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A S I K E T N É M Á K  É S  V A K O K  T A N Á R A I  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T É N E K  H IV A T A L O S L A P JA  Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest VIII, Festetits-utca 3.Szerkesztők:Előfizetési ára egy évre 24 pengő Istenes KárolyésKirschenheuter Ferenc Egyesületi r. tagok a lapot tag- illetményük fejében kapják.A gyógypedagógiai intézetek előfizetési árát évről-évre az egyesületi közgyűlés szabja meg.
A tanult siketnémák elhelyezkedésének, pályaválasztásának, megélhetésének és egyén! boldogulásának akérdése.A siketnémaoktatás azon a címen nyert és élvez polgárjogot, hogy megtanítja a siket-, beszélni nem tudó gyermeket a halló ember hangos gondolatkifejezési eszközének, az élőszónak, értelmileg, tartalmilag, alakilag tudatos használatára, a beszédlefolyás mozgásképének, a látás útján való megérzékelésére, felfogására és hogy a szellemi, értelmi erőknek, a testi képességeknek felkeltésével, fejlesztésével, majd felfokozásával és tökéletesítésével arra teszi alkalmassá, hogy a létért, a maga fentartásáért folyó küzdelemben versenyt álljon és tartson a fizikai adottságában nálánál szerencsésebb és a legtöbb esetben egészségesebb épérzékűvel szemben is.Ezt a tételt felállíthattuk, a szólamot használhattuk és a benne rejlő ígéretet megtehettüK és vállalhattuk, — főleg az elhelyezési- és megélhetésbiztosítási lehetőségeket illetőleg-, mindaddig és akkor, amikor még egy nagy és gazdag országnak megelégedett társadalma sajnálkozó részvétet érzett és mutatott azok iránt, akik ki vannak rekesztve az emberi közösségből és akiket mindenki valahogyan azért fogadott be szívébe, mert lélekbe markoló sorstragédiának tartotta azt, hogy lehetnek és vannak, akiknek nincs fogalmuk vidám madárdalról, csevegőcsobogó patakocskáról, gondtalanul csilingelő gyermekkacajról és mindarról, ami a lét változatos vándorútján lelkünk templomát a hang, a melódia ünnepi zsolozsmájával telíti meg. Megtettük és joggal tehettük meg a biztos jövő ígéretét, amikor még megvolt az emberekben az a magát a siketnéma helyzetébe való beleélniakarás, ami azután szüntelenül ébrentartotta a szánakozó részvétet és a segítésnek szándékát a természet mostohái iráni. Tudjuk és aki a viszonyokat csak valamelyest is ismerte a múltban, tanúbizonyságot is tehet róla, hogy aki egyszer a siketnémák intézeteinek a küszöbét átlépte, az örökre eljegyzett barátjukként távozott el onnan. A szegénysorsú siketnémáknak ingyenes el



152tartása gyűjtés révén, az iskolát végzetteknek tanoncul való elszegődte- tése, vagy a szakmáját becsületesen értőnek a beajánlása a háború előtt egyáltalában nem tartozott a nehezebb feladatok közé. Megesett bizony sokszor a múltban, hogy az egy helyet valahol megunt siketnéma nyakába vette az országot és meg sem állt a pont az ellenkező végeken fekvő városig, vagy intézeti székhelyig, hogy azután ott próbáljon szerencsét. És ez rendesen minden nagyobb megerőltetés nélkül sikerült is neki. Ma — sajnos — más időket élünk. A világháború katasztrófája és az azt követő ezernyi megpróbáltatások, a szerencsétlen határeltorlódások, amelyek a természetalkotta országegységeket durva erőszakkal tépték széjjel és százezreket tettek hontalanná és hajléktalanná, nem csekély mértékben megölte a lelkek fogékonyságát mások bajai, az élet kínlódásai iránt. Viszont az is igaz, hogy a kisebb hazában a vigasztalanul szomorú gazdasági viszonyok közepette mindig kisebb darab kenyér jut kínek-kinek. Régi tétel, hogy az erősebb elnyomja az erőtlent, a gyengét. Minél súlyosabbak az állapotok, ez az axióma, annál inkább nyer jelentőségben, annál inkább érvényesül. Ezt érzik meg, ennek áldozatai a siketnémák is. Hiába hivatkoznak arra és hiába bizonygatjuk mi is, hogy az eléggé hosszú ideig tartó elméleti képzés- és a rajzban, kézügyességben nyert oktatás révén-, ha nem is előjogokra-, de mindenesetre egyforma elbírálásra tarthatnának számot. Az élet dübörgő harcában ez az okoskodás siket fülekre talál és bizony még a munkás testvér szolidaritása sem érvényesül, mert mindenkép igyekszik félretolni, vagy a munkaalkalmakból kirekeszteni nem halló embertársát.Amikor az igazságérzés lámpásával igyekszem meglátni a siketnémák helyzetét és kilátásait, amikor mérlegre teszem boldogulásának lehetőségeit és feltételeit, nem szabad elhallgatnom azt sem, hogy sorsuk romlásához nem csekély mértékben önmaguk is hozzájárulnak, mert csak kisebb százalékban igyekeznek lelkűk minden idegszálával a társadalomba úgy beleilleszkedni, hogy továbbra is biztosítsák, megtartsák és növeljék az irántuk a legtöbbnyire az iskola révén felkeltett rokon- szenvet. Csak a legújabb időkből is egy nyalábra való esetet tudnék felsorolni, amikor a siketnéma alkalmazkodninemtudásával, sajátosan félszeg felfogásával, meggondolatlan és követelődző (talán éretlennek is mondható) magatartásával egyenesen kihívta maga ellen az emberek bírálatát, rontotta hitelét és zsákutcába juttatta az elhelyezés és elhelyezkedés lehetőségét.Miután nem a közömbösök lelkűidével nézem és mérlegelem e jelenségeket, miután továbbá elhivatottságom kötelességteljesítésén túl szívbéli jóérzéssel és jóakarattal szoktam a reánkbízottat lélek-, szellem-, tehetség-, jellem-, testi ügyesség-, modor-, fellépés- és érintkezési forma fejlődését megfigyelni és miután a felsoroltak terén nem csak a magam meglátása-, hanem általános megítélés szerint is még nagyon sok a tennivaló, világos, hogy a siketnémák oktatása, nevelése és életre elő



153készítése rendjén és itt főleg az utóbbiakra: a nevelésre és az előkészítésre esik a hangsúly változtatnunk kell. Célirányosabb, az életkörülményeivel inkább számoló, követelményeihez inkább alkalmazkodó eljáráshoz kell folyamodnunk.És most nézzünk szemébe a tényeknek. Mi az alap, amire építünk? És mit építünk, vagy építhetünk rá?Tudjuk, de ha nem tudnók a valóság mihamarább ráeszméltetne arra, hogy a mi tanítványaink érzés és gondolatvilága, szokásai, magatartása merőben elütnek a velük egysorban, egy korban levő épérzéküek lelkiségétől. Nem is csoda. Mert hiszen a fogyatékos érzékű és az ennek következtében bizonyos fokban és irányban megfogyatkozott értelmű gyermek addigvalö élete a hallóéval összehasonlításban más vágányon haladt. így kell ennek lennie már csak azért is, mert a nagy többségükben a legszegényebb néposztályból kikerülő némák talányával szemben tanácstalanul áll a szülő és ha az akarat meg is volna benne, sehogyan sem tud eligazodni, hogyan és miképen fogjon hozzá gyermeke okszerű neveléséhez. Ki veheti rossz néven, ha az ilyen fel nem világosított, tájékozatlan szülő ösztönös érzésének, szeretetének, ragaszkodásának hatása alatt a gyermek szempontjából a legkevésbbé kívánatos álláspontra, a mindenelnézés és mindenmegbocsátás álláspontjára helyezkedik. És ez talán még a jobbik eset, mert akárhány olyan szülő is van, aki meg mit sem törődik gyermekével és az napestig magára- hagyatottságban lelki gondozás nélkül nő fel, mint az erdők vadja.így esik aztán, hogy az iskolába kerülő kis siketnémák valóságos vadócok, akik ha az intézetbe történt behozataluk kitörésein átestek és megnyugodtak, lépten-nyomon kendőzetlenül mutatják ki természetüket. Szinte dermedten állapíthatjuk meg, hogy csupa gyom és dudva verte ki lelkűk sivár, soha művelés alá nem fogott talaját. A legtöbb gyermek akaratos, bosszúálló, allatomos, irigy, bizalmatlan, erőszakos, durva és minden, ami nem jó, ami nem kívánatos. Csak elvétve és nagyon ritkán van alkalmunk egy-egy tisztán, derűsen és bizakodóan a világba tekintő meleg gyermekszembe néznünk. És mit tesz az iskola ezzel szemben? Nem sokat! Oka? Könnyen megfelelhetünk rá. Az a törekvésünk, hogy a némát minnél előbb megszólaltassuk, annyira elnyom minden mást, annyira egyeduralkodóvá válik, hogy nem igen érünk rá csak rövid időre is tanítványaink bonyolult lélekszerkezetével foglalkozni, lélekösszetételének redői között búvárkodni és az ilyen módon megismerhető hibák orvoslásához, kiirtásához látni. Megelégszünk, ha a szükséges rendet vaiamiképen fenntartjuk. Mind ennek azonban vajmi kevés köze van a rendszeres, tervszerű szívnemesítéshez, a jóra való hajlam nevelő fokozásához. Az illem, udvariasság, szolgálatkészség, a szerény magatartás, az egymás iránt való megbecsülés, a szeretet, a szorgalom és munkakedv élesztése, a nagyok, a szülők és tanárok iránt a tisztelet felébresztése nem igen, vagy csak kis mértékben vág tervszerű tevékenységűn:; feladatkörébe.



154 De más irányban sem nyernek növendékeink tiszta és hűséges képet az életről. Tegyük a kezünket a szívünkre és valljuk be, hogy rengeteg sok utánjárásunkkal, támogatásunkkal, azzal, hogy a széltől is óvjuk, hogy szinte feleslegesen elhalmozzuk mindennel, akarva- nem akarva, a könnyenélés gondolatát gyökereztetjük meg lelkében. Ez pedig szülője, nevelőanyja a könnyelműségnek, amelynek a siketnémák esetében igen sok példáját tapasztaljuk. Az intézetben, anélkül, hogy csak sejtenék, honnan, miből és hogyan, mindent készen kapnak a gyermekek. A kilenc évi oktatás alatt vajmi ritkán esik szó az élet nagy gondjairól és bizony nem nagyon igyekszünk ráeszméltetni őket arra, hogy a mindennapi falat kenyérért mindenkinek, de különösen a siketnéma sorában levő szegény embernek keservesen meg kell küzdenie, sokszor vérrel kell veritékeznie. Ehelyett igényeket engedünk bennük kitenyészni, kifejlődni és nem vezetjük rá őket arra, hogy az ő jövőjük, kenyerük a munka, a munka szeretete. Gondoskodásunk az intézeti oktatás tartama alatt abban az irányban is túlzásba megy, hogy nem igyekszünk a szülőket teljesítőképességük arányában belevonni az eltartás, a ruházás kötelességvállalásába. Akárhányszor megesett, hogy a nem teljesen vagyontalan ember gyermeke is ingyenes eltartást élvez. De nem ritka az sem, hogy a jómódú szülők is kedvezményért folyamodnak. Arra, hogy valaki próbálkozás nélkül vagyoni viszonyainak megfelelő ajánlatot tegyen, alig van példa.Figyellük csak meg a tanév elején azt is, hogy milyen fehérneművel, ruhával látják el gyermeküket az olyan szülők, akik maguk ugyancsak kiöltözködve, cifrán szoktak megjelenni és akikről akárhány esetben kitűnik, hogy épérzékü gyermekeikre nem sajnálják a pénzt, mert városban zárdában, vagy internátusbán neveltetik őket és középiskolába járatják. Sajnos sokszor álszegények számító hadával állunk szemben, akik nem áldozván szívesen felesleges tehernek tartott szerencsétlen gyermekükre, azért a kegyért, hogy voltak olyan kedvesek azt felhozni az iskolába, örök hálára tartanak igényt és megkövetelik, hogy ezután mindent: a nevelést, az oktatást, eltartást, ha lehet a ruházást, később az elhelyezést, ha valami nem egészen jól ütne ki, a baj elsimítását az intézet lássa el. Jól értsük meg egymást! A világért sem a segítés eszméje ellen szólok. A szegénység ténye előtt megilletődött tisztelettel állok meg. Sohasem kifogásoltam annak rongyait és világéletemben keresztényi lélekkel, sajnálkozó részvéttel igyekeztem, ha módomban volt, vagy ha szavam ereje, munkám eredménye lehetővé tette-, segíteni a szűkölködő szegényen, támogatni az elesettet.Nem torztükörben, de a tapasztalat megállapításaiban mutattam be a tényeket. Valóságuk gondolkozásra kell hogy ösztönözzenek és meg kell érlelniük a szándékot a javító beavatkozásra. Ebből a szempontból revízió alá kell vennünk a nevelés tényével összefüggő eddig követett eljárásunkat, ki kell kapcsolnunk mindazt ami értéktelen és bevennünk, ami jónak, hasznosnak, célszerűnek mutatkozik.Az előadottakból szükségszerűen le kell vonnunk azt a tanulságot,



