem hátráltathatják, sem kétes eredmények eshetőségeinek őket ki nem tehetik. Új foglalkozáságakban való kísérletezésre csak olyan növendékek, gyámoltak veendők igénybe, kik más irányban már kiképeztettek, vagy akiknek a kiképeztetését, foglalkoztatását a kísérletek nem zavarják, avagy olyan előrehaladott korúak, kik arra önként vállalkoznak. A kísérletek munkája mindenesetre nyugodtabb, ha a kísérletező intézmény szervezeténél fogva is kárpótlást nyújthat a kísérletezésre igénybe vett s ebből folyóan esetleg anyagi hátrányt szenvedő vak egyéneknek.A kísérletezésből értékesíthető, iránytadó eredmény csak úgy állapítható meg, ha a kísérletező intézmény a kísérleti egyéneket az életbe kihelyezi a kezdetnek ott mutatkozó nehézségeit elhárítani igyekszik és aztán védettjeinek az új foglalkozásban való boldogulásait megfigyeli.Látnivaló ezekből, hogy kísérletezésre a vakok nevelő-oktató intézményei nemcsak növendékanyaguknál, hanem hivatásuknál, szervezetüknél fogva is kevésbbé alkalmasak, hogy az új foglalkozásokkal való kísérletezés a gyámolító és foglalkoztató intézetek föladata.
Az ipari oktatás javításaHa a vakok királyi intézetének készülő új tanterve a mondottaknál fogva új iparágakat nem is ölelhet föl, a gyakorlati irányú oktatást azonban két ponton is hathatósan kell javítania.Mégpedig:1. A kétkézi foglalkozások eredményesebbététele általában, de a háborúhozta új foglalkozási területeken, így elsősorban a gyári részlet- munkákban való elhelyezkedhetés különösképen is szükségessé teszik az eddiginél többirányú és többféle nyersanyag megmunkálására kiterjedő, az eddiginél behatóbb és hosszabb időn át való gyakorlásra útaló kézügyesítőoktatást, meg az ezt támogató dologbeli tárgyaknak, az érzékeltetőoktatásnak, természetrajznak, természettannak, vegytannak cselekvésekkel és a növendékek által is eszközlendő kísérletekkel való minél alaposabb oktatását. Mindezt azzal a céllal, hogy az intézetből kilépő növendékeink minél több irányban, minél rövidebb idő alatt és műszaki irányban fokozottabb értelmi képességeket megkívánó foglalkozásokban is mihamar otthonosakká válhassanak.
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Új tantervűnk vázlatozása* ilyen szellemben is oldja meg ezirányú föladatát a dologbeli tárgyak, de különösen a kézügyesítés anyagának kiterjesztésével, mely utóbbit szűk kereteiből kiemeli, végigvezeti a nevelőtagozat valamennyi osztályán s eddigi óraszámát nyagyarányúan megsokszorozza.2. Az eddig tanított iparágak oktatása az életben való minél eredményesebb önállósíthatás céljából magasabb színvonalra emelendő. Szemléltesse a tanterv ezeken az iparágakon mint példákon, hogy általában a vakoknak ipari pályákra való képzése hogyan szervezendő s mily módon foganatosítandó.Sajátíttassa el az új tanterv az iparokat az eddiginél behatóbban, minden munkaágra kiterjedően és elméletileg is megalapozva, továbbá nyújtson, ami eddig hiányzott, az iparágakkal kapcsolatos, valamint általános kereskedelmi ismereteket is. Ez a célkitűzés szükségessé teszi egy új tanítási tárgynak, az „Ipari és kereskedelmi ismereteknek“ oktatását.
*L . folyóiratunk 1929. évi 7—10. számában: Kirschenheater F :  A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete neveléso'ttatási szervezetének és tantervének 1930. évi úijáalkotása.

A számolási oktatásra vonatkozó új tantervtervezet
módosítása.Irta: Milassin G yula1925. június hónapjában, a szegedi intézet jubiláns közgyűlésén módszeres értekezletet tartottam a számolásra való oktatásról. Akkor» a számolás anyagát négy részre osztottam: 1. számtani fogalmakra 2. számkapcsolatokra, számtani műveletekre, 3. kombinált számkapcsolatokra és 4. gyakorlati példákra. Akkor megállapítottuk, hogy a kis siketnémák hoznak magukkal számtani fogalmakat és hogy őket nem nagy' nehézséggel meg lehet tanítani a számtani alapműveletekre is. Igazoltuk ezt gyakorlati tapasztalatainkkal és a kísérleti pszichológia eredményeivel. Ezen eredmények szerint a látási és tapintási érzetek a számtani oktatással positív, míg a hallási érzetek negatív kapcsolatot mutatnak. A siketnéma képzeteinek legnagyobb részét a látás és tapintás útján szerzi, tehát éppen azon az úton, melyen az eredményes számtani oktatás legkönnyebben biztosítható. Ebben az esetben a gyakorlat igazolja a tudományos megállapítást.Más a tapasztalatunk s a kísérleti pszichológia megállapítása a kombinált számkapcsolatokról. Ezeket némáink igen nagy százaléka nem tudja megoldani. Nyilvánvalóan azért, mert ezek a példák már több logikát, több gondolkodást követelnek. De azt is tapasztaltuk, hogy



76megfelelő foglalkoztatás után ezen a téren is mutatnak haladást, s növendékeinket ezekre is meg lehet tanítani. Lapunk 1928 évf. 12- számában közöltem olyan eljárást, amellyel könnyedén, játszva oldottuk meg a több gondolkodást igénylő kombinált számkapcsolatokat is. Más kérdés az, hogy ily technikai készültségre növendékeinknek egyáltalán van-e szükségük vagy nincs.Ezek után megoldatlan kérdés maradt a gyakorlati példák megoldása. Legutolsó cikkemben felhívtam kartársaim figyelmét e nehéz kérdésre s kívánatosnak mondottam, hogy közös erővel keressük ebben a haladás útját. Az egri közgyűlésen már bekapcsolódott e munkakörbe 
Völker Jó zsef  soproni igazgató. Ekkor már erősen hittem, hogy azt az új utat megfogjuk találni. Fokozta reménységemet Völkernek lapunk 1930. évf. 3-4 számában megjelent „A  siketnémák alapvető számtanításáról“ cimű cikke, mélyben kiemeli az élet számszerű megismerésének szükségességét, a gyakorlati példák jelentőségét s utat mutat, melyen a számtani oktatás valódi célja elérhető. — A siketnémák számtani oktatásának ez a rövid története 1910-től a mai napig.Igen tisztelt értekezlet! A mai napon nem erről a tárgyról óhajtottam beszélni. De erre a tárgyra terelte figyelmemet tantervűnk módosításának gondolata, tantervtervezetünkben a számtani rész anyaga, ennek beosztása s a tanításra vonatkozó módszertani utasítások. Ezekről nekem is vannak észrevételeim. Most közlöm azokat s ha megállapításaim helyesek, akkor arra kérem az illetékes tényezőket, hogy azokat az új tantervben kifejezni méltóztassanak.A mai értekezésem két részből áll: elméleti és gyakorlati részből. Az elméleti részben foglalkozom a számolási oktatás céljáról, a számkapcsolatok s az alapműveletek tanításánál követhető eljárásokról s a számtani gondolkodás összetevő tényezőiről.A számtani oktatás nyomait már a XV. században megtalálhatjuk. E kor egyik legkiválóbb pedagógusa Riesse Ádám és követői a számtani oktatás célját a számolni tudás hasznosságában látták. E célból a számtant felvették az iskola tantárgyai közé és kidolgozták annak anyagát is. A 10 éven aluli gyermeket nem tartották elég erősnek a számtani ismeretek elsajátítására. Ezt a gyermeki lelket lealázó felfogásukat érthetővé teszi a kitűzött cél és a számtani oktatásban követet módszertani eljárásuk. Céljuk a minél nagyobb technikai készség megszerzése volt minél nagyobb számkörben. Számakrobatákat neveltek, akik pillanatok alatt számoltak milliós s annál nagyobb számkörben. Ezt a nagy technikai készséget emléztetéssel akarták elérni s a gondolkodás fejlesztését és gyakorlását teljesen mellőzték.A célkitűzésben fejlődést mutat Basedow (XVIII. század), aki értelmes számolást követel. A technikai készség megszerzése mellett az értelem fejlesztését is célul tűzi ki.
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Itt kell megemlékeznünk hazánk fiáról, Maróthy György debreceni tanárról, aki „Arithmetika, vagy a számvetésnek mestersége" c. munkájában figyelembe veszi az élet követeléseit s a tanításban gyakorlatiasságot követel. Csodálatos, hogy Maróthy munkája majdnem hatástalan maradt a számtani oktatás fejlődésére. Pedig egészséges célkitűzésével s a tanításban követendő elveivel erősen döngeti a modern számtani oktatás kapuit s munkájával legalább fél századdal megelőzte Pestalozzit. Munkáját 1743-ban adta ki.
Maróthyt elfelejtette a szakirodalom. Ezen ne csodálkozzunk. Elfelejtettük őt mi magunk is. A magyar oktatásügynek tenne jó szolgálatot az, aki kiásná őt a feledés sírjából s aki a számtani oktatásügy történetében az ő jogos helyére helyezné Maróthyt.Nagy változást és haladást Pestalozzi és követői értek el. Felismerik a számtan alaki képző erejét s a számtani oktatásban nemcsak tanítani, hanem: nevelni is akarnak. A technikai készség elsajátítása mellett célul tűzik ki a szellemi tehetségek fejlesztését is. Pestalozzi maga előtt látta a gyakorlati célt, de ennek megvalósításához nem sok érzéke volt.Ebben viszont mester volt Diesterweg. (1829) Feladványait mind a gyakorlati életből vette. Önállóságra nevelt, amidőn tanitványaitól megkövetelte, hogy önállóan is készítsenek feladatokat.
Erzinger is az életnek nevel. Feladványait a természetből és a szociális élet megnyilvánulásaiból veszi.
Herbart és követői a tantárgyak koncentrációjával egységes nevelést akarnak biztosítani. Felismerik a számtan összefogó erejét s a koncentráció középpontjába állítják. A számokkal világosabbá teszik a tantárgyak anyagát; a tanítás sokoldalú, érdekes és vonzó lesz. Náluk a biztos tudás s a számtani tételek igazságainak határozottságainak nyomán keletkező jellemszilárdság' a cél.A gyermekekben megnyilvánuló erőre támaszkodik az új iskola. Játékszeríí foglalkoztatással a gyermek egész életét beleviszi a tanításba. A gyermek megnyilvánulásaiból indul ki s az életbe viszi őket. Céljuk, hogy a gyermekek saját élményeik alapján az élet körülményeit számbelileg felfogni, értékelni tudják s ebben önállóságra s biztosságra tegyenek szert. Ők jól látják, hogy csak azok juthatnak önállóságra, akik az élet körülményeit számolási készséggel gyorsan átlátják.Az eddig elmondottak alapján a gyakorlati részben majd meg fogjuk állapítani, hogy tantervűnk s tantervtervezetünk célkitűzésében mi van meg, a siketnémának mire van szüksége és hogy mit kell oda felvennünk.Az élet változása újabb és újabb feladatot ró az iskolára. Sok a tenni valójs vannak, kik tenni akarnak. A célt az élet határozza meg. Tettre, munkára a gyermek megbecsülése sí az irántuk való szeretet készteti a dolgozni akarókat. Ezek szüntelenül keresik a módot, azt a



78legbiztosabb módot, mellyel a célt legkönnyebben és legrövidebb idő alatt elérhetik.Ha vizsgáljuk módszereinket, mindegyikben, még a leggyengébben is találunk értéket. Mindegyik valamely hiányosságban gyökerezik s jó esetben, ezt a hiányosságot akarja kitölteni. Ahhoz igazodik s annak a megoldására rendszerint alkalmas is. Alkalmas arra, de nem mindenre. Mert lehetetlen, hogy a sok különböző célú és természetű tanítási anyagot ugyanazzal az eljárással taníthatjuk meg legjobban és leggyorsabban. Erősitem a felfogásomat, ha számitásba veszem tanítványt és oktatót is. A gyermek tudása, felfogó képessége, hangulata, az oktató tudása, vérmérséklete, hangulata mind-mind befolyásolják a tanítás menetét. Ezekért nem kötjük magunkat egy módszerhez. E helyet, tanulással, megfigyeléssel fokozzuk megérző képességünket, hogy minden esetben gyorsan és biztosan megláthassuk azt a módot, mely leginkább célhoz vezet. Ezt mondhatjuk a számtani oktatás módszereiről is. Itt azonban a tanítandó anyag nem sokféle, ennek következtében a módszerek sem sokfélék.
Riese a XV. században a számolás technikai részét tűzte ki tanítási célul. Ezt a gondolkodás mellőzésével kizárólag emlékeztetéssel akarta elérni. Ettől az eljárástól csak egy fokkal kell sülyednünk, akkor azok között leszünk, akik szavakban keresik a tanítás célját.
Riese-tői 500 év választ el bennünket. S tanítási eljárásának káros következményeit még ma is sok helyen megtalálhatjuk. Még közöttünk is vannak, akik csak emléztetnek, sőt olyanokról is tudok, akik szavakban látják a tanítás célját.Javulást látunk Rochovnál, aki a számtani oktatásban szemléltetést követel.
Busse számképekre alkalmas pontokkal szemléltet.
Grube tanításában a számok monográfiáját adja a tanulónak. Szerinte a számolni tudás alapja a tiszta és világos számképzet. Ezt sok oldalú szemléltetéssel akarja elérni. Nem sok tárgy szemléltetésével, hanem azzal, hogy a számot felbontja összetevő tényezőire. Ebben az eljárásban a kivonás megelőzheti az összeadást, a bennfoglalás a szorzást s mind a hat alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, bennfoglalás és pótlékozás) együtt tanítandó. Lélekölő unalmassággal boncolgatta a számokat 100-ig s közben még törteket is tanított.A javított monografikus eljárás 10-ig, legfeljebb 12-ig követi ezt az eljárást. Innen felfelé a szemléletet fokról fokra felváltja a gondolkodás.
Grube monografikus eljárásának szélsőségei megteremtették annak ellentétét, a számlálás módszerét. Követői a mennyiségek változásait számlálással vagy méréssel döntik el. Ők a számfogalmakhoz is számlálással jutnak el, tehát a számolás alapját számláltatással rakják le.Az új iskola a gyermek élményeire támaszkodik. A gyermekek mindent tesznek, vesznek, rajzolnak. Fokozza a gyermek aktív tevékeny



79ségét s a tanítási anyagot is az ő érdeklődése teremti meg. A fogalmakat, a számkapcsolatokat, műveleteket fonomimikaszerű eljáráshoz vagy meséhez köti. Nem műveletek szerint tanít. Fejleszti a gyermek szellemi tehetségeit, az életből jön s az életbe visz.Ez a számtani oktatás módszerének fejlődése s annak rövid története. A gyakorlati részben majd ez alapon mondok bírálatot a tanterv- tervezet módszertani utasításairól s rámutatok majd arra, hogy a siketnéma — véleményem szerint — melyik eljárással sajátítja el legkönn ebben a számolás technikai részét. Folyt. köv.

Gyógypedagógiai beszédiskolák szükségessége és azok
szervezete.Irta: Schulmann Adolf

A. Általános rész.

1. A gyó gyp ed agó giai beszédiskolák szü kségessége.Hibás beszédűnek ama gyermeket mondjuk, aki beszédszervének normális használatára organikus vagy functionáiis okokból képtelen.Ide tartoznak:a. ) A pöszebeszédűek, akik valamely organikus elváltozás: (fogós állkapocshibák, orrüreg- és garatbeli rendellenességek, különböző bénulások, hasított szájpad) avagy functionáiis zavar miatt beszélnek tisztátalanul.b. ) A dadogok, akiknél functionáiis zavar okozza a beszéd folyékonyságának a megakasztásáí. Ezeknél a beszédzavart neuropathás alapon nyugvó érzet- és képzethatások váltják ki.c-) ügyéb esetek: Hallónémaság (intakt periferikus beszédapparátus és hallóképesség dacára, főként centrális anatómiai okok váltják ki a némaságot) Orrhangzós beszéd. Hadarás. Phonastenia (hanggyengeség). Chronikus rekedtség. Agrammatismus (késői beszédfejlődésből származó zavar, amely miatt a gyermek képtelen logikai viszonylatot grammatik a iig  helyesen kifejezni) stb.A beszédzavar károsan hathat intellektuális tekintetben, mert sok beszédhibában szenvedő egyén normális szellemi képessége dacára sem éri el a kitűzött iskolai célt. Sarbó professzor adatai szerint a dadogok 36%-a maradt vissza tanulmányaiban. Károsan hathat az egyén jellem
beli fejlődésére, amit különösen a dadogó a- és antiszociális viselkedésében tapasztalunk. Közgazdasági szempontból is nagy kárt okoz a beszédzavar, mert a benne szenvedő egyén életkereseti és általános tevékenységét csökkenti, úgy az egyén, mint a család és a köz kárára.



80 Sarbó professor statisztikája szerint a magyarországi összes tanulólétszámnak mintegy 3'6% -a szenved beszédhibában és így az joggal 
általános népbetegségnek minősíthető.Budapest székesfőváros községi iskoláinak tanulólétszáma az 1925-26. iskolai évben 47.975 volt. Ezek közül 1926 májusi összeírás szerint 2251, vagyis 4.7%  volt hibás beszédű és pedig 632 dadogó, 1303 pöszebeszédű és 316 orrhangzósbeszédü.Az előbb előadottak a legkomolyabban indokolják, hogy mindenekelőtt nagyobb népességű városokban és hatóságilag gondoskodás történjék megfelelő gyógypedagógiai beszédiskolák és tanfolyamok létesítéséről, annál is inkább, mert rendszerint szellemileg ép, dadogóknál pedig sokszor a rendes szellemi szinten felülálló egyének megmentéséről van szó, akik csak a megfelelő gyógypedagógiai intézmény és idejében 
való szakkezelés hiánya miatt nem juthattak el képességeiknek teljes ki
fejlődéséhez. A gyógypedagógiai beszédiskola a beszédhibás gyermek beszédbeli és szellemi fejlesztése tekintetében a legelőnyösebb feltételekkel rendelkezik és a legalkalmasabb lehetőséget nyújtja arra, hogy a fogyatékos beszédű egyén oly szakkezelésben és nevelésben részesülhessen, hogy majdan az őt valóban megillető helyet foglalhassa el a dolgozó társadalomban. A beszédhibában szenvedő egyén gyógypedagógiailag 
szervezett szakkezelési ügyének elhanyagolása úgy a szenvedő egyén, 
mint az államtársadalom szempontjából alig jóvá tehető károkat okoz.A gyógypedagógiai beszédiskola szükségessége mellett egyhangúan foglalt állást a Wienben 1924 júliusában ülésezett logopaediai és pho- niatriai kongresszus és az 1929 év pünkösdjén Halle A. d. Saale-ben ülésezett német beszédgyógytani orsz. értekezlet ennek a jegyében folyt le.

