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M E G H Í V Óa Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének Sopronban folyó évi junius hó 19-én tartandó X X I X .  r e n d e s  k ö z g y ű l é s é r e .
H közgyűlés tárgysorezafa,1. Elnöki megnyitó.2. Üdvözlések.3. Szakelőadások.a) Dr. Bárczi Gusztáv szakorvos : A siketnémaság okai.b) Kárpáti Ottó tanár: Csökkent!átású gyermekek iskoláztatásának problémái.4. Titkári jelentés az egyesület állapotáról és működéséről.5. A pénztáros jelentése az egyesület anyagi állapotáról.6. A számvizsgálók jelentése és a felmentvény fölötti döntés.7. A pénztáros előterjeszti az 1932/33. évi költségvetést.8. A pénztáros jelentést tesz a Gyógypedagógiai Tanárok Üdülőháza alapjának vagyoni helyzetéről.9. A szerkesztők beszámoló jelentése.10. A lapkiadó beszámoló jelentése.11. Tagfelvétel és tagtörlés a titkár jelentése alapján.12. A régi tisztikar és a választmány lelépése és az újak megválasztása.13. Indítványok.Budapesten, 1932. évi május hó 14-én.
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118 A közgyűléssel kapcsolatos elnöki közlések :1. A közgyűlés részletes tárgysorozatának letárgyalása céljából Sopronba való utazásunk alkalmával a vonaton vátasztmányi gyűlést tartunk.2. Indítványok az alapszabályzat 33. §-ának 1. pontja értelmében a közgyűlés előtt legalább 8 nappal az elnökséghez benyújtandók.3. A közgyűlés 1—3 pontjában foglaltak fél 10—1 óráig terjedő időben a Városházán tartatnak, míg a többi pontokban foglallak d. u. fél 5—fél 6 óráig terjedőleg a Siketnéma Intézet tornatermében. A délutáni közgyűlést nyomon követi a gyógypedagógiai tanárok „temetkezési segélyegyletének“ értekezlete Klug Péter orsz. szakfelügyelő elnöklete alatt.4. Országos egyesületünk 11. ízben tartja közgyűlését Sopronban. A helybeli siketnéma intézet hazánk legszebb intézetei közé tartozik. Igazgatója minden egyes közgyűlésünkön fáradságot és anyagi áldozatot nem kímélve, mindig a legnagyobb szeretettel vett részt, ezáltal példát mutatott a kollegialitás és kartársi szolidaritás érzetének ápolására. Ezt a nemes példát minden egyes kartársunk kövesse. Tudjuk, hogy Sopron távol esik a központtól és nehéz anyagi körülmények között is élünk, mindazonáltal nem szabad szem elől téveszteni, hogy az ősi város a legszebb jelzővel, a civitas fidelissimával van felékesítve, melyre mindenkinek szíve feldobog. Amikor tehát lelkesen kiáltjuk: Fel kartársak Sopronba! azt hisszük, mindenkinek szívéhez szólunk és hisszük, hogy az anyagi áldozatok senkit sem fognak jelenlétüktől visszariasztani. Jöjjetek tehát, hogy hűséget tegyünk kartársi szeretetünk és az egymás iránt való megbecsülés érzete mellett. A részletes programmot a soproni intézet küldi meg.5. A Győr-Sopron-Ebenfurti vonalra oda- és vissza egyszeri utazásra jogosító kedvezményes vasúti jegyet fogunk kérni. Célszerű lenne, ha Budapestről a Keleti p. u-ról 12 óra 40 perckor indulnánk. Külön kocsiról megfelelő jelentkezés esetén gondoskodunk..
Kedves Pályatársak! Testvéreink!Intézetünknek kartársakat szerető és megbecsülő tanári kara örömmel vette egyesületünk Elnökségének azt a híradását, hogy a választmány oktatásügyünk lelkes és odaadó munkásainak közgyűlése helyéül csonka hazánk nyugati végvárát, a „Civitas fidelissima“-1 jelölte ki, megtartásának időpontját pedig f. évi június 19—20-ban állapította meg.Pontosan 21 évvel ezelőtt látott Benneteket falai között patinás városunk. Azóta sok jó testvérünk vére öntözte a pokollá vált földön Európa tereit. Végiggázolt a háború után szegény hazánkon a forradalom és kimerült népünkre rárakták a trianoni átkos béke bilincsét, mely testvérintézeteink felét és milliónyi magyart szakított le a haza kebeléről. Mi itt maradt árva magyarok bús érzéssel siratjuk őket és elveszett területeinket. A vigasztalannak látszó jelenben jól esik a találkozás. Jól esik egymás szemébe nézni, egymást bíztatni, egymás homlokáról a gondredőket, — ha csak órákra is — elsimítani, a könnyeket felszárítani, egymást az elkövetkezendő, el nem kerülhető, a nemzet jövőjéért, gyermekeinkért, azok boldogulásáért folyó harcra bíztatni, buzdítani-Úgy véljük, hogy egy évnek megfeszített munkája után gondolataink kicserélésével, tapasztalataink megbeszélésével oktatásügyünk problémáit közelebb vihetjük a megvalósításhoz és új erőt meríthetünk a további munkára. A közgyűléssel kapcsolatban büszkeséggel tölt el



119annak tudata, hogy itt a határ tövében bizonyságát adhatjuk annak, hogy a magyar él, dolgozik rendületlenül, szelleme magasan szárnyal és ég falé tekint.Ezekkel a gondolatokkal eltelve várunk Benneteket kedves Testvérek. Jöjjetek el Mindnyájan ! Meghívjuk kedves családotokat is, hogy így megismerhessétek azt a várost, mely 1921-ben a hazafias érzésnek, önfeláldozó hazaszeretetnek örökre szóló tanújelét adta. Jöjjetek el valamennyien, akik becsülitek kartársaitokat, akik szeretik a honi földnek rögeit, Magyarországnak völgyeit, bérceit, erdőit, természeti szépségeit. Jöjjetek és járjátok be Sopron évszázados hangulatos utcáit ! Ismerjétek meg és hódoljatok a felkelők és a népszavazás emlékére felállított „Nemzeti Zászló“ előtt ! Nézzétek meg a nemzet ajándékozta „Hűségkapu“-t ! Gyönyörködjetek a remek román és gót, renaissance, barokk finom művű csipkés emlékein ! Jöjjetek és járjátok be velünk együtt Sopron kies vidékét, fenyveseit, lombos erdőit és meg fogjátok érteni, milyen erő vitte, lelkesítette az ifjúságot, amikor „megállj“-t parancsolt éhes, kapzsi szomszédunknak.Az elhelyezés és gondos elrendezés miatt nagyon fontos, hogy június hó 1-ig kellő tájékoztatást nyerjünk arról, hogy kik és hányán jönnek. Kérünk azért Benneteket, szíveskedjetek a megjelölt időpontig az őrszem útján névszerint is bejelenteni azokat, akik a közgyűlést látogatásukkal megtisztelik. Az összes tudnivalókról a részletes programm nyújt teljes tájékoztatást.Szeretettel és bizalommal hívunk Benneteket! Szeretettel és bizalommal várunk. Mindent megteszünk, hogy jól érezzétek Magatokat nálunk.Sopron, 1932. május 11-én Testvéri szeretettel:
„a soproni kariársak“

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete XXIX. 
soproni rendes közgyűlésének részletes p r o g r a m m j a :

Június 18-án, szombaton :Este 7 óra 35 perc tájban (A pontos időt nem tudjuk teljesen megjelölni, mert júniusban csak némi eltéréssel változás áll be a menetrendben) érkezés a GyESV állomáson. Fogadás a tantestület fogadóbizottsága által, majd bevonulás az intézetbe. Elszállásolás. (A délivasut vonalán érkezőket szintén a tantestület kiküldött bizottsága fogadja.)8 óra 45 perckor közös vacsora az intézetben.
Június 19-én, vasárnap :8 óra 15 percig reggeli az intézetben.9 órakor istentisztelet a r. kath. vallásúak részére a bencések templomában, a protestánsok részére az evangélikus templomban.9 óra 30 perckor egyesületünk ünnepi közgyűlése a városháza közgyűlési termében.



Az ünnepi közgyűlés tárgysorozata :Ennek részletes programmját lásd az elnökség meghívójában, lapunk vezető helyén !Délután 1 órakor a soproni felkelők és a népszavazás emlékére felállított „Nemzeti Zászló“ megkoszorúzása.1 óra 30 perckor közös ebéd az Erzsébert-kert kioszkjában.4 óra 30 perctől a közgyűlés folytatása az intézet tornatermében, melynek tárgysorozatátlásd az elnökség meghívójában lapunk vezetőhelyén.A közgyűlés befejezése után 6 óra 15 perctől 7 óra 30 percig séta a Nándormagaslatra.8 órakor vacsora az intézetben.
Június 20-án, hétfőn :9 óráig reggeli az intézetben.9 óra 15 perctől 12 óra 30 percig a város nevezetességeinek megtekintése és kisebb kirándulások a várost környező erdőkbe, vezető kalauzolása mellett.1 órakor ebéd az intézetben.3 órakor kirándulás autóbuszokkal aTómalomra. Tetszés szerintfürdég.6 óra 30 perckor autóbusszal kirándulás a fertőrákosi híres kőfejtőhöz és a mithras barlang megtekintése.8 óra 15 perckor vacsora az intézetben.
Június 21-én, kedden:Reggeli az intézetben. Elutazás.Sopronban tovább maradóknak kirándulások kínálkoznak: a Huber- tusz vadásziakhoz, a Mukk és Várhely kilátókra, a Fertőre, vagy Brenn- berg bányára, Balf fürdőre és Nagycenkre.A programm összeállításánál figyelemmel voltunk arra, hogy a kartársakat meg ne terheljük. A nehéz anyagi viszonyok miatt a részvételi díjat 3—350 P-ben állapítottuk meg, amelyben benne foglaltatik minden, ami a programmban meg van említve. A kartársakat egyéb kiadás tehát semmi címen nem terheli.

A siketek oktatása Amerikában (U. S. A.)A Tiftieth Annál Raport of the Clarké School fór the Deaf és az American Annals of the Deaf 1931. 1. sz. adatai nyomán.
Az első intézetek megalakulása és a jelnyelv elterjedése: 1815-ig nem találkozunk olyan eredményrevezető törekvéssel, amely maradandó iskolát nyitott volna Amerikában a siketek számára. Egy-két erre irányuló kísérlet történt ugyan a megelőző években, de a megnyitott iskolák rövidesen életképtelenekké váltak. Az első maradandó alkotás e téren Dr. Cogwell ösztönzésére jött létre. Cogwell 1815-ben ösz- szehívta saját házába (Hartford, Conneticut állam) szomszédait és barátait, ahol egy, a siketek számára felállítandó iskola szükségességéről és



121és alapításának lehetőségéről tanácskoztak. Elhatározták, hogy mindenek előtt egy arra alkalmas személyt Angliába küldenek a siketek beszédre való tanításának tanulmányozására. E személyt T. H . Gallandet- ben találták meg, aki teológus korában haza-hazatérvén vakációra, mint 
Cogwell szomszédja gyakran találkozott és érdeklődéssel foglalkozott Cogwell siket leányával. Többek között társalogni is próbálkozott vele s egy alkalommal sikerült a kertben hagyott kalapjának („hat“ , eijsd „hét“) beszédbeli kiejtésére megtanítania a kis leányt. E kifejezést később még követte több szó és néhány egyszerűbb mondat is. A fenti eredmény adta a gondolatot és ösztönözte az apát az iskolaalapításra.

Gallandet még az évben elindult Angliába, ahol két intézetbe kopogtatott bebocsátásért. Fogadtatása egyik helyen sem volt valami szívélyes. Ez időben a siketek beszédre való tanítása családi monopólium és titok lévén Angliában, oly feltételeket szabtak Gallandet számára, amelyeket az nem tartott elfogadhatónak. Hosszas habozás után végül Sicard abbé meghívására — akivel Londonban találkozott — Párisba utazott a francia (jel) módszer tanulmányozására. Innét Sicard intéze- zetének egyik tanárával tért haza, aki készségesen vállalkozott tanításra a felállítandó új intézetben s 1817-ben megnyitotta a hartfordi iskolát, későbbi nevén az „American Asylum“- ot 70 ezer dollár költséggel. Az összeget több állam adta össze.
Gallandet eredeti terve londoni tartózkodása idején az volt, hogy egyesíti az articulatiós oktatást a jelnyelvhasználattal. Franciaországban töltött ideje azonban annyira rányomta bélyegét Amerika első intézetének tanítási módszerére, hogy kizárólag jelnyelvvel és jelnyelvre oktatták a siketeket. Gallandet tíz éven keresztül hirdette a jelnyelv szükségességét az iskola évi értesítőiben és meglehetősen erős hatást is gyakorolt a később keletkezett intézetek tanítási módszerére.Amerika második intézete, a new-yorki ugyan a beszédtanítás jegyében született meg, de hamar feladták e módszert kedvezőtlen körülmények közbejötté folytán. Az alapítók Angliából kértek egy gyakorlott s az articulatiós munkában jártas tanárt. A válasz késett, az idő sürgetett s így az „American Asylum“ egyik tanárának ajánlatát akceptálva 1818-ban megnyitottak egy osztályt. A jelnyelveket kiküszöbölvén, a beszédtanítás munkájában Anglia akkor ünnepelt professzorát, Dr. 