155hogy a siketnémák helyes nevelése-, társadalmi lénnyé való kiformálása-, hasznos, értékes munkás emberré-, vallásos- erkölcsös, hazafias állampolgárrá történő kiképzésében az eddiginél lényegesen fontosabb és több szerepet kell vállalnia a szülőnek, az iskolának és a társadalomnak egyaránt. Lássuk e tényezők feladatát, kötelezettségét egyenként:
a) A szülei ház a nevelés szolgálatában.Mindenekfölött kétségtelen tény, hogy gyermeke jövőjéért, életútjának helyes irányú kiszabásáért elsősorban a szülő a felelős. Ez a felelősség háramlik isteni és emberi törvény-, társadalmi és állami rendelés és berendezkedés szerint a siketnéma szülőjére is. Ezt a felelősségérzetet tehát éleszteni, ápolni, kiírthatatlan természettulajdonná kell fejleszteni minden hozzátartozóban. Nem az a feladata a szülőnek, hogy ölhetett kezekkel, fásult közönnyel, értetlenül lesse-várja azt az időt, amikor túladhat rajta és amikor majd az intézeten követelheti ki, hogy embert faragjon abból a gyermekből, akit egészen elhanyagolt, hanem igenis arra kell törekednie, hogy okos intézkedésekkel, szerelő gondoskodással, irányítással utat nyisson olyan lelki javak kitermelésének, amelyek élete további szakaiban alapját képezik a szép, nemes jellem kialakulásának. A szülő lásson tehát már a zsenge korban a jó kertész gondosságával hozzá a munkához, nyesegesse a vadhajtásokat, gyomlálja, irtsa a burjánt, óvja, erősítse az esetleg félénken előkéredzkedő jótulajdonság- csirákat és mindenekfelett éreztesse meg vele, hogy a hibák kíméletlen üldözésében is az aggodalmaskodó szeretet vezérli, hogy ténykedése a legnagyobb jótétemény és a legértékesebb hozomány, amelynek eredményét, erényekben kiérlelődött gyümölcsét maradék nélkül a magáénak vallhat és az élet minden szakában, kis gyermek-, vagy felnőtt korában az emberek megbecsülése, szeretete, tisztelete révén kamatoztathat.A siketnéma ugyan olyan Isten teremtménye, mint az az épérzékü gyermek. Az ő érdeke ugyanaz, mint a halló gyermekéé. Hogy a szülő fogyatékos gyermeke nevelésében az e tekintetben való tájékozatlansága ellenére is meg tudjon felelni, az iskolának kell segítségére sietnie. A mi intézetünk két évtized óta, de valószínűleg más intézetek is össze szokta Íratni az 5—-6 éves még iskolába fel nem vett kis siketnéma gyermekeket. Segítségére volt az intézményeknek ebben az ügyben majd évtizedes rendelkezéseivel az országos szakfelügyelőség is. Azt hiszem, semmi akadálya nem lehetne annak, hogy akár az intézetek megkeresése, akár pedig általános és országos jellegű rendelkezések révén a siketnéma gyermekeket, már fogyatkozásuk megállapítása idejétől, tehát 2-3 éves koruktól nyilván lehessen tartani azzal a célzattal, hogy amint most is minden egyes esetben meg szoktuk küldeni a szülőknek, vagy a községeknek a gyermekek felvételi iratainak a felszereléséhez szükséges űrlapokat és a további eljárásról részletességgel tájékoztatjuk őket, azonképen nem látom semmi akadályát annak, hogy a siketnémák gyermekkori nevelését tárgyaló 1-2 oldalas tanácsadó-féle irat dolgoztassák és nyomassák ki és küldessék meg minden esetben a tudó



156másunkra jutott gyermek szülőjének. Ma már a tanyai ember is szívesen veszi kezébe a könyvet és örömmel olvassa az újságot. Bizonnyal jóleső érzéssel venné, ha az ő nyelvén megírt rövid röpcédula világosan megmagyarázná neki, mit tegyen, hogyan járjon el gyermekével az értelem-megnyilatkozás első percétől egészen addig az időpontig, míg az az iskolába nem kerülhet, amelyik aztán a nevelés gondját megosztja vele és nagy részében magára vállalja.Ma széltében-hosszában: falvakban, városokban és tanyákon egyaránt, különösen a téli hónapokban eléggé nem dicsérhető módon a nép szellemi, erkölcsi és anyagi hasznát célzó népmívelési előadásokat szoktak tartani. Miért ne lehetne ott, ahol az indokolt volna, egyszer- másszor a siketnémák okszerű nevelésének e kérdését is beleilleszteni az ilyen népmívelési előadások keretébe? Előadó, ha a kívánt és szükséges tájékoztatást megkapja, valószínűleg akad. De megoldható nagyon sok esetben szakemberek igénybevételével is. Hiszen a népmívelési megyei titkárok örömmel veszik, ha bárki hasznosnak Ígérkező előadások megtartására vállalkozik. Az ilyen előadásokat, azért értékelném nagyra, mert az élő szó behizelgőbb, ereje meggyőzőbb, mint az írott, nyomtatott betűé.A mostani előrehaladott kultúrájú időben a rádió időt és figyelmet szentel minden legkisebb ügynek is. Vasárnap délutánonként a földmivelésügyi minisztérium megrendezésében a legváltozatosabb tartalmú népies előadásokat hallhatjuk a rádióban. Akárhányszor orvosi-, egészségügyi előadásokat is tartanak. Miért ne lehetne akkor a siketnémák, a siketnémaság kérdésével összefüggő dolgokat is belekapcsolni? Az oktatásügy terén elég olyan szakember működik, akinek volna és eléggé érdekes és tanulságos mondanivalója akár a nagyközönség, akár pedig a közvetlenül érdekeltek számára. Lehet ugyan, hogy a közvetítést kevés szülő, vagy hozzátartozó hallja, de az mitsem von le közérdekű voltából és értékéből. Mert viszont akadhat a hallgatóság sorában több olyan ember, akinek szívét megnyitja a szikraüzenet meleg hangja és emberbaráti tevékenységre sarkalja azokat, akik mert nem ismerték a siketnémaság lényegét, okát, a lelki életre, az értelmi fejlődéslehetőségre kiható romboló, vagy gátló hatását, sokszor talán ellenérzéssel haladtak el az örökké hadonászó, arcát fintorító, érzéseit, indulatait, ösztöneit leplezetlenül feltáró siketnéma előtt. Lehet, hogy ilyen utón és módon s akad jótétlélek, aki segítségére siet gyámoltalan embertársának és magasabb műveltségéből, intelligenciájából kifolyólag a hallottak alapján jó, hasznos tanáccsal, utasítással szolgálhat neki. Az ilyen beavatkozások rendesen jótékony hatásúak. Mert, ha akár a szülő, akár a gyermek észreveszi, hogy törődnek vele, hogy gyermeke, illetőleg ő már nem az a kitaszítottja az emberiségnek, akin a lefokozott értelem durva tréfáinak alanyt keres és talál, akkor az az elkeseredett, vagy már megfásult szülei- és gyermeki szív felenged és az életébe belopódzó meleg napsugár kiengeszteli, kibékíti a sorssal. A szebb
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és biztató jövő reményében, tehát szívesen követi a szülő a tekintély útmutatását.Hogy a szülői ház a lehetőségig a legkimerítőbben résztvehessen és megfelelhessen nevelői feladatának és hogy a gyermek- és ifjúkor minden szakában biztosítsa a hozzáértést igénylő irányító befolyását, valamiképen kapcsolatot kellene teremteni, a viszonyt szívélyessé kellene tenni az intézetekbe felvett gyermekek esetében az iskola és a szülei ház között is. Ezt a viszonyt meleggé, közvetlenné és mondjuk hasznothajtóvá úgy tudnók tenni, ha mint a középiskolákban, mi is szülei értekezleteket tudnánk tartani és ott alaposan megbeszéihetnők, megtárgyalhatnék mindazokat a kérdéseket, amelyek a jövőelőkészítés: a gyermek boldogsága, boldogulása, a társadalomba való beilleszkedése szempontjából szükségesek volnának. A terv nem is volna annyira kivihetetlen, mint az az első pillanatban látszik. A tanév végével majd kivétel nélkül minden gyermeknek eljön valaki hozzátartozója a vizsgára. Nem sok hiba esnék, ha egyszer-másszor nem órákig tartó vizsgával, feleltetéssel zaklatnék a gyermekeket, hanem rövid egy órás, vagy félórás bemutatás után, amely alatt bárki is meggyőződhetik, hogy a gyermekek nem töltötték tétlenül az évet, áttérhetnénk egy ugyancsak annyi, vagy valamivel tovább tartó szülei értekezletre. Ha az imént azt állítottam, hogy jónak és üdvösnek tartom, ha a nagyobb intelligenciájú ember segítési szándékkal beleavatkozik a siketnéma gyermek szülőjének teendőibe, akkor hatványozott jelentőséget kell tulajdonítanom a szülei értekezletnek, ahol gyakorlati tapasztalásokkal rendelkező és a gyermekeket minden adott esetben ismerő szakember a legjobb, a leginkább célravezetőnek látszó tanácsokkal szolgálhat, vagy a szükséges felvilágosítást megadhatja. A szülői értekezleteknek az az előnye is meglehetne, hogy a célszerűség szerint az összes szülőket is egy terembe közös előadásra, vagy megbeszélésre hívhatnék meg, de úgyis meg lehetne oldani, hogy a gyermekek osztálya szerint külön termekben gyűlnének össze, ahol aztán az osztályfőnök tartaná meg a saját és az osztályban oktató többi kartársak megfigyeléseiből összegezett, leszűrt előadását. Az utóbbi forma már csak azért is kedvezőbb volna, mert tágabb tér kínálkozik a személyes és közvetlen megbeszélésre. Egyszeri próba, kísérlet könnyen meggyőzne bárkit is az eszme életrevalóságáról. A szülői értekezlet eszmecseréi kapcsán a közvetlen meggyőzésjegyében, olyan kívánságokkal állhatunk elő, olyan követelményeket támaszthatunk, amelyeknek célszerűségét az az egyszerű ember is belátja és arra ösztönözi, hogy gyermeke nevelésében; az élet komolyvoltát mérlegelve és megértve, minden erővel igyekezzék azt a kis, vagy később nagyobb, de irányításra utalt siketnémát a társadalmi szokások, a többi emberhez való viszonya szerint keretek, korlátok közé szorítani és általában benne mindazoknak a hajlamoknak tápot adni, mesterségesen kifejleszteni és példával, intéssel, feddéssel, vagy dicsérettel öregbíteni, amelyek birtokában azt lehet rá mondani, hogy a jó húsává- vérévé vált és hogy jól nevelt gyermek.
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Más irányban is hasznát látnám, célszerűségét vélném a szülői értekezleteknek. Nevezetesen meg lehetne magyarázni nekik és tisztába lehetne hozni, hogy a siketnéma gyermek esetében nemcsak az államra, a társadalomra hárulnak a terhek, de igenis azokból rész illeti meg a szülőket is és azok kötelesek őket vállalni és semmiképen sincs joguk előlük kitérni. A szülőket igenis ki kell gyógyítani abból a sokszor bántó tévhitből, hogy csak követeléseket támaszthatnak az intézettel szemben, ők azonban mentesek minden kötelességteljesítés, minden anyagi áldozathozatal alól. Ha a természet törvénye és isteni rendelés szerint a szülő a gyermek elöljárója és fölöttese, akkor ugyancsak e meg nem írt, de magától adódó törvény szerint ő a hordozója a neveléssel járó és kötelmeiből folyó erkölcsi és anyagi terheknek.
Mindezek alapján meg lehet és meg kell állapítanunk, hogy a szü

lőnek siketnéma gyermeke nevelésébe való fokozatos és felelősséges bele- 
kapcsolása a jobb jövőnek, a jobb neveltségnek és ennek révén a későbbi 
boldogulásnak elengedhetetlen posztulátuma.