2. A tanulóanyag kiválasztása.A gyógypedagógiai beszédiskolába való felvételnél csak normális szellemi képességgel rendelkező beszédhibás gyermek jöhet számba. A felvételnek, illetőleg más iskolából a gyógypedagógiai beszédiskolába való átutalásnak a lehető legkorábban kell megtörténnie. Sajnos, sokszor fordul elő, hogy a normálisok iskolája, bár jóakarattal, de megfelelő tárgyismeret hiánya folytán akadályozza az idejében történő gyógypedagógiai szakkezelést. Pedig minden időbeli veszteség a szakkezelésben 
csak a bántalom mélyülését vonja maga után, ezenfelül pedig psychikai 
ragályozás veszélyének teszi ki a jól beszélő tanulótársakat.Különösen figyelemre méltatandók az elemi iskolába újonnan beiratkozott, I. osztályos gyermekek. Ha súlyos beszédbeli fogyatékosság (dadogás, általános pöszebeszéd vagy más) észlelhető valamely tanulónál, úgy az nyomban a beszédiskolába utalandó. Ezzel nemcsak beszédhibájának a lehető legjobb gyógypedagógiai szakkezelése, valamint a tanulmányaiban célszerű fejlesztése biztosíttatik, de az elemi iskolát is jelentősen tehermentesíti.



81A gyógypedagógiai beszédiskolába való felvétel felett, a beszédiskola igazgatója vagy kiküldött tanára és az iskola szakorvosa együttesen határoz.Tekintettel arra, hogy a gyógypedagógiai beszédiskola természetszerűleg teljesen a normálisok iskolájának tanulmányi célját követi, ezért a beszédhibában szenvedő gyengetehetségű, gyermekek, amig részükre külön szervezet nem létesül, továbbra is a kisegitő iskolák ill. kis- létszámu osztályok tanulói maradnak, azonban a beszédhibások részére szervezett külön szaktanfolyamok tátogaiására utasítandók.
3. Tankötelezettség.Az elemi iskolák látogatására vonatkozólag általános tankötelezettség áll fenn, amelynek keretébe a beszédhibában szenvedő gyermek is tartozik. Minthogy azonban a normálisok elemi iskolája nem képes a beszédhibás gyermekkel szakszerűen eljárni, sőt sok esetben önhibáján kívül áriaimára is van, ezért kívánatos, hogy az általános tankötelezettségre vonatkozó rendelkezések oly értelemben módosíttassanak, hogy a 

beszédhibás gyermek oly városban, ahol gyógypedagógiai beszédiskola működik, annak látogatására köteleztessék.

4. Hibásbeszédüekről való gondoskodás kisebb városokban, falvakban.
G yó g yp ed agó giai tanfolyamok.a. ) Nemcsak a nagyobb népességű városok beszédhibás tanulóinak, hanem általában minden egyes hibásan beszélő gyermeknek joga van arra, hogy megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. Ez okból szükséges, hogy központi fekvésű helyeken internátussal egybekapcsolt „Hibásbeszédűek gyógypedagógiai intézete“ szerveztessék.b. ) A hibásbeszédűek gyógypedagógiai beszédtanfolyamai általában fenntartandók, azonban ezeket csakis korosabb hibásbeszédű egyének látogassák, akik koruknál és foglalkozásuknál fogva nem járhatnak beszédiskolába.c. ) Azok a gyógypedagógiai beszédtanfolyamok, amelyeket elemi iskolai tanulók látogatnak, sürgősen beszédiskolákká építendők ki, mert ezek a tanfolyamok szervezetüknél fogva nem felelhetnek meg a mai beszédtherápia, különösen annak egyéniségátalakító követelményeinek.

Folyt. köv.



82Vakok és látók együttes nevelése és oktatásaIrta Jármer Lajos II.Mindenekelőtt azt a kérdést szeretném tisztázni, miért éppen az 
óvodánál gondoltam a vakok és látók nevelésoktatásának az összekapcsolá
sára. A gyermekek az óvodában még nem részesülnek tulajdonképeni rendszeres oktatásban. Semmiféle iskolaszerű szaktárgyuk nincs, az egész tanítás játékosan, szórakoztatóan történik, az óvoda nem nyújt semmiféle irányban abszolút és kimerítő ismereteket, a fogalmakat csak vázolja, mindenről néhány szót szól, csakis a gyermekhez közelálló, szinte magától értetődő dolgokról beszél s mindezt játékosan, minden komolyabb órarendi és egyéb beosztás nélkül cselekszi. Bőven marad tehát ideje mindazokkal a dolgokkal foglalkozni, amelyekről fent beszéltem anélkül, hogy a gyermeket mintegy iskolaszerűén tárgyakhoz és korlátok közé szorítaná.Mindez az iskolában egészen máskép van, ott már sok speciális tárgy lévén, az együttoktatás oly szűk körre szorítkozik, hogy ezzel foglalkozni úgyszólván alig érdemes s különben is, a gyermek már az óvodából, ahol három-négy évet töltött el, magával hoz sok olyan dolgot, amelyet azután a későbbi oktatás terén fejleszteni, növelni lehet és ilyenformán ha itt már nincs is együttoktatás, a gyermek még sem fog annyira idegenkedni látó társaitól s adott körülmények között azokrak későbben is kellemes jó pajtásuk lesz.A gyermekeknek az óvóba való felvételére és beosztására nézve a kővetkező elgondolásom volna: A vakok óvodájába vegyenek fel hasonlókorú látókat is, ezek azonban csak mint bejáró növendékek annyi időt töltsenek az óvódában, amennyit a többi óvodában kell a gyermekeknek tölteni (8— 11-ig és 2—5-ig). Csak annyi gyermeket szabadna felvenni, hogy minden vakra egy látó gyermek essék. Egy-egy csoportban körülbelül 20 gyermek tanulhatna, fele látó, fele vak. Miután az intézet nem városi óvoda, meghatározott környéke nincs, a látó gyermekek közül csak azt venné fel, akit az óvoda vezetője minden tekintetben alkalmasnak talál a vázolt cél elérésére.Természetesen felmerül most az a kérdés, hogy vajon egyáltalában 
akadna-e olyan szülő, aki gyermekét a vakok óvodájába küldené? Azt hiszem, hogyha a szülők tudnák, hogy ez a gyermekre hátrányosan nem hat és ha figyelembe vesszük, hogy az intézetnek oly szép és a célnak minden tekintetben annyira megfelelő óvodaépület áll rendelkezésére, amelyhez hasonlót a főváros területén úgyszólván alig találunk, valószínű, hogy sok szülő szívesen elküldené gyermekét a vakok óvodájába.Vizsgáljuk mármost az óvodában tanílott tárgyakat, van-e sok olyan 
anyag amit a vakok a látókkal együtt nem tudnának elvégezni? Erre



83nézve alaposan áttanulmányoztam a látók óvodái számára kiadott napitervet és tanmeneteket és azt tapasztaltam, hogy úgyszólván alig van tárgy, amelyet a vakok óvodájában, illetve közös óvodájában ne lehetne kisebb-nagyobb eredménnyel tanítani. Nézzük a tárgyakat egyenkint:A látóknál a beszédértelemgyakorlatok foglalják magukba mindazokat a tudnivalókat, amiket a gyermeknek az óvodában el kell sajátítania. Ha megvizsgáljuk ennek a tárgynak a menetét, azt látjuk hogy itt vol- taképen alig van valami, amit a vakoknak, természetesen megfelelő formában, ne lehetne szintén tanítani. Nem akarok itten teljesen részletezésbe belemenni, ez igen nagy anyag volna és voltaképen nem is az én feladatomhoz tartozik. De cikkem végén képzeletben egy napot fogok eltölteni a közös óvodában és ott kiragadok egy-két momentumot, hogy elméletemet jobban megvilágítsam.Az éneklés, mese és verstanulás természetesen közösen történhet. Nehezebb a helyzet és szinte megvalósíthatatlannak látszik a közös oktatás a rajznál. E téren a vakok óvodájában semmit sem tanítanak, de gondolkozhatunk azon, hogy vajon a rajzból megfelelő segédeszközökkel legalább keveset nem lehetne-e már az óvodában megvalósítani. Nem fogják ugyan a látó gyermekekkel fölvehetni a versenyt e téren, sok mindent nem fognak tudni megcsinálni, amit a látók megcsinálnak, de egész kezdetleges dolgokat, pl. négyszöget, háromszöget, téglányt és ehez hasonló más idomokat a vak gyermek is tudhatna rajzolni. Hiszen a látó gyermekek rajzai is egész kezdetlegesek az óvóban és hány gyermek van ott is, aki úgyszólván alig valamit sajátít el ebből a tárgyból. Ha még ehez hozzátesszük, hogy a rajz voltaképen nem is külön tárgy, hanem egyszerűen csak a megismert fogalmak némi vázolására szolgál, akkor már egészen más színben láthatjuk a dolgot.Nézzük a játékos tornát. Itt a gyermekek megfelelő dalok vagy versek kíséretében különféle mozdulatokat csinálnak, amelyeknek egyrészt az a céljuk, hogy a gyermek testalkatát minden tekintetben fejlesz- szék, másrészt pedig, hogy a versben foglalt cselekményeket a gyermek utánozza s ezáltal azokat mintegy magában megrögzítse. Mennyi mindent foglal magában egy ilyen játékos torna, kezdve a házban történő dolgoktól: takarítás, mosás, főzés, kalapálás, és egyéb ehhez hasonló fogalmak. Mindezeket a gyermek mozdulatokkal utánozza s ha a vak gyermekek is utánoznák ezeket a mozdulatokat, mint ahogy nagy részben ma is teszik az óvodában, mennyi új mozdulatot tanulhat meg s ez által mennyire fejlődhetik gesztikulációja! De ha tovább megyünk, ki a szabadba és ott vizsgáljuk meg, hogy mi mindent nyújt a játékos torna, akkor látjuk csak, milyen gazdaggá teheti a vak gyermek mozdulatkincsét ez a tárgy. Hiszen itt mindent utánozunk: kaszálunk, kapálunk, gereblyélünk, leszedjük az almát a fáról, mutatjuk, hogy hullanak a falevelek, nagy pelyhekben esik a hó, szánkázunk stb. Számtalan változata nyílik itt a mozgási lehetőségeknek.
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Ha az óvodában végzett kéziigyesítö munkákat vizsgáljuk itt sem igen akadunk olyan dologra, amit közösen el ne végezhetnének. Papir- hajtogatás, gyöngyfűzés, agyagmunka, hasáb- és kockajáték lerakótábla, különféle cirokmunkák nagyrészben ma is megvannak a vakok óvójában s ha látnák a gyermekek, hogy látó társaik ezen a téren mit produkálnak ez föltétlenül fokozná a vak gyermekek munkakedvét is és igyekeznének a látók által készített ügyesebb tárgyakat utánozni, sőt, esetleg azokat túl is szárnyalni.Ezzel körülbelül ki is merítettük azokat a tárgyakat, amiket a gyermekek az óvodában tanulnak, illetve amikkel a gyermekek játszanak, mert hiszen ez tulajdonképen nem is tanítás, csak a fogalmaknak játékosan való ismertetése.De ha a szorosan vett játékokat figyeljük, a különböző társas, szabad játékokat, amelyeket a gyermekek az óvodában játszanak, akkor fogjuk csak igazán látni, hogy milyen nagy előnye lehet a vak gyermekeknek, ha látó gyermekekkel együtt játszanak. Ha csak egy-kettőt kiragadunk ezekből a társasjátékokból, már szembeötlő lesz a különbség. Játszanak a gyermekek együtt például fogócskát. Mennyivel fokozottabban kell a vak gyermeknek ügyességét, mozgását, megfigyelőképességét latbavetni, ha például látó gyermektársát akarja elfogni! Valószínű, hogy a legtöbb esetben ez nem fog sikerülni. De hát baj az? Mindenesetre igyekszik elfogni a másik gyermeket s ez már magában elég ahhoz, hogy a fenti tulajdonságai fejlődjenek.Nézzünk egy másik játékot. A tűz-víz játékot játsszák a gyermekek. Egy gyermek kimegy a folyosóra, mondjuk hogy látó és bent az óvónéni elrejt egy tárgyat valahová s most bejön a gyermek és keresi. A vak gyermekek is tudják, hogy hová rejtette az óvónéni a tárgyat. Hallják, hogy a gyermek dacára annak, hogy lát, nehezen találja meg a tárgyat, milyen lelkesedéssel fogják a vak gyermekek is kiabálni a „tűz-víz“ tájékoztató szócskákat és milyen jól fognak mulatni azon, ha látó társuk esetleg nem találja meg a tárgyat! Utána kimegy egy vak gyermek és vele hasonlóképen folytatódik a játék. Lehet, hogy viszont ő megtalálja a tárgyat; mennyire fogja ez a vak gyermek önérzetét növelni.Ha pedig kimegyünk az udvarra és a különféle szabadjátékokat nézzük, akkor van csak igazán tere és értéke az együttjátszásnak. Hány olyan játék van, amelyet a vak gyermek soha nem játszott és eszébe sem jut játszani, és ha hallja, hogy látó társa játszik ezzel a játékkal, ő maga is megpróbálkozik vele. Vigan futnak az udvaron a látó gyermekek, előttük gurul a karika, csattog az ütő, a vak gyermek is felfigyel a játékra és ő is kér karikát az óvónénitől. Persze, hogy az első lépésnél eldől a karika! Hát baj az? A gyermek azért tovább fog próbálkozni a játékkal és idővel talán némi eredményt is fog elérni. Nem egy vak ember van, aki kedvesen emlékszik vissza gyermekkori éveire, amikor felbuzdulva látó társai példáján, ő maga is karikázott.
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Most ismét labdát kapnak a gyermekek. A látó gyermekek vígan ütik a földhöz, esetleg a falra a labdát, utána elkapják. Ennek a hallgatása már magában véve is kedves szórakozás a kis vak gyermeknek. És ha esetleg megkívánná a labdát, kezébe is adjuk neki. A labda persze elgurulna és a vak gyermek hasztalan keresné. De vékony, hosszú spárgát erősítünk a labdára, amelyet a gyermek derekára erősítünk és így a vak gyermek vígan fog labdázni, ha labdája elgurul, vissza tudja magának szerezni, próbálkozni fog a földről fölugró labdát elkapni és ez által szintén fejlődik ügyessége és amellett jól szórakozik.Most összeállnak a gyermekek és vonatot játszanak. Egymás vállát megfogva, körben futnak az udvaron, utánozva a vonat hangját. A látó gyermekek frissen futnak és így futniok kell az utánuk haladó vak gyermekeknek is és miután tudják, hogy ezt akadály nélkül, veszélytelenül tehetik, meg is fogják tenni.Számtalan példáját lehetne még az ilyen és ehez hasonló játékoknak említeni, amelyeket a vak gyermekeknek egymás között játszani eszükbe sem jut, de ha látók is vannak közöttük, ezek példáján felbuzdulva, maguk is szívesen játszanak, nem is beszélve arról, hogy a tömegtanításnál fellépő szuggeszció és versenykedv mily nagy mértékben fogja fokozni a vak gyermekek igyekezetét.Természetesen, különösen eleinte lesznek a dolognak hátrányai is. így például előfordulhat, hogy a látó gyermek kijátssza vak társát, sőt esetleg bántalmazza is. De viszont ezekért a hátrányokért elejtsük-e azt a sok előnyt, amit a fentiekben vázoltam és megfelelő vezetés és felügyelet mellett nem iminálhatók-e el ezek a hátrányok, vagy legalább is nem redukálhatók-e a minimumra? Vajon látó gyermekek nem bántják egymást az óvodában? És ha bántják azt a vak gyermeket, tegyük fel egyszer- kétszer, ez sem fog túlságosan kárára válni, mert ösztön- szerűleg védekezik, igyekezni fog az ilyen bántalmakat elkerülni és ez is előnyére válhatik. Hiszen a gyermek otthon a vakáció ideje alatt is ki van téve ilyen körülményeknek és mi éppen azt akarjuk, hogy a vak gyermek önállóan álljon a lábán, ne legyen gyámolításra szüksége. Ha megszokja, hogy mindig látók között van, nem fog félni tőlük, nem is gondol arra, hogy bántalmazhatják, igyekszik gyermeki jogait és szórakozásait magának biztosítani, aminek jó hatása a gyermek későbbi éveiben is előnyösen fog mutatkozni.Lehet egy másik érvet is ellene szegezni az együttoktatásnak. Azt hogy épen a látó gyermekre nézve volna káros ez az együttanulás. Fölösleges terhet róna rájuk, a vak gyermekek oktatásával járó hosszadalmasság untatná őket, nem lehetne őket lekötni, esetleg rosszalkodnának. Errenézve az a megjegyzésem, hogy a látók óvodájában napi két óra reggel 8-tól 9-ig és 2 -;ől 3-ig gyülekezésre van szánva és ha ezen idő alatt az intézetben állandóan lakó vak gyermekekkel külön foglalkoznának, illetve előkészítenék őket a következő órákon tanulandók befogadá



sára, lényegesen gyorsabbá lehetne tenni a tanítás menetét és így a látó gyermekek sem unatkozhatnának. Különben is a pedagógus feladala az, hogy megfelelő formát és módokat találjon arra, hogy a figyelmet, mindig a szükséges irányba terelje és bizonyára minden jó pedagógus megtalálja a módját, hogyan lehet a tanítást oly mederbe terelni, hogy az látóra és vakra egyaránt hasznos legyen.