Watsont követték. A jelek azt mutatják, hogy nem volt nekik a beszédtanításhoz szükséges elegendő elméleti ismeretük és gyakorlati tapasztalatuk. Ennek tulajdonítható, hogy három évi próbaidő után a beszédtanítással való kísérletezéssel felhagytak s a tanárokat pedig el- küídötték Párisba Sicard munkájának tanulmányozására. Kivévén az 1846-ik évet, az intézetben 1821-től 1867-ig nem is tanították hangbeszédre a siketeket.Az ezután keletkezett intézetek tanítási módszerének sorsát is, amennyiben, ha kísérleteztek beszédtanítással, a tanároknak a beszédtanításban vajó járatlansága és a rendesen nem szakemberekből álló



122vizsgáló-bizottságok hatalmi szava csakhamar jelelő módszerré determinálta mintegy 50 éven keresztül.
A beszédtanítás kezdete és elterjedése:A siketek beszédre való tanításának első kísérletei az „American Asylum“ felállítása előtt négy iskolanyitást eredményeztek. Megindítójuk az angol Braidwood volt, aki Angliában nagyapja által alapított intézetben kiváló kiképzést nyert. Nyughatatlan természete áthajtotta Amerikába s Bolling ezredesben talált támogatóra, aki siket gyermeke miatt fáradozott az ügyért. Az első iskolát a fio/Z/ng-kastélyban, Goochland Countiban nyitotta meg 1812-ben. Amíg az ezredes mellette volt, rendben folytak a dolgok, de annak távoztával — az angol—amerikai háborúba vonulván be — Braidwood elhanyagolta kis iskoláját Időközben Bolling áttette lakóhelyét Cobbsba s az iskola is feloszlott. Braidwood csakhamar követte Bollingot új lakóhelyére s 1815-ben Cobbsban megnyílott a 

Braidwood-Institute. A kezdett itt is jól indult, míg nem Braidwood nagyobb adósságokba keveredvén eltűnt Cobbdsból. 1816-ban megje- megjelent New-Yorkban. Itt egy kisebb iskolát nyitott, amely rövidesen derékba tört. 1817-ben Bolling ezredes mégegyszer megpróbálkozott 
Braidwooddal, amikor John Kirkpatrick bostoni „Classical School“ -¡aval kapcsolatosan megnyitották újra a siketek iskoláját. Kirkpatrickot Braid
wood vezette be a siketek oktatásának elsajátításában. Egy évre rá megszakadt köztük az érintkezés és Kirkpatrick egyedül vezette tovább az iskolát. Gyökeret verni ez az iskola sem tudott. Kirkpatrick elköltözött Bostonból s egyben a siketnémaoktatással is felhagyott, Braidwood pedig „bar“-tulajdonos lett. Ez volt a szomorú vége a beszédtanítás első kezdetének Amerikában. A hartfordi és a newyorki intézetekben, amint fentebb láttuk, a beszédtanításra való törekvés pedig jelbeszéddé alakult át.1843-ban H. Mann, a Massachusetts állam nevelésügyi titkára és 
D r. Howe, a vakok bostoni Perkins-intézete igazgatója ismét a beszédtanításra tereltékja figyelmet. Agitálásukjjnyomán az immár hatra szaporodott intézet közül két a legrégibb ismét kiküldötte embereit európai tanulmányútra, de lényegében az állapotok a tanítási módszer terén nem változtak.A beszédtanítás úttörőjét és megalapozóját Miss Rogersben látjuk. 
Miss Rogers testvére volt a vak-siket Bridgemann Laura egyik tanárának. Saját kedvtelésből s testvére révén nem egészen járatlanul, egy kis leányt tanított beszédre otthonában, Chelnisfordban. Dr. Hubbard chambridgei ügyvéd hírét vette Miss Rogers szép eredményeinek, arra bírta rá, hogy venne még pár növendéket maga mellé, köztük az ő siket kis leányát is, aki később Alexander Graham Bell felesége lett. (Bell maga is erős harcosa és ápolója volt az articulatiós munkának a siketek intézeteiben végzett kisérieteivel.) Amikor pedig 1867-ben John  
Clarke 50,000 dollárt ajánlott fel egy Northamptonban felállítandó s a siketek oktatását polgári iskola céljaira, (később még megtoldotta 300.000 dollárral s azt hiszem, hogy ilyen célra ez volt a világon a legnagyobb alapítvány). Dr. Hubbard áthozta a kis chelmasfordi iskolát
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mai székhelyére; Northamptonba M iss Rogerst pedig kiküldötte Német országba további tanulmányozásra. Az üj iskolában, a „Clarké School“- ban a tiszta hangbeszéd állott kezdettől fogva a tanítás középpontjában, amelyet Miss C. A . Jale, az intézet első tanárainak egyike, későbben pedig igazgatója, fejlesztett ki a mai színvonalára.A Clarké School alapítási éveiben nyílott meg Amerika második beszédiskolája New-York-bm. Majd a Clarké Schoolban elért beszédtanítási eredmények nyomán Amerika legnagyobb intézete, az 1820-ban létesült philadelphiai intézet is rátért a hangbeszédtanításra. Növendékeit egy Mannal Departementbe (kézi abc) és két Órai Departementbe (beszéd) osztotta. Az egyik Órai Departement növendékeit teljesen szelektálták a jelelő növendékektől, a másikak pedig érintkezhettek velük. Tíz évi kísérletezés után azt találták, hogy az elszigetelt növendékek sokkal jobban használják a beszédet és jobb szájról olvasók, mint az el nem szigeteltek. E kísérlet nyomán később az összes növendékeket egy 
Órai Departementbe osztották be elszigetelve a Mannal Departementtől, amelyet olyan gyermekek számára tartottak fenn, akik nem tanúsítottak kielégítő beszédbeli előmenetelt. Azóta ez a Mannal Departement megszűnt s ma tiszta hangbeszédtanítás folyik az intézetben.Ez időtől kezdődőleg a fenti intézetek beszéderedményei, az európai példák s néhány szaklap, köztük első helyen az Alexander Graham Bell által alapított „ Volta Revtew“ , úgyszintén az amerikai tanáregyesület lapja, az „American Annals o f the Deaf“ hatására és propagálására a beszédtanitás mind nagyobb és nagyobb területet hódított el a jelbeszéd birodalmából jó munkájával. Fejlődését, az 1930-31 .tanévi adatok bezárásával, a rendelkezésre álló 1908-1917 évek adatai mutatják:*A beiskolázott növendékek közül

É v tisztán részben általábanbeszédre taníttatottnövendék százalék növendék százalék növendék százalék1908 2412 202 2977 250 5389 45-21909 2631 21-4 3127 25.4 5758 46-81910 2830 22.6 3168 25-4 5998 48-01911 2976 23.6 3538 28-0 6514 5161912 3203 25.2 3969 31-2 7172 56-41913 3545 27.0 3951 304 7496 5741914 3569 26.4 4386 32-5 7956 58-91915 3806 27.5 5182 37-4 8988 6491916 3989 28-6 4564 32-7 8553 61-31917 4150 29-6 4738 33-8 8888 63-41931 13570 8'7 1593 74.6 15163 83-3



124 Egyetemessé a beszédtanítás azonban még a mai napig sem válott. Nem pedig azért, mert az egyes intézetek tanítási módját mindig az organizátorok abbeli felfogása szabta meg, amint — központi tanárképzés hiányában — „jelelő“, avagy „beszélő“ intézetben nyerték kiképzésüket, viszont az oktatás egységes, központi irányítását az iskolák különböző típusai s azoknak suverenitása mindezideig lehetetlenné tették.Jelen állapotok:*Ma, 200 intézet és iskola szolgálja a siketek oktatásának ügyét a következő tanítási módszerek mellett:
I. Mannal Method: E módszerben beszédtanítás nincsen. Mesterséges jellel, kézi abc-vel és írás segítségével oktattatnak a növendékek. Fő kifejező eszközük az irás. E tipusú iskolákban különböző fokozatok vannak, aszerint, amint a három tanítási mód közül melyiket alkalmazzák nagyobb mértékben az elérendő végcél, az értelmi nevelés érdekében.
II. Mannal Alphabet Method: A kézi abc és az írás e módszer fő közlő eszközei, mesterséges jel nyelvhasználat nélkül. A tanítás célja szintén az értelmi nevelés' és az írásbeli kifejezés használata, bár néhol a növendékek beszédre és szájról-olvasásra is taníttatnak a fenti két mód igénybevételével. Nevezetesen a beszédet a megértés kedvéért „betűzéssel“ (kézi abc-vel), illetve a levegőben való írással kísérik.
III. Órai Method: E módszer azonos a mi intézeteinkben is használatos beszédtanítási módszerrel. Beszédmegértésre és beszédhasználatra oktattatnak a növendékek. Különbség azonban van az egyes intézetek módszerében, amennyiben néhol az alsó-fokon a természetes jelek alkalmazása meg van engedve, máshol meg azt képekkel pótolják s vannak intézetek, amelyekben az írást, mint segítő eszközt, nagyobb mértékben alkalmazzák.
IV. Combined System : E módszerben az értelmi fejlődés és a nyelv (hangbeszéd) elsajátítása a legfontosabb követelmény, amiért is ezeknek elérése érdekében még a jelet és a kézi abc-t is igénybe veszik. Hiszik, hogy az értelem fejlesztésénél és a nyelv elsajátításában sokszor könnyebben hathatnak írással, jellel és kézi abc-vel, mint beszéddel. A körülményekhez képest a gyermek egyéni felfogóalkatához mérten választják meg a tanítás módját. Tiszta beszédtanítás csak azon esetekben alkalmaztatik, ha a beléfektetett munkának megfelelő eredményt meg is hozza. Ezekben az osztályokban szigorúan követik az Órai, — illetve az Auricular Method eljárásait.
V. Auricular Method: Célja a hallásmaradványú gyermekek hallásának a lehetséges határig való kifejlesztése hallókészülékkel, avagy azok nélkül. A tanítás, magától értetődően, hangbeszéddel s főleg a fülön keresztül történik. Általában pedig a tanítási törekvés arra irányul, hogy a siket lehetőleg mint nagyothalló kerüljön ki az iskolából.* Az 1930-31. tanévi állapotokat tüntetik fel.
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A tanítási módszerekről szóló statisztika a következő képet nyújtja:
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t a n e r ő növendékÁllami 64 483 1425 1908 1148 297 463 7380 6158 13538 10 11Városi 117 9 475 484 447 17 20 1982 1712 3694 8 4Magán 19 24 16C 184 134 20 30 446 458 904 7 7Összesen 200 516 2060 2576 1729 334 513 9808 8328 18136 — —Az állami intézetek internátusosak. Ide számítódik az a néhány magán jelleggel bíró intézet is, amelyek növendékeikért az illető állam fizeti az ellátási díjat. A városi iskolák externátusosak és sok helyen a a hallók iskoláiban vannak elhelyezve s néha csak egy-két osztályból állanak.A tanerők létszámában kimutatott 2576 tanerő k őzül 366 siket, akiknak legnagyobb része az ipari műhelyekben tanít, míg egy kisebb csoportja osztálymunkát lát el a jelelő osztályokban. Ezek a tanárok a siketek számára szolgáló főiskolán, „Gallandet College“- bán nyerik el oklevelüket. Kiképzésük kézi abc útján történik. Ugyancsak ezen az úton végzik el középiskolai tanulmányaikat is. Az iparban kimutatott 513 tanerő kizárólag ipart (slöjdöt) tanít, de e létszámban nincsenek benne a városi iskolákban elhelyezett osztályok kézimunkavezetői.Az állami intézetek legnagyobb része ICO-tól 2C0-ig terjedő növendéklétszámmal bír. Legnépesebb a Pennsylvania Institution 614 növendékkel, 15 intézet pedig 300-tól 509-ig terjedő létszámmal szerepel.
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A nagyobb városi iskolák átlagos létszáma 100— 150, a felekezeti és magán iskoláké pedig 8— 120 növendék.Az egyes beszéd-osztályok létszáma az állami intézetekben 5— 16, a városi iskolákban 3— 16, a magán és felekezeti iskolákban 3— 12; a jelelő osztályokban pedig 4—24 növendék. A legsűrűbben előforduló osztálylétszám a 6, 10; a 9, 10; illetve 3, 4, 12; a jelelő osztályokban a 9— 12.Meg kell még végül említeni, hogy 1930-ban Chicagóban 8 növendékkel egy osztály nyílott meg a nyomorék siketek számára. Northampton, 1932. Igler Antal.