b) Az iskola a nevelés szolgálatában.Ha a szülő köteles gondossággal járt el siketnéma gyermekének nevelésében, ha következetes volt mindenkor abban, hogy az minden a javára szolgáló parancsot, óhajt teljesítsen, ha engedelmességhez és illedelmességhez volt szoktatva, ha megkövetelték tőle, hogy ruhácskáját az esti lefekvéskor rendbe tegye, hogy kis kezecskéit reggel, délben és este valaki előtte ismeretlen hatalom előtt gyermeki kedvességgel és alázattal összetegye, ha továbbá rendhez, tisztasághoz, pontossághoz szoktatják, akkor a siketnéma a mostani általánosságban jellemző állapotokhoz viszonyítottan, olyan többletet hoz magával az intézetbe, iskolába, amelyet messzemenően tudunk a nevelés nagy munkájában értékesíteni. A szülei ház segítő kéznyujtása, az iskolázás egész tartama alatt utasításaink, követeléseink értelmében való támogatása döntő lehet abban, hogy terveinket, nevelési feladatunkat az ideális elgondolás mértékéig valósíthassuk meg.Minden az iskolába kerülő kis siketnéma magatartásából, viselkedéséből rögtön meg lehet állapítani, hogy támogatta-e a kezdet kezdetétől fogyatkozása miatt hajótörést szenvedett értelmének-, csekély távlatot ölelő körben mozgó lelkiségének utnakindulását embertformáló szándék és akarat. Ha azonban a jövő és a pedagógia szent tőrvénye nevében elvárjuk és megköveteljük a szülőtől, hogy a zsenge kortól fogva a gyermek értelmét, erkölcseit, az erény gyűjtőnév alá eső lelki sajátosságokat, nemes hajtásokat a gondos kertész odaadásával és hozzáértésével igyekezzék életrekelteni és fejleszteni, akkor természetesen az iskolának, mint elhivatott nevelési és oktatási tényezőnek hatványozott mértékben kötelessége a gyermek fizikai és szellemi előmenetelét, fejlődését előmozdítani. Azért az iskolának az első perctől fogva a cél felé kell törekednie. Soha egy percre sem szabad ettől eltekinteni és az iskolázás egész tartama alatt kemény következetességgel kell meg
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követelnünk mindazt, amit a növendékeink érdekében jónak, épületesnek és általános felfogás szerint helyesnek, elérendőnek tartunk. A síketnéma iskolábakerűlésének első pillanatától fogva követeljük meg tőle, hogy minden teljesíthető parancsunkat elvégezze, ruháját, könyveit, füzeteit, ágyneműjét és mindent, amelynek megőrzése a hatáskörébe tartozik megbecsülje és rendben tartsa. Tanítsuk meg, szoktassuk rá a kis előkészítőst, hogy az iskola felszerelését, a képeket, szemléltető eszközöket, bútorokat a legmesszebbmenően kímélje, a falakat ne pisz- kítsa, ne rombolja. Tudja meg az idők folyamán és értelme növekedése arányában, hogy az intézeti épületben: az internátusbán és az iskolában majdnem minden az övé, illetőleg érette van és ép azért törekedjék ő is, mint akár a tanárok, az igazgató, vagy a többi gyermekek együttesen, hogy a ház amely 9-10 éven át hajlékot ad neki, mindig ünnepi tisztasággal gyönyörködtesse a szemet. Az első perctől az utolsóig neveljük rá a gyermeket, hogy tanárát, a felnőtteket a tiszteletteljes meghajlással és élőszóval köszöntse és üdvözölje. Soha, vagy csak indokolt esetben nézzük el a kötelességmulasztást. Ellenkezőleg igyekezzünk minden erőnkkel és a szükséges tekintély latbavetésével elérni azt, hogy minden gyermek mindenkor elvégezze minden kötelességét, tanulja meg leckéjét, írja meg feladványait, legyen társaival szemben kedves, udvarias és mindenkor elnéző. Igyekezzünk eleitől fogva, hogy szinte közmondásszerü egy- két gyarlóságától, hibájától, amelyek különösen az épérzéküek' előtt teszik bizonyos mértékben ellenszenvessé, vagy nevetségessé, megszabadítsuk, azokat leikéből kiirtsuk. Kit ne bosszantott, bántott volna még, hogy ha akármi csekély kis hiba kiderítéséről is van szó, ha eleve kegyelem is van hirdetve, ha szinte holt bizonyos- sággal meg lehet mondani, hogy ki volt a kár-, vagy csínytevő, mégsem lehet a legtöbbször a siket gyermeket rávenni és hiába minden magyarázat, hogy igazmondás a legszebb erény, hogy a dologban való részességét, ludasságát vállalja, beismerje. Hányszor, de hányszor szomorított meg, hogy egyébként jóravaló gyermekek is bűnbe, hiába esvén, világért sem akartak tudni arról, hogy benne voltak a játékban A legtöbbször tagadnak, sajnos- Konokul tagadnak. Ez pedig véleményem szerint olyan gyarlóság, amelyet, mint a mételyt minden körülmények között ki kell irtani a siketnéma lelkületűből. A legcélravezetőbbnek gondolnám ebből a szempontból, ha állandóan nyitott szemmel járunk-kelünk a növendékek között és ha valami megengedhetetlen! veszünk észre és a szereplőket is tudjuk, akkor a legnagyobb növendéknyilvánosság előtt a kérlelhetetlen és csalhatatlan bíró szerepében tárgyalhatjuk le az esetet. Az ilyen tárgyalások tekintélyt kölcsönöznek és észre térítik a gyermeket, hogy a tanár tisztánlátásával szemben hiábavaló a kertelés, vagy hazudozás. Sohasem szabad elfelejteni, hogy a gyermek e rossz tulajdonságának, hajlamának az eredője a félelem és ép azért a bűn, vagy hiba megtorlásának nem szabad a félelem érzését még fokozni. A becsületes igazmondás, a hiba beismerése sokszor a



160jóra való hajlandóságnak a csírája. Ezt pedig keménységgel, szigorúsággal, vagy akár büntetéssel melengetés helyett elfojtani semmi körülmények között nem szabad. A hazudozás fertőjéből kigázolni akaró gyermek lélektisztulásának folyamatát a dicséret és elismerés permetezheti és befolyásolhatja előnyösen. Ezt elfelejteni a pedagógusnak soha semmi körülmények között nem szabad. Nagyon kirívó és csakhamar jelentkező kellemetlen sajátsága a siketnémának az alap nélkül való, vagy alappal bíró árulkodás. Mindkét esetben szinte fizikai fájdalommal érezzük, hogy az árulkodónak nem az igazságérzet és igazságszeretet a rugója, hanem kiüt belőle az az eléggé nem kárhoztató ős ösztön, amely más szenvedésében örömet talál. Ennek a sekélyes indulatnak tápot adni semmi körülmények között nem szabad és ép azért a tanárnak végtelen körültekintéssel kell megvizsgálnia, ha vájjon tiszta forrásból fakad e, amit ez vagy az a gyermek társáról tudomására kívánt hozni. Mihelyt észrevesszük, hogy a bemondásnak nemtelen az indítéka, azonnal és érthetően vissza kell utasítani a kéretlen, kotnyeles beavatkozást. Ezeknek az idővel nagy hibákká kifejlődő tulajdonságoknak a kiirtásában legyünk szigorúan következetesek. Ezt illető elvünket, felfogásunkat pedig igyekezzünk az intézeti élet minden vonatkozásában uralkodóvá tenni és a felügyelő-, valamint a szolgaszemélyzetet is ennek a szellemnek figyelembevételére, tiszteletbentartására, rászoktatni.Az iskola, de részben a szülő nevelési ténykedése és a kívánatos eredményért való felelősség a gyermek növekedésével, éveinek számával a végzett osztályok arányában hatványozódik. Ép azért minden alkalmat, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, amely segitségünkre van, vagy lehet a síketnémának emberréfaragásában. Az első pillanattól az utolsóig követeljük meg, hogy gyermekeink áhitatos imádsággal kezdjék és végezzék a napot, a tanulást, a reggelit, ebédet, vagy vacsorát. Ügyeljünk szigorúan arra, hogy minden növendékünk tanári felügyelet alatt látogassa vasárnap- és ünnepnaponként a templomot és hogy az isteni tiszteleten mindenkor példátadó módon viselkedjék. Használjuk ki a vallás annyi felemelő sok szépségét, a karácsony örömeit, kedvességeit, a nagyhét komor fenségét és gyászát, a húsvéti diadalmas feltámadás allelujás hangulatát és mindazt, ami külsőségeiben is a lélekhez szól és igyekezzünk a gyermekben a vigasztaló hitet, a jóravaló hajlandóságot, a becsületes munkálkodásra való készséget a jó Isten akaratára és parancsára utalással mélyíteni és életreszólóan kiírthatatlanul megrög- ziteni. Mert ne felejtsük el, hogy a nehéz napokban- és ki halandó tudná azokat elkerülni, — egyedül a vallás, a mélységes és bizodalmas hit az, amely erőt ad a szenvedések tűrésére és meggyújthatja a remény világát a kétségbeesés vak éjszakájában. Neveljünk mélyen val
lásos gyermekeket és akkor már annyi értékes útravalót adunk nekik, 
amely sokszor, a legtöbbször fogja átsegíteni őket a küzdelmeken. A vallásos ember még a közömbös emberekben is bizodalmát gerjeszt.A jó neveléshez tartozik az is, hogy tisztában legyünk a társadalmi
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szokásokkal, formákkal, hogy fellépésünkben a köteles és illő udvariasság betartásával, kellő szerénységgel, de határozottak is legyünk. A szerénységgel párosult öntudatosság nagyon szépen megfér egymás mellett és mindig jobb ajánló levél, mint az üres, tartalmatlan fenhéjá- zás. Szállítsuk le a gyermeket a saját személye túlbecsülésének magas lováról és a hibák irtásával, mutatkozó jó tulajdonságainak feltárásával igyekezzünk őt az önmegismerés elérése céljából tárgyilagos önkritikára, szinte azt mondhatnám, lelkiismeretvizsgálatra szoktatni. A formának a betartását, amely bizonyos mértékben a lényegnek is kelléke, követeljük meg az iskolaépületén belül is mindenkivel szemben.
A szokásos iskolai hazafias ünnepségek, a kegyeletes megemlékezé

sek, az önképzőköri gyűlések, az iskolai kirándulások, a cserkészünnep
ségek, a tornaünnepélyek, mindenik a maga nemében a szív, a jellem, 
az erkölcs nemesítésére, fejlesztésére, megszilárdítására alkalmas mívelő 
tényezőt tartalmaznak, amelyeket kiaknázatlanul hagynunk valósággal 
bűn volna. Sokszor hangoztatom és itt is hangsúlyozom azt a meggyőződésemet, hogy az önképzőkörben kell elsajátítania a gyermeknek azt, hogy hogyan, miképen viselkedjék, ha a nyilvánosság előtt kell szerepelnie. Az önképzőkör ülésein lehet az életet annyira a valóságig elővarázsolni, hogy később nem fogja szokatlanságával meglepni és tanácstalanná, ügyefogyottá tenni. A napokban beszéltem egy olyan tanult siketnémával, aki eléggé nyitott szemmel jár és igyekszik az élet sodró fordulatait is a maga javára és okulására kamatoztatni, — egy közös ismerősünkről, aki egyébként kivételes egyénnek képzelte magát, viszont mikor bajba jutott, bár az igazság az ő oldalán volt sehogy- sem tudta, mihez fogjon. Ebből is kiviláglik az a tanulság, hogy a siketnémát önállóságra kell nevelni. Felnőtt korában alig kerülheti el bárki is, hogy egyszer-másszor ügyes-bajos dolga ne akadjon a községi elöljárósággal, ipartestülettel, takarékpénztárral, bírósággal adózási-, születési-, halálozási-, házassági-, örökösödési-, adásvételi-, kihágási-, szerződéskötési- vagy bontási-, felszabadulási-, bérkövetelési- vagy egyébb peres ügyekben. Vájjon nem oktatási és nevelési hiba-e, ha az a szerencsétlen siketnéma az említett esetekben meg sem tud mozdulni, hanem apatikusan, tanácstalanul kénytelen magát mások akaratára rábízni és éppen azért, mert fogalma sincs, mi folyik körülötte és nem tud a maga igazáért síkraszáliani, vagy értetlenségből a valótlanság ellen szembefordulni, a rövidebbet húzni. Az alkotmánytanból, történelemből, földrajzból, leíró-szemléleti oktatásból sok mindenféle elméleti-, sőt legyünk teljesen liberális felfogásuak-, gyakorlati ismeretet sajátít el a gyermek, de viszont az is ezerszeresen igaz, hogy az önképzőkör ülései, az iskolai ünnepségek, kirándulások stb. ügyes megrendezésben egy-egy darab valóságos életet tükröznek vissza és nevelő hatásuk maradék nélkül kétségtelen. Leleményességünktől függ és ebben a gondolkodó pedagógus mindig tud újat és értékeset kieszelni, hogy az élet mekkora területét tudjuk az iskola falai közé vinni és ott megjeleníteni.
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Az életet és mindig csak az életet akarjuk nyújtani, mert hiszen a siketnémának a léte és annak a jegyében folyik le és merül el a múltnak ködében. Hogy kellemes, kedves, nyugodt és szép legyen az élet, az sok tekintetben embertársainktól is függ. A rossz szomszéd, a kegyeden, szívtelen, haragtartó, büszke, dölyfös, gonosz, kárörvendő felebarát mindennel és mindenkor elkeserítheti mások életét. Viszont ebből meg az következik, hogy amennyiben joggal vetünk követ az olyanokra, akik nem átalják azt, hogy a maguk ildomtalan viselkedésével mások kedvét szegjék és kellemetlenkedjenek, azonképen nekünk sem szabad mások életrendjébe zavarkeltéssel betolakodni. A társadalmi rendnek alapja, talpköve a megértés, az egymáshoz való viszonynak olyan értelmű kialakulása és kialakítása, hogy az embertársammal való érintkezés kölcsönösen jóleső érzést váltson ki. Az emberi önzést, mint velünkszületett rossz tulajdonságot és sok bajnak kútforrását ép maga- sabbrendűségünknél fogva el kell nyomni, ki kell gyomlálni és helyébe a magunk példájával az emberbaráti érzést, a szeretet érzését, az udvariasságot, az okos elnézés, a türelem, szelídség, szolgálatkészség lelki szépségeit elültetgetni.A szolgálatkészség emlegetésével jut eszembe siketnémáinknak majdnem általánosságban tapasztalható az a rossz sajátossága, hogy minden legkisebb szolgálatért, szívességért, jutalmat és pedig anyagi jutalmat vár. Csak figyeljük meg, mennyire lesi-várja, hogy pénztárcánk kinyíljék. Bárhogyan vegyük is: a tanár a siketnémának a jó Istenen kívül a legnagyobb jótevője. Elvárhatja tehát attól az ő tanítványától, hogy apró szívességeket, figyelmességeket, szolgálatokat a jószándék minden külsőségével, örömmel, kitüntetésnek vett készséggel lásson és végezzen el. Szivemben most is meleg érzés kél, ha visszagondolok arra, hogy egyik, vagy másik tanáromnak valami csekélységben szolgálatára lehettem és őt valami kisebb fáradságtól megkímélhettem. Mindig is mfem, figyelmeztetem kartársaimat, hogy ilyen irányban ne ka- passák el a gyermekeket, mert az végeredményében kapzsisággá fejlődhetik ki bennük. Már pedig nekünk semmi tekintetben nem lehet célunk, hogy ilyen irányba tereljük őket.A m u n k a  n e m e s í t. Ez az a pillér, amelyen évezredek óta a világ rendje felépül, amelyen át az ember élete tartalomban megnő és amely nemcsak hogy érdemessé teszi, de az egyedüli eszköz is a mindennapi kenyér megszerzésére. Minden kitermelt, meglevő érték munkának eredménye. Ha a munka általánosságban megállana, hamar bekövetkeznék a készletek elfogyasztása éz az élet teljes csődje. A munkának ilyen és helyes értékelése teszi kötelességünkké, hogy tudatosan és kitartással ráneveljük gyermekeinket annak szeretetére és jelentőségére. Amidőn a munkáról szólok, egyaránt szemem előtt lebeg a fizikai és szellemi munka. A siketnémák majdnem teljes százalékban fizikai munkások lesznek. Azért a nekik aránylag nagyon sok iskolai szellemi munka mellett gondunk kell legyen a fizikai munkára is és