I r o d a l o m
Lehrplan für die Knaben — und Mädchen — Taubstummen

anstalt zu Ratibor. — Ismertetés és kritika. — A szóban lévő tanterv 42 gépelt oldalra terjed. 9 oldalon szól a nyelvoktatásról (Sprachunterricht), 10 oldalon a katholikus-, 4 oldalon az evangélikus hittanról; 5 oldalon a reáliákat, 2 oldalon a számtant és mértani, 3 oldalon a rajzot, 3 oldalon a tornát, 3 oldalon a női kézimunkát és háztartástant és 2 oldalon a fiú kézimunkát tárgyalja. A nevelési feladatok a hittan, a nyelvoktatás, a földrajz és történelem kapcsán oldatnak meg.Ennek a tantervnek főérdeme, hogy tiszta tanterv, amennyiben csak a nevelés-oktatási feladatok minimális mennyiségét jelöli meg és a módszeres utasításoktól eltekint. Olyan tiszta tanterv áll előttünk, mint amilyen az 1925. évi új állami elemi iskolai tantervűnk. A szakember cselekvési szabadságának, egyénisége érvényesülésének szükségességét még külön is hangsúlyozza ez a tanterv.Az általános rész célmeghatározása már nem elégít ki. A valláserkölcsi oktatás és jellemképzés, mint végcél mellett, a hallási fogyatékosok intézeteinek célja : a hangbeszédet szóban és írásban megtanítani. Ez az utóbbi célmegjelölés igen felületes, ki nem elégítő. Minthogy mindig a cél adja kézbe az eszközt és határozza meg e célmegvalósító ténykedést, az e tanterv nyomában csak felületes, téves, ferde irányú és ki nem elégítő beszédtanítási eredmények járhatnak, amint az alább részleteiben ki is fog tűnni.Az általános rész a továbbiakban tantervbe nem taitozó, különben általánosan ismert, közkeletű mondásokat, önigazolásokat tartalmaz. így szól a jel és mimika szerepéről, a növendékek öntevékenységéről, a tantárgyaknak egymásközötti kapcsolatairól, a növendékek elkülönítési lehetőségeinek korlátozottságáról, dolgokról, amelyekről való szólás egyéb célt nem szolgálhat, mint annak a bizonyítását, hogy a tanterv a mai eszmeáramlatok magaslatán áll.I., A Sprachunterricht, nyelvoktatás, alapvető (első 4 osztály) és kiépítő részre oszlik. A nyelvoktatásnak technikai, szellemi-lexikális és grammatikai-logikai oldala van. a., A technikai oldalon, a hangokon,



87szótagokon át „egy lehetőleg természetes, tiszta és érthető beszéd“ felé kell törekedni, b., A szellemi-lexikális oldalon a növendékek beszédszükségét kell felkelteni, az ő mindennapi élményeiket beszéddé kell átalakítani s velük a közelfekvő eseményeket, az évszakok jelenségeit, a környezet személyeit és tárgyait a gyermeki kedélynek megfelelő társalgás formájában megismertetni. Legyen ez az oktatás élményoktatás, szemléleti oktatás, c., A grammatikai-logikai oldalon a nyelvalakoknak tervszerű felléptetésével azoknak szóban és írásban való lehetőleg biztos használatára kell törekedni.Az itt adott bekezdés hű és a lényeget kimerítő kivonata másfél oldalnyi szövegnek, mely általánosan ismert szóbeszéd, a lényegtől és a valóságtól távol álló üres elképzelés. A ratibori tantervnek ez a naiv realisztikus beállítottsága, amely még messze áll a beszédpedagógiai beállítottságtól, nem vezethet a jövőben sem lendületes, a halló fülnek való beszédhangzáshoz, a siket növendék beszédbeli önállóságához, szabadságához, helyesen viszonyított beszédéhez, minthogy eddig sem vezetett a hallókét megközelítő beszédszokáshoz.Ez a tanterv még nem ismeri a beszélést, mint önsegítési ténykedést, mint bio-szociális működést. Nem számol azzal, hogy a beszélés gyakorláson és megszokáson és nem tanításon, tudáson alapul. A tanterv nem számol azzal, hogy a beszédszokás kialakulása nem ismer részekre való tagolódást. A beszélés helyett még csak az írott nyelvet veszi alapul és annak három, előbb említett oldalát. Nem számol^azzal, hogy a beszélésnek ép úgy nincs technikai lexikális és grammatikai oldala, mint ahogyan a dolgozásnak, az éneklésnek, a tornázásnak, az az épületek tervezésének és kivitelének, a rajzolásnak, a festésnek, a szobrászkodásnak, a versköltészetnek és a zeneköltészetnek nincs technikai lexikális és grammatikai oldala. Mindezek a ténykedések a beszé- léssel egyetemben mozgásos jelenségek, céltörekvő, szabadon kitörő mozgások, automatizmusok, amelyek önmagukban sokkal többet, mást jelentenek, mint a három említett oldal együttvéve, mert céltörekvő életet képviselnek. A ténykedéseket nem lehet az élettelen tárgyak elmetechnikájával megfogni, felfogni és szolgálni. A nyelv is ilyen élettelen, csak elgondolásban létező tárgy. Amit a nyelvről tudunk, az nem vonatkozik a beszélésre.a., A technikai oldalt illetőleg, az előttünk fekvő tanterv mégnem számol azzal, hogy a beszélés automatikus és komplikáltan összetett beszédmozgási folyamatok láncolataiból alakul ki, hogy a beszédpedagógus céltmegvalósító beszédautomatikus folyamatok végzésére való képesítés feladata előtt áll. A technikai oldalt illető formai követelményből, elégtelenségénél fogva nem tűnik ki, hogy csak az nevezhető beszélésnek, ami a hangzási jelleg, a gyorsaság, a beszédszünetek, az időmérték, a hangsúly, a beszédmelódia, a beszélés érzelmi színezete szempontjaival a hallók beszédével megegyezik. Következésképen e tanterv nyomán nem is törekedhet szakember arra, hogy siket növendé
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keit olyan beszédautomatizmusokra képesítse, amelyek a hallókéhoz teljesen hasonló, azokéval megegyező és a halló fülnek kellemes beszédhangzási folyamatokat eredményeznek. A beszédpedagógia mai fejlettsége és gyakorlati hatása mellett a beszédhangzás tulajdonságai közül egyedül még csak a beszéd csengő jellegét tekintem a beszédpedagógus hatalmi körén kivül esőnek. A hangzó beszéd itt leirt normáinak, mint célnak hiányában ez a tanterv .az ő technikai követelményei mellett és azok dacára az első osztályban még tiszta, de hangokra és szavakra tagolt, nehézkes kiejtéshez fog vezetni. A kiejtés azonban az egymásra következő évek folyamán az általános tapasztalat szerint, az előírt kiejtésjavítás követelménye dacára az érthetetlenség határa felé fog közeledni. A siketek beszédfejlődésével mindinkább tökéletesedő beszédhangzás ma csakis beszédpedagógiai megismerés utján válik hozzáférhetővé.b,, A lexikális oldalt illetőleg a tanterv nem számol azzal, hogy a beszédszükség biológiai ténye az, amely beszédkészséghez épúgy, mint jelbeszédkészséghez vezet, hogy ezt a beszédszükséget nem kell felkelteni, ahogyan a tanterv fel akarja keltetni. Ez a tanterv tehát nem is állíthatja fel követelményül, hogy a gyermeki élet minden pillanatában, az életfeladatokhoz alkalmazóban megnyilatkozó beszédszükség kielégítése alapján vezettessék a siket gyermek a hangzó beszélés készségéhez, a beszélés szokásához.Ha ennek a tantervnek ez a kitétele „Sprachbedürfnis“ , amelyet előbb fel kell kelteni, azt akarja jelenteni, hogy a siket növendéket a hangzó beszélés szükségességéről kell meggyőzni — amely értelmezés egyáltalában nem tűnik ki a szövegezésből — akkor ez a tanterv nem veszi tekintetbe, hogy ennek a feladatnak a megoldása csak kis mértékben fekszik a beszédpedagógus hatalmi körében, hogy ezt a nélkülözhetetlen követelményt csak a beszédpedagógiai tényezők legfontosabbikának, a természetes beszédkörnyezet hatásának a minél tökéletesebb és intézményes biztosításával teljesíthetjük.Minthogy ez a tanterv nem tekinti a beszédszükséget a beszédfejlődési folyamat forrásának, de ilyen belső energiát mégis keres, felfedezi az élményt. Az élmény és a beszédszükség között azonban nagy különbség van. Az élmény sokkal szélesebb terület, mint a beszédszükség területe, de egyáltalában nem fekszenek egy pszihikai síkban és így más-más pszihikai tényt jelentenek.Az élmény az 5 érzéküeknél 5 forrásból táplálkozó széles és mély folyam, amely a tudat medrében egységes és hömpölygő áramlással tör elő. Ebben az összehasonlításban a beszédszükségnek csak a hatása mutatkozik, mint a felszínen hangzóan is megnyilatkozó hullámzás. A felnőtt élményei, a hatalmas folyam mintájára alig kísértek hangzó hullámzással, beszéléssel, a kis gyermek azonban, mint a vékonyan csörgedező kis hegyipatak, állandóan csacsog és hangos.Az élmények ép elménél ___ siketnél ugyanúgy, mint épérzékünél — élettapasztalatokká dolgozódnak fel és pedig a naiv realizmus hatá-



89ráig. Ezt a határt az elemi oktatás csak itt-ott töri át a lényegig ható megismertetéssel. Az élményeket illetőleg a beszédpedagógus csak mint általános pedagógus áll a feladatok előtt, amennyiben azokat belső szemléletekhez használhatja föl. Élményoktatásra vagy szemléleti oktatásra azonban a beszédkészség alapvető fejlesztése céljából szükség nincs.Az élmények áramát főképen a külvilág táplálja éspedig önkényünktől teljesen függetlenül. A saját hallásunkra ható beszélésünk, mint beszédszükségünk kielégülési folyamata is nyújt élményt. Az élményeink hatása, feldolgozódásának eredményei, ismereteink formájában bármikor feleleveníthetők; a beszédszükség és ennek kielégítése kapcsán előtörő beszélési folyamatok azonban alig gyarapítják megismerésünket, sőt emlékezéseink hatása alól is kivonják magukat, mint az egyéb régmúlt, múlt és aligmult mindennapi teljesítményeinkAz élmény szenzo-centrális folyamatnak, impressziónak az eredménye, amelyet nagyobbára a külvilági benyomások határozzák meg akaratunktól, önkényünktől majdnem teljesen függetlenül. Az élményekkel szemben a legtöbbször belső állásfoglalással teremtődik meg a lelki egyensúlyunk: csak amikor a belső állásfoglalás a pszihikai egyensúly helyreállításához elégtelennekbizonyul, lépnek funkcióba intuicio-motorikus folyamataink és azok soraiban a beszédszükség által megindított beszédbeli tevékenység is.Amíg az élmény impressziós funkció eredménye, addig a beszédszükség expresszív működésnek a forrása, amely expresszív működés mindig céltmegvalósító törekvésű.Az élmények feldolgozódásának az eredményei a megismerések és rendszeres ismeretek. A beszédszükség ezzel szemben céltmegvalósító tevékenységet, beszélést indít meg.Egy és ugyanazon külvilági hatások alatt — és az ilyen külvilági hatások alatt a szűkebb és tágabb körű emberi közösség hatását is értem — más ismereteink elevenednek fel és ismét más és más beszédszükség hatása alá kerülünk. Egy és ugyanazon külvilág más beszédszükséget kelt a felnőttben és ismét mást a gyermekben.A beszédszükség az aktuális, beszéléssel elintézendő életfeladatokat és azoknak elintézési módját határozza meg. A beszédszükség az, amelynek hatása alatt a halló gyermek belenő a hangos beszélés szokásába. A beszédszükség az, amely a siket gyermeknek jelbeszédet a d ; a beszédszükség az, amelynek hatása alatt az idegenbe kerülő az élet kényszerével nő bele a rá nézve kezdetben idegen beszédszokásba és ismét a beszédszükség az, amelynek a hatása alatt, mint belső tényező hatása alatt, a siket gyermek is megszerezheti a hangos beszélés szokását.A gyermeknek, a siket gyermeknek is, hasonló külső fizikai és szociális viszonyok mellett mások az élményei és mások a beszédszükségletei, mint a felnőttnek. Amikor tehát a siket gyermek beszédszükségletét akarjuk megállapítani, akkor nem szabad a mi elménket, a felnőtt elméjét megkérdezni, hogy ebben és ebben a helyzetben mit kell
3



90tudnom és hogyan kell kifejeznem azt a tudást, hanem a gyermeket kell megfigyelnünk, hogy beszédbelileg hogyan érintik ugyanazok a helyzetek, hogyan segít magán ilyenkor beszédbelileg, vagy jelbeszéd- belileg. Hogy azonban a gyermeket ilyen szempontból megfigyelhessük, ismernünk kell a beszélés céltanát. Csak ilyen megismerésen alapuló megfigyeléssel és igy szerzett tapasztalatok alapján leszünk képesek a siket gyermeket az ő pillanatnyi beszédszíikségének az elve alapján a hangos beszélés szokásába bevezetni.A ratibori tanterv ezekről a meggondolásokról még nem tud. Ez a tanterv az élmények megbeszélése alapján akarja a siket gyermeket beszédre tanítani. És beszédtanitás alatt ismét nem beszédszokásra való nevelést értenek. A tanítás egészen más valami, mint a szoktatás. Ezt csak a fenti funkcionális különbségtétel alapján érthetjük meg. A tanítás a szenzó centrális folyamatok fejlesztését, az ismeretek gyarapítását célozza, ainig a nevelés, szoktatás, intentió-motorikus folyamatok, készségek és ügyességek — kifelé irányuló magatartás — fejlesztésére irányul.Az élményszerü beszédanyag feldolgozásának a hogyanát illetőleg, a szóban lévő tanterv a társalgásszerüen vezetett rendszeres leiró szemléleti oktatásra gondol, amikor pedig a tapasztalat évtizedek óta azt mutatja, hogy az ilyen oktatás a siketek beszédszokásához nem tud vezetni.c., Ami most már a gramatikai oldalt illeti, a nyelvalakokat tudatosan kívánja felépíteni és a lehető biztosságig begyakorolni és pedig úgy szóbelileg, mint irásbelileg.Itt a tanterv ismét meg nem felelő alapon áll. A logikája az, hogy ha az Írott nyelv alap- és viszonyító elemeket különböztet meg, hogy akkor a beszélés is megengedi ezt a különbségtételt. A beszélés ezzel szemben egészen más jelenség, mint az írott nyelv. A beszélés egységes lefolyású beszédmozgási folyamatokból és azoknak láncolataiból alakul ki. Annak a tapasztalatnak sincs még nyoma a tantervben, hogy az évtizedek óta rendszeres és tervszerű nyelvalaktani oktatással mind- ezideig még csak viszonyitatlan a grammatikus beszédre tudták tanítani a siketeket. A szóban lévő tanterv a nyelvalakokat osztályok szerint csportositva téteti tanitás tárgyává. Ha az ember azonban azt a kérdést teszi fel önmagának, hogy milyen elgondolás, vagy belső szükség szerint történt ez a beosztás, akkor feleletet nem talál.A tanterv, elégtelen grammatikai alapján állva, nem veszi észre a beszédélet tanításait, amelyek szerint kiépített beszédszokáshoz, akár halló, akár siket legyen valaki, csakis az életszükségletek által kikény- szerített és megfelelő mennyiségű és minőségű beszédtapasztalat utján juthat az ember.Az előttünk fekvő tanterv itt kimutatott elégtelen beszédpedagógiai beállítottságának káros gyakorlati hatását bizonyos mértékben korlátozza a tanároknak biztosított széleskörű szabadság, amint azt már említettem. Ezt a szabadságot indokolván, a tanterv kimondja, hogy „a tananyag nagy tömege mellett, amely olyan gazdag és sokoldalú, mint maga az3*



91élet, a tananyagbeosztás nemcsak lehetetlen, hanem egyenesen célszerűtlen is .“ Ennek a megállapításnak következményeit azonban már nem vonja le a tanterv, amennyiben nem állapítja meg a tanároknak a növendékek beszédbeli teljesítményeiért való felelőségét.Általában az a benyomásom, hogy az e tanterv szerint dolgozó tanár inkább tananyagot fog feldolgozni, mint növendékeinek beszédszokását beszédpedagogiai tudatossággal kifejleszteni.Az Írást 20 sorban, az olvasást 15 sorban a szájról olvasást 10 sorban, tehát igen röviden intézi el a szóban levő tanterv és pedig olyan általánosságban, hogy az ilyen elintézés hatásosságában kételkednem kell.Ha ennek a tantervnek a nyomán az eddigieknél jobb beszédpedagógiai eredmények fognak járni az egyes osztályokban, akkor azt nem a tantervnek, hanem az illető osztályvezetők beszédpedagógiai beállítottságának és az ebből folyó rátermettségnek és hivatásszeretetnek lehet majd betudni.Mint beszédpedagógiai tényezőt különben sem tudom sokra becsülni a tanterveket, ahogyan furcsálanám, ha egy anya az ő gyermekét tervszerűen akarná megtanítani beszélni. A tanterv igenis megszabhatja az ismeretközvetítés anyagát és pedig konkrét formában, ami azonban a beszédkészség fejlesztését illetőleg lehetetlen feladat. Beszédpedagógiai felkészültség kell ide első sorban, amely a beszédkészség kifejlődésének törvényszerűségeit és annak tényezőit ismerve, azoknak teljes uralmát, illetőleg hatásosságát biztosítva, törekszik a siketek beszédszokása felé.Világszerte nem tantervvel, hanem egyedül a beszédpedagógiai megismerés emelésével emelhetjük a siket növendékek beszédkészségét. A legtökéletesebb tanterv hatástalan marad, ha a beszédpedagógiai beállítottságot nem emeljük.Tökéletesebb teljesítményt csak úgy várhat a közület a beszédpedagógustól, ha tökéletesebb felkészültséghez segiti és a mellett tökéletesebb beszédpedagógiai tényezőkkel is támogatja az ő munkáját. A modern orvos nem tervszerűen gyógyít, hanem orvosilag észszerűen és felelősségteljesen. A cselekvési készségnek erre a magaslatára kell emelni a beszédpedagógust is, akinek a beszédkörnyezet beszédhatásaira tompa elméjű siketet, a beszédre érzékenyen együttrezgő és életteljes beszédbeli hatás kiváltására képes egyénné, emberré akarja átformálni.II. Nekünk újszerű a tantervnek az a megállapítása, amely a reáliák tantervét illetőleg a „Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die obern Jahrgänge der Volksschule vom 15. Oktober 1922.“ tehát az elemi iskolai tantervek készítését szabályozó körrendelet rendelkezéseit veszi alapul. És helyeselnem kell ezt az állásfoglalást. A siketek intézetének létjogosultságát elsősorban a beszédbeli feladat adja: a reáliák és a nevelési feladatok az általános műveltség szolgálása mellett, ugyancsak beszédbeli feladatot is képviselnek. A siketek pedagógusa normálpedagógus plusz beszédpedagógus. A normálpedagógiára felépülő szakképzés a beszédpedagógusban való átképzésben kimerül.



92 A földrajz, történelem, alkotmánytan és a természetrajz tantervei említésre méltót nem tartalmaznak. A természettan, a vegytan és a gazdaságtan nem szerepelnek. A számtan tantervét illetőleg megemlítendő, hogy e tárgy, bár a második osztályban lép fel heti 4 órában, a tízesek átlépése nélküli 20-ig való összeadást és kivonást követeli csak ebben az osztályban. A III. osztályra ugyancsak a 20-as körben való összeadást és kivonást valamint szorzást és osztást veszi fel, természetesen most már a tizes átlépésével. Ezeket a kisebb követelményeket nem találom indokoltnak.A hittanok és a technikai tárgyak tantervének ismertetésétől el kell tekintenem.Az óraterv a mi jelenlegi óratervünkkel nagyjában megegyezik. A növendékek elfoglaltsága: 24, 28, 29, 32, 32, 33, 33, 34.
Michels Fülöp.