A Vakok Kir. Intézete trianoni szervezeteIrta Kirschenheuter FerencA vallás és közoktatásügyi miniszter 1928 elején 18.616-1928 szám alatt elrendelte az összes gyógypedagógiai intézetek tanítási terveinek a polgári év végéig való megújítását.A vakok kir. intézete tanítási tervére nagyon ráfért volna már egy alapos átdolgozás akkor is, ha nem értük volna meg a világháborút. Ennek, az élet föltételeit megváltoztató világégésnek a hatása alatt azonban már nem lehetett megelégedni egyedül csak a tantervnek a megújításával. Meg kellett változtatnunk az intézet egész nevelésoktatási szervezetét is. Ugyanezt tették a háború utáni években már korábban a vakok osztrák és német intézetei is. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelőségének miniszteri rendelet útján való ama törekvése tehát, hogy a vakok oktatása a kor kívánalmainak megfelelőleg tervszerűen megjavít- tassék, nagyon időszerű volt.A vakok kir. intézete tanári testületé az intézet nevelésoktatási szervezetét és tanítási . tervét egy átfogó gondolattal, mint azt máskép nem is ¡ehetett, szerves összefüggésükben oldotta meg. A külön szervezetet és tanítási tervet kívánó óvót figyelmen kívül hagyva, az eddigi 1 évfolyamú előkészítő, 4 évfolyamú középfok és 3 évfolyamú továbbképző helyett a tanári testület a jövőre nézve a következő szervezetet .állapította meg: 8 évfolyamú nevelőtagozat és 3 évfolyamú, még pedig párhúzamosan külön ipari és külön zenei szakképző tagozat. (A részieteket lásd folyóiratunk 1929. évi 133. és 192. lapjain „A  Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézete nevelésoktatási szervezetének és tantervének újjáalakítása“ c. alatt).A tanári testület javaslatát a gyógypedagógiai orsz. szaktanács magáévá tette s a minisztérium is elfogadta, mire a szakfelügyelőség 1929-ben 1896. és 2085. számok alatt utasította az intézet igazgatóságát, hogy a részletes tantervet e kereteknek megfelelően készítse el,
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majd 1930-ban a 700/5-1930 számú miniszteri jóváhagyással megjelent a szakfelügyelőség kiadásában „A vakok intézeteinek egységes szervezeti szabályata“ is, mely a vakok kir. intézete oktatási kereteit a fontiek értelmében állapítja meg.Megindult hát az intézet tanári karában a részletes tanterv készítésének munkája s miután tárgy és tárgycsopo rtonkint gyűléseken tárgy altatott, az igazgatóság a kész tantervet 1931 decemberében jóváhagyás végett a szakfelügyelőséghez terjesztette.A szakfelUgyelőség látván, hogy az új tanítási terveket, még az 1932-33. iskolai évben sem léptetheti életbe, a vakok kir. intézete igazgatóságához 1932 februárjában 125 és április havában 282 szám alatt intézett irataiban elrendelte, hogy: „az intézetnek a kiadottt szervezeti szabályzatban előírt külső átszervezése a lehetőségek határain belül minden halogatás nélkül keresztül viendő“ s lényegében az osztályoknak az új szervezeti rend szerinti elnevezését kívánta.A tanári testület az ennek megfelelően teendő javaslatot tárgyalás alá is vette. Az 1932. április 28-án tartott gyűlésen közvetlenül a javaslat megszövegezése előtt azonban az egész szervezeti és tantervügy egy váratlan fordulóhoz ért. Az éveken át készült új szervezetetés tantervet a tanári kar az elnöklő Herodek Károly igazgató javaslatára mint meg nem valósíthatót rövid negyedórái tárgyalás után félretólta s egy, a jóváhagyott szervezeti szabályzattal meg nem egyező, kilenc évfolyamú, teljesen új, a testület tagjai előtt eleddig ismeretlen nevelésoktatási szervezetet fogadott el. A határozatot csak egyetlen egy ember ellenezte.A vakok kir. intézete oktatási szervezete s vele együtt tanterve tehát négy évi munka után meglepetésszerűen holtpontra jutót. Ami leginkább szembeszökik és ami előtt lehetetlenség mindahányszor rágondolunk, meg nem állani, az az a jelenség, hogy ebben a nagy kérdésben, amely esetleg nemzedékek nevelését, boldogulását irányítja, amelynek mikénti megoldásáról majdan a vakok oktatása történetének lapjain kell számot adnunk, a tanártestület, mellőzvén az . idő érlelő hatását, úgyszólván percek alatt döntött. Nagyon csalogató volna itt helyzetrajzot festeni, lelki dolgok magyarázatába bocsájtkozni. De az események még nagyon közel vannak, érdekeltek vagyunk bennük, félő, hogy nem lennénk eléggé tárgyilagosak. Azért hát hallgassunk és nyugodjunk bele, hogy az egyemberrel szemben— legalábbis gyakorlatilag, ha lényegileg nem is — mindig a sokembernek van igaza, a tömeg helyzeti előnyét az egyes ember sohase vitathatja el. Ami persze nem jelentheti azt, hogy az egyember ne vizsgálhassa meg a sokak igazát. Amit az alábbiakbán meg is teszünk.*Nézzük először is lényegében, általánosságban Herodek igazgató megokolását, hogy miért nem valósítható meg a szakfelügyelőséghez elfogadásra benyújtott — mint ő mondja — ideális tanterv.
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Nem bírjuk anyagilag! — mondja Herodek. Az új szervezet megszaporítja a növendékeket, több tanárt, új építkezést kíván s az országunk megcsonkításából származó jelenlegi és várható siralmas gazdasági helyzetünk mindezt akadályozza. Ezért kell egy könnyebben, olcsóbban foganatosítható olyan szervezetet javasolni, mellyel e szomorú trianoni időket megússzuk. Ezért, így származott a vakok kir. intézete most javasolt trianoni szervezete.Ne foglalkozzunk most azzal, hogy gazdasági helyzetünk s kilátásaink nem voltak kedvezőbbek négy hónappal ezelőtt sem, mikor 
Herodek igazgató az újtantervet jóváhagyás végett benyújtotta, hanem vizsgáljuk meg ennek a trianoni szervezetnek Herodek igazgató által adott megokolását részleteiben. Kövessük lényegében hűséggel a a határozó tanártestületi gyűlés jegyzőkönyvének szövegét (lásd az apróbetűs szöveget) s adjuk meg rája pontonkint a választ is.1. A most érvényben lévő régi tanterv harminc éven át nagyon helyes nyomokon vezette az oktatást s ma sincsenek olyan mélyreható kérdések, melyek a használatból való kivonását sürgőssé tennék. Az új tanterv ideális, azonban a mostani nehéz viszonyok közepette nehezen valósítható meg.Harminc év alatt, de különösen a háború óta a világ megváltozott körülöttünk. Az élet, a benne való elhelyezkedés megnehezült, nagyobb követelményeket támaszt, mint régen. Éhez mérten a háború óta hazánkban is, külföldön is, minden iskola megújította tanítási tervét és minden tantervváltoztatást a színvonal emelése jellemez. A vakoknak a német nyelvterületen lévő nagyobb intézetei is, így a bécsi, a steglitzi, a hallei, a dííreni stb., mind 11, illetve 12-re emelték évfolyamaikat.Régi tantervűnk avult. Eltekintve az oktatás szervezeti tagoltságától, legfőbb fogyatékossága a gyakorlati tárgyaknak az elméleteikkel szemben való szűk kerete. Hogy milyen méretű ez, azt leginkább a jóváhagyásra benyújtott új tanterven át érzékelhetjük. Csak néhány adatot:Az új tanterv a gyakorlati irány érdekében 8 teljesen új tárgynak adott helyet* s 1 tárgyat lényegesen új anyagrészekkel bővített.** Még föltűnőbb változást igényelt a gyakorlati irány a múlttal szemben a tárgyak tanításának időtartamában, az óraszámokban. A tanárokra nézve az új terv szerint a szaporodó osztályoknak megfelelően a gyakorlati és kedélyképző tárgyak óraszáma a mostanihoz viszonyítva 118%-kal gyarapodik. (A kedélyképző tárgyakat e csoporban egyedül az ének képviseli, melynek óraszáma azonban nem emelkedik, úgyhogy a gyarapodás teljes egészében a gyakorlati tárgyakra esik). Ezzel szemben az* 1. Gépírás („Vonalas írás, gépírás“ néven szerepel a jövő órarendjében. 2 Német nyelv. 3. Közgazdasági és jogi ismeretek. 4. Ipari és kereskedelmi ismeretek 5. Kézügyesítő munkák (szilánkfonás, rafíia- és gyékénymunkák, fonalmunkák, amilyenek : bogozás, csokrozás, sodrás, rojtozás stb., papiroshajtogatás, pálcika- és gyöngymunkák, alakvarrás, építőjátékok, homoképítés a homokosládában, fa-, drót- és bádogmunkák). A zárójelben foglaltak közűi ma csak a famunkák szerepelnek „Faslöjd“ néven. 6. Háztartási munkák. 7. Szórakoztató játékok. 8. Zenei előkészítő.** Számtan (egyszerű könyvvitel, üzleti levelezés). Újak a zárójelbe foglalt anyagrészek.



129elméleti tárgyak óraszámgyarapodása csak 57°/o, de még ebben az 57%-ban is az óraszámemelkedéseknek kereken négyötöd részét a gyakorlati élet szükségleteivel közvetlenül összefüggő 6 tárgy (Németnyelv, Közgazdasági és jogi ismeretek, Ipari és kereskedelmi ismeretek, Érzékeltetőoktatás, Számtan, Természettan és vegytan) köti le, úgyhogy az új tantervben a keretek tágítása csaknem teljes egészében a gyakorlati irány érdekében történik. Nyomatékosan fölhívjuk itt az olvasó figyelmét az új tantervet tárgyaló és folyóiratunk 1929. évi számának 193. és 194. lapjain „Változások a tantárgyakban“ és „Változások a tárgyak tanításának időtartamában“ című fejezetekre, melyek egész terjedelmükben föltárják a címeikben foglalt változásokat, itt csak egyet említünk meg: A mostani „Faslőjdöt“ az új tanterv „Kézügyesítő munkákká“ bővíti (ide nem értve a Mintázást) s a faslöjd mostani 2 órája helyett a jövőben 34 órát szán rája.Oly mélyreható változások ezek a most érvényben lévő tantervvel szemben, hogyha mindezekre szükség volt, — már pedig a tanártestület éveken át való tárgyalásai folyamán ezeket szükségeseknek találta, — akkor a dolgok elvi hátterét tekintve a mostani tantervet szükségképen avultnak kell nyilvánítanunk, ami magában foglalja megújításának szükségességét is.Megkívánta nevelésoktatási szervezetünk és tantervűnk megújítását egy másik körülmény is. Hazánkban a vakok kir. intézete képviseli a vakok oktatásál. Ez az intézet száz év óta mindig lépést tartott a nyugattal s lépést kell tartania a jövőben is. Ha ki nem tágítjuk szervezetünk kereteit mi is 11 évre, menthetetlenül elmaradunk. És ezt nem lehet alap nélkül, fölületességgel, magyar hencegéssel elintézni, hogyhát: úgyis fölöttük vagyunk! Éhez mindenekelőtt egy a kor színvonalán álló nevelésoktatási szervezet és tanterv szükséges.2. Az új szervezet a 6 éves korból indul ki, holott, míg a vakok tankötelezettségét ki nem mondják, ez csak jámbor óhaj, minthogy a növendékek 70°/o-a 8—10 éves korban kéri fölvételét. 9—10 éves gyermekek, mint elsőosztályosok azújtaníerv szerint még nem tanulnának írni-olvasni, ami aggodalmasnak látszik s az új szervezet szerint az intézetnek tizenegy évfolyama lévén, a növendékek átlépik az új szervezeti szabályzatnak vonatkozó szakaszát, melyszerint a 18—19 éves koron túl senki sem lehet az intézet növendéke.Hogy a javaslatnak ez a megokolása helytállónak vétetett, egyedül csak annak tulajdonítható, hogy azt a tanártestületnek — sajnos — nem volt módjában ellenőrizni, mert az azonnali határozathozatal erre időt nem engedett.Feleljünk mindenekelőtt arra, a lényeggel össze nem függő megjegyzésre, hogy 9-10 éves korú elsőosztályos gyermekek az új tanterv szerint nem tanulnának írni-olvasni, ami aggodalmasnak látszik. Válaszul csak arra utalhatunk, hogy a tanári testület ezt annak idején az e fokon megoldandó fontosabb és sürgősebb föladatok olyan elosztása mellett, mint azt az új tanterv tervezi, nem találta aggodalmasnak, hanem helyeselte. S most térjünk rá a lényegre.
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Az új tanterv, illetve nevelésioktatási szervezet semmiféle vonatkozásban nincs a tankötelezettséggel. A tárgyalások során ez figyelmen kívül maradt, m irt ha meg is lesz a vakok iskolakötelezettsége, kérdés, milyen életkorhoz lesz az kötve.Téves az az adat is, hogy a növendékek 70%-a 8 -10 éves korban kéri fölvételét. Akkor, amikor az új szervezet készült, megvizsgáltuk a két legutóbbi évfolyam fölvételeit s megállapítottuk, hogy 1927—28-ban 27 növendék vétetett föl, köztük 15 (55.6 %) nyolc éven aluli és 12 (44.4%) nyolc éves koron túli, 1928—29-ben pedig (a csökkentlátásúak iskolájába helyezett 4 gyermeket, mint a tizenegy évi oktatás szempontjából tárgytalant figyelmen kívül hagyva) 31 növendék vétetett föl, köztük 16 (51.7%) nyolc éven aluli és 15 (48.3%) nyolcéves koron túli. Abban a föltevésben, hogy a 70% megállapítása a mostani időkből származik, ellenőriztük az intézet anyakönyvében a legutóbbi, az 1931-32. évi fölvételeket is. Nem számítván azt az öt gyermeket, aki mint ide nem való a fölvétel után azonnal elbocsájtatott, s azt az egy gyermeket, aki a csökkentlátásúak iskolájába osztatott be, ebben az évben 31 növendék vétetett föl, köztük 18 (58.1%) nyolc éven aluli és 13 (41.9%) nyolcéves koron túli.Nem pontos a megokolásnak az a megállápítása sem, hogy az új szervezeti szabályzat szerint 18— 19 éven túl senki sem lehet az intézet növendéke. A szabályzat ugyanis nem említ 18, hanem egyedül csak 19 éves korhatárt, de azzal a hozzáadással, hogy indokolt esetben a tanári testület javaslatára a miniszter a korhatárt egy évvel, tehát a 20 éves korig meghosszabbíthatja (lásd 7. §).Ennek a megokolásnak tehát, mint látnivaló, minden pontja téves.A szervezet kidolgozásakor az akkori két legútóbbi évfolyam imént kimutatott adatai alapján a 8 éves kort tekintettük fölvételi kornak, azért, mert a növendékek nagyobb része 8 éves kora előtt vétetet föl s a számítás alapja az volt, hogy 11 évet töltvén az intézetben, a növendék nem lépi túl a 19 éves életkort. A növendékek ama kisebb részére vonatkozóan, akik a 8 éves koron túl vétetnek föl, az elgondolás a következő volt: A 8. életévük betöltése után, de a 9. betöltése előtt fölvettek (ilyen lett volna az 1928—29-ben fölvettek között 22.5 %  s az 1931—32-ben fölvettek között 12.9%) oktatásunk utolsó évében átlépik 19. életévüket. Ezek részére az új szervezeti szabályzat 7. §-ának negyedik bekezdése alapján korhatárátlépési engedély kérendő.A 9. életévük betöltése után fölvettekre nézve (ilyen lett volna az 1928—-29-ben fölvettek között 25.8 % , az 1931—32-ben fölvettek között pedig 29 %) az új szervezeti szabályzat 7. §-ának harmadik bekezdése érvényesül, melyszerint, miután betöltötték 16., illetve korhatárátlépési engedély igénybevételével 17. életévüket, tekintetnélkül arra, hogy eladdig a nevelőtagozat hány osztályát végezték el, tanulmányaik utolsó három esztendejét a szakképzőtagozaton töltik, ahol számukra az új szervezeti szabályzat pótlóosztályt létesített.
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Ezeknek a legutóbbi csoportba tartozóknak, a 16— 17 éves korukban a szakképzőtagozatra utalandóknak a számát eddig sem volt s a jövőben sem lesz módunkban a fölvételi idő szabályozásával csökken- tenünk. Oka ennek először is az, hogy mindig voltak és lesznek szülők, akik későn adják intézetbe gyermeküket s másodszor az, hogy ebbe a csoportba tartoznak az iskolázás korában megvakultak is, akik az új szervezeti szapályzat 8. §-ának b) pontja szerint 14 éves korukig veendők föl s akiknek a száma egy-egy évben az összes fölvetteknek 10-15 %-át is eléri (1927-28).Föntebb kimutattuk, hogy az 1928—29., illetve 1931—32. évben fölvetteknek 25.8%-a, illetve 29% jutna ebbe az utóbb tárgyalt csoportba, akiknek a számát még szaporítanák az osztályismétlésre utaltak néhány százaléka. Ámde lényegesen csökkenti e csoport létszámát az intézet igazgatósága, mikor az előrehaladottabb korú tehetségeseket már fölvételükkor nem a legalsóbbfokú, hanem valamely felsőbb osztályba osztja be, továbbá, amikor az oktatás későbbi folyamán az idősebb tehetségesekkel a tanártestület javaslata alapján osztályt ugrat. Ezáltal, mint a múltban, úgy a jövőben is lehetővé válik, hogy akárhány esetben még a 10 éves koron túl fölvettek is végigjárják a nevelőtagozat legfölsőbb évfolyamát is. (Az 1927—28-ban fölvett 27 tanuló közül például 4 nem az előkészítő, hanem az első osztályba vétetett föl s 5 növendék már a következő évben összesen 8 osztályt átugorva folytatta tanulmányait.) Ez az osztálykihagyás, illetve ugrás az új terv szerinti rendben még megkönnyebbül, mert az oktatás nagyobb mértékben terelődvén a gyakorlatiakra, az elméleti anyag aránylag nem szaporodik oly nagy mértékben, mint az évfolyamok száma s így az egyes évfolyamok között az elsajátítandó tananyagot illetően nincs oly nagy fokozati különbség, mint most van. Végül remélnünk kellett, mikor az évtizedekre szóló új szervezetet készítettük, azt is, hogy a hatóságoknak, a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelőségének és az intézet igazgatóságának fokozottabb együttműködése, nemkülönben a népműveltség fokozatos emelkedése lassanként szintén odahat majd, hogy vak növendékeink elenyésző kivétellel mind legkésőbb 8-9 éves korukban kerüljenek intézetbe.Mindezeket figyelembe véve mogokoltan tételezhetjük föl, hogy az utóbbi csoportba tartozók száma az új szervezet szerinti 19-20 éves korhatár mellett nem lesz számbavehetően nagyobb, mint ma a 18 éves korhatár mellett, amikor a továbbképzőosztályosok (szakképzőtagozaton lévők) 10.9 %-a tartozik ebbe a csoportba, vagyis azok közé, akik a középfokú osztályok (nevelőtagozat) elvégzése előtt utaltattak ipar tanulására (szakképzőtagozatra).íme, ceruzával a kézben így fest Herodek igazgatónak az az aggodalma, hogy az új szervezet szerinti rendben a növendékek átlépik a korhatárt. És hogy ebben a jövő a jelennel szemben nem hozhat lényeges változást, könnyen érthető is, mert a fönt kifejtettek mellett az