163azt minden körülmények között meg kell kedveltetni velük és életszükségletérzéssé fokozni bennük. Elnézem, hogy a körülményeknél fogva még 15—18 éves siketnéma gyermekek, jobban ifjak, leányok üres idejükben cél nélkül rójják az udvart, vagy ölhetett kézzel ülnek a nappali szobában csak azért, mert vagy nem érzik szükségét, hogy valamit dolgozzanak, vagy mert nem is óhajtanak nekik munkát adni. Az ilyen élet véleményem szerint feltétlenül dologtalanságra, henyélési hajlandóságra vezet. Mert mikor szokjék valaki hozzá a munkához és mikor váljék életelemévé, ha nem ifjúkorában ? Ebből az okból nagyon üdvösnek tartanám, ha az intézetek órarendje, vagy jobban napirendje olyan beosztású volna, és ha az intézetek anyagi viszonyai is megengednék, hogy az elméleti képzés-, a gyakorlati tárgyak, mint rajz, kézügyesség, női kézimunka- és a szükséges csendes foglalkozási-, majd szórakozási órák mellett igazi munkaórákat, mint kertészetet, a konyhában, vagy az internátusbán való segédkezést, főzést, takarítást, fűtést, gyomlálást, ültetést, vetést, ásást, kapálást, virágápolást, súrolást, foltozást, vasalást, sőt mosást is, szóval minden házi- és házkörüli munkát lehetne rendszeresíteni. A siketnémák intézete azért nevelő és oktató intézmény, hogy akármilyen irányú követelményeiben mértéket tudjon tartani. Nem kell tehát félni, hogy túlságosan megterheli a gyermekeket. De viszont azt sem tudom helyeselni, hogy ne az élet igényeivel lépjen fel. Az a fizikai munka a legtöbb esetben épen annyira fontos és szükséges a testnek, mint akár az újabb időben a fizikum megerősítését ügyesítését szolgáló és jogosan felkapott testgyakorlás. Az abiaktiszto- gatás, vagy az ásás ép úgy alkalmas az izmok kidolgozására, mint akármelyik tornagyakorlat. És amiképen a tornában örömét, kedvét lelheti valaki nem kevesebb lelki gyönyörűséget okozhat az sem, hogy fáradozásom nyomán szépen kel a borsó, fejlődik a saláta, bokrosán nő a bab, tiszta, ragyogó a szoba, ízes az ebéd, tiszta, vasalt és rendes a ruhám. Ha azt akarjuk, hogy a siketnéma az életben boldoguljon 
akkor tűzzük ki főelvünkül a munkaszeretetre való nevelést. Szoktassuk 
rá a kívánságaiban, gyökértelen óhajaiban való mértéktartásra, önfegyel
mezésre és magyarázzuk meg neki, hogy az indokolatlanul nagyralátó- 
nak sok csalódást, keserűséget rejteget az élet.Ennyit az iskola feladatáról. Ha az érintett problémákat elgondolásom szerint sikerülne megoldani, hiszem, hogy az adott viszonyok között is könnyebben boldogulnának a tanult siketnémák.

c) Az élet a siketnémák nevelésének szolgálatában.Tudom, érzem, hogy eddigvaló fejtegetéseim során bizonyos mértékben sötét szint alkalmaztam. Azonban egy percig sem tépelődöm emiatt, mert azt is tudom, hogy a valóság kíméletlenül elgázolja a gyengét, a sorsban vakon bizakodói, mindazokat, akik nincsenek kellőképen felvértezve a kérlelhetetlen harcra. Amikor a síketnéma fiú, vagy leány, tanoncsorba kerül, életének legveszedelmesebb korszakában van. A tanult síketnémák jórésze városba kerül, városban igyekszik elszegődni,



ahol a többnyire elégtelen felügyelet miatt a veszedelmek, kísértések ezer válfaja leselkedik rájuk. Akárhányszor előfordul, hogy az a szegény kezdő tanonc egy idősebb minden hájjal megkent semmirekellőnek a hálójába kerül, aki miatt aztán lépten-nyomon tilalmakba, akadályokba ütközik, elveszti tisztánlátását és lesz oka saját szerencsétlenségének, boldogulni nemtudásának. Az iparosok többnyire csak kétkedéssel, bizonyos huzódozással fogadnak fel a mai időben síketnémákat és sokkal hamarabb hajlandók egy előfordulható vétség, hiba, rosszul magyarázott cselekedet esetén a végső következtetést levonni és a gyermeket el is bocsátani, mint azt a netán kevesebbet érő halló tanonc esetében tenné. Volt már esetem, hogy valami haszontalanságban a síketnéma ártatlansága a halló rovására kitudódott, de azért mégis ő itta meg a levét, mert nem a hallónak, hanem a siketnek kötöttek útilaput a talpára. Ha tehát valamiképen sikerült elszegődnie, nagyon vigyázzon arra, hogy vagy egyáltalában nem, vagy csak a legritkább esetben találód- jék hibában, És ha mégis történik valami nem kívánatos dolog, legyen benne mindig annyi őszinteség és bátorság, hogy eltévelyedését bevallja és főleg igyekezzék a szülők, vagy még inkább egyik-másik tanárának a közbenjárását az ügy elsimítására megnyerni.Sok és nem egészen indolatlan panasz hangzik el a mesterek ellen is. Amennyire köszönettel és elismeréssel kell megállapítanunk azt. hogy vannak, akik egyenesen keresik és szívesen fogadják fel a síketnémákat tanoncul, akik büszkék arra, hogy egyikből-másikból embert neveltek és maguknak is azok ügyessége, értelme révén hasznot tettek, azonképen azt is. őszintén meg kell mondanunk, hogy van olyan iparos is, aki a tanoncban csak teherhordó és húzó valakit lát és a legkisebb gondja is nagyobb annál, mintsemhogy a gyermek előmenetelével törődjék. Nagyon sokszor gondoltam már arra, hogy a síketnémák általában értékes tömegének roppant nagy szolgálatot tehetne az állam azzal, hogy a kitanított és mesterséget jól elsajátított fogyatékos érzéküek arányában esetenként emelkedő pénzbeli jutalmakat adományozzon az oktató érdemes iparosoknak, majd később pedig elismerő oklevelekkel tüntesse ki őket. Amikor az az állam Így a társadalmilag gyengét igyekszik felkarolni és az iparos szolgálatát esetleges állami megrendeléseknél is figyelembe veszi, akkor megkívánhatjuk, hogy az a mester is mindenkor atyja helyett atyja legyen annak a tanoncnak és szivének, lelkének minden jó szándé ával törekedjék belőle embert, jól nevelt embert, kitűnő kézmívest képezni.Az élet sokféle kísértéseitől, a rossz társaságtól a legveszélyesebb korban akkor lehetne megóvni és a folytatólagos nevelést, irányítást kézbentartani, ha a már említett jutalmazási rendszer megvalósításával a síketnémákat nehány városban, főleg intézeti székhelyeken összegyűjt- hetnők és iskoláinkkal kapcsolatban, vagy azok felügyelete alatt t a n o n c o t t h o n o k a t  létesíthetnénk. Szinte kiszámíthatatlan, n ekkora erkölcsi tőkét képviselne egy ilyen intézmény. Tessék elképzelni,
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mit jelentene az, ha a napi munkaidőn túl lelkiségüket megértő szakemberek foglalkoznának velük, irányítanák lelkiéletüket, értelmük kiformálódását és ellenőriznék fizikai és szellemi gyarapodásukat.Az eddig előadottak után érintenem kell azt a kérdést is, ha vájjon helyes-e, ha a siketnémákat kizárólag az ipari pályára tereljüK? Aki nyitott szemmel jár és megfigyeli az általános viszonyokat, az nagyobb nehézség nélkül rájön arra, hogy a kézmíves osztály is lefelé csúszik az elszegényedés lejtőjén és hosszú idő óta és valószínűleg még hosszú ideig a munkaadás és vállalás eshetősége valójában a legkisebb mértékre zsugorodik össze. Ez már magában véve is elegendő ok arra, hogy a felvetett kérdésre tagadólag válaszoljunk. Nem való minden siketnéma az ipari pályára, mert sokan variak köztük, akiknek sem erre, sem arra a foglalkozásra nincs különösebb tehetsége. Vannak ezenfelül szakmák, amelyekben, mint teszem a nyomdászat terén, annak idején nagyon szépen boldogultak, most azonban a szolidaritás nagyobb dicsőségére maga a munkásság foglal állást az ellen, hogy a siketnémákat nyomdászoknak alkalmazzák, felfogadják. Vannak olyan mesterségek is, amelyekre a siketnéma fogyatkozása természeténél fogva nem alkalmas. Elhelyezkedési lehetőségüket tehát ez a körülmény is nagymértékben és kedvezőtlenül befolyásolja. Az elmondottakból azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a csak igazán rátermetteket tereljük az ipari pályára. A minden tekintetben ügyes, jó magaviscletü gyermekeket még a mostani körülmények között is el lehet helyezni tanoncoknak, majd később segédeknek és az ilyenek zálogai, biztosítékai volnának a siketnémák megbecsülésének, tekintélyének. A mostani viszonyok között az olyanok is hamarabb, inkább szánhatnák rá magukat az ipari pályára, akiknek a később önállósításra megfelelő tőkéjük van. Óvakodjunk azonban attól, hogy a síketnémában szertelen ambíciót, a nagyralátást-, amelyik majd mindegyiket arra ösztönzi, hogy a szobrászatban, vagy más művészeti pályában lássa urrálevésének és a fényes jövőjének zálogát-, még külön is fütsük.A kevésbé kézügyes, a beszédben kevéssé jártas síketnémákat, valamint azokat, akiknek arra különös elhivatottságuk van, igyekezzünk kisebb körbe terelni, a faluba irányítani, ahol esetleg-, ha van egy kis földjük, gazdálkodásból, gyümölcstermesztésből, vagy vagyontalanság esetén akár napszámból mérsékelt igényekkel még mindig jobban megtudnak élni, mint a szegény városi iparos: segéd, vagy napszámos. A föld-, ül. mezei-, kertészeti és gyümölcstermesztési, szőllészeti, munkát azonban már az iskolában meg kellene kedveltebb és azért újra és újra hangsúlyozom, hogy a g y a k o r l a t i  g a z d a s á g t a n n a k  nagy és jelentős szerepet biztosítanék a sikefnémák intézeteinek tantervében. Az meg feltétlenül kiszámíthatatlan nagy előnyt jelentene a továbbképzés szempontjából, ha ez intézetek mellett, vagy azokkal kapcsolatban egykét holdas területen az iskolát végzett siketnémákat a gazdasági mun



166kákban tovább lehetne képezni. A jövő fejlődésének azt hiszem az egyik legfontosabb követelménye.
d.) Összegezés.A tanult siketnéma biztató megnyugtató jövője csak azon az alapon képzelhető el, hogy a szülei ház, az iskola, a társadalom és abban a tanító mester a kötelességérzés és a felelősség vállalás teljes hajlandóságával összefog azért, hogy a benne lappangó, élesztősre váró ösz- szes képességeket kitermessze, erkölcsi érzékét kifejlessze, kifinomítsa és a társadalomban való érvényesülésre és elhelyezkedésre tiszta jelleme, a belé nevelt alkalmazkodnitudás és akarás alapján alkalmassá tegye. Boldogulni csak az a siketnéma tud elsősorban, akinek az életben az emberek szívében és megítélésében erényei és a szakmájában való jártassága szószólói.Valamikor a felejthetetlen nagy ember, ügyünk egyik teremtő apostola, boldogult nárai Náray-Szabó Sándor dr. szokta volt hangsúlyozni- hogy a népek, országok műveltségének, szociális érzékének egyik csalhatatlan fokmérője jóléti intézményeinek a száma. Ez a tétel kristályos igazság. Minél nehezebbek a viszonyok, minél siralmasabb a jelen, annál nagyobb mértékben hárul a közre, az államra a feladat, a szent 

kötelesség, hogy a társadalmilag leggyengébbet felkarolja és oktatással neveléssel és képességeiknek fejlesztésével, felfokozásával az életküzdelmekhez szükséges utravalóval ellássa őket. Az a mostani időben ám lehet gazdasági probléma, hogy az egyetemek esetleg kisebb keretek között mozogjanak, vagy hogy némelyik a jó világban keletkezett luxusintézmény ideiglenesen szüneteljen, de hogy az érzéki- és szellemi fogyatékosok intézményeihez a mai elesettségben is csak fejlesztő szándékkal lehet hozzányúlni az Náray prófétai megnyilatkozása szerint is nyilvánvaló. Lehetetlennek tartom és bizony-bizony súlyos következményekkel járna az, ha pillanatnyi és alig számbavehető anyagi tehermegkönnyeb- bülés érdekében a legnyomorúltabbakat dobnók oda áldozatul és szaporítanék velük az örökös eltartásra szorulók számát.Előadásomban igyekeztem a siketnémák boldogulásának a kérdését minden oldalról megvilágítani. Egy ember meglátása azonban egy- vonalú lehet. Akadhatnak e kérdéssel kapcsolatban olyan fontos részletek is, amelyek kívül estek megfigyelésem, észrevevésem köréből. Megbeszélésük, megtárgyalásuk, azonban a mindent eltemetni készülő sötét gazdasági válság napjaiban éppenséggel nem volna időszerűtlen. 
Szivem mélyéből ajánlom a felvetett kérdéseket az arra illetékes tényezők 
komoly figyelmébe!Sopron. Völker József



167Á siketvakok jeiábéeéiIrta Kirschenheuíer FerencA siketnémák és siketvakok természetes beszédnyelve a jeinyelv. Jelnyelv sok van. Sokkal több, mint hangzónyelv. Nemcsak az egymástól távol csoportosan együtt élő siketnémák és siketvakok beszélnek, jelelnek a jeleik különbözőségénél fogva más-más nyelvet, de a hallók tengerében magára hagyatottan élő minden egyes siketnéma és siketvak is alkot magának függetlenül mindenki mástól egy-egy nyelvet jelekből, hogy magát környezetével megértesse. Az iskolákban jelbeszéddel rendszeresen oktatott siketnémáknak meg természetesen szintén megvannak a maguk jelnyelvei, de persze ezek se azonosak, nem nemzetköziek.A jelnyelveket két nagy csoportba oszthatjuk.Vannak olyanok, melyeknek jelei fogalmakat (szavakat) és vannak olyanok, melyeknek a jelei betűket jelentenek, itt most csak az utóbbiakról lesz szó, a jelelt, vagy röviden a jelábécékről, mégpedig a siketvakokkal való vonatkozásban.Sok ilyen ábécé van. A betűjelek alakjait tekintve négy csoportba oszthatók: pontbetűjeles ábécé, ujjábécék, szórtábécék és a közönséges kézírás ábécéje. Az alábbiakban ismertetjük minden egyes csoport legjellegzetesebbjét, legelterjedtebbjét.
a). Nálunk Magyarországon tudomásunkkal 1904-ben oktattak először szakszerűen siketvakokat. Adler Simon volt első mesterük s első tanítványa Egri Margit, megsiketülő félben lévő nyolc éves vak lányka. 