Herodek Károly: A csökkent látású gyermekek oktatásának 
eredményei. A szerző a címben foglaltakat általánosságban ismerteti a „Néptanítók Lapja“ 1930. évi 1. számában s megemlíti, hogy ácsök- kentlátású gyermekek első iskoláját Strassburgban 18 évvel ezelőtt létesítették. Az eszme azonban magyar. Hazánkban hangsúlyozták először, hogy a gyöngén látók a vakoktól elkülönítetten oldatandók. - (Kf)

Zürneck Neukölln: Die belgische Methode im Lichte einer 
italienischen Betrachtung. (Blätter für Taubstummenbildung 1931 Nr. 2.) Fenti című cikk tartalmát az alábbiakban ismertetem :A „Contributi Pedagogico-Didattici“ című olasz szaklap 1929. évi áprilisi számában „Az ötven éves beszédtanítási módszer Olaszországban“ cím alatt megjelent egy cikk, amely megállapítja, hogy Olaszországban a siketnémák oktatása 1880 óta semmit sem fejlődött. Ezt a megállapítást Arpaia olasz kartárs a legerélyesebben utasítja vissza és ennek ellenkezőjét a következőkben állapítja meg.Először is Olaszországban az artikulációs oktatás nem 10— 11, hanem már 5 éves korban veszi kezdetét. Egy évig az előkészítőben maradnak a kicsinyek, azután pedig az artikulációs osztályba kerülnek. Évvégére nemcsak hangokat és szótagokat képesek kiejteni, hanem érdeklődésüket és életszükségletüket szavakban és mondatocskákban is képesek kifejezni. Ezzel az eljárással állítólag szebb eredményt érnek el, mint a belgák az úgynevezett belgamódszerrel. Legfontosabb segítőeszközük a visuális beszédbenyomások tiszta és egyszerű utánzása. 
A milánói intézetben emellett még a vibrációs érzék kihasználásával is kísérleteznek. Nálunk ma már ismeretlen a régi merev grammatikai rendszer, jelenleg kizárólag a köznyelvre és társalgási nyelvre, illetve annak ismeretére és alkalmazására tanítják a siketnémát a beszédtanítás keretében. Szerinte a belgák semmi körülmények között sem támaszthatnak igényt arra, hogy ők újat fedeztek volna fel. Az írásról pedig, mint a



93siketnémaoktatás fontos eszközéről már Agricolának voltak értékes megállapításai.A belga módszert a felismerési gyakorlatok előzik meg. Az erre a célra fordított idő azonban nem áll arányban azokkal a hatásokkal, amelyeket a psychikai fejlődésre és a tudat felépítésére gyakorolnak. Sőt szerinte teljesen feleslegesek is, mert hiszen egy 4—5 éves siketnéma gyermeknek annyi alkalma van a tárgyakat megnézni és megfigyelni, sőt azonosítani tudni, hogy részéről így a felismerés semmi nehézségekbe nem ütközhetik.Azonban másképen van ez az olvasásnál, amely tényleg a felismerési gyakorlatokhoz kapcsolódik és itt ezzel kapcsolatban helyén valónak tartaná egy uj fogalomnak, az „ideo-vizuális“ olvasásnak a megállapítását. Nálunk hallóknál az olvasás nem egyéb, mint a nyomtatott jelek megfelelő hangbeli visszaadása. Amikor a halló ember olvasni tanul, már tud beszélni. A siketnéma gyermeknek ezzel szemben nincs meg a a phonetikai, akusztikai betűsora, amely a mesterséges grafikai jellel associálódhatnék. Erre való tekintettel a belga módszerrel addig gyakorolják növendékeinket az ideo-visuális olvasásban, amig annak a kiejtését el nem sajátítják.A felismerési gyakorlatok, az ideo-visuális olvasás, az írás használata és a synthetikai leolvasás jellemzik a belga módszert. Ezzel kapcsolatban cikk írója ismételten hangsúlyozza, hogy ezzel az eljárással a belgák a siketnéma-oktatás terén semmi újat nem teremtettek.
Thüringer János.

Herodek Károly: A vallásos nevelés jelentősége a vakoknálcím alatt értekezvén a „Nemzetnevelés“ 1931. évi 2. számában azt mondja: „Úgy tetszik, hogy a vaksági állapot kedvez a vallásos érzelmek kialakításának, fejlesztésének és megerősítésének“. A vaksággal sújtott gyermekek szülői nagy fájdalmukban Istenhez fordulnak, járják a templomokat, kegyhelyeket, kérik Istent, hárítsa el a csapást gyermekükről A szülőknek ez az érzülete átplántálódik vak gyermekükbe, úgyhogy szinte minden világtalan tanuló vallásos érzülettel lépi át az intézet küszöbét. Minél csekélyebbnek, törékenyebbnek találja magát valaki, annál inkább törekszik lelke fölfelé. A vak gyermekek mélyebb érzéssel mondják el imáikat, mint az épérzékűek, énekeik is meghatóbbak. Ezt az adottságot a vakok nevelésében ki kell aknázni. Miért érdemeltem meg a vakságot? — támad fel sokszor a kérdés a vak lelkében. A vallásban, a hitben kell erre a választ megtalálnia. A vakok intézetének nevelését alapítsuk erre ez igére : imádkozzál és dolgozzál. -  (Kf)

A  siketnéinák kezdő oktatása Dániában. Hogström lelkész, siketnémaintézeti tanár a „Hang és beszéd“ címen Kopenhágában tartott országos értekezleten igen érdekes előadásban ismertette azt az eljárást, amellyel a dán siketnémaoktatás a kicsi siketnémával megindul. Nem



94lesz érdektelen ezt röviden megismertetni, mert ez is érdekes láncszeme annak a sokféle törekvésnek, amellyel a siketnémaoktatás szakirodaimában és gyakorlatában igen gyakran találkozunk. Német, angol, magyar, amerikai stb. mind kutat és keres jobb módok és eredmények után s így születtek a beszédegészekből kiinduló oktatás, a globális rendszeren alapuló belga eljárás, az anyaiskola nyomdokán haladó beszédtanítás, beszédautomatizmusokon alapuló eljárás stb. Súlyos is a feladat: hangos beszédre megtanítani olyan egyént, aki siket.Németországban, Svédországban, Angliában és más országokban, részben Dániában is sok siketnémaintézeti tanár azt állítja, hogy a siketnéma gyermekben igen hamar kifejlődik a hangos beszéd irántiérdeklődés. A siketnéma gyermek is hangbeszéddel szeretné magát kifejezni, tehát kezdettől fogva adva vannak az oktatás alappillérei: a szájrólolvasás és az artikuláció (hangbeszéd), amik egyben a végcélt is jelzik. Ha valóban ezek lennének munkánk legfontosabb céljai, úgy be kell vallanunk, hogy az eddig elért eredmény alig kielégítő. A siketnémák nagy többségével alig érhető el több annál, hogy hallókkal a legmegszokottabb kifejezési módozatokban társalogjanak. Oka ennek egyrészt a leolvasás nehézsége, másrészt pedig az hogy a halló nehezen érti meg a siketnéma hangját. A legtöbb esetben úgy a szájrólolvasás, mint a hangbeszéd sok hiányosságot mutat fel.A dán intézetekben az az alapelv, hogy valamennyi segédeszközt be kell vonni különösen a kezdő oktatásba, főkép azokat, amelyek a legbiztosabbak. Ebből következik, hogy ők messzemenően használják a természetes jelet, de bizonyos mértékben a mesterséges jelet is. Ezt értik nemcsak a tanárok, hanem a segédszemélyzet is. A jelbeszéd azonban csak segédeszköz, a növendék azonnal bevezettetik az írott beszéd megértésébe és használatába. Minden helyiségben készenlétben vannak bőven írótáblák, amelyek a szükség szerint azonnal igénybe vétetnek. A beszédszükségletet a növendék érdeklődési köre adja elsősorban. A kifejezési vágy először jelekben nyilvánul meg, azt a vágyat azután kezdetben jobban át lehet vinni az írott nyelvre mint a hangbeszédre. A siketnéma joggal követelheti, hogy először azt a segédeszközt használjuk, amelyet ő ért s csak azután gazdagítjuk őt az írott beszéddel, mint arra egyedül alkalmassal. Legvégül jön a hangbeszéd. Ha azonnal a hangbeszéddel kezdenők, úgy sok szellemi és érzésbeli fejlődéstől fosztjuk meg a siketnéma gyermeket. Hogström azt állítja, hogy az öreg siketnémák, akik a kopenhágai intézetben annak idején kézi-abc és írás segítségével tanultak, sokkal jobban értik és helyesebben használják a nyelvet, mint a mostaniak. Hogström nem akarja a hangbeszédre való oktatást támadni, de rá akar mutatni olyan dolgokra, amelyeket szinte ráerőszakolunk a siketnémára, anélkül, hogy a siketnéma valódi állapotával egészen számolnánk. Azt mondja, hogy a hangos beszédre való oktatásnak sokkal későbben kell megkezdődnie és hamisnak mondja azt az elvet, amely azzal akarja az oktatást kezdeni. Tapasz



95talatból állítja, hogy ama növendékek beszédje, akik csak a későbbi iskolai években tanulták meg a hangbeszédet, semmivel sem rosszabb, mint azoké, akik azzal kezdték. Ami pedig a beszédmegértést és annak helyes használatát illeti, úgy az az előbbieknél lényegesen jobb. A későbbi korban szívesebben, gyorsabban és biztosabban tanulja meg a siketnéma gyermek a hangbeszédet, mert arra szellemileg is elő van készítve. A hangbeszédre és szájolvasásra való oktatásnál kiváló segédeszköznek minősíti a Forchhammer-féle száj-kéz-rendszert, amely különösen az artikulációs oktatás megkezdésekor és a hangjavításnál felette jól alkalmazható.Ha a szakember végig tekint a sokféle és sokban ellentétes eljáráson, úgy önkéntelenül is arra kell gondolnunk, vájjon a siketnéma gyermeket tényleg mindenki az őt megillető és neki megfelelő mértékkel méri-e? Vajon nincs-e hiba valahol, talán abban, hogy olyan hangbeszédkészséget akarunk neki nyújtani, mint a hallónak s nem volna-e csakugyan helyesebb neki teljes nyelvkészséget nyújtani írásban s hang- beszédbeli készséget annyit, amennyit lehet, de legalább is annyit, amennyi a mindennapi életben feltétlenül szükséges? Miért nem szeret a siketnéma olvasni? Bizonyára része van ebben annak is, hogy nem tanult meg Írásban gondolkozni! A siketnémák oktatásügye terén forrnak a reformtervek. De sok újító gyakorlati eredményeiről mondják a nem újítók, vagy más véleményen levők, pld. a hollandusok a lipcseiekről, a franciák a belgákról, mások a németekről stb., hogy az elméletben hirdetett jobb eredmény, nem jobb, mint az övék. Elismerés a javításra törekvőnek, 
józanság a követőnek, de egyik se felejtse el, hogy sikettel van dolga.Vájjon a siketnéma lelki életét jól ismerjük-e s forditunk-e megfelelő gondot lelkiségének kiművelésére? Egy szomorú statisztikát emlit 
Hogström. W. Chr. Hansen megvizsgálta, hogy hány elmebeteg siketnéma van Dániában és kiszámította, hogy az elmebeteg siketnémák százalékszáma 10-szerte nagyobb a hallókénál. És annak egyik oka bizonyára a halláshiányban, illetve az abból számozott lelki fogyatékosságban keresendő. Siketet egész emberré nevelni, nagy és művészi feladat. És vájjon tényleg egyedül a hangbeszéd volna-e erre képes? 
Hogström páter utolsó sorban vonja be ebbe a munkába a hangbeszédet. A siketnémával, amikor sok újító oly hangbeszédkészséget akar neki nyújtani, mint aminővel a halló rendelkezik, vájjon, egy analóg példával illusztrálva, nem ugyanazt akarná-e tenni, mintha a vakok tanára arra akarná vak növendékét tanítani, hogy száguldó autók és villamosok között szaladjon át az úttesten? A vak olyan betűkön tanul, amelyek mindegyikét ki tudja tapintani, a siket is olyan betűkön tanuljon, amelyek mindegyikét meg tudja látni. JJ. I.

Herodek Károly: Az értelem nevelése a domborpontbetű- 
képeken címen értekezett a „Gyermekvédelem“ 1931. évi 2. számában. A domború latinbetüket — írja a szerző — Haüy Bálint találta föl 1784-



96ben. Carton abbé azt mondta róluk, hogy: „a XVIII. század legzseniálisabb találmánya“ . Braille Lajos pontírása 1825-ben jutott jogaihoz az iskolában külföldön, a múlt század hetvenes éveiben kopogtatott be hazánkba és a kilencvenes években vált kötelező tárggyá a vakok kir. intézetében. 1907-ben létesült hazánkban az első pontírásos kölcsön- könyvtár (Herodek Károly létesítése. Szerk.) a vakok kir. intézetében, melynek könyvállománya ma 6000 kötet és könyvjegyzéke most van sajtó alatt. - (K jj

Lehrplan dér Breslauer Taubstummen-Anstalt. Ez a tanterv a beszédtanitást 8-, a hittant 16-, a számtant és méréstant 4-, a földrajzot és honi ismeretet 8-, a természetrajzot, természettant és konyhavegyészete; 4-, a történelmet 2-, az alkotmánytant 4-, a rajzot 8-, a női kézimunkát 4-, a háztartástant 6 - ,a fiú kézimunkát 4- írógépeit oldalon tárgyalja. A test- gyakorlásról megfeledkezett, óratervet sem tartalmaz ez a tanterv.Ez, a ratibori tanterv mintájára ugyancsak grammatikailag orientált tanterv, alapvető és kiépítő — felépítő beszédtanitást különböztet meg.Az előbbi célja az, hogy a siket növendékek legegyszerűbb formákban beszédbelileg érintkezhessenek a környezettel, hogy a beszéd- megértést illetőleg egyszerű bővített mondatokban közölt elbeszéléseket felfogni és a beszédhasználatot illetőleg, saját élményeiket aphoristikus formában közölni képesek legyenek. A módszeres megjegyzések szerint az alapvető beszédtanitás nem folyhatik kötelező tananyag nyomán, minthogy beszédbeli működést, beszédet kell gyakorolni és pedig az első tanítási naptól kezdődőleg.A felépítő beszédtanitás népszerű kifejezésekre törekszik szoktatni a siket növendékeket és pedig egyéni és közös élmények alapján A köznapi beszéd összes formái keresetlenül kell, hogy belekerüljenek a természetes beszélgetésekbe és ezek kapcsán be is gyakorolódjanak. A fokozott beszédkészség itt a cél, amely előbbrevaló, mint az egyes tantárgyak különleges célja. Az egyes tantárgyaktól főképen a szóbeli ki- lejezés támogatását várják, ami elérhető akkor, ha a tanítást szolgáló szabad beszélgetések között a tanulót bőséges szerephez juttatják.Ez a tanterv, a köznapi beszéd összes formáira vonatkozó igen helyes előző kitétel mellett különösen hangsúlyozza a nyelvalakok tervszerű felléptetésének és különleges begyakorlásának szükségességét is, ami grammatikai beállítottságából folyólag egészen természetesnek is hangzik, ami azonban felfogásom szerint nem helyeselhető. (Lásd a 86 oldalon a ratibori tanterv idevonatkozó részéhez fűzött megjegyzéseimet!)A felső fok tulajdonképeni grammatikai oktatást is nyújt, amelynek menete anyagszerüen is meg van határozva.Eltekintve a grammatikai beállitottságtól, igen jó érzéket tanúsít ez tanterv a beszédkészség fejlesztését illetőleg. A beszédbeli eredményeket illetőleg azonban igen szerény követelményekkel lép fel. Mint minimál-



97tanterv általános elismerést kell hogy kiváltson. A beszédbeli eredményeket illető követelményeket csak annyiban taglalja, amennyiben én azt visszaadtam. Osztályok szerint taglalt beszédbeli feladatokat nem tár elénk ez a tanterv.Külön állásfoglalást kényszerít ki a tantervnek az alapvető beszéd- tanitásra vonatkozó az a része, amely a növendékek beszédhasználatától kevesebbet vár, mint azok beszédmegértésétől. A növendékek beszéd- használatától csak azt követeli a tanterv, hogy élményeiket aphoristikus formában közölni képesek legyenek.A siketekkel foglalkozó szakember tudja, hogy mit kell az ilyen aphoristikus beszéd alatt érteni. Furcsa egymásutánban előtörő szó- csökevényekről van itt szó, amelyekkel a halló füle nem tud mit kezdeni. Ha csak ez volna az alapvető beszédtanitás célja, akkor ez a cél nagyon hamar és könnyen megvalósulhat, csak egy jókora szógyűjteményt kell közvetíteni. Elismerem, hogy az igy kezelt osztály még a beszédesség benyomását is keltheti, azt azonban nem hiszem, hogy az ilyen növendékek valaha is meg fognak tanulni beszélni. Az ilyen aphoristikus beszédkészséget akkor is eléri minden intézet, ha külön célul nem is tűzi ki, minthogy az ilyen beszéd a siket gyermek természetéből folyik.A tulajdonképeni aphoristikus beszéd alatt egészen mást ért az ember, mint amit a siket növendékek maguktól produkálnak. Az apho- risma egységes pszihikai hatást kiváltó funkcionális egész, képzeljük azt el akár Írott mondat, akár hangzási folyamat formájában. Az aphoristikus beszéd pedig az, amely a mindennapi életet ilyen egymástól elkülönülten megnyilatkozó önálló mondásokkal szolgálja. Az ilyen mondások egymás- között semmiféle összefüggést nem mutatnak; az összefüggés csak közvetett, amennyiben egy és ugyanazon általános cselekvést, ténykedést, történést, élményt kisérnek és szolgálnak. Aki az ilyen aphoristikus beszédkészség birtokában van, az a beszédfejlődésen régen túl van. Ha a breslaui tanterv ilyenre gondol, akkor ezt nem az alapvető, hanem a felépitő-kiépitő beszédtanitás elé kell célul kitűzni.Gyakorlati hatásában ez a tanterv sem fogja fokozni a siket növendékek beszédkészségét, amint ezt a ratibori tanterv egyes kérdéseinél részletesen kifejtettem.Minthogy a siketek intézete főproblémájának a beszéd problémáját tekintem, a tanterv többi feladatköreinek az ismertetésétől eltekintek.
Michels.
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Egyesületi és intézeti élet
Elutazott Amerikába Herodek Károly a vakok kir. intézetének igazgatója a nemzetközi vakságügyi nagygyűlést megelőző, New-Yorkban tartandó szakértői tanácskozásra, melyen Magyarországot képviseli. Április hó 2-án indult el Budapestről. A vakok kir. intézete tanári testületének nyolctagú küldöttsége búcsúzott szeretett igazgatójától a keleti pályaudvar csarnokában, hol megjelent Istenes Károly, a siketnémák budapesti állami intézetének igazgatója is. Herodek Bécsben és Párisban csatlakozott Európa több államának kiküldötteihez, kikkel április 4-én indult Cherbourgból az újvilágba, ahonnan május 10-ike táján érkezik haza. Távolléte alatt Schannen Péter igazgató helyettesíti a vakok kir. intézete igazgatásában. - (Kf)

A  kaposvári siketnéma-intézet kibővítése. A magyar siketnéma oktatásügy ismét egy értékes objektummal bővült. Felépült a kaposvári intézett mellé tervezett internátus egy része, amelyet december 15-én foglaltak el a fiúk és leányok.A minden tekintetben sikerült épület, mely teljesen a régi intézet stílusában és annak keleti szárnyán épült, bizonyára nagy lépéssel viszi előre az intézet fejlődését. Felszabadult a kizárólag tanítás céljaira épült régi intézetnek több tanterme, melyet a fiúnövendékek tartottak évek óta elfoglalva.S bár az új épületszárny felépítésével a kaposvári intézet interná- tusa koránt sem nyert végleges megoldást és ha sok tekintetben nem is előnyös a siketnémára az internátusi elhelyezés, mindamellett is az új épületrész a mai gazdasági és társadalmi viszonyok mellett úgy nevelési, mint tanítási szempontból nagy előnyt jelent.Dicséretet érdemel Deschensky Ferenc igazgató, kinek valóban odaadó és lelkiismeretes munkát kellett végeznie, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben felépíttethette az internátust.S ha sikerül nevezett igazgató ügyszeretetének és agilitásának az épület nyugati szárnyát is felépíttetni, (s kívánjuk, hogy sikerüljön is) akkor a kaposvári intézet úgy külső hatás, valamint belső beosztás és berendezés tekintetében is a többi intézeteknek méltó társa és a hazai siketnéma-oktatásügynek pedig egyik büszkesége lesz. (rgy)

Elektroncső a siketnéma oktatás szolgálatában. A rádióval intenzívebben foglalkozó kartársak régóta hangoztatják, hogy a siket- néma-oktatás az elektroncső feltalálásával új korszak elé fog jutni, amelyben a technika e bámulatos csodája teljesen új alapokra fogja helyezni az egész siketnéma-oktatást.A váci intézet a haladás szellemétől áthatva több esztendei kísérletezés után a karácsonyi szünetben helyezte üzembe saját konstrukciójú hangerősítő készülékét.