132az egy, illetve két esztendő, mellyel az új szabályzat a korhatárt kitolja, az intézeti tanulmányi idő végén élénken érezteti hatását.Nem mint érvet, csak mint kiegészítést jegyezzük még meg itt, hogy a korhatárt sehol, semmiféle intézménynél nem kezelik mereven a szabályzatok betűi szerint, mint ahogy nem is lehet. A vakok kir. intézetében se kezelték azt, se minisztérium, se igazgatóság naptárral a kézben sohasem. A most, 1932 júniusában az intézetből kilépő 38 növendék közül is 6 lépte túl a jelenleg megállapított 18 éves korhatárt, köztük kettő a 18, kettő a 19 és kettő a 20 éves kort haladván túl. Nem kezelhelő ez az ügy jövőben sem máskép, mint engedékenységgel, a lényegnek, a növendék érdekének s az államra nézve nagyon költséges oktatás eredményességének, vagyis a gyakorlati életben való kamatoztatásának szemmeltartásával.3. Az új tanterv szerint az elméleti tárgyak heti óraszáma a mostanihoz képest 57%-kai, a gyakorlati és kedélyképző tárgyaké 118%-kal s a zeneieké 37%-kal szaporodik, ami 11 éven belül, vagyis az új tanterv szerinti rend kifejlődéséig 10 új gyógypedagógus és 1 zenetanárt tesz szükségessé, továbbá az évfolyamok szaporodásával a növendékek száma az 1929/30. évi 206-os létszámot véve alapul, 283-ra emelkedik, úgyhogy a mostani 10 osztályhelyiség helyett 16-ra lesz szükség, ami új építkezést igényel.Mióta a tantervek újítása elrendeltetett, országunk állapota lényegesen megváltozott, Gazdaságilag oly súlyos helyzetbe kerültünk, hogy halvány reménysugár sincs arra, hogy az anyagi áldozatokat kívánó új tantervet megtudnók valósítani.Ezeket a számadatokat Herodek igazgató az eredeti tervezet megoko- lásából (lásd folyóiratunk 1929. évi 197 és 198 lapjain) hűen vette át, de nem teljes egészükben. Az eredeti tervezet ugyanis kifejti azt is, hogy az első új tanár csak a készülő tanterv életbeléptetése utáni 3. iskolai évben válik szükségessé, a második tanár meg csak az 5. évben, azután minden évben egy-egy, illetve a 7. és 11. évben két-két új gyógypedagógus tanárt igényel az új tanterv megvalósítása. Új zenetanárra pedig csak a 10., illetve a l l .  évben lesz szükség. A 6 új osztályhelyiségre az eredeti tervezet szerint csak a 6., 7. és 8. évben lesz szükség, mégpedig évente két-két helyiségre s új hálótermet is csak a 9. esztendőtől kezdve kell nyitni a fokozatosan szaporodó növendékek számára.Mindez azonban csak abban az esetben következik be, ha az új terv szerinti nevelőtagozatnak mind a nyolc osztálya párhuzamos, tehát ha 16 osztályunk lesz. Minthogy azonban most sem párhuzamos minden osztály, föltehető, hogy a jövőben sem lesz valamennyi párhuzamos. Márpedig minden egyes osztály elmaradása az osztályhelyiségek számának eggyel, a tanárok számának pedig több mint másféllel való apadását jelenti. Ha csak egy osztályunk is lesz a nevelőtagozaton a nyolc közűi, mely nem párhuzamos, már csak az 5. esztendőben válik szükségessé az első új tanár.Ma létszámcsökkentő, u. n. szelektálóbizottság járja intézeteinket abból a célból, hogy a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel a növendékek létszámát elbocsájtások révén csökkentse. Reméljük, nem lesz nagyobb arányú ez a csökkentés. De még kisebb arányai mellett is,



133ha egyben azt jelenti, hogy a jövőben az intézet növendéklétszáma nem emelkedhetik s ha a növendékek majd nem, mint most 8, hanem 11 osztályban oszolnak el, a párhuzamos osztályok száma nagyobb mértékben megcsappan, ami a szükséges tanárok és osztályhelyiségek számát lényegesen csökkenti s az ezekben való szükségletek jelentkezését egy messzebb jövőbe kitolja. (Sőt ha mérlegeléseinket abba a szomorú jövőbe helyeznők, amelytől Herodek igazgató tart, számolnunk kellene a növendékek számának későbbi nagyobbarányú csökkentésével is, ami pedig a párhúzamos osztályok nagyobbarányú eltűnését vonhatná maga után. Hová vezetne ez? A kilencévfolyamú rendszer mellett tanárfölöslegre).Látnivaló ezekből, hogy az új rendszer életbeléptetése a keretek tágításával az első években semmiféle anyagi áldozatot nem kíván. Ilyenek csak a későbbi években jelentkeznének fokozatosan s előreláthatóan nem olyan mértékben, mint azt az eredeti tervezet, eszményi állapotokat, növendékbőséget s végig párhúzamos osztályokat ¡föltételezve, a jövőbe belerajzolta. Egészen bizonyos, hogy az eredeti tervezetben föltételezettnél kevesebb tanár is ellátná a szolgálatot s tüzetesebb helyszíni vizsgálatok valószínűen teljesen fölöslegessé tennének újabb építkezést, legföljebb átalakítást igényelnének.Hazánk, kétségtelen, nagyon súlyos gazdasági viszonyok között él. De ez a szomorú állapot nem lehet ok arra, hogy oktatásügyünk belső értékét korszerűen ne emeljük. Ausztriában, Németországban semmivel sem jobbak az állapotok, mint nálunk s ott a kor szavára hallgatva, hosszabb tárgyalások nélkül minden nagyobb intézetben megvalósították azt, ami előtt mi most hirtelen támasztott aggodalmaktól zavarva, megtorpanunk.Bizzunk, hogy évek múlva, mikorra az új rend életbeléptetése pénzbe kerülne, akkorra megjavulnak az állam gazdasági viszonyai. Annyira legalább is, hogy mint más intézetünknél, iskolánknál, úgy a vakok kir. intézeténél is alkalmazhatunk, ha kinevezettet nem lehet, egy- egy megbízott tanárt. Mint ahogy Németországban sem teszik ezt hasonló okból máskép (L. folyóiratunk 1932. évi számának 107. lapján „Fölfüggesztik a vakok tanárainak képzését Németországban?" cím alatt).4. Keresni kell tehát — mondja Herodek Igazgató — a mai viszonyokhoz mért másféle megoldást és vagylagosan a következő kettőt javasolja:
a) Tagoltassék az intézet két főrészre. Az első volna a nevelőtagozat I—IV. osztállyal, a második a szakképző tagozat V—VIII. osztállyal s a két tagozat közé ékelődnék az élethivatási pályára előkészítő, egy évre terjedő osztály, mely alkalmat nyújt a növendékek képességét gyakorlati szempontból is alaposan kipuhatolni. A német nyelvet csak a szakképző tagozaton tanulnák. Az eddigi kétirányú szakképző tagozat három irányúvá alakulna, amennyiben a kereskedelmi pályára való irányítás és képesítés járulna a jelenlegi ipari és zenei képzéshez.
b) Szerveztessék az oktatás 6 évfolyamúvá, 3 évfolyamú szakképzőtagozattal. Ez a 9 évfolyam a mai állapothoz viszonyítva csak egy osztályszaporulatot jelent, ami sem a növendékek, sem a tanárok, sem az osztályhelyiségek számában nagyobb változást nem idéz elő.A tanári testület az első megoldás mellett döntött.