Adler, mint „A vak-siketnémák tanításáról“ a Gyermek c. folyóirat 1911. évi 5—6. számában megjelent értekezésében írja, saját kezdeményezéséből a vakok pontírásának betűit alkalmazta az oktatásban, úgyhogy a betűk pontcsoportjait ujjheggyel ütögetve, (mégpedig egy-egy betű pontjait nem egyszerre, egy ütésre, mint a pontírógépeken, hanem egymásután) belepontozta tanítványa tenyerébe. A balkéz középső, gyűrűs és kisujjának az alsó, a töve felőli két percein osztotta el a pontokat olyformán, hogy a középsőujjtól kezdve az alsó percekre jutott az 1., 2., 3. és az ujjak középső perceire a 4., 5. és 6. pont. Ez a p o n t b e t ű j e l e s  á b é c é .  Közel harminc év óta erre és ezzel, pontbetűnyelvvel, mégpedig az Adler-féle rend szerint oktatják nálunk a siketvakokat.A pontbetűjeles ábécé, épúgy mini a I°jebb említendő nowawesi ujjábécé, a tömegoktatást is lehetővé teszi, amennyiben a növendékek egymás kezét érintve láncot alkothatnak s az egyik kézzel fölfogott jeleket ki ki rögtön tovább adhatja másik kezével a szomszédjának. A tömegoktatásnak ezt a módját nálunk ugyan még nem kísérelték meg és valószínű, hogy a pontoknak kézzel a kézbe való ütögetése nagyobb nehézségekkel is jár, mint az ujjábécé betűinek a láncban való továbbadása, fejlettebb növendékeknél mégis megvalósítható.De lehetővé tehetné a tömegoktatást az elhalt Szily Adolf dr. által föltalált s most a vakok kir. intézete múzeumában őrzött szerkezeit is.



168Ez egy, a pontírógépekhez hasonló billentyűs szerkezet, mely azonban nem papirosba nyomja a pontokat, hanem a gépre helyezett tenyérben az ujjak perceire gyakorolt ütéssel érezteti azokat. Szily minden tanuló kezébe akart volna ilyen gépet adni s valamennyit villamos áram együtt működtette volna a tanáréval, ki így gépi úton közölte volna mondanivalóit növendékeivel. Azonos fejlettségi színvonalon álló több növendéket nálunk sohasem oktattak egyszerre, hogy ezt a szerkezetet tömegoktatásban kipróbálhatták volna. Még kevésbbé alkalmazták a gépet a siketvakok külföldi intézeteiben, ahol más ábécéket használva, a pontbetűk jelelését iskolaszerűén sohsem gyakorolták.
b) . Berlin mellett Nowawesben, a siketvakok ottani intézetében a Riemann-féle, nowawesinek is nevezett uj j ábécét  alkalmazzák. Riemann 

Gusztáv, mint a siketnémák berlini intézetének tanára 1891-ben alkotta meg rendszerét, melyszerint a kéz, különösen az ujjak különböző alakításával, mozdulataival a siketvak „hallgató“ kezébe, illetve a gyöngén- látó siket szemei elé jelelik a betűket.
Keller Ilona, az amerikai siketvak író szintén egy, a Riemann- féléhez hasonló ujjábécét alkalmaz. Ilyenféle ujjábécével tanította az amerikai Hovye Samu dr, a vakok bostoni intézetének igazgatója is híressé vált siketvak tanítványát, Bridgmann Laurát 1837-től kezdődően.
c) . Különösen az intézeteken kívül élő siketvakok között nagyon elterjedtek azok az ábécék melyeknek betűi úgy származnak, hogy a beszélő a „hallgató“ kezének különböző pontjait érinti. Az ujjak és tenyér különböző pontjai ugyanis különböző betűket jelentenek, azt mondhatjuk, a rendszeralkatók a betűket a kézen szétszórták. A németekTastalfabet- eknek nevezik, mi — jobb elnevezés hiányában — s z ó r t  á b é c é k n e k  nevezhetjük ezeket az ábécéket.Szórtábécé is áokféle van. A legelterjedtebb köztük a Lorm-féle Ezt Landesmann Henrik dr. neves német író (írói nevén Hieronymus Lorm)* alkotta meg. A beszélő a szórtábécé betűit ujjheggyel úgy kopogtatja, pötyögteti a siketvak tenyerébe és kezefejére, mint ahogy a gépen író pöíyögteti ujjaival a gép billentyűit. A siketvak fölvevőképességének fejlettsége és a vakok rövidített írásának s más rövidítéseknek az alkalmazása ezen módon az Írógépen való íráshoz hasonló gyorsaságú, sőt ennél gyorsabb beszédet is lehetővé tesz.A vakok düreni és neuwiedi intézeteiben a siketvakok osztálya a l.orm-íéléhez hasonló szórtábécét alkalmaz és ugyancsak szórtábécét használt a saját maga által meghatározott betűelhelyezéssel már régebben az elhalt Kunz Márton, a vakok illzachi intézetének igazgatója is siketvak tanítványainak oktatásában.Érdekes módon alkalmazta szórtábécéjét az amerikai Morisson

* Lorm 1821-ben született, 16 éves korában teljesen megsiketült, 35 éves korában kezdett súlyosabban gyöngülni látása. 40 éves korában már ujjábécét használt, 60 éves korában ideghártyaleválás következtében teljesen megvakult.
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Hedy, ki keztyűre Íratta a betűket, a keztyűt fölhúzta s aki beszélni akart vele, ujjúval a keztyű betűire koppintgatott. Amerikában ez a módszer több utánzóra talált. Legutóbb Herodek Károly ..A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete évkönyve és a new-yorki vakságügyi világ- konferencia“ (Budapest, 1932) című munkájában Terry Vilmos dr.meg- siketült és megvakult orvost említi, ki a szórtábécét ugyanezen módon alkalmazza.
d). Nagy gyakorlati jel entősége van még a k ö z ö n s é g e s  k é z í r á s  alkalmazásának. Nehézkessége, lassúsága miatt ugyan állandó és más rendszer kizárásával való egyedüli használatra alkalmatlan, de óriási előnye, hogy ennek betűit ujjheggyel bárki beleírhatja a siketvak tenyerébe s így válságos helyzetekben mindenki közölheti vele a szükségeseket.

*

Preusz Pál (Danzig) a „Die Blindenwelt“ 1932. évi 2. számában elmondja, hogy az el múlt nyáron a német vakoknak egy üdülöotíhoná- ban üdült, ahol egy este a siketvakok ujjábécéjének elsajátításával kísérleteztek, de ő nehezen boldogult vele. Ez adta neki az eszmét, hogy a sikeívakokkal való beszélgetés eszközéül új eljárásként a braillebetfiknek ujjheggyel a siketvakok ujjaira való pötyögtetését ajánlja. A bal középső- és mutatóujjnak külső fölületét ajánlja a pontok elhelyezésére olyformán, hogy a középsőujj hegyére az 1., a közepére a 2., a tövére a 3., a mutatóujj hegyére a 4., a közepére az 5. s a tövére a 6. pont helyeztessék. Megjegyzi azonban Preusz, hogy fölhasználhatók erre a célra más ujjak is, vagy akár a kéz belső fele, a tenyér is. A rövidített írás is érvényesülhetne így az érintkezésben, sőt — mint mondja — még kották is közvetíthetők volnának a némileg halló siketvakokkal.A „Die Blindenwelt“ megküldte Preusz cikkét Nowawesbe, a siketvakok intézetébe véleményezésre, ahonnan Damaschun a következőkben válaszolt:'— „Preusz rendszere lényegében azonos aLorm-félével,.a.Eor.chhammer- félével s más hasonlókkal, melyek szinten betűknek tapintható jelekkel való közlésén alapszanak. Előnye, hogy a pontírású betűk alakjait használja s így az írnitudó vakok minden továbbiak nélkül megértethetik magukat siketvakokkal. Ezzel azonban az előnye ki is merült és ezzel az előnnyel szembenáll a hátrányoknak egész sora. így, a pontbetük jelelése lassú, mert az egyes betűket nem egyetlenegy kézformálás, jel, illetve mozdulat jelzi, mint az ujjábécénél, hanem azok rendszerint több ponthely egymásután való érintéséből származnak. A rövidített pontírást pedig nagyon kevés siketvak érti. Megfeledkezik ugyanis Preusz arról, hogy a siketvak a beszédet is nélkülözi s ez oly nagy testi és lelki veszteséget jelent, hogy ennek bár csak tökéletlen kiegyenlítése is csaknem az egész oktatási időt fölemészti. Örülünk hát, ha a tanulók a rendes (nem a rövidített) pontírást megtanulják.Azután meg Preusz rendszere főkép csak a megsiketült, vagy a



170nagyothalló vakoknak szól. Ilyen pedig nagyon kevés van. A siketvakok 45%-a gyöngén látó, akik többnyire még képesek beszédjeleket tapintás nélkül szemmel fölfogni. Nekik hát inkább megfelel az ujjábécé, mely oly könnyű, hogy napok alatt már bizonyos készséggel alkalmazható. 
A tapintásra utalt, teljesen siket vakokra nézve meg körülbelül mindegy, hogy melyik rendszert tanulják meg. Az ujjábécé azonban a használatban számukra is előnyösekb annyiban, hogy ami közlést az egyik kézzel átvesznek, azt a másikkal azonnal tovább is adhatják. Bizonyos, hogy ez annyire-amennyire a kézre pötyögtetett pontbetűkkel is megtehető, de a siketvakra nézve nem könnyű föladat az alá nem támasztott kézbe biztossággal betűket pontozni.“E nyilatkozat alapján a nowawesi intézet a pontbetűjelek alkalmazását elutasította.