99A végzett kísérletezésekről, valamint az elért eredményekről beszámolunk kartársainknak. (Szép.)

Ünnepségek a vakok kir. intézetében. Március 15-én a szabadság hajnalhasadásának, 19-én, József napján pedig az intézet alapítójának, Jó zsef nádornak az emlékét ünnepelte az intézet. A műsorokat 
Herodek Károly igazgató ünnepi beszédei mellett az ifjúság alkalmi énekszámai és szavalatai adták. - (K f)

Vak tanulók pályadíjai. A vakok kir. intézete ifjúsági önképzőkörében az intézet igazgatósága hosszú idők óta évente pályázatot tűz ki irodalmi dolgozatokra. A pályázatokat a kör vezetőelnöke, jelenleg Radics 
Béla nevelő és díszelnöke, Herodek Károly igazgató dönti el. Az elmúlt iskolai évben 10-lOpengős pályadíj volt kitűzve „A  rádió a közművelődés szolgálatában“ című prózai írásműre és egy „Szent Imre herceg“’ című ódára. Az előbbi pályadíjat Ferencz Jó zsef III. továbbképző osztályos, az utóbbit pedig Tóth Jó zsef  II. továbbképző osztályos tanuló nyerte el. A folyó iskolai évben csak egy prózai pályaműre hirdetett pályázatot az igazgatóság. „Élethivatási pályám“ cím alatt a pályázónak el kell mondania, hogy és mint akarja alakítani jövőjét nem foglalkoztató intézetben, hanem önállóan az életben.Elismeréssel adózunk az idei pályatétel megválasztásáért Herodek 
Károly igazgatónak, mert ezzel is fölhívja növendékei figyelmét a foglalkoztatókon kívüli, önálló élet berendezésére és ezirányban nevelőleg hat. Minél több formában kérünk ilyen serkentő hatásokat. - (.K f)

Nagy gyűjtés a vakok javára és a vakok menedék-h áza. A belügyminisztérium egyévi időtartamra az egész országra kiterjedően pénzbeli és természetbeni adományok gyűjtését engedélyezte a Vakokat Gyámolító Egyesületek Orsz. Elnökségének. A részletekre vonatkozóan Tóth Zoltán dr-tói, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület igazgatójától a következő értesüléseket vettük:A  minisztérium 1000 darab egyenkint négy lap terjedelmű gyűjtőív kibocsájtását engedélyezte. Adományozásra fölhívó levelekkel korlátlanul gyűjthetünk. Az engedélyezett gyűjtés idejére az egyes intézményekben külön-külön folytatott gyűjtések természetesen szünetelnek. A gyűjtés lebonyolítására az abban jártas Pártly Mihályt alkalmaztuk, aki munkáját segítségünkkel irodáinkban végzi, a gyűjtött adományok 6 %-át kapja fizetésül, mely azonban a havi 600 pengőt meg nem haladhatja. Száz gyűjtőt alkalmazunk, kiknek mindegyike az általa gyűjtött összeg 20, távolabbi gyűjtőterületeken 22 % -át kapja díjazásul. A természetbeni adományokat a helyszínen eladjuk, úgyhogy ezek is pénzben folynak be. A gyűjtés költségeinek levonása után a gyűjtés tiszta jövedelmén négy intézmény osztozik, az internátusaik ágyszámainak arányában, úgyhogy a miskolci intézet kap 30, a szegedi 60, a szombathelyi 80, a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület budapesti intézete pedig 240+360-500 egységet. A budapesti intézetnél az ágyszámokkal
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azonosan minősiítetett a Vakok Betegsegélyző Társaskörének 360 tagja, mert ezeket az intézet segélyezi s a társas kört is az intézet tartja fönn. A múlt évben 7000 pengőt fordítottunk e célokra. Tóth dr. igazgató azzal végzi értesítéseit hogy az egyévi gyűjtésből 70.000 pengő tiszta bevételre számítanak.A négy fölsorolton kívül van még egy vakokat gyámolító társadalmi intézmény, a Vakok Orsz. Menház- és Segélyegylete Újpesten. Ez az intézmény nincs képviselve az orsz. elnökségben s így nem is részesül a gyűjtés eredményéből. Hogy mért nincs képviselve az orsz. elnökségben errenézve megkérdeztük Jankovich Lajost, a menedékház igazgatóját, ki nagyon nem szívesen beszélt erről az ügyről. Tele volt panasszal, mert az orsz. elnökség, mikor három évvel ezelőtt megalakult, fölosztotta a vakok társadalmi intézményei között az országot gyűjtési területekre s a Vakok Orsz. Menház- és Segélyegyletének három vármegyét, Fejér-, Szolnok- és Nógrádvármegyét akarta juttatni. Nyilvánvaló, hogy erre a kicsi és a gyűjtések szempontjából nagyon gyönge hozamú területre szorítva nem képesek a menedékházat fönntartani, miértis a menedékház és segélyegyesület elnöksége nem fogadhatta el ezt a területet s nem léphetett be az orsz. elnökség tagjai közé. Arról is volt szó, hogy a vakok föntebb említett négy intézménye együttesen tartja majd fönn a menedékházat. Azonban ebbe a megoldásba se nyugodhatott bele a menedékház elnöksége, mert teljesen függővé vált volna a többi intézmények vezetőségeitől és anyagi erejétől, ami az intézmény szabad továbbfejlesztését megbénította volna.Keservesen panaszkodott aztán Jankovich igazgató, hogy a népjóléti minisztérium már három év óta szünetelteti a menedékház segélyezését, hogy a hatóságok arra való hivatkozással, hogy területükön más intézmény gyűjt, rendre visszaútasítják adományokat kérő leveleiket, hogy a menedékház helyzetét és teljesítményét a rokonintézmények vezetőségei, illetve az orsz. elnökség nem méltányolja kellőkép, nem veszi figyelembe, hogy a menedékház ma már 38 vak embert tart el, kik mind munkaképtelenek s így foglalkoztatásuk révén az intézmény jövedelemhez nem juthat. Míg a vakok többi intézményeinek egyik jövedelmi forrása a foglalkoztatás, addig az országnak ez, a vakok számára egyetlen menedékháza létfönntartásában kizáróan csak a társadalom jótékonyságára van utalva. Mégis reményű, hogy az orsz. elnökséggel folyó tárgyalások mihamar eredményre vezetnek s a menedékház fönntartása és további fejlődése a jövőben is biztosítva lesz.Nekünk ebben a dologban az a véleményünk, hogy az a körülmény, hogy a menedékház elnöksége tagja-e az orsz. elnökségnek, vagy nem, formai kérdés. Ezt vitassák és intézzék el maguk között az érdekelt szervek. A lényeg itt az, hogy egy nagyszabású országos gyűjtés indult meg a vakok javára. Mindenki, aki filléreit leadja, abban a tudatban teszi le, hogy azokat igazságosan osztják el, hogy azokkal az ország valamennyi vakjainak sorsát enyhítik. Semmiféle lényegbeli ok



101nincs arra, hogy a vakoknak épen legszánandóbbjait ellátó intézmény a jótéteményekből kizárassék. Az orsz. elnökségnek tehát, ha kicsinyességeket és formaságot félretévén hivatása magaslatára helyezkedik, részesítenie kell a Vakok Orsz. Menház- és Segélyegyletét is a gyűjtés eredményéből, ép oly arányban, mint akár a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület budapesti intézményét. - (K f )

Kisebb közlemények
Bécsi hirek. A bécsi napilapok a közel múltban igen sokat és hosszasan foglalkoztak a siketnémák oktatásügyével. A sok és hosszadalmas foglalkozásra az adott okot, hogy a bécsi városi intézetben történt újságírói bemutatással kapcsolatosan a bécsi napilapok szinte egyhangúan azt a szenzációs hírt kürtölték világgá, hogy a bécsi városi siketnéma-intézetben új módszer szerint tanítják a siketnémákat. Ennek az új módszernek az a világra szóló jelentősége, hogy ebben az intézetben ezzel az új módszerrel a hangos beszédre tanítják őket. Ugyanilyen beállítással írtak e lapok a szájról való leolvasásról is ilyképen: Büszkeséggel állíthatjuk, hogy a siketnéma-oktatásnál használt szájról való leolvasás új módszere Bécsből indult ki. Ez a módszer Bécsből kiindulva eljutott Németországba, valamint Csehországba és Magyar- országba1.A beszédtanitási eredményekkel viszonylatban pedig többek között ezt a kirívó tudósítást közük a bécsi lapok: Az óvodában eltöltött két év után a gyermekek (már mint a siketnéma gyermekek) valójában tudnak beszélni. A továbbiakban pedig ezekről is szó van: Végre a vörös Bécsnek sikerült egy újabb eljárással az eddigi módszert megsemmisíteni. Az új módszer nyomában persze olyan eredményekről írnak, amelyek csak egyes, nagyon kirívó esetekben közeliíik meg a siketnémáknál tényleg elérhető eredményeket2
iHogy mi jutott el ebből Németországba és Csehországba, azt sem közvetlenül, sem közvetve nem tudjuk. Azt azonban állíthatjuk, hogy ebből a szájról való leolvasási új módszerből még csak ízelítőt sem kaptunk mi magyarok. Hogy Németország és Csehország se igen kaphatott, azt igazolni látszik az a kétségtelen tény, hogy a német és a cseh szaklapok se közöltek eddig semmit se erről a világra szóló (?) szenzációról. Szerk.2 A bécsi városi intézet beszédtanitási eredményeit a közelmúltban nekünk is alkalmunk volt láthatni. A legtárgyilagosabb kritikával azt állapítottuk meg, hogy nem sokkal jobbak azok, mint a bécsi állami intézet eredményei. De egyáltalában nem múlják azok felül a magyarországi és a más országbeli eredményeket sem. Sőt ezzel szemben az volt megállapítható, hogy a mi növendékeink kiejtése jobb, mint
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Megemlékeztek a bécsi lapok idevágó tudósításaik során egy hegedűszerü hangdobozról is.3Ennek a doboznak alsó része belebeszéléskor erősen rezonál. A siketnémák ezt ujjuk segélyével megérzik s megérzésük révén ki tudják választani az egyes hangoknak megfelelő rezgéseket s ezen az alapon utánozzák az egyes hangokat.Arról is szóltak a bécsi újságok, hogy a bécsi városi siketnéma- intézet igazgatójának —- az ujabbkori psychológiai kutatások eredményeként — sikerült megalkotnia a fonetikus Írást is.4 * Ennek igénybe vételével — így szól tovább a tudósítás — hihetetlen eredményeket produkálnak a szájról való leolvasás térén is az ottani növendékek.Ezekre a csodálatot keltő újságcikkekre megszólalt aztán az addig hallgató Reichspost 1931. március 3-diki számában egyik osztrák kartárs is, aki többek között a következőket volt kénytelen leszögezni.Minthogy speciális ügyről van szó, egészen természetes, hogy a sajtó képviselői a rendelkezésükre álló rövid idő alatt a siketnéma- okíatás alapvető kérdéseiről pontos tájékozódást nem nyerhettek s következésképen igazi kritikát sem mondhattak a látottakkal viszonylatban. így tehát legalább is a felületes tájékoztatásnak tudható be mindaz, amit az újságírók helytelenül tálaltak fel a nagyközönségnek. Az ezért felelősek természetesen most utólagosan mossák már a kezüket, mondván : Ők nem lehetnek felelősek azért, amit az újságírók írnak. Ezzel szemben mi meg azt hangoztatjuk, hogy a szakügyi rendezőnek lett volna kötelessége a sajtót helyesebben tájékoztatni. A nagyobb baj ott van, hogy ennek a „nagy hü-hó semmiért“-nek a hatása alatt a tájékozatlan újságolvasó közönség szentül hiszi, hogy Bécs városában tényleg feltámadt az a második Messiás, akinek sikerült a némákat beszélőkké, a siketeket pedig hallókká tenni.Hogy mennyire komolyan vette a nagyközönség s a közvetlenül, vagy közvetve érdekeltek tömege ezeket a szenzációs közléseket, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a bécsi intézeteket és kartársakat a jóindulatú érdeklődők, a felvillanyozott érdekelt szülők és a felkorbácsolt idegzetű volt tanítványok tömege ostromolta meg úgya bécsi növendékeké. Ami pedig az úgynevezett kirivó eredményeket illeti, az a megjegyzésünk, hogy ez sem csak a bécsi városi intézetnek a patentja. Ilyen kirívó 
egyes eredmények minden intézetben találhatók. A komoly szakemberek nem ezekből az egyes kirivó esetekből ítélik meg a siketnéma-oktatás átlagos eredményét. (Szerk.)3 A szerkezetet ugyan nem láttuk, de a leírás után Ítélve olyan lehet az mint a Moussung-féle hasonló célt szolgálni akaró az a magyar szerkezet, amelyik megszületése után azonnal, tehát mintegy 35 évvel ezelőtt került be a siketűgyi múzeumba. (Szerk.)4 A siketügyi szerkesztőnek módjában volt látni a kérdéses fonetikus Írásnak egy-két jelét. Véleménye szerint ez a fonetikus irás amellett, hogy nem új, hozzá még nem is gyakorlatias. Mögötte áll ez a már régebben megszerkesztett fonetikus Írásoknak, igy többek között a magyar eredetű Dr. Bárczi-féle azon magyar fonetikus írásnak is, amelyet a szerző a nagyothallók és beszélő később megsiketültek szájról való leolvasásának tanításánál használt.



103szóval, mint pedig írásban, sőt telefonon is a tekintetben, hogy hát tulajdonképen miben is áll ez az új és nagyszerű vívmány ?!A cikk írója a továbbiakban aztán helyre igazítja a napilapokban napvilágot látott tévedéseket és a maga értékére szállítja le az eredményekkel kapcsolatos túlzott megnyilatkozásokat. Tette ezt egyrészt a további félreértések elkerülhetése címén, másrészt pedig azért, hogy megnyugtassa és lecsillapítsa a szülőket és a volt tanítványokat, végül pedig azért, hogy komoly ügyünket — igazi értéke és érdeme szerint a saját szolid vágányára terelje.5 Thűringer.

A newyorki siketnémaintézet jelentése az 1928-29 és 1929-30. 
iskolai évről. A newyorki siketnémaintézet jelentéseinek olvasásakor különösebben is szembetűnik a gyakorlati életre való nevelésnek erős hangoztatása. Naponta reggel ünnepélyesen kitűzik a bejárat fölé a nemzeti lobogót és este bevonják. Az idősebb növendékek olvasó egyesületet alkotnak, ahol különösen sok gazdasági és a polgári jogot és kötelességet tárgyaló könyvet olvasnak. Az idősebb növendékek valóságos katonai kiképzésben részesülnek. 3 századba vannak osztva, tényleges tisztek tartanak felettük szemlét és kitüntetésekben is részesülnek. Nagy gondot fordítanak a tornára (ritmikus tornára is) és a sportra. A tanintézet mellett több műhelyben iparra is tanítják a növendékeket; a nyomdában tanult 30 tanonc, a szabóműhelyben 59; szobafestést 17 fiú, női szabóságot 65 leány tanult. A  növendéklétszám a múlt tanévben 410 volt. Korra nézve a növendékek kétharmada 12—21 év közötti volt. A felvétel általában a 8-ik életévben történik. A szülők tájékoztatójában arra oktatják ki a szülőket, hogy az irás használatára már otthon tanítsák meg gyermeküket úgy, hogy az intézetbe lépve már le tudják írni a nevüket, a mindennap előforduló tárgyakat, cselekvéseket és szokásos rövid mondatokat. Az intézettel kapcsolatban psychológiai intézet is működik és rádióval is kísérleteznek, de utóbbiról nem szól bővebben a jelentés. A tanítás részben tiszta hangbeszédmódszerrel, részben vegyes módszerrel és kéziábc-vel történik. - P. 66 Másoldalról arról is értesültünk, hogy ennek az ügynek támadt, mégpedig kellemetlen visszhangja az egyes ottani tanári testületekben, sőt az osztrák kartársak tanáregyesületének a tájékán is. Az ügy már majdnem elmérgesedett szakügyikörökben, mire a bécsi városi siketnéma-intézet igazgatójának tárgyilagos kimagyarázó szavai elsimították a szakkörökben keit izgalmakat. Mint lapunk zártakor halljuk, ezek az izgalmak magát az intézet igazgatóját is nagyon megviselték. Nyomatékosan hangsúlyozza ugyanis, hogy neki az izgalmak felkeltésében semmiféle szándékos szerepe nem volt. Az egész esetet felette sajnálja. Erre való utalással talán mi is szó nélkül hagyhattuk volna ezt az ügyet. Hogy ennek dacára is ily hosszasan foglalkoztunk vele, azt ezzel magyarázzuk meg: Minthogy úgy külföldi, mint pedig hazai viszonylatokban mi is azt tapasztaljuk, hogy az önértékelésnek és az önértékelés be- és kifelé való portálásának mezején — az utóbbi időkben — nem vagyunk mindannyian eléggé mérsékletesek, éppen ezért mementóként hosszasabban foglalkoztunk a bécsi eseményekkel. Hogy az önértékelés ilynemű elítélésében nem állunk egyedül, azt kézzelfoghatóan igazolják a külföldi szaklapokban is mind gyakrabban megjelenő és mind nyomosabban megirt ilynemű helytelenítő megnyilatkozások. (Szerk.)
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A Vakok Homeros Énekkara a rádióban szerepelt március 24-én este Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével nagyobbára ugyanazokkal az énekszámokkal, melyeket február 28-án az Orsz. Zeneművészeti Főiskola hangversenytermében adott nagy hangversenyén (L. lapunk más helyén) énekelt. - (Kf)