134 Az ennek a javaslatnak a nyomában járó alakulást tisztán látni nem lehet. A javasló Herodek igazgató abból indult ki, hogy az intézet régi tanterve eddig megfelelt annyira, hogy használatból való kivonása nem sürgős. Ez a javaslat azonban mégis más, a régi tantervtől eltérő kereteket állapít meg. A mostani előkészítő osztályt az alsó fokon megszünteti, de helyette a képzési idő közepére igtat be egyet. Eltekintve attól a teljesen szokatlan formától, hogy az osztályok elnevezésében a folytonosságot egy közbeigtatott tag (évfolyam) megszakítja, sejtelmünk sincs, hogy ennek az előkészítőnek mi volna az anyaga, hogyan akarna előkészíteni az élethivatási pályára, avagy a további oktatásra, miért van szükség rája, milyen, a többi osztálytól eltérő munkával szolgálna rá az előkészítő elnevezésre? Nem válna-e ebből az előkészítőből is ép úgy, mint a mostaniból, egy, a nevét semmivel se megokoló, az oktatás folytonosságába beleilleszkedő rendes osztály ?A javaslat továbbá nemcsak a régi elnevezéseket (középfokú, továbbképző osztály) ejti el s használja helyettük az új terv elnevezéseit, de átveszi az új tervből a német nyelvet s a kereskedelmi irányú képzést is. Sőt itt egy lépéssel tovább, alighanem túllép a célon, mert amint képez iparosokat és zenészeket, azonképen akar képezni kereskedőket is, akik a kereskedésen kívül másra nem képeztetnének. Hát ez nagyon merész, veszedelmes irány. A vak legyen kereskedő, sőt, ha evvel a foglalkozással boldogul, űzze kizáróan csak ezt. De vak egyént egyedül csak erre való képesítéssel útra bocsájtani, a mi viszonyaink között nagyon kockázatos. Kereskedelmi ismeretekkel is rendelkező iparosokat, iparos-kereskedőket kell képeznünk. Különálló és kizáróan kereskedelmi szak, illetve szakoktatás szervezése csak abban az esetben volna megengedhető, ha biztosítva volnánk, hogy képzett kereskedőink, ép úgy, mint iparosaink, az intézetből való kilépésük után űzhetik is foglalkozásukat. (L. folyóiratunk 1931. évfolyamában „A vakok ipari oktatása“ c. alatt a 124. lapon).Ez a javasolt szervezet tehát az osztályokat szaporítja, egy új előkészítőt létesít s a szakképzésben egy új irányt szervez, amiből arra lehet gondolni, hogy a régi tanterv még sem felelne majd meg teljesen. De mert új tantervről nem szól, ismétlem, a javaslat nyomában járó alakulást tisztán látni, ahoz hozzászólani nem lehet.*A tárgyaltak után fölmerül a kérdés : van-e ok azokra az aggodalmakra, melyek a jóváhagyás végett benyújtott új tanterv megvalósításával szemben utólag, máról holnapra fölvetődtek; van-e ok arra, hogy a vakok nevelésoktatási szervezetét összefüggésbe hozzuk országunknak a békeszerződések szülte jelenlegi gazdasági helyzetével; van- nak-e kényszerítő körülmények, melyek azt parancsolnák, hogy a vakok nevelésoktatásának jövőjéhez az új szervezettel és taniervvel kapcsolatban fűzött várakozásainkról lemondjunk; vannak-e körülmények, melyek



f .  ?  ?135arra kényszerítenek bennünket, hogy céljainkat alacsonyabbra tűzve egy ú. n. trianoni szervezetet tervezzünk és alkalmazzunk?Mint föntebb kifejtettem, úgy látom, ilyen okok, ilyen kényszerítő körülmények nincsenek.Végleges döntés előtt megfontolandó volna tehát, ne maradjunk-e meg első, a külső körülményektől nem befolyásolt, egyedül az ügy érdekeinek mérlegeléséből származott s a jóváhagyott az új szervezeti szabályzatban megállapított szervezet, valamint az ennek alapján készült és elfogadásra fölterjesztett új tantervűnk mellett.Hogy mit hoz a jövő, nem tudjuk. Reméljük, jobbat a jelennél. De ha még ezután származó okok mégis olyan helyzetet teremtenének, hogy a növendéklétszámmal együtt az évfolyamok számát is csökkente- nünk kellene, akkor is, ne mondjunk le teljesen az új szervezet és tan
terv foganatosításával járó elvi és gyakorlati előnyökről, hanem az új tan
terv szerint tanítva, kezdjük meg az új szervezet kifejlesztését, s ha a szük
ség kívánja, szűkítsük a kereteket az új szervezet és tanterv rendjén 
belül oly módon, hogy a nevelőtagozat felsőbb évfolyamaiban a tanítási 
anyag összevonása után az évfolyamok számát a szükséghez képest hétre, 
esetleg hatra csökkentjük. Ez a megoldás az évfolyamok száma tekinte
tében ha a szükség úgy kívánja, azonossá alakulna a Herodek-féle ja 
vaslat'szerinti megoldással. Tegyük ezt azonban csak a szélső szükség esetében és úgy, hogy az ok megszűntével az összevonások azonnal föladhatok legyenek s a tanítás újabb szervezés és tanterv készítése nélkül azonnal rendes kerékvágásba terelődhessék.

I r o d a l o m
Hadivakok önmagukról. (Dér Blindenfreund 1931. 12). A francia 

RoyR. „Vers la lumière“ (Charpentier, Páris, 1930), a német Hoffmann W. pedig „Mein Weg zum Glück“ (I. Lehmann, München, 1931 címmel) írt könyvet megvakulásáról, a látó egyének vakká való átalakulásáról, a vakságban való beleéléséről. Azonos eredményre jut mind a kettő: „Az egész alkalmazkodás nem egyéb, mint az akarat szigorú, meg nem alkuvó nevelése“ —• mondja Roy. „A  vak egész életének az alapja az akarat“ — mondja Hoffmann. (K f )
Bulgária siketnémaoktatásügye. E turáni testvérnemzet siket- némaoktatásügyéről alig tudunk valamit. A Bilderatlas sem emlékezik meg róla, azért nem lesz talán hiábavaló, ha a prágai Revue nyomán röviden ismertetem.1897-ben Szófiába érkezett Urbich Ferdinánd, német siketn. int. tanár Kreutzbergböl (Thüringia) és magánoktatásban részesített néhány



136siketnéma gyermeket. Bizonyos eredmény elérésével magára terelte a kormánykörök figyelmét, állami támogatásban részesült, míg végre 1906-ban a bolgár kormány átvette intézetét és létesítette az első állami siketn. intézetet Szófiában, melynek fentemlített német kartársunk egy- ideig igazgatója is volt.Ezidőszerint Bulgáriában 3 intézet szolgálja a siketn. oktatásnak ügyét, mégpedig Szófiában (1906) tíz tanerő, 70 növendékkel, Várnában (1911) hat tanerő 45 növendékkel és Plovdivéban (1924) öt tanerő 40 növendékkel.A tanerők létszámában benne van az igazgató és két fiatal gyakornok, akik hospitálnak, felügyelnek a növendékekre és így belenö- vődnek a szakmába. Minden intézetnek van ezeken kívül egy számvevő gazdája (gondnoka) is.A hangzónyelv tanításának hívei (órai puo), de alkalmazkodnak a bolgár nyelv követelményeihez és az írásnál az ószláv cirilliákat használják. A tanítási eljárás — úgy látszik — nem elég egységes és intézetenként különböző. A szófiai intézet igazgatójának, Sinkónak jelentése szerint Bulgáriában különösen az artikulációs osztályokban a legújabb, legmodernebb elvek alapján folyik a tanítás. Ezzel szemben a várnai intézetben, Kassakov szerint, az artikulációs oktatás két esztendeig tart s legalább Várnában, a nálunk már elévült módon folyik. A hangsor könnyebben kiejthető és leolvasható hangjainak kifejlesztése, szótagok, majd rövidebb szavak alkotása képezi az első osztály anyagát, a második évben lépnek fel a nehezebben kiejthető hangok és hosszabb szavak. A tanítás ezen a fokon teljesen individuális, sokat írnak és iratnak, ügyelnek a szép tiszta kiejtésre, a szómagyarázatnál sokoldalúan szemléltetnek (rajz, bemutatás stb.). A következő osztályban mondatokat vesznek elő s így fejlesztik, tökéletesítik fokról-fokra a beszédet.A rajz- és a kéziügyesség (fa-, papír- és agyagmunka) tanítására különös gondot fordítanak és e téren figyelemreméltót is produkálnak. Az intézetekkel kapcsolatban műhelyek nincsenek s a fiúnövendékeket 14 éves korukban egyéniségüknek megfelelő mesterségre adják.Anyagiak miatt ezidőszerint még mintegy 700 bolgár siketnéma nincs beiskolázva. A tanerők fizetése nagyon szerény. Imponáló, mily sztoikus nyugalommal nyilatkoznak ők erről a problémáról, hangoztatva, hogy államuk szegény és takarékoskodnia keli! Mint említettem, minden intézet maga nevel magának tanerőket. Legalább négy éves előkészülés és gyakorlat után a jelölt a kormány képviselője és az érdekelt intézet igazgatója és két tanára előtt szakvizsgát tesz. Az elméleti kívánalmak között a francia, vagy a német nyelv ismerete is szerepel.A vizsgát a jelöltnek legalább általánosan „jó“ eredménnyel kell letennie, különben újabb vizsgára utasítják. Bolgár kartársaink kívánják a képzés centralizálását. Egy intézetre kívánják bízni, azonban az egye
temmel kapcsolatosan. (Sturm)



137

Egyesületi és intézeti élet.
Választmányi és szakülés. A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete április hó 23-án a siketnémák budapesti állami intézetében szaküléssel egybekötött választmányi gyűlést tartott.Az elnök megnyitójában megemlékezett arról a legújabb egyesülésről, amely a kartásakat a családban érhető legsúlyosabb csapások a halálesetek alkalmával lesz hivatva megsegíteni. Kéri e helyről is azokat a kartásakat, akik ennek az egyesületnek, a Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Egyesületének még nem tagjai, hogy a kartársi szolidaritás e szép intézményétől ne maradjanak távol. Sajnálattal állapítja meg továbbá, hogy újabb fizetésredukció előtt állunk, amely súlyosan érinti a nagy anyagi gondokkal küzdő kartásakat! Többek hozzászólása után a választmány utasítja az elnökséget, hogy ezen gyűlésből kifolyólag a Kansz útján juttassa kifejezésre a gyógypedagógiai tanárok státusának aggodalmait az újabb fizetéscsökkenéssel szemben. A titkár beszámolójában részletesen referált az egyesületi életben történtekről.A pénztáros jelentette, hogy az „Üdölőház-alap" javára történő 50 filléres havi befizetések csökkenést mutatnak. Javasolja, hogy f. évi július hó 1-től kezdődően egy évi időtartamra függesszük fel a befizetést. Többek hozzászólása után a választmány úgy határoz, hogy nem függeszti fel a díjak befizetését, hanem felkéri az elnökséget, hogy minden intézetet, amely hátralékban van, illetőleg befizetését megszüntette, szólítson fel a szépen indult s egykor majd nemes hivatást betöltő intézmény további támogatására. Kimondja továbbá a választmány, hogy az elnökség intézzen oly értelmű kérvényt a kultuszminiszterhez, melynek eredményeként engedtessék meg, hogy intézeteink a beiratkozások alkalmával minden növendéktől 50 fillért szedhessenek a „Gyógypedagógiai Tanárok Üdülőháza“ javára.Végül felolvasta az elnök, a siketnémák soproni intézete igazgatójának, Völker Józsefnek levelét, melyben baráti melegséggel és igaz kartársi szeretettel ajánlja, hogy idei közgyűlésünket Sopron városának ősi falai között tartsuk meg. Az elnök javasolja, hogy fogadjuk el a szíves meghívást, tartsuk közgyűlésünket Sopronban, mégpedig junius hó 19 és 20-napján. A választmány az elnök javaslatát egyhangú lelkesedéssel magáévá tette.A választmányi gyűlés után Ereös Borbély Sándor igazgató, a tanár egyesület örökös tb. elnöke tartotta meg szakelőadását a következő címmel: „Készülő tantervűnk a szemlélet értelmezéséről és alkalmazásáról.“ A nagyértékü és élvezetes előadást sűrűn szakította meg a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság tetszésnyilvánítása. Az előadás végeztével pedig nagy ovációban volt része az illusztris előadónak.

(Vollmann)
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A szaktanács elnöki tanácsának április havi gyűlése. A f.évi április hó 29-én tartott elnöki tanácsi gyűlést kivonatosan a következőkben referáljuk :1., A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam vezetője fel- terjesztéssel élt az Állami Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasztási 
Tanácsadó kebelében működő beszédgyógyító osztály ellen. A felterjesztés tárgyalásra és javaslattételre az I. számú bizottságnak adatott ki.2., Az elnöki tanács a III. számú bizottságnak egy különálló orvos bizottság alakítása tárgyában tett javaslatát levette a napirendről.3., Elutasította az elnöki tanács a III. számú bizottságnak azon javaslatát, hogy a szellemileg fogyatékosok tanításának (erén alkalmazott új módszerek kísérletezés céljából vezettessenek be a hazai intézetekbe is. Tette ezt többek között a következő megokolással: Hazai oktatásügyünk területén a kísérletezhetés tekintetében a lehető legideálisabb a helyzet. Nálunk nincsenek kisajátított, vagy elsőbbséggel bíró módszeres eljárások; nem is lehetnek ilyenek, mert a módszeres eljárás tulajdon- képeni értékét a tanár készsége és rátermettsége biztosítja. Ily szempontból ítélve meg a helyzetet, az elnöki tanács nem tartja megengedhetőnek, hogy felsőbb hatósági rendelkezéssel bárkire is rákényszeríttessék egy- egy módszeres eljárás. A kísérletezések ellen a felsőbb hatóságoknak csak akkor lehet s van is kifogása, ha azzal veszélyeztetve van a tanterv előírta eredmény.4., Tárgyalta az elnöki tanács a siketnémák váci intézete tanári testületének jegyzőkönyve alapján a tervbe vett növendéklétszámcsökkentés kérdését is. Végleges döntés nem történt. Az ment határozatba, hogy a szelektáló bizottság javaslatát szakszempontból való megtárgyalásra küldje le a minisztérium az elnöki tanácsnak.5., Tárgyaltatott végül a szabadságolások körüli eljárás is. Az elnöki tanács ebben a kérdésben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szabadságolások ügyében újabb felsőbb hatósági elvi rendelkezésekre szükség nincsen, ellenben helyénvalónak tartja az elnöki tanács azt,, hogy az előadó, mint szakfelügyelő, egy köriratban figyelmeztesse az igazgatókat és tanárokat a rendelkezések betartására és a szabadságolások körüli egységes eljárásra (Istenes)