Riedrich János, a német birodalmi vakok szövetségében tömörült siketvakók osztályának vezetője, ki maga is siketvak, a következőket fűzi e közlésekhez:„A dolgot nem lehet minden esetben mereven, egyformán kezelni. Elenyészően kicsi a siketen és egyben vakon születettek száma és aránylag nagyon kevés azoknak a száma is, akik zsenge gyermekkoruktól fogva siketvakok. A megsiketüiés és megvakulás legtöbbnyire egymástól távoli időközökben, minden esetben azonban más és más időbeli különbséggel sújtja az egyént. Ez az időbeli különbség határozza meg a siketvakkal való érintkezés módját, amit még külső életkörülmények és szokások is befolyásolhatnak.Azok számára, akik előrehaladottabb korukban vakulnak és siketülnek meg, az érintkezési módok egész sora kínálkozik, amilyenek: az ujjábécé, jelbeszéd, közönséges írás írása kézbe, pontírás, érintkezés készülékek segítségével, hallókészülékek használata. A Preusz-ajánlotta jelbeszéd a pontírás betűinek fölhasználásával nem új. Vakok és siketvakok már régen alkalmazzák az egymás közötti érintkezésben. Siketvakok, akik valamely módon képesek magukat megértetni környezetükkel — teljesen mellékes, hogy milyen módon, •— maradjanak meg módszerüknél. Természetesen előnyös, ha a siketvak a megértetésnek több módját ismeri, mert alkalmazkodni képes. Tanácsos volna odatörekedni, hogy azok az előrehaladottabb korban siketvakká váltak, akik jelábécét megtanulni akarnak, egységesen ugyanazon ábécére taníttassanak. Erre pedig leginkább a Lorm-féle volna ajánlható“*A „Die Blindenwelt“ 1932 évi 5. számában még két siketvak szól a kérdéshez :
Hambrach Elly híve a pontbetűs beszédnek, mert miután az általánosan ismert pontíráson alapszik, a siketvakok által használt beszédmódok között legkönnyebben válhatna egységes nyelvvé és az összes iskolázott vakok minden továbbiak nélkül beszélhetnének a siketvakokkal. Ő maga kétféle beszédmódot bír, a Lorm-félét és a Riemann-félét, de csak az utóbbit alkalmazza, mert ezt gyermekkora óta gyakorolja-
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Güterbock E . szintén azzal kezdi, hogy amit Preusz javasol, a pontbetűjeles beszéd nem új dolog. Sok vak próbált már ővele e módon beszélni, de abbahagyták, mert nagyon lassú. Minden betű és minden szó végét jelezni kell, ami az ily módon való beszélést kínossá teszi. Mégis, tekintettel arra, hogy a pontbetűjeles ábécével minden vak képes rövid közléseket a siketvak tudatára juttatni, ajánlja sorstársainak, gyakorolják az ilyen betűjelek fölfogását, mert jeleket fölfogni nehezebb, mint jelelni. 0  maga a Lorm-féle szórtábécé híve. Ha gyakorlott egyén kopogtatja ennek betűit kezére, képes egy vitát figyelemmel kísérni s hozzászólással a vitába belekapcsolódni.Megemlít azután Güterbock egy rája nézve külföldi házaspárt. A férfi siketvak, a felesége pedig csak vak (nem siket). A férfi a feleségével való beszélgetésben a pontbetűjeleket használja, ce ő a pontokat egymástól távolabb helyezi, mint azt általában szokták. A kisujj hegyére helyezi a 3. pontot, a tövére a 2. s hasonló távolságra, ezekkel egy- vonaiba, a tenyér szélére az 1. pontot. Ugyanilyen rendben helyezi el a 4., 5. és 6. pontokat a mutatóujjon és ezzel egyvonalba a tenyéren. A beszélő az egyes betűjelek pontjait nem ütögeli egymás után a „hallgató“ kezébe, mint Adler és- követői, meg Preusz és mások, hanem úgy mint az egykezes Picht-féle pontírógépen, egy ütéssel adja le valamennyi pontot egyszerre; mégpedig a 4., 5. és 6. pontokat a szükséghez képest a hüvelykujjal és a kisujjal, az 1., 2. és 3. pontokat pedig a három középső ujjal, míg a hat pont együttesét egész tenyérrel az egész tenyérbe való ütéssel s a szavak végét szünettel jelzi.*Olvasván ezeket a fejtegetéseket, a következők ötlenek eszünkbe.1. Preusz ugyanazt akarja, amit a mi Adler Simonunk 1904-ben megvalósított Egri Margit siketvak lányka oktatásában. Csak a megoldásban van különbség, amennyiben Preusz máskép helyezi el a pontokat.2. Mi úgy tudtuk eddig hogy a pontábécét jelelve Adler alkalmazta először a siketvakkokkal való érintkezésben, vagyis hogy ennek a módszernek ő a feltalálója, sőt hogy — mint tőle magától hallottuk, — itt-ott külföldön is akadtak követői.A fönti nyilatkozatokat olvasva, ez a tudásunk most már ellenőrzésre szorul. Bizonyossá vált ugyanis, hogy Adleren és magyar követőin kívül külföldön mások is alkalmazzák és alkalmazták már régebben jelelve a pontbeiűket. De hogy mikor, mely időtől fogva, arról a nyilatkozók nem szólnak. Adataik nyomán azonban fölvetődik a kérdés, hátha 
Adler előtt is alkalmazták már a közlésnek, a jelbeszédnek ezt a módját? Még inkább érdekelne bennünket aztán az, hogy ahol Adlei óta alkalmazták és ahol ma is alkalmazzák, vájjon tudtak, illetve tudnak-e Adler eljárásáról? A fönti nyilatkozatokban, mint látjuk, nyoma sincs annak, hogy tudtak volna, vagy tudnának róla. Ha meg az említett külföldiek eljárásaiból, betűeihelyezéseiből akarunk következtetni, inkább arra kell



172gondolnunk, hogy nem tudtak róla, mert a betűelhelyezést illető elgondolásaik teljesen különböznek az Adlerétől.3. Mi vezette Piáiért a pontábécének betűjelekként való alkalmazására?P.rrenézve Adler „A  vak-siketnémák tanításáról“ című, már említett értekezésében a következőket mondja : „Nem tartottam alkalmasnak a siketnémák ujjábécéjét, melyet eddigelé használtak a vak siketek tanítására, nemcsak azért nem, mert azt már a siketnémák tanításából is kiküszöbölték, de azért sem, mert elhatározott dolog volt, hogy Margit a lov -.g Wechselmann-féle intézetébe kerül, hol vakok között fog élni. Márpedig itt minden növendék megtanulja a brailleírást, ezt akartam hát közlekedési eszközül fölhasználni.“Ha boncoljuk ezt az idézetet abból a szempontból, hogy miért alkalmazta Adler a pontbetűk jelelését, akkor a megokolásnak azt a részét, hogy az ujjábécét azért ejtette el, mert azt a siketnémák tanításában is már kiküszöbölték, teljesen súlytalannak kell tekintenünk. Súlya ennek csak akkor volna, ha ő a jeleket mással, mondjuk hangosbeszéddel helyettesítette volna. Ő azonban a jelek helyett ugyancsak jeleket, mégpedig, amint az egyedül lehetséges, ugyancsak tapintási jeleket adott tanítványának. Másszóval ugyanazt tette, mint amit tesznek azok, akik ujjábécét alkalmaznak, épen csak azzal a különbséggel, hogy az ő jelei más alakúak.
Adler megokoiásának a súlypontja ott van, hogy ő olyan nyelvet akart adni tanítványának, melyet azok, akik között az életét eltöltendi, mindenkor valamennyien beszélnek. így, ezért váltak Egri Margit nyelvévé a pontok milliói. Vájjon ha nem lett volna biztosítva a lánykának vakok intézetében mindvégig való megmaradása, vagy épenséggel arról lett volna szó, hogy képzésének befejezése után otthonába, az életbe bocsájtják vissza, akkor is a pontábécére fogta volna mestere? 

Adler TSfőí értekezésében nem szól, de idézett szavaiból úgy érezzük, hogy — nem.És mi vezette Preuszt a siketvakokkal való érintkezés módjának keresésében. Nyilvánvaló, hogy ő magához, a vakságához, általában a vakokhoz mérte a dolgokat s nem is gondolt látókra, mikor a pontábécé alkalmazásánál lyukadt ki. Hisz egyik előnyét is a rövidített írás rövidítéseinek fölhasználásában, sőt a vakok kottáinak közvetítési lehetőségeiben látja.
Damaschun is a Preusz-féle rendszer egyedüli előnyét abban látja, hogy az a siketvakoknak írni-olvasni tudó vakokkal való érintkezését megkönnyíti. Nemkülönben Riedrich, Hambruch és Güterbock is csak a vakoknak siketvakokkal való érintkezési eszközét látja a pontbetűk jelelésében.4. Egymásmellé állítva most már Preusz, Damaschun, Riedrich, 

Hambruch, Qiiterbock és Adler szempontjait, azt kell látnunk, hogy a, pontbetűk jeleléséből származó beszédet mindenütt a siketvakoknak halló



173vakokkal való érintkezési lehetősége, szükségessége hozta létre és hogy az e2ek"közÖtti éfiiítlcezésbeii'á “Beszéd t  módjának föltétlenül vari is jogosultsága. De ugyanakkor azt is meg kel! állapítanunk, hogy ezt a nyelvet a siketvakoknak látókkal való érintkezésében a hat szakember közül egy sem támogatja. Adler, Preusz és Hambruch ebben a vonatkozásban nem is szól róla, Riedrich, Damaschu és Göterbock pedig határozottan eléjeheiyezi az ujj-, illetve a szórtábécét és elutasította a pontbetűjeleket a nowawesi intézet is.*Magyarországon 1904-ben indult meg a siketvakok oktatása. Az úttörő Adler Simon tanított egyet a Lovag Wechseimann Ignác és neje Neuschloss Zsófia Vakok intézetében s 1910. novemberétől 1930 júniusáig, amikor az utolsó is kilépett, egymásután hetet (két fiút és öt leányt) oktattak a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében, ahol Kleiísch 
János, Komád György, Góts Ottó, Deschensky Nándor és Bernáth Ist
ván dr. tanították őket, mégpedig valamennyit Adler pontbeíűjeles rendszere szerint.Az évek során át sokszor figyeltük a siketvakok tanítását, a velük való megértetésben használt eljárást és nem egyszer botlottunk bele a kérdésbe, hogy vájjon a pontbetűjelek-e a siketvakokkal való megértetés legalkalmasabb, leggyorsabb eszközei; hogy vájjon akadnak-e majdan emberek az életben, kik ezeknek a szegény gyerekeknek a kedvéért megtanulják és használható folyékonysággal megtartják a pontbetűjeleket, hogy vájjon nincsenek-e ezeknél könnyebben elsajátítható, emlékezetben inkább megtartható betűjelek ? Még keményebben jelentkeznek ezek a kérdések ma, amikor már tudjuk, hogy az oktatott nyolc siketvak közűi csak kettő maradt vakok intézetében, a többi visszakerült az életbe.Épezért most, hogy a fönt tárgyaltakat latolgatjuk, így változik, fejlődik a kérdés: Nem volna-e megokolt a pontbetűjelelés rendszerének más jelrendszerekkel való összehasonlítása és alapos tanulmányozása azzal a célkitűzéssel, hogy melyiknek az elsajátítása könnyebb a siketvakra, de még inkább környezetére nézve, melyik erőlteti meg kevésbbé a beszélőt (jelelőt), melyik biztosít gyorsabb megértést mind a két részről, melyikben kevesebb a hibaforrás, melyiknek az alkalmazásával származik kevesebb tévedés, végül melyik rendszernek a jelei újíthatok föl, ha elfelejtődnek, a legkönnyebben ?Ezeknek a kérdéseknek az eldöntése határozná aztán meg, hogy milyen, melyik jelnyelvvel oktassuk a jövőben siketvakjainkat.Most növendékek hiányában szünetel a siketvakok oktatása intézeteinkben. A kartársak, akik foglalkoztak (velük, összevethetnék tapasztalataikat, nyugodtan tanul mányozhatnák és érlelhetnék meg ezeket a kérdéseket folyóiratunk hasábjain.A magam részéről az eszmecserét a fönt elmondottak alapján, azzal a
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véleményemmel indítom meg, hogy ápoljuk a pontbetűk jelelését, mint a vakokkal való érintkezés eszközét épúgy, mint a tanulásban már előrehaladottabb tehetséges növendékeinkkel a közönséges kézírás betűjeleit az avatatlan látókkal való megértetés eszközeként; de a mindennapi oktatás, a tanulmányok és a siketvakokhoz alkalmazkodó közvetlen környezettel való érintkezés céljaira alkalmazzunk egy ujj- vagy szórtábécét.

A „Világítótorony“ és vakjaink gyámolításairta Kirschenheuter FerencNem olyan világítótoronyról lesz itt szó, mely a látó embernek, a hajósnak mutatja az irányt a sötét tengeren, hanem olyanról, mely a vakok világának sötétjébe szórja fénysugarait. Egy szervezetről van szó, amely fölsegíti, a vak embereket az élet hajójára és hajójukat éber figyelemmel kísérve, eligazítja az élet útjain. De nem a vakok külön, a látókétól elkülönített, elzárt életének, hanem a mindenki, a valamennyiünk életének útjain.Világítótoronynak hívják az Északamerikai Egyesült Államokban a vakokat gyámolító egyik legtevékenyebb szervezetet. A neve: „The Lighthouse Assotiation fór the Blind.“ New-York Cityben (111. East 59-íh Street) lévő székházát röviden csak „Lighthouse“ (Világítótorony) néven említik. Az állam által is támogatott társaság 1905-ben alakult. 1930. évi jelentéséből itt csak azokra a területekre mutatunk rá. melyeken ez a sokoldalú szervezet működik:1. New-York város és állam körülbelül 8000 vakja közűi 4000-et gondoz. 2. A megvakulófélben lévőket megbízottai fölkeresik, őket és környezetüket ellátják tanáccsal. 3. Lehetőségeket nyújt a vakoknak sportok díjtalan íízésére( fürdés, tánc, labdarúgás csörgőlapdával, ökölvívás. — 4. A hangversenyrendezőket rábírja; hogy az el nem adott jegyeket juttassák vakoknak. — 5. Nagytermét átengedi a vakok kisebb egyesületeinek (hangolók, gépírók, diktafonkezelők, árúsítóbódésok) gyülekezésekre. — 6. Állandóan 50-50 vakot üdülíeí díjtalanul saját üdülőiben. — 7. Vak fiú- és leánycserkészek számára táborokat létesít. — 8. „Lighthouse Gieams" (a világítótorony fölvillanásai) című és működésének ismertetését szolgáló negyedévi lapot ad ki pont- és síknyomásban. — 9. „The Searchlight“ (a kereső fény) című, évente ötször megjelenő lapjában vakok számára irodalmi pályázatokat közöl. — 10. A lapokat, s könyveket díjtalanul küldi olvasóinak. — 11. Pontírású könyvtárt tart fönn. — 12. A vakok hozzátartozóit munkához segíti. — 13. Szemklinikát tart fönn. — 14. A vakság megelőzését célzó előadásokat rendez. — 15. Díjmentes kórházi ápolást, gyógyszert és segélyt, nyújt. — 16. Vakok számára olcsó étkezőt és ruhaüzletet tart fönn. — 17. Elősegíti szerszámok, írógépek, varrógépek megszerzését, kamatmentes kölcsönöket ad. •— 18. Az otthondolgozó vakok készítményeit árusítja. — 19. Szórakozásra férfi- és női klubhelyiségeket (színesek számára külön) tart fönn (társasjátékok, tánc, zene, ének). — 20. Kisdedóvót, alsófokú iskolát, valamint irodai munkára való képzést (gépírás, dikíafnnkezelés) nyújtó iskolákat tart fönn; szükség esetén kísérőről gondoskodik az iskolábajárók számára. — 21. Akik otthonukat
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nem hagyhatják el, azokhoz házitanítókat (köztük 8 vak) küld. (1930-ban 110.000 leckében 470 vakot taníttatott otthon). — 22. Zenetanfolyamokat rendez, felsőbbfokú iskolákra, egyetemekre készít elő, fölolvasókról gondoskodik. — 23. Munkát, alkalmazást közvetít, uccai árúsítóbódékat szerez vakoknak és mindenképen igyekszik őket önnálló keresethez juttatni. — 24. Seprő-, szőtt szőnyeg-, kefe- és rongy- kefeműhelyeket tart fönn 150 bejáró vakszámára a legújabb gép- és segédeszközberendezésekkel s a készítményeket saját üzleteiben árusítja. (A vakok készítményeiből 380.000 dollár értékűt árusított a múlt évben és több mint 150.000 dollár munkadíjat fizetett ki.) — 25. Női kézimunkákra tanít s a készítményeket külön üzletekben árú- sítja. — 26. 1930-ban 170 otthon dolgozó vaknak szerzett nyersanyagot és juttatott munkát.Ezt az életrevaló szervezetet Mather R . G . jómódú amerikai állampolgár felesége, Winifred Holt alapította még leánykorában. Bámulatos eréllyel sikerült neki az ügynek barátokat szereznie, úgyhogy az Egyesült Államok nagy városaiban hamarosan megalakultak az azonos célú és nevű szervek. Matherné lelkes munkatársa a férje.
*A Mather-házaspár, mint a „Hírek a vakok vlágából“ 1932. évi 15 számában olvassuk, kiterjesztette működését az egész világra s ma már öt világrész 25 országában szórják sugaraikat a new-yorkihoz hasonló Világítótornyok. Az idén Ausztriába, Csehszlovákiába látogattak el Matherék azzal a céllal, hogy itt is megindítsák egy Világítótorony létesítését.Budapesten a Vakokat Gyámolííó Orsz. Egyesület rendezte a 