Vakokat és siketeket védő jelzések. (Blindenkorrespondenz, 1931. 111. 12). Sárga mezőben három fekete pont a karszalagon. Ezzel jelezték fogyatékosságukat régebbén az ucca forgatagában a német vakok és siketek. Később bádoglemezeket használtak, melyeket irattáskákra, vagy máshova erősítettek. Újabban a fekete pontokat lecsukható fogóval ellátott korongok mind a két oldalán alkalmazzák, úgy hogy ezek a magasba nyújtva két irányban figyelmeztetnek óvatóságra.(Pesti Hírlap, 1931. II. 11). Az „Echo de Paris“ egyik olvasójának, d’Herbemont kisasszonynak a lap útján tett ama javaslatára, hogy a háború vakjai látassanak el fehér botokkal, melyek majd mindenkit velük szemben való megkülönböztetett tiszteletre intenek, február 8-án egyházi és világi hatóságok részvételével rendezett ünnepség keretében 
Chiappe, Páris rendőrfőnöke a város címerével ellátott 5000 fehér botot adott át a vakok egyesületeinek.(Dér Kriegsblinde, 1931. -2 ) . Párisban nemcsak a hadi, hanem a polgári vakok is kapnak fehér botokat, melyek föltartva megóvják majd gazdáikat az ucca forgatagában az elgázolástól.(Esperanta Ligilo, 1931. - 3). A fehér bot Londonban már évtizedek óta ismertetőjele az egyedüijáró világtalanoknak.Hatóságok és nyomdafesték nélkül oldotta meg ezt a föladatott Magyarországon — legalább magára nézve — Jáhti Ödön vak zongorahangoló. Mikor már nem győzte várni, hogy valaki a hóna alá nyúljon s átvezesse Budán a széles Horthy Miklós-körtéren, gondolt egyet, kalapját a botjára tűzte, magasan tartotta s átsétált. Mindenki tudta, ha nem is pontosan miért, hogy erre az emberre vigyázni kell. - (Kf)

Siketnémaságof is gyógyító újabb próféta. A Pesti Hírlap március 7-dik. számában „A z örökcsend országában“ cim alatt egy cikk jelent meg. Erre cikkre való hivatkozással többek között a következőket irta özv. G . M .-né a siketnémák budapesti áll. intézete igazgatóságának : A Pesti Hirlap-bm  azt olvastam, hogy a siketnémák baján nem lehet segiteni. Pedig lehet. Én 25 évig voltam siket és a sors Sashalomra vezérelt. A lábam és a fejem is fájt nagyon, amikor idejöttem. N . Sz. M. gyógymasszirozónő 8 masszírozása után már hallotam az óraketyegést. Tovább javult a hallásom. Most már hallok. A nagyságos asszony, amint Írja, rám tette a kezét s van valami szere, találmánya és ha ezzel bekeni az embert egypárszor, mindjárt hall, jobban van bárki. . .  Ilyen szellemben több mindenről ir még ez a hívő nő az uj prófétával viszonylatban. Prófétai jellegét és jellemét külünösen azzal támasztotta alá ez a boldogan hivő nő, hogy ő sem fizetett semmit s más sem ezért a 
csodatevésért.



105Eddig a kivonatos értesítés! Minthogy az ilyen próféták mindig felette érdekeltek, tehát az új prófétára erre is kiterjesztettem figyelmemet. Egyik tanárjelölt megbízottam névszerint: Jónás László elvitt hozzá egy siketnémát s tőle a következő jelentést kaptam:1. Az új próféta nem is olyan önzetlen, mint ahogy azt özv. G . Aí.-né irta. Mint mondja az új próféta: Krisztus koporsóját se őrzik ingyen! Van neki rendes taksája.2. A mi siketnémánkat egynéhányszor bekenvén és meg masszírozván, ezért összesen 60 pengőt kért. Ezt sokalván a megbízottam, (s ezért elismerés az új prófétának) egy altruista mozdulattal 50%  engedményt tett rögtön arra való tekintettel, hogy szegény gyerekről van szó. Minthogy az új prófétának gyógymódja a továbbiakban nem érdekelt, sem elméleti, sem pedig gyakorlati vonatkozásokban, tehát az ez irányú kutatást be is fejeztettem. A beszerzet adatokat már is elégnek tartom a következők leszögezésére:
Helyénvalónak tartanánk, ha az arra rendelt hatóságok a könnyen 

hívőket megmentenék ettől a lelki mételyezéstöl s attól az anyagi kártól, 
amit persze minden eredmény nélkül elszenvednek az ilyen prófétától a 
lelki szegények. (ik.)

Mégis él a vakok szövetsége! Életjelt adott magáról a Pesti Hírlap 1931. évi március 10-iki számában „A  vakok kérelme“ cím alatt a következőkben : „A  munkanélküliség növekedésével szaporodott a házalók száma is. Ezek között akadnak szélhámosok akik fekete szemüveget viselnek, félszegen tapogatózva mennek és a jószívű emberek, abban a tudatban, hogy e szerencsétlen emberek vakok, magas árakon vásárolják meg tőlük csekély értékű áruikat. A vakok szövetsége a kefekötő iparhatósággal egyetértésben megkereste a budapesti államrendőrség közigazgatási osztályát, hogy intézkedést kérjen ezek ellen a házalók ellen. Sajnos, a rendőrszemélyzet másirányú nagy elfoglaltsága miatt hathatósabb intézkedések nem tehetők. A vakok szövetségének vezetősége ezért kéri a közönséget, hogy a jelzett módon megtévesztő házalókat adják át a legközelebbi rendőrőrszemnek.“A szövetségnek évek óta ez az első életnyilvánulása melyről tudomást szereztünk. Igaz, gyenge kis életjel. Tiltakozik az ellen, hogy látók visszaéljenek a vaksággal. Igaza van. De hát micsoda életjelenség ez, azokkal szemben, melyeket a német vakok szövetségei hallatnak magukról, melyekre a mi magyar vakjainknak szóló példa és buzdításként folyóiratunk hasábjain itt-ott tervszerűen rámutatunk, amelyek arról szólnak, hogy hogyan védik, művelik, gyógyítják tagjaikat, hogyan mozdítják elő gazdasági és erkölcsi érdekeiket, hogy hány üdülőházat tartanak fönn tagjaik számára, hogyan istápolják, támogatják tagjaikat az életküzdelmek minden terén. Mért nem indul hát meg a magyar vakok szövetsége is ily irányban ? Mért nem kezd munkába, mért alszik ? - (K f)

4
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Siketnémákról való gondoskodás Badenben. A badeni Brugg- halden in Nekargemünd-ben hatósági és egyesületi közös támogatással 1927-ben otthon létesült az intézetből kilépő siketnémák számára. A szép fekvésű és jól berendezett otthonra valóban büszke lehet a hatóság és a gyárnolító egyesület egyaránt. Az otthon feladatát képezi egyrészt az ifjú siketnémák ipari kiképzése, másrészt pedig kiváló gondot fordítanak vallási és szellemi továbbképzésükre; állandóan rendeznek szájrólolvasási, továbbképző és mesterképző tanfolyamokat. Az otthonnal kapcsolatban egy aggok háza is létesült, amelyben munkaképtelen és elagott siketnémák találnak ápolást és ellátást. Az egész otthon vezetője Abend 
Ágoston tanár, lelkes támogatója pedig Strack tartományi tanácsos. Az otthonban a következő iparágakat űzik: cipészet, szabóság, kertészet, asztalosság, női szabóság, fehérnemű varrás, iparművészeti műhely és háztartás. Siketnémáknak zárt intézeti ipari kiképzésére vonatkozólag az általános vélemény még mindig, hogy ez szükségtelen, önállóan is el tudnak helyezkedni önálló mesternél. Ez igaz volt a legutóbbi időkig. Ma azonban már az a helyzet, hogy csak sok nehézséggel sikerül mestert találni, sokszor pedig a kisebb községbeli siketnéma ifjú saját községében nem is talál megfelelő mestert vagy iparágat, idegen helyen pedig azért nem tud elhelyezkedni, mert a mestertől nem kap sem lakást, sem ellátást. Másrészt pedig a feltétlenül szükséges vallási és szellemi továbbképzése alig, vagy sehogyan sincs biztosítva. Ez a mai helyzet késztette a badenieket a siketnémák kiképzésének alaposabb és intézményes megoldására. Ha ezt nem is lehetne a legtökéletesebb megoldásnak nevezni, mindenesetre dicséretes és értékes haladás e téren. Szükségpótló és elismerésreméltóan áldásos intézkedés az aggokról való gondoskodás. Önkéntelenül is felvetődik a gondolat, melynek hiányosságát és a cselekvés szükségességét régóta érezzük, hogy nálunk is, a mai nehéz viszonyokhoz mérten, valamit tenni kellene, még pedig intézményesen. Sch.

Új foglalkozás vakok számára. Anspach (Heilbron) írja a Blindenfreund 1930. évi 6. számában, hogy ő a vakok heilbronni szövetkezetében évek óta igen jó üzleti eredménnyel rugóra járó csíptetőket készíttet fából, olyanokat, melyekkel szárításra kiakasztott fehérneműt erősítenek a kötélhez. A munka könnyű, egy jelentéktelen áron megszerezhető készülék segítségével percek alatt elsajátítható s egy munkás 3-4 márkát kereshet vele naponta. - (Kf)

Akik nem üdvözölték Napóleont. Az erfurti kongresszus után az Aschaffenburgba érkező Napóleont a hatóságok rendeletére a diákság is fogadta, amelynek meg volt mondva, hogy éljenzéssel köszöntsék a császárt. Amikor Napóleon elhajtatott a diákság sorfala közt, a legszélső jobboldalon halálos csend uralkodott, míg a többi diák az előírásos éljenzésben tört ki. Napóleon hadsegéde a jobbszárny hallgatásában franciaellenes tüntetést látott és kérdőre vonta ezért a polgármestert.



107— Ki parancsolta ezekre a diákokra rá a hallgatást ? — rivalt reá.A polgármester nyugodtan válaszolta:— A jó Isten. Ezek a diákok tudniillik a siketnéma-intézet növendékei. (ik)

Egyetemi előadások a vakok ügyéről. (Dér Kriegsblinde, 1930.— 11). Peiser dr, a vakok berlin-steglitzi intézetének tanára a berlini egyetem bölcsészeti karán előadásokat tart a vakok képzéséről és gyámolításáról, amelyek kiterjednek a vakok lélektanára, nevelésoktatására és ügyük történetére is.(Dér Kriegsblinde, 1931.—2). Cohn Lajos dr. (Boroszló), ki maga is vak, a közoktatásügyi miniszter megbízásából a boroszlói egyetem orvosi szakán előadásokat tart a vakok ügyéről.(Blindenkorrespodenz, 1931. III. 12). Strehl Károly dr-1, a vak főiskolások marburgi intézetének vak vezetőjét, a közoktatásügyi miniszter megbízta, hogy a Lahn melletti Marburgban az egyetem, orvosi szakán a vakok ügyét és gyámolítását az 1931. év nyári félévétől kezdve előadásokban és amennyiben szükséges, gyakorlatokban ismertesse.Amennyire a szűkszavú hírekből meg lehet állapítani, ezek az előadások állandó jellegűek. Az egyetemeken a társadalom, a szellemi és gazdasági élet vezetőrétege nevelődik. Ha nem is azonnal érezhető eredménnyel, de mily hathatósan szolgálhatják ezek az előadások a jövőre nézve nemcsak általában a vakok fölkarolását és ügyük népszerűsítését, hanem ami nagyon fontos, foglalkoztatásukat és talán a szellemi pályákon működő vakok érvényesülését, alkalmazását különösképen is. Nem lehetne-e a mi egyetemeinken is ilyen előadásokat rendszeresíteni ? Ajánljuk ezt a kérdést a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelő- „ségének, a vakok kir. intézetének és a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatóságának figyelmébe. - (Kf)

Özv. Cházár Károlyné halála. Némileg elkésve kapjuk és adjuk a szomorú hírt, hogy özv. Cházár Károlyné, a nagymúltu J. Cházár famíliának utolsó tagja, 1930. december 25.-én este, 77 éves korában Kokován (Gömörmegyében) meghalt. Az öreg matróna, hogy férjét elvesztette, teljesen magára maradt és életének utolsó éveiben igen nagy nyomorban élt. Öregségében a szemevilágát is elvesztette s hogy dolgozni nem tudott, teljesen néhány jólelkü ember alamizsnáira volt utalva. A siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanári testületé is segélyezte őt néhanapján, de ez vajmi kevés enyhületet nyújthatott nyomorán, amelytől éppen szent karácsony estéjén váltotta meg az irgalmas halál. Hült tetemét Kokován hántolták el karácsony első napján. Jeltelen sírjának rend- behozatalára anyagi támogatást kér a megboldogultnak nevelt f ia : Kováts Kálmán tanító, Kremnicán, Dolna-u. 69. (np.)
Vakok faluja. A „Dér Blindenfreund“  1930. évi 11-12. számában írja e cím alatt, hogy Amerikában a mexikói State Oaxacaban min



108den civilizációtól távol, Ixtlan kerületben van egy Tiltepec nevű falu, melynek minden lakója vak. A legtöbben vakon születtek, a többiek életük első évében vakultak meg. A lakosok hihetetlenül szegény és az elfajulás számos jeleit magukon viselő parasztok, kik kezdetleges kunyhókban laknak s ugyancsak vak ökreikkel művelik szegényes hozamú földjeiket. Nemrégiben Ramon Pardo dr. mexikói orvos írásban foglalkozott Tiltepeccel. Írása oly nagy föltűnést keltett, hogy több tudományosan fölszerelt kutató társaságot indítottak el a tiltepeci állapotok tanulmányozására és a vakság kórokozójának kifürkészésére.A tanulmányozók hihetetlen egészségi állapotokat találtak Tiltepec- ben. A parasztok kunyhói agyagból készültek ablakok nélkül, a bejáró nyílását egy agyagtömbbel zárják el. A kunyhókat pálmaszalma födi, melyben a denevérek százai fészkelnek. A kicsapongás és bűn minden neme, fajtája emészti a lakosság egészségét. Csaknem valamennyien szeszfogyasztó iszákosok. Ők maguk a vakságukat egy legendás növény kigőzölgésének tulajdonítják. De ez a növény, melyet ők „La Ver- guenza“-nak neveznek, nem létezik. A kutatóknak az a föltevése sem igazolódott, hogy az erős pálinkaivással kapcsolatban methylalkohol okozná a megvakulást.A tudományos vállalkozások többirányú kutatásainak sikertelensége után Viktor A . Reko tanár jelentéséből úgylátszik, hogy sikerült a titkot megközelíteni. A lakosok között ugyanis nagyon elterjedtek a fejdaganatok, amelyekben Filaria Onchocerca caecutiens nevezetű, igen apró hajférgek (giliszták) találhatók. Valahányszor eltávolították a daganatot a férgekkel, a látás visszatért még olyan egyéneknél is, akik évek óta vakok voltak. Az a föltevés, hogy a férgeket a számtalan denevér terjeszti harapásaival, mely állatok vakmerősége ellen a lakosság nagy kalapokkal védekezik. Tiltepecen kívül még több oly falu van a mexikói felföldön, melyekben a vakság a legelterjedtebb népbetegségek egyike. Még eddig nem sikerült megállapítani, hogy a vakság okai mindenütt azonosak-e. - (Kf)

A bolseviki vakok világából. Érdekes közléseket olvasunk 
Rosenzweig M . (Berlin) tollából a „Die Blindenwelt“ 1930. évi 11. számában. A mindenoroszok vakok szövetségének, a W OS-nak a lapjából hoz híreket.Az orosz vakok a honvédelemben és az ellenforradalom elleni küzdelemben sem akarnak elmaradni a látók mögött. A W O S fölhívta összes tagjait, helyi csoportjait, műhelyeit, szövetkezeteit, sejtjeit és hivatalnokait, hogy keresményük egy részét adományozzák egy WOS-re keresztelendő és a szovjetkormánynak ajándékozandó repülőgép céljaira. Az adakozás oly nagymértékű, hogy évvégére együtt lesz a szükséges összeg.Az összes szövetségi műhelyekben nagy a nyersanyaghiány, a kormány központi anyagraktárainak szállításai elmaradtak, úgyhogy, ha



109nem javul a helyzet, kénytelenek lesznek az üzemeket megszüntetni. Egyes derékaljkészítőműhelyek szorultságukban maguk kezdik készíteni a szükséges rugókat, a behúzószöveteket pedig papirosszövetekkel helyettesítik. Egy ládakészítőműhely kénytelen volt fölbontani egy nagy állami szállításra vonatkozó szerződést, mert nem volt képes szegekhez jutni. A nagy síkságon, Armawir városában a W O S helyicsoportja a hatóságok támogatásával 75 hektárnyi területen egy tejtermelő gazdaságot létesített, hol eddig 20 vak dolgozik 5 látó hozzátartozójával továbbá 1 mázoló és 1 ácsmesterrel. Minden munkát, fejést, etetést, a tehenek és az istálók tisztogatását vakok végzik. Takarmány és élelem- termelés céljaira 35 hektárt szántottak föl, a gyümölcsösük eddig 4 hektárra terjed. Állatállományuk 27 tehén, egy bika és 13 borjú. A tej értékesítését biztosították. Minél jobban terjeszkedik a gazdaság, annál nagyobbak a nehézségek. Gépekben és vetőmagvakban nagy a hiány.A vak gazdasági munkások díjazását még nem oldották meg. Eddig teljes ellátást, lakást és fejenkint havi 10 rúbelt (kb. 20.40 márkát) kaptak. A gazdaság, melyet a szövetség 150 vak foglalkoztatására akar fejleszteni, az alapításnál a népjóléti biztosságtól 50.000 és a W OS-tól nemrégiben 10,000 rúbel segélyt kapott.Egy évvel ezelőtt a W O S Kostrom város közelében egy tyúktenyésztő gazdaságot létesített. Az első évben 1500 rubelért adtak el tyúkokat és tojásokat. A gazdaságot lakóházak hiányában nehéz fejleszteni. A vakok egyelőre nem is lakásokat, hanem mindenekelőtt ólakat és istálókat akarnak építeni. Nagy nélkülözések közt törekednek ezek az úttörő vakok itt egy mintagazdaság létesítésére.A W O S nemrégiben pályázatot hirdetett egy színdarabra, melynek a vakok küzdelmét, nélkülözését, munkáját, céljait, elért eredményeit s egész szervezeti és magánéletét kell bemutatnia. A műnek nyelvileg és művészileg magas színvonalúnak kell lennie, 10 személynél több és 5 személynél kevesebb nem szerepelhet benne, csak három felvonásra terjedhet s előadása két óránál tovább nem tarthat. Vakok és látók egyaránt pályázhatnak. A pályadíjak: 250, 150 és 100 rúbel. - (Kf)

A német vakok szövetségének taglétszáma. (Die Blindenwelt, 1931.-2). 1920-ban volt 53 egyesülete kb. 4000 taggal, 1930-ban pedig 136 egyesülete 13,210 taggal. A szövetség vezetősége Berlinben (Belle- Alliance-út 33) saját házában működik, 1930-ban a sokezer gyüjtőlevé- len kívül 36,725 levél ment ki irodáiból. — A magyar vakoknak egyesületük nincs, ha csak annak nem tekintjük a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület kebelében, annak egyik szerveként és az egyesület vezetőségének irányítása mellett működő, tehát önállóságot nélkülöző Vakok Betegsegélyző Társaskörét. 1918-ban „Vakok Szövetsége“ néven alakítottak ugyan egy szövetséget állítólag 300 taggal, melynek működése azonban



110mihamar nagyon szűk térre zsugorodott s ma már főképp csak a tagjainak nyújtandó kedvezmények és adományok szerzésére szorítkozik. - (Kf)

Dr. S. Kremberger. Hosszú szenvedés után 1931 február 1-én 70 éves korában meghalt dr. Kremberger Sámuel kormánytanácsos, a wieni, 1928-ban megszűnt izr. siketnéma-intézet ny. igazgatója. Itardról, Seguinről és az intelligencia vizsgálatairól szóló nagyobb tanulmányai, a Blatterben megjelent értékes szakcikkei nevét örökre összekapcsolják oktatásügyünkkel. Szakirodalmi munkásságát éleslátása jellemzi, mellyel minden jelenséget tárgyilagosan megbírált és az az óvatosság, sokszor idegenkedés, mellyel a merész elméleti következtetéseket értékelte. Sok magyar kartárs személyesen is ismerte rokonszenves egyéniségét és dolgozott vele együtt az ügy fejlesztésén. (Sch.)