Ünnep a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben. A Vak Munkások Gróf Andrássy Dénes Önképzőköre április 8-án a gyámolító egyesület elhunyt alapítóiról kegyeleti ünnepséggel emlékezett meg. Az ünnepi beszédet Csokonay Vitéz Gizella alelnök mondotta, a zeneszámokat Schnitzl Gusztáv tanár vezette. (Kf)
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Kisebb közlemények.Megremeg a lelkem s reszket a toll a kezemben, amikor testvéri jóbarátom nevét kell fekete keretbe írnom. Szorgalmas, pályáját kedvelő tanárnak, talpig derék férfiúnak élete fonala szakadt meg 1932 április 26.-án virradóra. Még az előző napja is a megszokott tevékenységben telt el, tehát teljesen váratlanul érte a halál.Megtört lelkű feleség s gyermek, megsebzett szívű kartársak,jóbarátok, tisztelők, rokonok s atyai jóságú tanárt vesztett tanítványokálltak a kihűlt testet magában foglaló koporsó mellett a végtisztesség-adás órájában. S ebben a gyászáhítatban vett búcsút mindnyájunknevében Szentgyörgyi Gusztáv tanártársunk a távozótól, az ő lélekbe-markolóan szép és gondolatokban gazdag beszédével.❖
Mayer Andrássá ugocsamegyei Táirterebesen született 1885. július 28-án. Tanítóképzői tanulmányait kiváló eredménnyel Szatmáron, a kir. kath. képzőben végezte 1901 — 1905. években. 1905. szept. 1-től 1906. szept. 1-ig a túrterebesi róm. kath. elemi népiskolánál tanított. Majd pedig a gyógypedagógiai tanárképzőre kerülve, 1906— 1907 tanévben Budapesten, mint I-ső éves, 1907— 1908 tanévben Vácon, mint II. éves hallgató működött. Ettől kezdve azután mindvégig a váci kir. orsz. intézetnek volt elsőrendű tevékenységű tanára. A gyakorlati megoldások embere volt s különösen az alsóbb osztályokban érezte magát jól. A hangfejlesztésben mintaszerű ügyességgel s eredményességgel állta meg a helyét. Rend és fegyelem jellemezte minden ténykedését.1914. aug. 1-től 1918. nov. 17-ig háborús katonai szolgálatot teljesített. Több harctéren küzdött s megkapta a II. osztályú katonai ezüst vitézségi érmet s a háborús emlékérmet kardokkal. Mint tartalékos hadnagy szerelt le 1918. nov. 25-én.Temetése 1932. április 28-án volt Vácott a középvárosi temetőben, melyen Vác város társadalma s a budapesti gyógypedagógiai intézetek kiküldöttel nagy számban voltak jelen. Haláláról családja s a váci intézet igazgatósága és tanári testületé adott ki gyászjelentést.A kötelességteljesítés mintaképe, Mayer András, nyugodjék békében s Isten országában szeresse továbbra is azokat, akiket itt szeretett s akik Őt is szerették! Györgyfy Ákos.Halálozás. Kirschenheuter Ferenc vakügyi szerkesztőnk édes apja f. évi május hó 1-én 88 éves korában meghalt. Gyászában részvéttel osztozunk 1 (ik)Kartársaink szereplése az idei gyerm ekhéten. A gyermekhét egyik társelnöke: Klug Péter orsz. szakfelügyelőnk volt. Előadást tartottak: Simon Jó zsef h. szakfelügyelő „A  gyógypedagógia és a gyermekvédelem", dr. Schnell János igazgató-főorvos „A  gyermek lelki egészsége“ címen és dr. Bernáth István tanár „Az erkölcsi veszélynek kitett és az erkölcsi züllés útjára tért gyermek védelme“ , (ik)

M ayer András 1885—-1932
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Még mindig védelemre szorul a gyógypedagógia? A Magyar Gyógypedagógiai Társaságnak Szabó Károly igazgató elnöklésével 1932 április hó 7-én tartott szakülésén Pátzayné Liebermann Lucy mozgásművészeti oktató tartott előadást „A  mozgás^ meghatározó tényezőkről.“Előadásának anyaga ránk, gyógypedagógus0kra nézve túlnyomó- részt idegen terület volt. Kitért azonban röviden a dadogással kapcsolatos rángásos mozdulatokra is és ez okolhatta meg anyagának a társaság gyűlésére való hozását. Előadása okos és szép volt Emelte hatását megnyerő közvetlensége és csak asszonyoknál tapasztalható, gyors iramú, könnyed folyamatossága. Szólott a dadogással foglalkozó kísérletekről is, amelyeket Schulmann Adolf igazgatóval a hibásbeszédűek állami tanfolyamán végzett. Rámutatott a dadogás és a járásban való egyensúlyozás, valamint a ritmusérzés közötti összefüggési e. A dadogok járásának egyensúlyozottsága és ritmusérzése fogyatékos. De erről a dadogó nem tud, sőt ezt megfigyelni sem képes.Az előadás után Merész Fiilöp, Schulmann Adolf, Tóth Zoltán dr. és Szabó Károly szólaltak föl. Egyedül Schulmann foglalkozott röviden magával a tárggyal. A többiek inkább az előadás által bennük fölkeltett, de másirányú gondolataiknak adtak kifejezést.Így Tóth Zoltán dr, a társaság főtitkára az előadás tárgyában, a mozgásban egy olyan kapcsot látott meg, mely a dadogok mellé összefogja a vakokat, siketnémákat és a gyöngééiméjűeket, illetve ezek oktatását is. Egy olyan újabb területet fedezett föl benne, ahol elindulva ■— mint mondta — fölösleges külön-külön tanulmányozni a különböző fogyatékosságokban szenvedőket, mert a mozgást meghatározó tényezők szempontjából valamennyien egyformák. Nyilvánvaló hát, hogy a siketek, vakok, meg a szellemileg gyöngék nevelése, oktatása e tekintetben is szorosan összefügg, egyazon alapon nyugszik, szóval ez is igazolja a gyógypedagógiának olykép való értelmezését, hogy az egy egységes tudomány. Épezért egész terjedeimében okvetlenül szüksége van erre a tudományra mindenkinek, aki akár vak, akár korlátolt képességű, akár siket egyénekkel foglalkozik s ígyhát nemcsak magának a gyógypedagógia tudományának imént igazolt egysége, hanem — amit ugyan nem említett» de amit vele együtt mindenki beleértett — a gyógypedagógiai tanárképzés egységességének szüksége is elvitázhatlan.Minthogy Pátzayné egész előadásában még csak nem is említett se siketet, se korlátolt képességűt, se vakot, s adatai, megállapításai mind épárzékűekre és épelméjüekre vonatkoztak, a kevésbbé beavatod hallgatóra egészen különösen hathatott, hogy Tóth dr. azokat a megállapításokat mégis" ezeknek a fogyatékosoknak a számára foglalta le mint közös alapot és ebben a közösségben egy szóval sem adott helyet, nem is említette azokat, akikre az adatok voltaképen vonatkoztak, akik



141nek a vizsgálatain az egész előadás épült, az épérzékűeket. Előttünk, beavatottak előtt persze világos volt a helyzet. Ha ugyanis a szónok az épérzékűeket is bevonja, egy kalap alá veszi a fogyatékosokkal, akkor hol marad a dolgok különlegessége, a gyógypedagógia? És hol marad az egységesség ? Ezt talán még se lehet kiterjeszteni az épérzékűekre is? Egyebek mellett már csak azért sem, mert mihelyt ezt tesszük, benne vagyunk, ahol lenni nem akarunk, az általános pedagógiában.Mi, akik végighallgattuk Tóth dr. fejtegetését, szívesen megállapítjuk, hogy ő, aki, mióta igazgatója a tanárképzőnek, minden alkalmad lehetőséget fölhasznál arra, hogy a gyógypedagógia összefogó egységességét hirdesse és bizonyítsa, hogy ő most is — mégpedig ezúttal a gyógypedagógia egyes ágai közötti szoros kapcsolatoknak a mozgások terén való váratlan fölfedezésével — kétségtelen találékonyságról, de még inkább bátorságról, fejtegetéseiben pedig nem csekély ügyességről tett tanúságot s így megszokott hallgatósága most is heves tapssal és éljenzéssel fogadta szavait.Az elfogulatlan szemlélő azonban, aki figyelte Tóth dr. töredezett, részeiben akadozó, de egészében megállás nélkül, szaporán, hévvel a cél felé törekvő és az ő rögtönzéseinek mindig vonzalmat keltő fölszóla- lását s azután figyelte szavainak a gyér, leginkább a tanárképző íanárai, meg a tanárjelöltek közűi összegyűlt hallgatóságra gyakorolt hatását és látta, mi!y sűrűn bólogatnak helyeslőleg a hallgatóság első sorában egyes fejek, félreérthetetlenül azzal a céllal, hogy az általános hatást fokozzák s hogy a hátrább ülő ifjú nemzedék tapsait a kellő időben kiváltsák, mondom, az elfogulatlan szemlélő, aki ezeket figyelte, ön kénytelenül is elgondolkozik, akaratlanul is kérdi: — miért ez a hevülés, miért ez a feszülés szónokban és hallgatóságban egyaránt?Hisz nincs semmi b a j! Harminc év óta áll hagyományos érínthet- lenségében nebántsvirágként a gyógypedagógiának nálunk értelmezett egysége, meg ennek az egységnek elveit megtestesítő szerve, a gyógypedagógiai tanárképzés. És közel húsz éve már, hogy lényegében senkise vitatja ennek az egységnek a létezését, senkise feszegeti főszervének,' a tanárképzőnek a szervezetét a szétválasztás gondolatával. Miért hát az izgalom ?Vagy mégis baj volna ? Olyan inoga alapon állana az az egység még ma is a három lábán, hogy minduntalan meg kell támasztani ? Hogy bárhol akadunk véletlenül egy alkalmasnak látszó, akármilyen vékony fonálra, azt köréje csavarjuk, hogy szét ne hulljon ? Hisz, ha az az egység jó és elég erős arra, hogy egész oktatási ágak tanárképzését építsék rája, akkor annak a tudomány szűrőjén is átment, általánosan elfogadott elveken kell sziklaszilárdan nyugodnia! S mint ilyen, nem szorulhat rögtönzött támasztékokra, úton-útfélen futtában is fölkapott összetartó abroncsokra! És ha mégis minduntalan látnunk kell ezeket a szilárdító, biztosító műveleteket, bajos elhessegetni a kétkedő gondolatot, hogy : talán mégse olyan nagyon egységes valami az a gyógypeda



gógia. Legalább is azok, akik a szétválasztható egységét hirdetik, mégse érzik olyan feltétlenül biztosnak azt az egységet.Én híve vagyok a gyógypedagógiának oly értelemben, hogy a különféle fogyatékosok nevelésoktatásának igenis köze van egymáshoz, hogy ezeknek az oktatáságaknak vannak közös ismeretterületeik, hogy az egyes ágakban való munkálkodásra nézve előnyt jelenthet, ha a munkás a többi ágakban is tájékozott. Azt is szívesen vennők, ha valaki alapos, a dolgok gyökeréig ható érvekkel törekedne igazolni, hogy a gyógypedagógiai ismeretek az általános pedagógiától elkülöníthetően és mind a három ágában egymással szervesen összefüggő, egymást nélkülözhetlenül kiegészítő, egymást föltételező ismeretek egységes rendszere.Épezéit mindenképen nyugtalanítóan hat ránk ennek, a gyógyítás és a pedagógia lepleibe burkolt, állandóan tudományosnak mondott és a tudomány jelképeivel körül hordoz ott egységnek a dolgok lényegét csak alig érintő, alkalomszerűségekből kierőszakolt és csupán hangulati hatásokat keltő, szinte kalandos igazolása. Nyugtalanítóan hatnak ezek az ötletszülte bizonyítások azért is, mert szükségképen azt a föltevést támaszthatják a távolabb álló, gondolkodó hallgatóságban, hogy mélyebb élvek nincsenek s hogy ebben a kis körben, ezeken a szakgyűléseken, ahol az emberek annyira értenek egymás szavaiból, ahol annyi apró érdek fűződik a gyógypedagógia egységéhez, hogy itt a fejbólogatások és a hallgatóság tapsainak a hevessége sem egyéb, mint ennek a n i n c s e n -  nek a takarója.
Merész Fülöp, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola előadótanára az 1930. évi kölni gyógypedagógiai kongresszuson való szerepléséiül szólván (I. folyóiratunk 1930. évi 283 lapján) megállapítja, hogy „most L. Bopp és H . Hanselmann egyetemi tanárok a gyógypedagógiai elmélet tudósai, bár gyógypedagógiai elméletet egyikük sem ad. A gyógypedagógia fogalmát, elméletét egyedül csak Tóthnál (értsd 