Mather-házaspár eszmeterjesztő előadását József Ferenc főherceg, Anna 
főhercegasszony és Roosevelt Miklós, az Amerikai Egyesült Államok követének pártfogásával a M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kistermében 1932 szept. 15-én hangverseny keretében. Telt nézőtér előtt 
Roosevelt rövid beszéddel vezette be az előadásokat, a Vakok Homeros Énekkara Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével három kardalt énekelt és 
sipeki Balás Bélának, az egyesület elnökének zárószavával ért véget az est. Az angolnyelvű előadásokat Steller Mária tolmácsolta.

Mather a vakság megelőzéséről tartott előadást. Meglepte őt Magyarországon — mint mondta — a vakok intézményeinek fejlettsége. De csodálkozott azon, hogy a vakok kir. intézete növendékeinek 27%-a az újszülöttek szemgyúladása (blenorrhoea neonatorum) következtében vesztette el látását, jóllehet a Credé-íéle óvóeljárás nálunk is kötelező. Amerikában nagyon szigorúan, fogházzal, oklevélvesztéssel büntetik az óvóeljárást elmulasztó bábát, vagy orvost. Hogy nálunk még mindig sok áldozatot szed ez a szembaj, azt a büntető rendelkezések enyheségének, vagy az ellenőrzés lanyhaságának kel! tulajdonítania.
Matherné a new-yorki Világítótorony keletkezését és működését ismertette. Elveik szerint a vakok ügye a társadalomtól nem szánalmat kíván, hanem megértést; az intézményektől nem alamizsnát hanem igazságot; az államtól és hatóságoktól nem szegényházat, menedékhelyeket,
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és koldulásengedélyeket, hanem a gyermekeknek oktatást, az ifjaknak munkára való kiképzést, a felnőtteknek munkalehetőséget, az öregeknek és munkaképteleneknek pedig emberhez méltó ellátást. A vakság megelőzéséhez szigorú törvényeket, azok komoly ellenőrzését, jól fölszerelt szemkorházakat, valamint a lakosság helyes kioktatását kívánják. Segítsük hozzá a vakokat — úgymond, — hogy a maguk helyén munkában teljes képességeiket kifejthessék, a gazdasági élet padjain pedig a látók szoruljanak kissé összébb és adjanak egy kis helyet a vakoknak is. Reméli, így fejezte be előadását, hogy sikerű! Magyarországon is tevékeny és tehetős barátokat megnyerni az ügynek, a vakokért folyó munkát fokozni s ha a munka a Világítótorony jegyében megindul, ők lesznek az elsők, kik azt anyagi hozzájárulásukkal előmozdítják. Ha az erre szánt összeg szerény lesz is, őszinte szívből jövő szándékkal adják.
Matherék a cél elerése érdekében összeköttetésbe léptek a Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézete igazgatóságával, a közoktatásügyi minisztérium gyógypedagógiai ügyosztályának vezetőségével, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület elnökségével és érintkezésbe jutottak néhány vak egyénnel, köztük Bánó Miklós dr-ral és a vakok kir. intézete zenetanáraival, Greizinger Istvánnal és Jármer Lajossal is.A vakok a megindítandó mozgalmat úgy akarták volna irányítani, hogy az a magasabb iskolai képzettséggel bíró vakok egyesületben való megszervezésére, esetleg a Vakok Szövetségének föl ébresztésére, munkába- állítására vezessen. Ettől függetlenül a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület vezetőségének az volt az álláspontja, hogy semmiféle új szervezetre, Világítótoronyra szükség nincs, kellő anyagi támogatás mellett a gyámolító egyesület megfelel minden föladatnak.Mint Tóth Zoltán dr-tói, a gyámolító egyesület igazgatójától értesültünk, Matherék meglátogatták az egyesület helységeit s az ott tapasztaltak fölött tetszésüket nyilvánították. Új szervezet, vagyis Világító- torony létesítésének terve elejtődött, hanem az egyesület céljainak hathatósabb munkálhatása végett Matherék egy emeletet óhajtanak építtetni az egyesület egyik épületére, a Vakok Betegsegélyző Társasköre helyiségeire. Az egyesület vezetősége ugyan megjegyezte, hogy elég helyiséggel rendelkezik s inkább pénzbeli támogatásra volna szüksége, de Matherék ragaszkodtak az építkezéshez, úgyhogy az egyesület vezetősége most elkészítteti s megküldi nekik az építkezés tervét foganatosítás végett.Ilyenformán, ha valóra válik az építkezés, a Világítótorony Magya- országon egy emeletráépítésre zsugorodik.❖Mi a véleményünket ebben az ügyben a következőkben szegezzük le :A Mather-házaspár emberbaráti törekvése tiszteletreméltó, fáradozásaiért és áldozatkészségéért elismeréssel, köszönettel adózunk.
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Mi örömmel láttuk volna, ha létesül egy egészséges, a vakok ügyét a Világítótorony szellemében fölkaroló munkás szervezet. Mert ha végigtekintünk a new-yorki Világítótorony tevékenységén s az ottani vakok szükségleteihez alkalmazkodó munkálkodásának irányait mutató fönti huszonhat ponton és elgondoljuk, hogy a mi viszonyaink között ugyanebben a szellemben mennyi volna a teendő, akkor úgy érezzük, hogy ilyen Világítótoronyra Magyarországon szükség volna. Nagy szükség volna rá, mert nálunk a vakok gyámolításában az élettel való kapcsolat csaknem teljesen hiányzik.Nálunk vakok gyámolítása abban az értelemben, amint a gyámo- lítást értelmezni kell, mint azt a nyugati országokban, különösen a német nyelvterületeken, az északi államokban és Amerikában már régen értelmezik és gyakorolják, nálunk olyan gyámolítás nincs. Hazánkban a gyámólításra szoruló vakokat zárt intézetekben tartják. Már tudniillik azt a két-háromszáz vakot, aki bejutóit az intézetekbe. A többi meg, a nagyobb tömeg, túlnyomórészt magárahagyatottan, a hivatásos gyámolító- szervek hathatós erkölcsi, anyagi támogatásának, gondozásának hiányában küzködik, nyomorog, vagy koldul.A mi gyámolító egyesületeink működése egy-egy intézet föntartá- sában merül ki. A „gyámolítóegyesület“ és „intézet“ nálunk lényegileg, tartalmilag azonos fogalmak. A mi gyámolító egyesületeink nem egyebek, mint adománygyűjtésből és államsegéllyel föniartott foglalkoztató intézetek. intézetek, melyek állandóan befelé, saját falaik közé néznek. Kifelé csak akkor fordítják tekintetüket egy-egy rövidke időre, ha segélyért kopogtatnak ajtóikon s azzal, hogy jövedelmüknek csekély néhány százalékát az intézeteken kívül élő, tengődő vakok között kiosztják, kifelé ható munkájukat be is fejezték. Harmincegy év óta, mióta a Vakokat Gyá- molitó Orsz. Egyesület megszerveződött, sohse volt ez máskép. Magyar- országon a vakok gyámolításában rendszerré vált a világtól való elzárás, az internálás és az intézeten kívül élő vakok magukrahagyása.Kétségtelen, a zárt intézeti eltartás és foglalkoztatás is egyik megoldása, egyik elkerülhetetlen módja a gyámolításnak. De csak egyik módja. Az a módja, melyet csak akkor szabad alkalmazni, ha más lehetőség nincs, ha a gyámodat künn, az életben elhelyezni, létfönntartását ott biztosítani nem lehet. Persze, a helyzet az, hogy vakjaink jórésze mindig félt és most, a mai nyomorúságos gazdasági viszonyok között méginkább fél a szabad életben való elhelyezkedéstől, mert attól tart, hogy nem képes megélni. Inkább intézetbe törekszik hát, úgyhogy az intézetek nem is képesek mind fölvenni a kérvényezőket. A látszat tehát az, hogy a zárt gyámolítás nálunk általános szükségesség, maguk a vakok kívánják. Igen, de miért van ez így ? Azért, mert az életben való elhelyezkedésben,a létfönntartás megalapozásában s a további önálló életharcban a vakoknak szervezett, hathatós, hozzáértő támasza nincs és soha nem is volt Magyarországon.Ez az a pont, ahol, ha néha külföldi szakember vetődik ide, aki,



178

mikor már mindent megmutattunk, mindennel eldicsekedtünk neki és érdeklődik munkánk eredménye, az intézeteket elhagyott vakok sorsa, gyámolítása után, ez az a pont, hol mindig elakad a szavunk. Ez az amiért szükségét érezzük egy Világítótoronynak. Ha nem is Világítótorony a neve, ha nem is másolja le hűen a new-yorkinak a huszonhat pontba foglalt munkairányait. Aminthogy nem is másolhatná, hisz a mi viszonyaink, szükségleteink sok tekintetben mások.Mi nem osztjuk azt a fölfogást, hogy Magyarországon a vakok ügyének fölkarolását célzó újabb szervezet ne létesüljön, hogy a vakok gyámolítása tekintessék a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület és a belőle sarjadt három-négy egyesület, illetve intézet szabadalmának.Tekintsünk csak ki például Németországba. Ott 1930-ban százharminchat egyesület, mégpedig csaknem mind vakok által igazgatott egyesület foglalkozott a legkülönbözőbb irányokban a vakok gyámolííá- sával. Ott válóságos verseny fejlődött ki az egyes szervek között a segítés munkájában. Mondanunk sem kell, nem az internálás gondolatával.Ilyen nemes verseny termékenyítő hatásától minálunk is sokat várnánk. És szívesen látnok, ha, mint lassankint mindenütt (újabban már tőlünk keletre is), maguk a vakok jutnának nálunk is a kormányrudak közelébe a saját sorsuk intézésében. Szívesen látnok ezt, mert tőlük a vakok életszükségleteinek megfelelőbb munkát várnánk. Mi egyebek mellett ezt is vártuk a Világítótorony létesítésétől. Ettől azonban, úgylátszik, még messze vagyunk.Bele kell hát nyugodnunk, hogy Magyarországon Világítótorony vagy hozzá hasonló szervezet nem lesz. De nem mulaszthatjuk el ezúttal sem fölhívni a vakokat gyámolító egyesületek figyelmét arra, hogy gyámolítá- suk eszközei, módjai, egész rendszere fölülvizsgálásra s a Világítótorony, meg az itt föntebb, valamint folyóiratunkban már ismételten tárgyaltak szellemében javításra szorul.Lepjenek ki az egyesületek vezetői intézeteik kapuin, nézzenek be a zsupfödelek alá, a városi szűk, szellőzetlen szobákba, állítsák talpra, munkába az ott sínylődő vakokat otthonaikban, vagy a környékükön ; telepítsék ki intézeteikből, önállósítsák azokat, akiket lehet, csak olyanokat vegyenek föl oda, akiket odakünn elhelyezni, az élet útjain elindítani, megtartani nem lehet ; fejlesszék vissza az egyszabású, tömeges gyámolítást, gyámolítsanak minden esetben az egyesek egyéniségéhez, arravalóságához mérten, a helyi körülményeknek megfelelően. Megtehetik, mert ehez pénz, azaz hogy külön tőke nem kell. Futja az, amibe az érdekeltek ellátása az intézetekben kerül.Ehez csak munka kell. Az elágazó föladatok különbözőségének megfelelő, mozgással, látogatásokkal, kiutazásokkal, a helyi hatóságok, intézmények és jótékony egyének bevonásával járó rendszeres és szakadatlan munka.
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a módja, rendszere emberségesebb, végső eredményeiben olcsóbb is, mint a zárt, kaszárnyái gyámolítás és nyomában megelégedettebb emberek nevelődnek.