A  vakok tanárainak képzése és száma Amerikában. E.
Kortschak dr. (Graz) közli a ,.Der Blindenfreund“ 1930. évi 11-12. számában, hogy a vakok tanárait Bostonban a Harvard-egyetemmel kapcsolatos tanfolyamon képzik ki, melyet eddig 120 jelölt látogatott s melynek vezetője E. E . Allén, a vakok Perkins-féle bostoni intézetének igazgatója. Az egyesült államokban 48 internátusos intézet van a vakok számára s 21 nyilvános iskolában vannak ú. n. brailleosztályok, ahol vakokat tanítanak. A vakokat oktató tanárok száma 863. - {Kf)

Az útszéli vak zenész hivatása. A Budapesti Hirlap 1930. évi december 7-iki számában „Vak zenészek koncertje“ cím alatt olvassuk, hogy a londoni vak zenészek lealázónak tartván magukhoz az útszéli muzsikálást, énekelést, amely mellett még a kalapjukba dobott gombokkal s játékpénzekkel való fizetést is el kell tűrniök, népgyűlésen kimondták, hogy szervezetbe tömörülnek s a koldusmuzsikálás helyett hangversenyeket rendeznek. Aztán így folytatja a h ír: „A  vak zenészek tehát rövidesen eltűnnek London utcáiról. Hogy a vakok jól járnak-e ezzel a reformmal, még bizonytalan. A régi rendszer mellett évezredek gyakorlata szól, az új mellett csak néhány frázis. De hogy a világ szegényebb lesz egy erős és meleg színnel, az bizonyos; a vak zenész festői és regényes alakja volt az életnek az ókortól napjainkig. Izgatta a gyermekek fantáziáját, intő jelként merült föl a jókedvű és elbízakodott fiatalság előtt. Homeros is vak zenész volt. A filantrópok a világon mindenkiről gondoskodni akarnak, de mire mindenkit felruháztak, megmentettek, az élet olyan egyhangú lesz, hogy az egész világot megöli az unalom“Lám, vak koldusmuzsikus, neked is megvan a hivatásod az életben, amiről talán eddig még nem is tudtál. Oktató falitábla vagy az élet iskolájában a gyerekek meg a könnyelmű fiatalok számára. Festői színfolt vagy az uccasarkon, egy kellemes, disszonáns hang az élet zajában. A poétalelkek sajnálják eltűnésedet, zúgolódnak miatta, mert nélküled megöli a világot az unalom. Nekik a világ feje fáj, nem a tied. Mondd nekik, mentsék meg a világot, álljanak ők oda a sarokra helyetted. - (Kf)
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Siketnémák telefonja. Newyorkban dr. Thomas Fox, aki tizéves kora óta siketnéma, állítólag oly televíziós készüléket talált fel, amely lehetővé teszi, hogy a siketnémák telefonon érintkezhessenek egymással. A végállomásokon megjelenik a beszélő arca és megjelennek a két kéz ujjai. A beszélgetők az ujjábécé segítségével érintkeznek. Dr. Fox a newyorki siketnémák intézetének könyvtárosa. Bors.

Vak orvos. (Der Kriegsblinde, 1931.-2). Erfurtban 57 éves korában meghalt Sauerwein Miksa idegorvos, aki mint népfölkelő orvos vonult be a háború folyamán és gránáttól megsérülve teljesen megvakult. Hosszas betegségből való fölgyógyulása után 1923-ban az erfurti orvosi testület idegszakorvosnak ismerte el s mint ilyen folytatott gyakorlatot haláláig. - (Kf)

Vak gyöngyhalász. A „Zeitschrift für das österreichische Blindenwesen“  1931. évi 1—2. száma szószerint hoz egy hosszabb izgató leírást Londres Alberttól egy gyöngyhalászatról.Farsan-szigetnél egy gyöngyhalászbárka áll munkában negyven főnyi legénységgel. Tizenkét néger, tíz szudáni, két szomáli, a többi arab. A negyvenből tizennyolc búvár, közöttük egy vak. Csak ágyéktakarókötény födi testüket. A búvárok mutatóujján keztyűszerü bőrujj, ezzel fejtik le a sziklákról a kagylókat. Nyakukon vékony zsinóron csiptetőszemüveg. Öt, a víz fölé vízszintesen nyúló evező megrögzítve. Mindegyiknek a végéről egy vékony, meg egy vastag kötél lóg le a vízbe. A vékonyon 4-5 kilós ólomsúly. Ezt a súlyt a lábukra kötve, csíptetővel orrukon, kötélre erősített kosárral a kezükben, nagy lélek- zetet véve s a vastag kötélbe fogózva iebocsájtkozik négy búvár hat méter mélyre, a tenger fenekére.Száz másodperc, azután egyik kezükben a vastag kötelet markolva, a másikban a kosár kötelét tartva, lagymatag úszóhelyzetben emelkednek a víz színére teljesen kimerülve. Bágyadtan hátrahanyatló fejeik, mint bóják úsznak a vízen, letépik orrukról a csiptetőkek és segítségért, levegőért kiáltanak. Arcvonásaik ráncosak, megöregedettek. Az egyik kosárban 1 kagyló, a másikban 3, a harmadikban 2, a negyedikben semmi. A kosarakat elkapják tőlük, kiürítik és gyorsan megint a vízre dobják.Másik öt búvár bocsátkozik alá. Köztük van a vak is. A látó búvárok látják a kagylókat a vízen át, még mielőtt belebocsátkoznának a vízbe. A vaknak hat méternyi mélységben kell kezeivel kutatnia utánuk. Vajon megtalálja-e a mohával begyepesedett kagylókat? Száztíz kínos, csendes másodperc. Egy örökkévalóság. A vak búvár fölbukik, hátraveti fejét, lélekzet után kap s kezeivel végigsímogatja arcát, mintha az iménti szenvedés ráncait akarná elsimítani. Kosarában 4 kagyló, a szomszédjáéban is 4, a többiekében 1—2. Ez a kilenc ember egy órán át fölváltva bukik a víz alá, aztán a másik kilenc váltja fel őket. - (Kf)
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A testi cselekvés. Dr. Klemm lipcsei egyetemi tanár 1930. dec. 12-én a lipcsei psychológiai iskolában érdekes előadást tartott a „testi cselekvés“ külön törvényszerűségéről. Előadását vetített képekkel kísérte és beigazolta, hogy a testi cselekvés saját törvényszerűsége alapján történik, tehát nincsen elsősorban optikailag és akusztikailag tájékoztatva, hanem belső tapintási érzetekből ered, tehát kinästhetikai feltételektől függő, valaminthogy a cselekvés megelőzi a megismerést. Utóbbit már Fröbel is megismerte intenzív módon. Sch.

A  szellemi pályák vakjainak egyesülése Ausztriában. A„Zeitschrift f. d. österr. Blindenwesen“ 1931. évi 1-2. számából arról értesülünk, hogy a szellemi pályákon működő osztrák vakok 1931. január 30-án Bécsben tartott gyűlésükön „Verein blinder Intellektueller Österreichs“ néven egyesületet alakítottak és Schapira dr. hadivak ügyvédet választották meg elnökül. Az egyesület célja a felsőbb tanulmányokat végző, továbbá a szellemi pályákra képzett s azokon működő polgári és hadi vakok szerves egyesítése, szellemi, hivatásbéli és szociális érdekeiknek és törekvéseiknek előmozdítása, valamint a honi vakok ügye alakulásának az összes vakok javát célzó üdvös befolyásolása. Az egyesület székhelye: Bécs, II, Rotenstergasse 25., az osztrák vakok szövetségének házában. - (Kf)

A IV. finn-ugor kulturkongresszus. Mint ismeretes, a VKM. körleiratban hívta fel a magyar tanárság figyelmét a IV. fin-ugor kongresszusra s az azzal kapcsolatos kulturkapcsolatokra.Mint értesülünk, ezen a kongresszuson részt vesz lapunk siketügyi szerkesztője, Istenes Károly igazgató kartársunk is, aki ezt az útját felhasználja egyben arra is, hogy megtekintse az útjába eső lengyelországi lett-eszt és finnországi, valamint a svéd- és dánországi siketnéma- intézetet is. (—)
A Váci Hirlap-ból. A március 15-iki ünnepély szónoka Zsembay 

Ferenc tanár volt. A tetterős magyar múlt, a szomorú magyar jelen s az eljövendő jobb jövő élt a szónok szavaiban.Továbbiakban szószerint hozza a lap Zsembay kartársunk nagy és hatásos beszédét, (ik.)

A budapesti gyermekhét. A napilapok közléseiből arról már értesültek a kartársak, hogy Budapesten május hó első felében nagyszabású gyermekhetet rendeznek mindazok az érdekképviseletek, amelyek pedagógiai, orvosi, karitativ, szociális, jogi, kereskedelmi stb. vonatkozásokban érdeklődéssel kisérik a nemzet legdrágább kincsét, a jövő nemzedéket, a gyermeket.Ebbe a nagy szervezetbe, K lug Péter orsz. szakfelügyelő elnöklete alatt — külön szakosztályként — belekapcsolódott a — budapesti (állami és székesfővárosi együtt) gyógypedagógiai intézetek is. (ik.)
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Kormányunk nemzetközi trachomapályadíja (Pesti Hírlap, 1931. III. 7). Népjóléti és munkaügyi miniszterünk 2000 svájci frank pályadíjat tűzött ki a trachoma kórokát tárgyaló és a magyar Pázmány Péter tudományegyetemhez benyújtandó olyan dolgozat jutalmazására, mely önálló munkálkodás alapján készült s e téren értékes haladást tartalmaz. - (Kf)

Vakok a magyar revízióért cím alatt Hegedűs Lóránt, a volt pénzügyminiszter, most „közíró“ — amint ő nevezi az újságírókat, — a Pesti Hírlap 1931 március 8-ki számának hírrovatában elragadtatással ír a Vakok Homeros Énekkarának február 28-án az Orsz. Zene- művészeti Főiskola hangversenytermében tartott hangversenyéről s aztán így folytatja: „E  nagy, feledhetetlen benyomásom azt a vágyat keltette bennem, hogy ezt a páratlan Homéroszt vigyük külföldre, akadjon derék mecénás, ki — mint három év előtt az amerikai templomi énekkart — körülviszi Európában a mi zengő vakjainkat, hogy ott kint a világ lelkesedve és meghatva halljon valami olyat, amit nem felejt el, ami a szívéhez hat s akkor a nemlátók lelki harmóniájában meg fogja látni azt a magyar nemzetet, mely a maga revíziós igazságát akarja beleénekelni a világba.“ - (Kf)

A vakok X. eszperantó kongresszusa, mint az „Esperanta Ligilo“ 1931. évi 3. száma írja, az idén augusztusban lesz Krakkóban. Kedvezmények: a lengyel vasutakon 50%, díjtalan vízum, lakás. Dr. B . M.

A német vakok szövetségének üdülőházai. (Die Blindenwelt, 1931.-2). A Reichsdeutscher Blindenverband négy üdülőházat létesített és tart fönn tagjai számára, még pedig Wernigerode-ban, a Harz-hegy- ség tövében, Freudenstadt mellett a Feketeerdőben, Timmerdorferstran- don az Északi tenger partján és a Majna melletti Wertheimben egyet- egyet, továbbá egy gyógyitóintézetet Bad Oppelsdorfban. A napi ellátási díjak: 2.75—3.75, gyermekeknek koruk szerint 0.70— 1.60, vezetőkutyáknak 0.35 márka. A múlt évben 333 iparos. 106 szellemi munkás 78 háztartást vezető nő, 62 gyári munkás, 11 kereskedő és 251 foglalkozás nélküli, összesen 814 vak, hozzátartozóikkal együtt 1180 egyén vette igénybe az intézményeket. A szövetségen kívül a vakok más szervezetei is tartanak még fönn üdülőotthonokat. — Magyarországon vakoknak: nincs se üdülőházuk, sem gyógyítóintézetük. - (Kf)

40,000 trachomás Magyarországon. (Pesti Hírlap, 1931. 111. 20). Hevesvármegye közigazgatási bizottságának ülésén a tiszti főorvos jelentette, hogy a trachomajárvány nagy méreteket öltött, Csonkamagyar- országon jelenleg 40,000 trachomás szembeteg van. A vármegye föliratot intézett a kormányhoz, óvóintézkedéseket kér és szabályrendeletet létesített, melyszerint a munkára csoportosan útazó és az onnét hazaérkező munkásokat, napszámosokat szigorú szemorvosi vizsgálat alá veszik. - (Kf)
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A vakok közigazgatásjogi védelme. A Magyar Qyógypedagóiai Társaság március 26-án tartott szakülésén Pottenbiller F iilöp  úfr-nak, a a társaság elnökének M orvay Lászlóról mondott emlékbeszéde után értekezett erről az időszerű tárgyról pompás áttekintéssel, nagyon tartalmasán és helyes megértéssel Tegyey Je n ő  dr, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület titkára. Bevezetéskép boncolgatta Bernáth István dr-nak  „A  vakok magánjogi jogviszonyairól“ szóló, folyóiratunk 1930. évi 7-8. számában is megjelent értekezésnek főbb pontjait s lényegében ugyanazokra a megállapításokra jutott, mint Kirschenheuter Ferenc ugyané tárgyban folyóiratunk 1930. év 9-10. és 1931. évi 1-2. számaiban.A magánjog területe — mondja a továbbiakban az előadó — az embernek a dolgokhoz való viszonyát és ennek jogszabályait tárgyalja s így kevésbé érdekli a túlnyomórészt szegény vakokat. Őket inkább a közigazgatási jog területén kell védeni, hol létfönntartásukról van szó. Ennek alapjá az ú. n. szegénytörvényünk, melyszerint az illetőségi községnek kell eltartania a szegény vak embereket. A fogyatékosok megélhetése azonban, mint A n g ya l P á l mondja, legtöbbször az illetőségi viták negativ tüzében ég hamuvá. Hírszerint az illetőségi törvény most folyó javítása nagyon helyesen csupán bizonyos évi helybenlakáshoz köti az illetőséget. Az eltartás módját az előadó úgy kívánja szabályozni, hogy a 40 éven alúliakat a községek nem eltartani, hanem foglalkoztatóintézetben kiképeztetni legyenek kötelesek. A 3-4 holdas kisgazda vak gyermekének eltartásáról, illetve kiképeztetésérőlis a községek gondoskodjanak. Ha a községek nem képesek a vakok eltartásának, képez- tetésének költségét fedezni, azokat az orsz. betegápolási alapra kellene a törvénynek hárítania. Az ipari közigazgatás terén biztosítani kellene, ami ma nincs meg, hogy az intézetekben iparilag képzett vakok iparigazolványhoz jussanak.Mindenben egyetértünk Tegyey d r-ral és különösen abban, hogy a községek eltartás helyett kíképeztetésre köteleztessenek. Minthogy azonban különösen a meglettkorú vak emberek között nem ritka az olyan, aki nem akar tanulni, munkakényszer pedig nem alkalmazható, nehogy a kiképeztetési kötelezettség magyarázása a községet a vak eltartásának kötelezettsége alól mentesítse, a kiképeztetési kötelezettség csak egyoldalúlag, a községgel szemben volna kimondandó. Mégpedig oly értelemben, hogy ha a vak egyén a kiképeztetésnek ellene szegül, akkor föléled a község eltartási kötelezettsége.És ezt a szabályozást alkalmaznám nemcsak a negyven éven alúliakra, hanem ha nem is kifejezetten iparűzésre értve, de bármilyféle foglalkoztatás lehetőségével számolva, korhatárra való tekintet nélkül, minden vak egyénre nézve. Hisz tollat fosztani még a hetven évesek is tudnak s otthonokban, egymás társaságában nagyrészük szívesen el is motyogna vele. - (K f )
Nátha megvakulást okozhat. Sa fra n ek Já n o s dr. egyetemi tanárnak „A  nátha“ címen az „Egészség“ 1930. évi 11. füzetében megjelent



115értekezéséből vesszük, a következőket: „Legsúlyosabb következése azonban a náthának, ha a folyamat az orrüreggel közlekedő orrmelléküre- gekre (Highmor- és homloküregek, rostasejtek, iköblök) terjed át és ezekben is gyulladás áll elő. Az ily orrmelléküreggyulladásokhoz életfontos szervek közelsége miatt igen komoly, sőt életveszélyes szövődmények társulhatnak, amennyiben a gyulladás átterjedhet a látóidegre, aminek megvakulás lehet a következménye, vagy az agyvelőre, illetve ennek burkaira és itt halálosan is végződő gennyesedésre vezethet.“ - K f.