Tóth Zoltán dr-1) találjuk meg.“Nos, ennek a fogalomnak, ennek az elméletnek a nyilvánosságra való hozását várjuk már régen. Mert azt reméljük, hogy az lesz az a grá- nitszirt, melyen a gyógypedagógia egysége megdönthetetlenül fölépül, amelynek utána aztán nem lesz szüksége semmiféle összekötöző műveletekre, támasztó gerendákra s legkevésbbé a most szóban lévőkhöz hasonló hevenyészett nádszáltámaszokra. (Kf)Az egri Intézet dísztornája. Az egri intézet ápr. 17-én igazgatójának névnapját dísztornával ünnepelte meg, mely iránt városszerte rendkívül élénk érdeklődés nyilvánult meg s azon Simon József h. szakfelügyelő is megjelent. Vácról pedig Zsembai Ferenc kartársunk tekintette meg. Az Eger című lap f. évi április havi 19. száma az elismerésnek igen meleg hangján szólott az egri intézet dísztornájáról, amely ebben a formában oktatásügyünk első ilynemű hazai próbálkozása volt. A dísztorna sikerét a helyi lapok dicsérete mellett mi sem bizo-
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nyitja jobban, mint az a körülmény, hogy azt másnap az Angolkisasszonyok intézetének tanárnői és növendékei előtt meg  ̂kellett ismételni, harmadnap pedig a közigazgatási tanfolyam, a tanítóképző legfelső évfolyamai és a gimnásium sportköre töltötték meg zsúfolásig az intézet tornatermét és lelkes tapsokkal honorálták az int. növendékeinek teljesítményeit. Ebben az agyonszanált, mindent racionalizáló világban szükségünk van propagandára, ügyünk ismeretére, mentői több jóbarátra. Ezt a célt az egri intézet teljes mértékben szolgálta s a maga hatókörében el is érte. (—)A vakok m agtalanítása. Házassági tanácsadás és magíalanítás vakoknál. Fetscher R . dr. drezdai orvostanár szól ehez a tárgyhoz a Die Blindenwelt“ 1932. évi 3. számában.Ma már általában nem nélkülözzük a szükséges ismereteket — mondja Fetscher — ahoz, hogy -  föltételezve a családi viszonyok ismeretét -  számszerűen (százalékosan) kifejezett valószínűséggel előre meghatározhassuk az egyes házasságokban születendő öröklött betegségekkel terhelt gyermekeket.Vakok és gyöngelátásúak között is sokan vannak, akiknek a fogyatékosságuk öröklött. Külsőleg teljesen egészséges szülőktől is származhatnak öröklött betegségek, ha az apa és az anya részéről a kor iránti azonos hajlamosság találkozik a gyermekben. Epén súlyos bajoknál találkozunk igen gyakran a leleplezett öröklési folyamatnak ezzel az alattomos alakjával, amikor sokszor nemzedékeket érintetlenül hagyva, mintegy átugorva, hirtelen, gyakran egy vérrokon házasságban bukkan föl a baj. Más esetben elégséges a hajlamosságnak az egyik szülő részéről való átöröklése is. Azt is látjuk, hogy betegektől megszakítás nélküli sorban származnak betegek. így van ez legtöbbször ha a baj veleszületett hályog. Rendszerint akkor is, ha a baj zöldhályog (glaukoma), habár ennél bizonyos külső kiváltó okok is szerepelnek. Nagyon különös az ideg- hártyagyuladás és pusztulás (Retinitis pigmentosa) öröklési folyamatának útja. Hol folytonos, hol megszakított, hol csak a férfinemre terjed ki. Többnyire öröklött a nagyfokú rövidlátás, továbbá öröklöttek a szem torzulásai, a szemideggyúladás és pusztulás (Neuritis optica) is.Az ezekből származó követelmények:1. Öröklődő vakságban és rövidlátásban szenvedő egyének mondjanak le utódokról.2. Öröklődő vakságban szenvedő egyének olyan gyermekei és testvérei, kik külsőleg egészségesek (jó látásúk), vérrokon házasságoktól és hozzájuk hasonlóan terhelt családokba való házasodásiéi taitózkodjanak.Hogy azonban az utódok származásának elkerülhetése iránti intézkedések hatásossá váljanak, a műtéti magtalanítást (sterilisatió) kell ajánlanunk. Az ily természetű beavatkozás a szeivek működésében nem idéz elő változást, a nemi élet érintetlen marad, a vágyakban változás nem származik. Sőt gyakran az a tapasztalat, hogy a házasságok a



144magtalanítás után boldogabbakká válnak, mert megszűnik a terhelt utódok származásának aggodalma.Saln°s, a műtétek megengedésének ügye törvényesen még nem ísztazott. Gondnokság alá helyezett elmebetegnél már gyámbíróságok 'Sn hozza magtalanításhoz. Én magam — írja Fetscher —1930-ban 15 es 1931-ben 21 magtalanító műtétet végeztem. A német varosok egészségügyi hatóságainak intézkedésére 1929—30-ban 17 esetben történtek magtalanitások. (Kf)Budapest E ger siketném áinak I[. úszóversenye. A Siketn. Sport Club az egri intézet növendékeitől tavaly pünkösdkor elszenvedett 17:41 arányú vereségére revánsra készül s e célból máj. 28-án ellátogat Egerbe, ahol szívesen, örömmel várják a pesti vendégeket. A verseny 9-en vasárnap lesz az egri melegvízű versenyuszodában s mivel mindet részről szorgalmas tréning folyik, bizonyára újabb siketnéma hazai [1 ordokat eredményez. A tavalyi versenyszámok vizipoló mérkőzéssel ovü neK, míg a kisérőszámok között az egri int. leány növendékeinek 
50 meteres bemutató mellúszása szerepel.A SSC  es az egri intézet sportkapcsolata csak javára szolgál és lendít a siketnémák testnevelési-ügyén. Nagyon kívánatos lenne azonban, ha e kapcsolatok más intézetek bevonásával mennél jobban bővülnének, esetleg a többi sportágra is kiterjeszkednének. Az igazgatók és a testnevelő tanárok megértő együttműködéséi e a súlyos gazdasági helyzet ellenére is megvalósíthatnák az intézetek közötti versenyeket is, amelyekből sok-sok haszna tehetne tornaoktatásunknak. (St)A pontnyomás A ngliában. A vakok londoni nemzeti intézete 1930-31. évi jelentéséből: A múlt évben üzembe helyezett forgóhengerű sajtó nagyon föllendítette a könyvnyomtatást. A lefolyt évben 27.136 kötet könyvet és 30 folyóiratnak 234.688 példányát állította elő az intézet nyomdája. Az intézet maga 11 folyóiratot ád ki, a többinek csak a nyomását látja el. (Kf)Cserkészhírek. Siketnémaintézeteinkben működő cserkészcsapataink vezetői az idei Cserkészközgyűlésen abban állapodtak meg, hogy a jövő évi jamboreen csapataikkal részt fognak venni. Az orsz." vezetőtiszti testület is szívesen látja csapatainkat az 3933-as jamboreen. Épen azéit idei nyári táborozásainkat közösen, még pedig a soproniak meghívására Sopron mellett a K. Tómalomnál fogjuk jún. 15—jún. 27-ig lebonyolítani. Ezzel a táborozásunkkal a jövő évi jamboreera akarunk elokeszülm. Egyéb híreink közül megemlítjük, hogy a siketnémák budapesti intézete öregcserkészeinek hivatalos igazolása folyamatban van s mint reánk, cserkészekre igen kellemes hírt kell kiemelnünk, hogy a X.  Cserkész- 

kerület Zsembai Ferenc váci cserkészparancsnokot a tisztipróbáztató bizottságba delegálta a cserkészpedagógia és táborszervezés vizsgáztató tagjául, továbbá, hogy a Magyar Cserkész Szövetség Orsz. Intéző B i
zottsága f. évi ápr. 13-án tartott gyűlésén Zsembai testvérünket az Orsz. int. Bizottságba hívta meg tagnak, tanácskozási joggal. Cserkésztestvérünk kitüntetéséhez szívből gratulálunk. (Pirovits.)



145Vakok és siketek védőjele. A német vakok nem kapnak az újabban Páiisból elindult fehér bot után. Ők inkább a „sárga mezőben három fekete pont“-hoz, a siketek és vakok nemzetközi védőjelzéséhez ragaszkodnak. Karszalagon, irattáskán, kézi jelzőtáblán alkalmazzák ezt a jelet. A fogóval ellátott kézi jelzőtábla zsebben hordható és uccán való átkelésnél gazdája jól láthatóan maga fölé, vagy elé tartja. A kézi jelzőtáblának az előbbiekkel, de különösen az el nem rejthető fehér bottal szemben nagy előnye, hogy zsebben hordozható s gazdája csak akkor tereli vele magára a közfigyelmet, amikor azt igénybe akarja venni. Ezzel talán inkább megbarátkoznának a mi vakjaink közül is azok, akiknek azért nem kel! a fehér bot, mert föltűnő és koldusjelvény.A „Zentrale für Blindenhilfsmittel (0. Vierling, Dresden, Nr. 23, Moltkestrasse 7) árul ilyen kézi jelzőtáblákat, darabját 1.10 márkáért. Csak mintát kellene hozatni belőlük a nemzetközi jelleg megtarthatása végett, aztán itthon készíttetni. {Kf)Cserkészünnepély Sopronban. Április 14-én Sopronban kerületi cserkészünnepély és fogadalom-megújítás volt. Az intézet cserkészei is résztvettek ez ünnepségen Végh Ferenc parancsnok vezetésével, melyen kellemesen tűntek fel fegyelmezett magatartásukkal és katonás lépteikkel.
{László)Vakok az ügyvédi pályán. (Die Blindenwelt. 1932. 1). Gab- 

ler-Knibbe dr, a német vakok szövetségének elnöke, az angliai Wor- cesterben meglátogatta a Worcesíer College fór the blind Sons Gentleman-!, a csak előkelő s jómódú vakokat nevelő intézetet s az erről írt ismertetésében ezt az érdekes megjegyzést teszi: Az utóbbi években a növendékek főkép két hivatást választanak: vagy ügyvédi pályára lépnek, vagy testdörzsölést tanulnak. Aki ügyvéd akar lenni) azonnal beléphet egy ügyvédi irodába, hogy ott egyetem látogatása nélkül elsajátítsa az e pályához szükséges ismereteket {Kf)A pozsonyi intézet visszakerül m egyéjébe. A kis trencsén- megyei faluba, Máriatölgyesre (Dubovicára) telepített pozsonyi intézet a legnagyobb valószinűség szerint visszakerül Pozsonymegyébe, mégpedig Modorba. Hogy az áthelyezés szükséges voltáról személyesen meggyőződjék a hatóság, Dérer miniszter meglátogatta az intézetet. (St)„V akok hete“ és a járadék Ném etországban (Die Blindenwelt. 1932. 3). A német vakok birodalmi szövetsége (Reichsdeuíscher Blindenverband) „vakok hete“ (Blindenkundgebungswoche) rendezését határozta el. C é l : e héten a gyámolítószervekkel, a néppel, hatóságokkal és népképviselettel a német vakok súlyos helyzetét megismertetni és ezzel a vakok ama kérésének teljesítését, hogy törvényhozásilag rendszeresített állami járadékban részesüljenek, előmozditani. Február 13-tól 20-ig, a vakok hetében 75 nagy városban tartottak gyűléseket a nyilvánosság és a hatóságok részvételével a vakok egyesületei és kereken 6000 határozatot intéztek a hatóságokhoz és a törvényhozáshoz. {Kf)
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Kassán is van siketném aintézet. a siketnémákat gyámolító egyesület a Felvidéken fentartja a képezhető siketnémák kassai intézetét, melynek ezidőszerint 31 növendéke van. Ugyancsak ez az egyesület tart fenn egy otthont (úgy látszik Körmöcbányán) tanulatlan és képezhetetlen siketnémák részére, melynek jelenleg 40 gyámoltja van. A továbbképző 
iskola növendékei részére pedig 500.000 Kcs. költségen műhelyeket kíván felállítani Körmöcbányán. Minden előkészület megtörtént s csak azért nem fognak hozzá a munkához, mert az a terv merült fel, hogy az egyesület vegye meg a fentemlített célra a bőrgyár épületét, mely nemrég beszüntette működését. (St)

A  vak nők foglalkozásai Am erikában (Hírek a vakok világából 1932. 16). Csak a nálunk egyáltalán nem, vagy kevésbbéűzött foglakozásokat említjük meg. Amerikában elsősorban varrógépkezelésre tanítják meg a nők egy részét. Kötényeket, párnahuzatokat, derékaljtokokat, fehérneműdarabokat stb. készítenek. A bostoni Perkins-intézetben még a ruháikat is maguk készítik varrógépen. Egy nagy tiszfítóüzem egyik varróműhelyét vakok számára rendezte be. Egy másik üzemben vastag pamutból szőnyegeket, térítőkét, vásznakat szőnek. Ecetgyárban is vannak nők alkalmazva. Teniszütők húrozásával is nem egy keresi kenyerét. (Kf) Elism erés Borbély ö. tb. elnökünknek. A Váczi Kaszinó f. évi május 7-ediki közgyűlésén Borbély Sándor ny. siketn. igazgatót, örökös tiszteletbeli tagjává választotta. Őszinte nagyra becsüléssel köszöntjük őt ebből az alkalomból is. (Zsembai)Vakok gyám olítása házioktatók útján. (Hírek a vakok világából. 1932. 6.) Nálunk még ismeretlen, Angliában és Amerikában azonban már régebben működnek a „home teacher“-ek. Németországban is megindult a „Blindenpfleger“-ek munkája. Szakszerű vizsgák alapján képesítik őket pályájukra s a vakok valamely intézménye vagy hatóság alkalmazza őket fizetéssel.Birminghamban (Anglia) 1200 olyan vakot tartanak nyilván, akik körülményeik, koruk vagy testi törődöttségük miatt nem képesek otthonukból távozni. Ezeket a vakok kir. intézetének fölügyelete alatt működő 12 házitanító, ú. n. home teacher (köztük 7 vak) kéthetenként rendszeresen látogatja, megtanítja őket írni, olvasni, könnyebb házimunkák, esetleg jövedelmező munkák végzésére is, ellátja környezetüket tanácsokkal s esetleg segélyezésre ajánlja őket. A gyámolt minden kívánságát a házitanító veszi át, aki sürgős esetekben azonnal, egyébként pedig hetenkint jelentést tesz működéséről fölötteseinek. (Kf)T ársadalm i szereplés A Délmagyarországi Magyar Közmíve- 
lődési Egyesület f. évi április hó 24-én tartott közgyűlésen Herczeg 
Ferenc elnök mellé társelnökké Klug Péter orsz. szakfelügyelőnket, főtitkárá Török Sándort, a szegedi siketn. int. igazgatóját, könyviárossá pedig Gábor Lajos szegedi tanártársunkat választotta meg. Gratulálunk! (ik) A vakok tanárainak képzése N ém etországban. Folyóiratunk legutóbbi számának 49. lapján egy* alatti jegyzet Fischer Adolftól, a