Braun Rudolf osztrák vak zeneköltő néhány müvét újította föl január 27-én a bécsi szimfonikus női zenekar. Egyebek között „O vid  bei Hofe“ című operájának két részletét mint elsőelőadást adta. Remélhető — így véli a „Zeitschrift f. d. österr. Blindenwesen“ 1931. évi 1-2. számában Bartosch karnagy és zenebíráló, — hogy az 1925-ben elhalt mesternek ezt a művét is épúgy, mint annakidején „Marionetten- treue“ c. pantomimjét, műsorába igtatja a bécsi állami opera. - (Kf)

Hiányzó lapszámok. A szerkesztők, hogy szerkesztői munkájuk során lapunk eddig megjelent minden egyes száma állandóan kezüknél lehessen, abból egy-egy teljes sorozatot állítanak össze. Ehhez a két sorozathoz még a következő számok hiányzanak: A XX. évfolyamból (1913) a 10, 11 és 12 szám. A XXVI. évfolyamból (1919) a 6, 7, 8 és 9 szám. A XX IX . évfolyamból (1922) a l l  és 12. szám. A X X X . évfolyamból (1923) a 11. és 12. szám. Arra kérjük kartársainkat, hogy akinek volna fölös számban a fent felsorolt lappéldányokból, legyen szives azokat a szerkesztőség címére sürgősen megküldeni. Cserébe — szükségszerint — más példányokat hajlandó adni a szerkesztőség, (ik.)

Külföldi tanulmányút. Julius hó folyamán Nemess Hubert és 
Vikár Kálmán székesfővárosi gyakorló-iskolai tanitók kéthetes tanulmányutat rendeznek Délnémetországba a következő útiránnyal: Budapest — Wien — Ischl — Salzburg — (Königssee és a berchtesgadeni sóbánya) Chiemsee (Königsschloss) — München (Füssen Hohenschwangau, Neu- schwanstein) — Augsburg — Nürnberg — Regensburg (Walhalla) — Passau — Linz (hajóút) — Wien — Bpest.Mielőbbi jelentkezés kívánatos, mert a természeti szépségekben és muzeális értékekben bővelkedő utat csak bizonyos számú jelentkezés esetén lehet megtartani. Az utazás összköltsége mintegy 280 pengőt tesz ki. A jelentkezők később részletes útitervet és megfelelő prospektusokat kapnak.Jelentkezések, érdeklődések a következő címre küldendők:Nemess Hubert, Bpest, VIII., Mária Terézia-tér 8.

Megvesszük a „Magyar Gyógypedagógia“ következő számait:1913:4; 1914:1, 7-10; 1916:2, 3-4; 1918: 1-3, 4-6; 1923: 4-8. Az ajánlatok folyóiratunk szerkesztőségéhez intézendők.
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Összhang a kisegítőiskolák és a gyógypedagógia között 
Németországban. Április hó első napjaiban egy háromszáztagú német világnéző társaság járt Budapesten. Velük jött Rochefort Klára, a siket- némák boroszlói intézetének tanára is A minden iránt érdeklődő, még a politikában is jártas, nagyon rokonszenves német hölgy meglátogatta a siketnémák budapesti állami, meg a vakok kir. intézetét. Nagyon tetszett neki minden és jól érezhette magát közöttünk, mert eljött a József-körúti Spolarich-kávéházba a gyógypedagógusok kis társaságának asztalához is. .Mikor már mindenről volt szó, valaki megkérdezte tőle, hogy Németországban milyen viszonyban van a kisegítőiskolák oktató- személyzete a vakok és siketnémák intézeteiével.— Hja — sóhajtott a hölgy s egy pillanatig kereste a szavakat, de aztán az asszonynép könnyűségével folytatia — ők mindenkép csatlakozni akarnának hozzánk, mert nekünk több a fizetésünk, de nem fogadhatók el, mert hátráltatnák anyagi törekvéseinket.— Akárcsak Magyarországon! — tört ki egyszerre kacagva az egész társaság. - (Kf)

A Vakok Homeros Énekkarának hangversenyei. Az Orsz. Zeneművészeti Főiskola hangversenytermében február 28-án lépett színpadra a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gyámoltjaibó és a hozzájuk csatlakozott, az intézeten kívül élő vak iparosokból és néhány zenészből alakult Homeros-énekkar Schtiítzl Gusztáv tanár, karmester vezetésével. Közel nyolcvan énekes, egyharmad részben férfiak, a többi no.Teltház. Ötvenkettő kivételével minden jegy elkelt.Ott volt Horthy Miklósáé, a kormányzóné, Jó zsef Ferenc főherceg 
és felesége, Anna főhercegnő, mint a Gyámolító Egyesület védői, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről Petri Pál államtitkár, Wlassics 
Gyula báró h. államtitkár és Hoór Károly dr. osztálytanácsos; a zenei életből Szabados Béla, Siklós Albert, Demény D ., Mikus-Csák, Lányi 
Viktor, Pap Jenő dr, Balázs Árpád és Gerlóczy Béla, a Dalos Szövetség elnöke, továbbá Hegedűs Lóránt ny. miniszter, Grósz Em il és Möller 

Jó zsef egyetemi tanárok, Imre Jó zsef ny egyetemi tanár, Oswald István a kir. kúria másodelnöke, sipeki Balás Béla ny. főispán, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület ügyvezető elnöke, özv. Beniczky Lajosné, 
Ugrón Gáborné, Hódossy Gedeon orsz. gyűlési képviselő, Petrovácz 
Gyula  orsz. gyűlési képviselő és neje és még számos előkelőség.A műsor: 1. Bizet: Bevonulási induló a „Carmen“ c. operából, vegyeskar. — 2. a) Radó: Éji ének, b) Lányi E .:  Ringasd, altasd (kézirat, először), c) Molnár A : Tavasz (hatszólamú), vegyeskarok. — 3. 
Chopin: B-moll scherzo. Zongorán játszotta Jármer Lajos, a vakok kir. intézete tanára. — 4. a) Palestrina: Kyrie, b) Palestrina: Agnus Dei és c) Demény D : Lento és Finálé a „Magyar Szvitt“ -ből, vegyeskarok. — Szünet után: 5. a) Bach: Motett. „Nem hagylak én el, óh áldj meg Uram“ (kettős kar) és b) M ikus-Csák: Magyar dalok a XVII. és XVIII.



117századból (kézirat, először), vegyeskarok. —t. 6. K is s  Ferenc, a nemzeti színház művészének szavalása. — 7. a) Schubert'. Szerenád, női kar. A szólókat Gebauer M argit és Putnóczky M ária  énekelte, zongorán kísért Steiner Já n o s, b) K erényi G y  : Fiatal lányok tavaszi éneke (kézirat, először), női karok. — 8. a) D ’Albert: Bölcsődal és b) Strauss J : Tavaszi hangok (keringő), vegyeskar. — Az 1. és 8. b) számokat Já rm er  
L a jos  tanár kísérte zongorán.A kép ugyanaz, mint volt a kar tavalyi hangversenyén ugyanebben a teremben. Sötét nézőtér sötét színpad, csupán az énekesek fölött két oldalt egy-egy nagy selyemernyővel letakart, krómsárga színt és fényt árasztó égőtest. A sötétkék formaruhás énekesek függöny mögött vonulnak föl és el, s míg énekelnek a közönség csak a színpad félhomályában látja őket.A siker teljes. Minden számot véget nem érő tapsok kísérnek. A kar teljesítményét az összes napilapok igen magasra értékelték s nagy elismeréssel szóltak Já rm er  tanár zongorázásáról is. Íme néhány szemelvény a lapok 1931 március elsői számainak bírálataiból:

N em zeti Ú js á g :  „Nagyszerű, muzsikális, bámulatosan kifinomodott ritmusos és ösztönösen stílusos előadás.“
M a g y a rsá g : „A  műsor minden egyes száma mély élmény. A legprecízebb kórustechnikával dolgozik az énekkar. Leheletfinom piánók, megrázó erejű fortékkal váltakoznak, a kreszcsendókat, dekreszcsendókat kifogástalanul oldja meg a kar s a tudáson és technikán felül valami csodálatos áhitat van az énekükben, melyet sehol másutt nem lehet hallani. Já r m e r : Chopin b-moll scherzoját játszotta tökéletesen“ .
Ú jsá g . „Az együttes tökéletes együttérzéssel a leghalkabb finomságokat is teljesen érvényre juttatta s a műsor minden egyes számával komoly műélvezetet nyújtott“ .
P esti H írla p . „Mi az a csodálatos, megfoghatatlan erő, mely ily páratlan egységbe fogja ezeket a vak énekeseket ? Mi pótolja itt a kérlelhetetlen fegyelemnek a szigorát, mi pótolja a szuggesztív karmesteri tekintetnek az átható erejét, hogy ennek a kórusnak az összéneke enél- kül is ennyire fegyelmezett, ilyen tökéletesen egyöntetű ? Nem igen lehet erre válaszolni, csak csodálkozni a kész produkción, mely a legaprólékosabb tempómódosulások, a legszabadabban elgondolt rubátórészeknél sem ingadozik egy hajszálnyit sem. Lehetséges, hogy mások előtt előbb az tűnik föl, hogy ennek a kórusnak technikai felkészültsége mennyire magasrendű, hogy milyen biztos a hangadás, milyen világos a szólamvezetésük, mennyire áttekinthető előadásukban a legszövevényesebb tétel is. A mi számunkra a legnagyobb csoda mégis csak ez a tökéletesen egybevágó összének“ .
K is s  Ferenc, a Nemzeti Színház művésze K is s  Jó z se fn e k  „Ágota kisasszony“, azután Petőfinek  „Falu végén“ , „Füstbe ment terv“ és „Szülőföldem“ c. verseit szavalta tomboló sikerrel.



118 A hangversenyen mögöttem két fiatal zenész ült. Amint a karmester megütötte a hangotadó összhangzatot a zongorán, azonnal megnevezték a hangnemet. „Esz-dúr — mondja az egyik egy változatnál, — no, ha eddig nem, ebben biztosan leszállnak“ . „És hallgass oda — szólt csodálkozva ugyanaz a muzsikus a társához a kar végén — tiszta az esz P  Kíváncsian várta a két muzsikus Jármer tanár zongorázását, mert, mint mondták, vakot még nem hallottak játszani. Kritikájuk rövid, de elismerő volt: „Tud, tud.“így a muzsikusok. Mi pedagógusok, amint hallgatjuk ezeket a karokat, a hárfásan búgó, összeolvadó, mély női hangokat s az egész tökéletesen hangszerelt élő orgonát, félő tisztelettel gondolunk arra a nagy munkára, melyet Schnitzl Gusztáv kartársunk az énekesek tanításával kifejt. Közvetlenül tőle tudjuk, hogy hetenként 2—2 órán át az egyes szólamokkal, összesen tehát heti 8 órán át foglalkozik a karral. Csakis így érthető meg, hogy nekünk, kevésbbé hozzáértőknek is föltűnik, hogy milyen sokat haladt a kar tavaly óta, különösen annak a férfikarrésze.De ami a pedagógusnak leginkább föltűnik, az a kar fegyelmezettsége. S talán nem tévedünk, mikor úgy véljük, hogy ez a páratlan fegyelem a legfőbb titka a kar teljesítményeinek. A régi mesterek, Bachj 
Palestrina most hallott dolgainak, de meg a Demény-íé]e nehéz karnak az előadásához is nem elég a ritmusérzék, az énekesek több-kevesebb zenei műveltsége. Itt más tényezőknek is van szerepük, s ezek között első helyen ott van a szorgalom mellett a fegyelem.Míg hallgatjuk a kart, nézzük a karmestert, sokszor fontolgatott gondolatok vibrálnak bennünk. Hathat-e a karmester egy vakokból álló énekkarban éneklés közben közvetlenül az énekeseire ? Érvényesítheti-e mindenkor az előadás színvonalának emelésére irányuló akaratát ? Egyénisége,-érzése, hangulata megnyílvánulhat-e a kar énekében? Ha igen, mily mértékben, mily eszközökkel, mily módon hat előadásközben az énekesekre ? Ezekhez a gondolatokhoz gyűjtünk anyagot, míg a dalosok karnagyát az emelvényen s munkáját, a kar vezetését figyeljük.Látjuk, hogy az énekesek karéjban lassan, óvatosan, halkan tipeg- csoszog ide-oda, hol az egyik, hol a másik szólam, vagy épen egyesek előtt megáll, szigorúan rájuk, beléjük néz. Néha az ajkai is mozognak. A jobb karját derékszögbe hajlítva tartja a melle előtt, itt-ott mozgatja is, a bal keze, mintha fölösleges volna, lóg, csak ritkán emeli föl, akkor se azért, hogy mondjon vele valamit. Az egész ember csupa szem, fül s néha úgy tűnik, mintha mit se törődne velünk, csak maga magának énekeltetne, odamegy, ahol leghangosabban, vagy leghalkabban, legszebben énekelnek. Azaz, hogy már ott is van, mikor így énekelnek. Vagy talán épen azért énekelnek így, mert ő ott van? És ha igen, melyek azok a fizikai, élettani jelenségek, melyekkel közölte az akaratát, vagy legalább éreztette közellétét? No, mert mi, közönség, csak az ének megkezdését jelző halk ütemszámlálását halljuk, ha nagyon
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figyelünk, meg a befejezést jelző halk tapsát. Vannak-e hát eszközei, melyekkel a kart irányítja, vezeti. És, ha vannak, hogyan alkalmazza azokat?Látjuk, néha hozzáér énekeseihez, néha meg úgy tűnik, hogy akkor is megérzik őt, ha nem ér hozzájuk, ha csak közelít feléjük. Miről? Testének melegét érzik, a ruhájáról áradó kölnivizet, vagy lélegzéseinek lepkesuhogását? Vagy valami olyan tényezők működnek itt, melyek már külső észrevevések nélkül lelkimegérzésekbe finomultak?Avagy az a valóság, amire akkor gondoltunk, még mielőtt elmélyedtünk volna a dologba, hogy tudniillik a vakok dalkarában a karmester szerepe otthon a tanulóórákon, a próbák verejtékes munkájában teljesen kimerül s a hangversenyen már csak egy kellékes, aki gondoskodik a külső rendről, a formákról, megindítja az egyes műsorszámokat és a végén megköszöni a tapsokat?Milyen nagyszerű, soha, sehol meg nem tárgyalt kérdések! Milyen hálásak volnánk, ha Schnitzl Gusztáv kartársunk elmondaná ezekre vonatkozó tapasztalatait, itt lapunk hasábjain. Mert ő hivatott erre. Mi csak tapogatódzunk ezen a területen, amikor őt figyeljük s munkáján elgondolkozunk.A hangverseny végén aztán próbáljuk összegezni a látottakat, a hallottakat s végső eredményként megállapítjuk, hogy mellékes, hol szolgált rája Schnitzl Gusztáv, itt a pódiumon-e, vagy otthon a zeneteremben, bármennyire fukarkodunk is elvszerűen a dicséretekkel, mi a hozzáértők zenei értékelésén túl, azok előtt a pedagógiai teljesítmények előtt, melyeket vak énekeseinkkel, mint nevelő és oktató mutatott be s amelyekhez hasonlót sem itthon, sem külföldön még nem tapasztaltunk, meghatva állunk meg és azokért neki őszinte elismeréssel adózunk.A Homeros március 10-én Kecskeméten a református új kollégium dísztermében, 11-én Szegeden, a Tisza-szálló hangversenytermében, 12-én pedig Cegléden adott hangversenyt. Cegléden a Nőegylet ünne- piesen, dalkarral és szónoklattal fogadta a kart az állomáson. A hangverseny után megvendégelték az énekeseket. Tóth Zoltán dr, a gyámolító egyesület igazgatója itt beszédet intézett a hangverseny közönségéhez. A kar mind a három városban nagy sikerrel szerepelt.Mint az egyesület igazgatóságától értesülünk, a budapesti hangverseny 2800, a vidéki hangversenyek pedig összesen 600 pengő tiszta jövedelmet hoztak a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületnek.Végül még valamit. Hogy a mi vakjaink szépen énekelnek, azt ma már ország-világ tudja. De nincs mértékünk mellyel mérjük a tudását. Halljuk, hogy a Donkozákok ittjárta óta így kar nem énekelt Budapesten. Halljuk, hogy jobb az Acélhangnál, a Budai Dalárdánál. De ezek mind egyéni megítélések. Mértékkel mérve akkor értékeli majd méltóképen a nagyközönség, ha a Homerost más karokkal összevetve nyilvános versenyeken arra hivatottak minősítik. Ez a minősítés szükséges a kar népszerűsége és munkájának anyagi hasznosítása szempontjából is.



120 Vegyen hát részt a kar az Országos Dalosszövetség nyári nagy versenyén. Zenészek állítják, egy pillanatig se kétséges, hogy vegyeskarok között a legjobb minősítéssel, díjnyertesen kerül ki a versenyből. - (Kf)K ártalanítás m eggyógyított szem ért. (Zeitschrift f. d. öszterr. Blindenwesen, 1931. 1—2). Kínában egy német orvos szürkehályogon ejtett műtéttel visszaadta látását egy koldusnak. Mikor a koldus megint látott, követelte az orvostól, hogy gondoskodjék a megélhetéséről s ajtón- állóként való alkalmazását kérte, „mert — okolta meg követelését — ön visszaadta szemem világát s ezzel megfosztott egyedüli kereset- forrásomtól“ . - (Kf)V ak akusztikai szakértő. (Esperanta Ligilio, 1931. - 3). A brüsszeli kereskedelmi törvényszék akusztikai ügyekben szakértőnek nevezte ki Godaert H . hadivakot, „a belga királyné fuvolaművészét“ , kinek a telefonhangok tisztább átvitelére kitűnő találmánya is most került forgalomba. Dr. B. M.

Szerkesztői üzenetek. M . J .  Sopron. A kérdéses 3 gyakornoki helyen a következők vannak: Jármer Lajos a vakok budapesti kir. intézetének zenetanára, továbbá 
Makay Olga és Murányi Mária kis. isk. tan. nők. V. F . kartársunk kinevezése a közel jövőben most már majd elkövetkezhetik, amennyiben tudomásunk szerint szept. l.-re lesznek nyugdíjazások.

Kérés: A siketügyi szerkesztő arra kéri kartársait, hogy az „Irodalom“, az 
„Egyesületi és intézeti élet“, valamint a „Kisebb közlemények“ cimű rovatokba anyagot legyenek szívesek küldeni. Szívesen veszi a vezető cikkeknek va’ó munkákat is, de mivel az előbbiekbe való anyagot különösebben is nélkülözi, azért kéri ezeket különösképen.

Többeknek: Ez évi közgyűlésünket Kaposváron tartjuk meg. A  meghívással s a közgyűlés programmjával lapunk júniusi számában fogunk foglalkozni.
H e l y e s  f o g a l m a k a t  n y ú j t a n a k ,  
m e g k ö n n y í t i k  a t a n í t á s t  
a K i r s c h e n h e u t e r - f ó l e  d o m b o r ú  térképek

Magyarország domború térképe 2 -8 0  P. 
Budapest domború térképe 2 8 0  P.

Kaphatók: Kirschenheuter Ferenc, Bpest V II. István-út 95,

A szerkesztésért és a kiadásért felelősek: Istenes Károly és Kirschenheuter FerencNyomtatott Gevürc Ferdinánd könyvnyomdájában Budapest, Király-ucca 18.
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