147vakok boroszlói intézete tanárától származó értesülést közöl, melyszerint Németországban az új rend értelmében a tanárjelölteknek a képzés mind a két éve alatt a vakok bérli i-steglitzi intézetével kapcsolatos tanárképzőn, illetve a berlini egyetemen kell hallgatniok az előadásokat.
Fischer Adolf ezzel a közléssel kapcsolatban levelet intézett szerkesztőségünkhöz azt mondja, hogy ebbe a jegyzetbe tévedés csúszott bele. Az új szabályozást ugyanis a tanárság még csak kérelmezte, de a minisztérium még nem rendelte el. A helyzet ma az, hogy a vakoknak egy-két más intézetével kapcsotatban is képeznek még tanárokat, jóllehet a vizsgákat ¡.valamennyi jelöltnek Berlin-Steglitzben kell letennie. A más intézetekben képzett jelöltek is a vizsgákat megelőzően rendszerint egy évre, esetleg kevesebb időre szintén Stegliízbe jönnek, hogy a vizsgákat könnyebben megússzák. Az összes vizsgázók 75 °/o-a mindvégig Berlin-Steglitzben, 25 % -a pedig részben más intézetekben és egyetemeken, részben Berlin-Steglitzben végzi tanulmányait.Szívesen vettük Fischer kartársunknak ezt a helyreigazító fölszóla- lását s közöltük mint olyat, mely tudomásunkkal első kézzelfogható jele annak, hogy külföldön is olvasnak magyar gyógypedagógiai lapot, illetve olvassák folyóiratunkat. (K f)N agy Péter igazgató kartársunk kettős öröme. Nevezett igazgató kartársunkat f. évi május hó 14-én kettős öröm érte. Egyik fia, ifj. Nagy Péter aznap váltott jegyet Békési Valival. Ugyanaznap történt 

űr. Nagy Pálnak, másik fiának a mátrai m. kir. Horthy Miklós tüdő
beteg gyógyintézet alorvossá való kinevezése. Sok ilyen öröm érje!

(Zsembai)E ljegyzés. Szlavkovszky Endre budapesti karfásunk f. évi május hó 26-án eljegyezte Blesz Margitkát Rákosszentmihályról. Gratulálunk! (/k)Bagolyszernű fiú. (Pesti Hírlap. 1932. III. 6). Giovanni Galanti- nak hívták azt a 16 éves olasz fiút, aki szembaja miatt csak éjjel látott s nappal teljesen vak volt. A fiú 1928 áprilisában Olaszországból Amerikába utazott, ahol orvos megállapította, hogy a „bagolyszemű fiú“ nappali vakságban (retinochorai vitis) szenved, miértis nern engedte partra szállani. (Kf)Ju goszláviában  a siketnémák száma mintegy I 6V2 ezer. Legtöbben vannak Szerbia északi részében (az összlétszám 23‘6%-a, Horvátországban 22,3°/o-a, Szlovénföldön 13‘6°/o-a, Bosznia-Hercegovinában 12’8%-a. A többi Dalmácia, Montenegró és a Bánát meg a Bácska között oszlik meg.) Férfi több van, mint nő. 14 éves korig körülbelül 2500 a siketnémák száma, vagyis iskolaköteles korban van a siketnémák Vr-ed része. Képzésben részesül az iskolakötelesek 13%-a, az egésznek csak 2%-a. Befogadásukra 4 intézet szolgál, köztük legnagyobb a zágrábi 130, a laibachi 100-nál több növendékkel. A másik kettő növendéklétszáma nem éri el a 65-öt. Legrégibb a zágrábi (1891). A belgrádi 1893-ban, a laibachi 1900-ban, a jogodini csak 1924-ben létesült. (St)
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Vak hegym ászó. (Die Blindenwelt 1932. 2). Sirack Rezső dr. hadivak megírja, hogyan mássza a 2—3000 méteres magasságokat, glecsereket. Az első föltétel - mondja — hogy ne legyünk ügyetlenek és legyen egy ügyes, megbízható vezetőnk. Az én vezetőm a feleségem. En a jobbján haladok, bal kezemmel a jobb karjába kapaszkodva a könyöke táján. Könnyebben járható helyeken inkább az alsó, nehezebben járhatókon inkább a fölső karját fogom. Hegymászó botomat a jobb kezemben tartom, feleségem az övét baljában. Feleségem többnyire kissé előttem jár. Keskeny, veszélyes utakon lassan, óvatosan egymás mögött haladunk. Ha sziklahasadékba kell lépnem, hol félrecsuszhat a lábam, feleségem a jobb kezével megfogja botomat a közepe táján és a hegyét odailleszti, ahova lépnem kell. Így haladunk hellyel-közzel hosszabb útvonalokon is lassan tovább, miközben lábaim, amennyire lehetséges, tapintó munkát is végeznek, hogy vezetőm föladatát megkönnyítsék.Több magas csúcsot, a 3000 méteres Bachfallengleccsert is meg- másztuk Csodálatos élmény ily magasságokban járni s az örök jégnek, hónak testünkre való hatását érezni. Fönséges élvezet magas hegyeken mozogni. A magaslati napsugarak valósággal éltetik a munkában lévő testünket. Az az élnivágyó hangulat lesz úrrá bennünk, mely csak akkor keletkezik az emberben, ha testünk minden része egészséges. A vakság súlyának a legyőzésében épen az a főfeladat, hogy négy érzékszervünkkel testünk erőit az életfoiyás egészséges medrében megtartsuk. Csak ezen az úton juthatunk valóban emberi élethez. (Kf)Siketném a dr. A párisi Sorbonne egyetemen a napokban szerezte meg a filozófiai doktorátust egy siketnéma párisi lány, Susanne Lavand (Híradó, 1931. III. 4.)A vakok ügye Rom ániában. Ritschker Dávid  (Czernowitz) írja a „Die Blindenwelt“ 1932. évi 3. számában: Három nevelő-intézete van az országnak vakok számára, mégpedig Bukarestben, Czernowitzben és Kolozsváron. Az intézetekben csak iskolai oktatást nyújtanak, kivévén a czernowitzit, ahol még némi kosárfonást is tanítanak. Élethivatásra csak az otthonok képeznek. Otthon négy van: Bukarestben, Ungheni-Yassi- ban, Temesváron és leányotthon Aradon. (Az utóbbi kettő még a világháború előtti magyar alapítás. Szerk.) Az otthonok túlzsúfoltak, nem képesek befogadni a kiképzést keresőket. A bukaresti otthonban képviselt hivatáságok: zene, kosárfonás, kefekötés, kötélverés, cipészet, házi- cipőkészítés és lányok számára kézimunkák, meg szövés.Az intézeteken és otthonokon kívül élő vakok rossz helyzetben vannak. Egyesek mesterségüket űzik, de kevés eredménnyel. Mások zenekarokat alakítanak és lakodalmakon, táncmulatságokon játszanak. Legtöbben koldulnak az uccákon, ami jövedelmezőbb, mint a munka. Bukarestben van egy gyámolító egyesület, a „Vamici orbilor“ , mely hozzájárult az ottani intézet létezítéséhez.**A temesvári egyesületről olvass folyóiratunk 1931. évi 281. és 1932. évi 107. lapjain. A szerk.
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A vakok bukaresti otthonában „Revist Braille“ című havi folyóiratot szerkesztenek, melyet az „American Braille Press“ nyomtat és ad ki Párizsban, Pontnyomású könyvtára még nincs az országnak.** (Kf) 
Revista Asociatei corpului dídactic medico-pedagogic diu 

Romania címen most jelent meg a romániai gyógyped. tanárok egyesülete szaklapjának első száma. A lapot Rusceace, a csernovici siket- némaintézet igazgatója szerkeszti s az bizonyos tekintetben a Magyar Gyógypedagógia testvérlapja. A mi szakmánkat két cikk képviseli az első számban: A gondolkodás és a beszéd (Rusceance) és A siketnémák (Cioranescu). (St)
A vakok ügye Kínában. (Hírek a Vakok Világából. 1932. 4). Néhány nagyobb városban európai missziók tartanak fönn inkább csak szeretetotthonoknak nevezhető intézetet, hova főleg vak lányokat fogadnak be és tanítanak egyszerűbb kézimunkákra, kiket kiszabadítván elképzelhetetlen nyomorúságukból, vallásos életre nevelnek.Sanghaiban egy Fryer nevű emberbarát maga alapította és vezeti az ország egyik legnevezetesebb intézetét. Ennek 60 fiú- és leánynövendéke van. Az általásos ismereteken kívül európai és kínai zenét és különféle ipari foglalkozásokat tanulnak. A növendékek nagy része Sanghaiban a Szent János Egyetemen folytatja tanulmányait és szellemi foklalkozásokban helyezkedik el. Sokan így függetlenül megélnek.A kínai vakok Miss Garland angol missziós nővérnek köszönhetik pontírásukat, ki több ezer jegyű írásukból fonetikus ábécét alakított.Az egyetlen pontirású folyóiratot az „Institution fór the Chinese Blind“ adja ki Sanghaiban (Edinburgh* Road 4). A lap címe: Tuing Toe (Világító torony). Havonként 16 lapnyi terjedelemben jelenik meg s híreket hoz Kína és az egész világ vakjairól. Tartalmaz még vallásos és ismeretterjesztő olvasmányokat is. Olvasóinak száma alig 150. Ezek is csaknem ingyen kapják a lapot. (K f)
Szakülés. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1932. évi ápriHs hó 7-én szakülést tartott. Tárgy: 1. „A  mozgást meghatározó tényezők (normális és pathológiás mozgások)“ . Előadó: Patzayné Liebermann Lucy mozgásművészeti oktató, (ik)
Gyászünnepély. Az Izraelita Siketnémák Országos Intézetének vezérlőbizottsága az intézet névtelen alapítója és második megalapítója, Kaszab Aladár emlékére f. évi május hó 23-án gyászülést tartott, (ik) 
Televizor, New-Yorkban dr. Thom as, aki már 41 éve siket, tele- vizor segítségével egészen zavartalanul beszélt a fiával. A beszélgetés az ujj-ábécé segítségével folyt le (St)
Alois Heindl: A nagyothalló gyerm ek tanításmódja. Eos, 1931. A nagyothalló gyermek akusztikai világa különbözik a hallóétól, sőt észrevevésének és képzeletének világa is különbözik emezétől. Szellemi**Magyarjaink közül többen a budapesti pontnyomású könyvtárakat használják. 
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élete is kevesebb ingert kap. A ritmus iránti érzékenysége is korlátolt marad. A nagyothalló gyermek még ha meg is tanul beszélni, nem képes a népiskola tanulójával együtt haladni. Különleges gyógypedagógiai ráhatásra szorul, hogy beszédmegértése és beszédhasználata minél inkább megközelítse a hallóét. A hallását, tapasztalat szerint nem flehet fokozni de annak felhasználhatóságát igen. Az új kifejezéseket először tiszta hangképekként kell megismernie, mielőtt azokat, mint szájrólolvasási képeket megismeri. A folyékony beszélgetésnek az alapja a beszéd mozgáslátással támogatott beszédhangzás. A villamos hangerősítő készüléket nem tartja célravezetőnek.A beszédritmus iránti érzékenységet énekeltetéssel is törekszik fokozni ott, ahol ez lehetséges. A szájrólolvasást a növendékek beszédszükségletét kielégítő mindennapi beszéddel kell megkönnyíteni. A beszéd- használatot életteli beszédgyakorlatokkal kell fokozni, kiépíteni, hogy a nagyothalló az ő szellemi élete számára hasznos eszközt találhasson benne. (Merész)A . F . N a s h : A serdülő siket. (American Annals of the Deaf. 1932. N. 2.) A vakság szánalmat és segítési készséget kelt, a siketség ellenben ingerültté teszi az azt észrevevőt. A mozi nem mutat be siketet, mert ez üzletrontás volna. Az orvosi társadalomnak sem szimpatikus a siket, mert a siketség fölött 'nincs hatalma. A köznép sem tartja sokra a siketet, mert csak azt respektálja, aki vele egyenlő teljesítményekre képes. Ezek mind-mind tanulságok, amelyek a siketeknek minél magasabb fokú kiképzését sürgetik.A munkaközvetítő hivatalok kimutatása szerint a szájról olvasásban jártasabb siketek könnyebben kapnak munkát. Ez nem azt jelenti, hogy a szájról olvasás elégséges ahhoz, hogy a siket valamely társaság kedvelt tagjává válhasson. A társadalmi egyenlőség érzését a siket nehezen érheti el, így az ő életérzése a hallóéhoz való viszonylatban nem teljes. A siket egyén mindig fog különbözni a hallótól; az ő szájról olvasása akármilyen tökéletes, nem adja a hallónak azt a benyomást, hogy az ő csoportjába tartozik. A siket sem találja meg soha a hallók csoportjába való tartozás érzését. Csak ha a sorstársak közösségében már megtalálta az egyenlőség érzését, képes öntudatosan a hallók között is mozogni, értékes teljesítményeivel megbecsülést szerezni és magának tekintélyt kivívni. Mert erre képes a siket. A siketséggel sok olyan tulajdonság párosul, amely az életküzdelemben előnyt jelent. Ha ehhez fokozott neveltséget, a hallókéval egyenlő kultúrát biztosítunk neki, akkor a kulturális életben épugy, mint a termelésben és fogyasztásban egyenrangúnak és függetlennek fogja inagát érezni. A demokrácia is azt kívánja, hogy a siket minél emberiesebben élhesse le az ő életét. (Merész)
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