I r o d a l o m
Herodek Károly: A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 

évkönyve és a new-yorki vakságügyi világkonferencia. A vakok 
kir. intézete kiadása, 188 l. ára 4 pengő.Bevezető szavai szerint a szerző két célt akar szolgálni könyvével: megismertetni a közönséggel a vakok és gyöngénlátók érdekében létesített hazai intézményeinket, és tájékoztatni a szakköröket és a vakok ügyének barátait a New-Yorkban 1931 áprilisában tartott vakságügyi világértekezlet munkájáról, melyben annak idején, mint Magyarország képviselője a szerző is részt vett.Az első célt a szerző a vakok hazai intézményeinek és szervezeteinek ismertetésevei szolgálja oly formában, mint azt korábban intézeti értesitőink tették. Ismerteti ezek kapcsán még a vakok kir.. intézete óvójának, valamint a csökkentlátásúak számára szervezett iskolájának történetét, fényképmásolatokkal bemutatja az intézetek épületeit, végül hozza az 1920. évi népszámlálásnak a vakokra vonatkozó számhasonlító adatait.A könyv nagyobb része a vakságügyi világértekezletről szól. Megismerjük belőle az értekezlet szervezetét, lefolyását, az értekezlettel kapcsolatos vakságügyi kiállítást, az értekezők körútját s vele összefüggően a vakoknak az Északamerikai Egyesült Államokban lévő nagyobb intézeteit, végül azokat az eredményeket, nyereségeket, melyek az értekezleten való részvételből a magyar vakok oktatására nézve származtak. A szerző miután hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden a vakok ügyének fejlesztését célozó megmozdulásba kiküldött útján részt vegyünk, a következőkben látja e nyereségeket:Erkölcsiek: 1. Magában véve az, hogy a világértekezlet saját kezdeményezéséből szemelte ki a részvételre kir. intézetünk igazgatóját, olyan erkölcsi eredmény, melyre büszkeséggel tekinthetünk, mert azt jelenti, hogy a magyar vakok ügye kiemelkedett a névtelenség homályából és világvonatkozásban is elismert tényező. 2. Holmes, a Ziegler Magazin ügyvezetője, az értekezlet alkalmával barátai és ismerősei körében európai körútjáról megemlékezve, a vakok budapesti kir. intézetét találta a vakok legszebb intézetének. 3. Migel, az amerikai vakok intézeteinek javát szolgáló alapítványok elnöke, szűkebbkörű vacsorát rendezett s az értekezlet meghívott tizenkét tagja között szerepelt Herodek 
Károly személyében a magyar kiküldött is. 4. Az amerikai sajtó, benne
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a magyar nyelvű amerikai lapok is, ismételten foglalkoztak a magyar kiküldött személyével és az általa képviselt üggyel, az értekezlet naplójában pediglen megjelent Herodek Károlynak az értekezletre készített, „A  vakoknak élethivatási pályákon való elhelyezkedése“ c. előadása.Gyakorlati eredmények: 1. Összehasonlítván az amerikaiak munkáját a mienkkel, a minőséget és belső tartalmat illetően szegényes eszközeink és csekély anyagi erőnk mellett sem kell szégyenkeznünk — mondja a szerző, — munka és eredmény tekintetében álljuk a versenyt. 2. Amerikában az iskolai osztályok mellett mindenkor használható könyvtárak állanak a tanulók rendelkezésére. 3. A kereskedői pályára készülők Amerikában pontgyorsíró és irodai Írógépeket használnak. 4. A számtani példák megoldásában a tengeren túl két számolókészüléket használnak a tanulók: az egyiken számolnak, a másikon az ered- ményí jegyzik fői. 5. A vak leányok Amerikában varrógépeken kötényeket és egyszerűbb leányruhákat varrnak. 6. Jugoszlávia küldöttje a vak növendékei által készített kis bocskorokat vitt kiállításra magával, melyek csakhamar elkeltek. Herodéknek ez azt az eszmét adta, hogy vak leánykáinkkal magyar szabású babaruhákat horgoltasson. 7. A tánctanítás nagyon otthonos a vakok amerikai intézeteiben és gyakoriak ott az uszodák és cserkészcsapatok is. 8. Odaát az iparágak üzésében nagy szerepük van vakok által kezelt gépeknek. 9. Nálunk ismeretlen iparág a mop (szőr helyett selyemhulladékkal befont padlófényesítő kefe) készítése.Az e pontokba foglaltak erősebb felkarolása, meghonosítása — jegyzi meg a szerző — nálunk részben már folyamaiban van, részben megfontolandó.A nagyon tanulságos könyvet olvasóink figyelmébe ajánljuk. (K f)M arichel! jegyzetei. A francia „Revue générale“ 32. évfolyamának utolsó számaiban közli Marichel! tanár, a franciák nagy fonetikusának kiadatlan jegyzeteit. Nem új s nem is időszerű, de mégis figyelemreméltó dolgokat mond. A beszédfejlődést a kiejtés szempontjából vizsgálgatja. Tanácsokat ad és megjelöli a módját annak, hogyan tökéletesíthető a siketnéma kiejtése. Rendkívül nagyjelentőségűnek tartja az állandó hangjavítást. A kezdő fokon a „beszédképzést“ tisztán individuális dolognak tartja. Szerinte a mai módszer határozottan gyorsabb haladást jelent, örömteljesebb munkát és beszédtartalmi szempontból kedvezőbb eredményeket, azonban szemelőtt kell tartani a beszéd tisztaságát. Ahány növendék van az osztályban, annyi módja van a beszédegységek fejlesztésének és a kiejtés szempontjából ugyanannyiféle a kilengés. S lévén ideálunk a siketet értelmes és érthető beszédre tanítani, ismernünk kell ennek a technikáját is. Itt mutatja meg a siketnémák tanára rátermettségét, ügyességét és tehetségét. Tanításunkat, különösen a középső és a felső fokon, kizárólag alkalomszerüségekre alapítani nem lehet. (St)
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Herodek K ároly: A testnevelés jelentősége a vakoknál.A Gyermekvédelem 1932. évi 4. számában megjelent értekezés a testmozgásoknak, sportoknak a vakokra való fontosságát, a vakok nevelésében való szerepét tárgyalja. Leírja a vakok düreni intézete növendékeinek 1913-ban bemutatott úszását a Ruhrban, az amerikai vakok intézeteinek testnevelési munkájára mint minlaszerűre mutat rá, kiemeli a vakok bpesti intézete magas színvonalú testnevelését, a birkózást külön is megemlítve s végül megállapítja, hogy további fejlődésünk lendületét részben szegénységünk korlátozza. (Kf)
Fannie Day íiu rst: Az olvasás tanításáról. American Annals of the Deaf. 1932. N. 2. Az olvasás tanításával először is az olvasást akarjuk megkedvelteim, azért azt olyan vonzóvá keli tenni, hogy a gyermeki érdeklődést ne csökkentsük. A távolabbi célok, hogy az olvasással hatalmat adjunk a gyermek kezébe a tudás gyűjtéséhez, a helyes értelmezéshez és értékeléshez, a sorok közötti olvasáshoz, az irodalmi értékek megismeréséhez és a múlt megértéséhez és megbecsüléséhez.„Nem az olvasmányt, hanem a növendéket kell tanítani“ , ismerje meg, hogy ki, mi, mikor, hol és hogyan ; ismerje meg az ellentétet, a hasonlót; tanuljon összehasonlítani, okadatolni, mérlegelni, mérni, helyeselni, Ítélni, feltételezni, szimpathizálni, nevetni és sírni, zokon venni és lelkesülni. Az olvasmány tanítsa meg az élet helyes leélésére.Tanuljon a gyermek kutatni, tanulmányozni, ismerjen meg helyzeteket, jellemeket, helyeket, időket, környezetet, körülményeket és ható tényezőket. Az olvasásra való szoktatással azután kialakul az olvasottság.Az előkészítés ne tartson soká az csak aira való, hogy a gyermek érdeklődését az olvasandó szöveg iránt lekössük, ahol az épen szükséges. A legtöbbször az olvasandó jobban érdekli, mint a szándékolt előkészítés. Ilyenkor ennek nincs helye. A könyvtári könyvek kiválasztásánál az előkészítő irányítás már szükséges valami.Az olvasás elsősorban is bővítse a növendék kifejezési képességét, fokozza a szellemi és érzelmi fejlődését, visszahatóképességét, megismeréséit, s vonatkoztató képességét, az elvonást, az átvitt értelem és a közmondás megértését, a következmények megérzését, a választási és elhatározási képességet, a személyes visszahatást és állásfoglalást stb. stb. A pedagógus felelőssége igen nagy.Az olvasási órák ne legyenek kimerítők, szőrszálhasogatók, bosz- szantók, hanem olyanok, amelyek a siket gyermeknek a könyvhöz vezető utat széppé, kedvessé teszik.A helyes szóhasználat azonban mindenekfölött fontos, ismerje meg a gyermek a tanult kifejezések használhatóságának egész terjedelmét. Az értelmezést és vizualizációt segítsük elő dramatizáliaíással is. A magyarázó rajz is élénkíti a benyomási és a kifejezés készségét.

Merész.Wj Hertzog Thompson: Pszichológiai jegyzetek. American Annals of the Deaf. 1932. N. 2. A nevelésnek a jelen időben kell foly
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nia és a jövőre kell, hogy előkészítsen. A beszédrenevelés a siket gyermek társadalmosdását szolgálja, azért csakis a gyermek mindennapi beszédszükségletein alapulhat. A siket gyermek az érzékelési-, mozgási- és szellemi tapasztalatok nagy mennyiségével jön az intézetbe, ahol egyéni fejlődési szükségleteit kell a lehetőség határáig kielégíteni. A gondolkozás és az elképzelés megelőzi a beszélést és attól különálló folyamat. Mindkettőre képes a siket, mielőtt hangosan beszélne. A környezetére is tud hatni jelbeszédével és ennek segítségével új tapasztalatokat is tud átvenni; de környezetét teljesen uralni és a világot a hallók mértékéig megérteni mégis csak a hallók beszédszokásának átvételével lesz képessé. A kimondott szó az az alap, amelyen az élettapasztalatok organizálódhatnak, azért is képezi a beszélés minden nevelés alapját. Az intelligencia és a szájról-olvasási képesség között csekély a korreláció.
Merész.Hans Dirr ügyünk egyikéről. A Zeitschrift für Kinderforschung 1932. évi 3. száma Hans Dirr tollából történeti megítéléssel arról szól, hogy az 1890-es évektől napjainkig, kik voltak a hibásbeszédüek oktatásügyének magyarországi megterem.ői és irányitói. (ik)Dr. S zo n d i: Konstitutionsanalyse von 100 Stottern cimmel tanulmányt írt a Wiener Medizinischen Wochenschrift 1932 évi 28. számában. Tanulmányának értékelésével bővebben majd akkor foglalkozunk, amikor annak nyomában a minket igen közelről érdeklő gyakorlati útmutatásokat is megfoghatjuk. Hogy a konstitucionális vizsgálatok ügyünk tudományos hátterű kívánalmai szempontjából szükségesek, az vitán felül áll, így tehát szívesen látjuk dr. Szondi ily irányú kutatásait. Mivel azonban ezek a vizsgálatok ma még erősen orvosi vonatkozásúak, épen ezért mi még csak annak a regisztrálására szorítkozunk, hogy az ide vágó kísérletek megindultak. Ezzel szemben azonban érdeklődéssel várjuk mi szakbéli tanárok az ennek nyomában ki-ki kelő és felhasználható gyakorlati értékű terméseket. (ik)

j .  Forchhammer: Szemléítő beszédkezelés a számtan tanításával kapcsolatban. Nordisk Tidskrift för Dövstumskolan 1932 N. 1. 2. 3.A számtan tanítása beszédbeli és számtani feladatot képvisel. Egyik feladat époly fontos, mint a másik. A számtani beszéd époíy fontos tanítási feladat, mint a földrajzi, hittan! stb. beszéd. Mindegyik tárgynál a beszéd az, amelynek segítségével a megfelelő ismereteket közvetítjük és gondolkozni tanítunk.A világos és logikus számtani gondolkozás feltétele a megfelelő számtani beszéd. A számolás mindig megnevezett mennyiségekkel való számolás. A tiszta számokkal való számolás már magas elvonás, amely csak számtani beszéddel feldolgozott konkrét mennyiségű tapasztalatokon épülhet fel. A számtani feladat megértése elsősorban a számtani beszéd helyes megértését és használatát tételezi fel. A számtani elvonás



183csak a számtani beszéd kifejezései útján lehetséges. Az „identitás" elve alapján a konkrét mennyiségű élményt a megfelelő kifejezés helyettesíti. A számtani beszéd máris elvonás, sőt az elvonásnak különböző fokozatait képviseli. A legmagasabb számtani elvonás csakis az arithmetika beszédrendszerével, a betűszámolással valósítható meg. Itt a számolás már tiszta logikai kultúrát jelent.A mindennapi élet mennyiségi tapasztalatait csakis szemléltető eszközökkel közvetíthetjük. Bár igen sok mennyiségi élmény szükséges hogy a mennyiségeket csoportosíthassák a növendékek, a szemléltető eszközöket mégis korlátozni kell, nehogy a különböző mennyiségi élmények egymást zavarják. A nevezetlen számokkal való számolás mindig a megnevezettekkel való számolási műveletek rövidített formáiként kell, hogy előforduljon, fellépjen.Az orosz számológép meghamisítja a mennyiségélményt, mert az egység ott megvan kötve és nem felel meg a mindennapi mennyiségélménynek, azért elveti. Szemléleti eszközül gummigyürüvel tizes köte- gekbe átfogott gyufaszálakat használ, amelyeknél a négy alapmivelet minden mennyiségi csoportosítását könnyűszerrel el lehet végezni, és amely az ujjakon való számolást teljesen kiküszöböli. Merész.

Egyesületi és intézeti élet.Soproni közgyűlésünk.Tanáregyesületünk XXIX. közgyűlését az idén június 19-én tartotta Sopronban. Ez a történeti múltú város már másodszor látta falai között a siketek és vakok tanárait. 1911-ben először s most másodszor. A soproni kartársak lángolószavú felhívására csonkahazánk minden intézetéből jött több kartásképviselőnk s így gyűlt össze a soproni közgyűlési sereg. Kivételt — csodálatosképen — csak a kecskeméti intézet képezett. Sajnálattal kellett látnunk a kecskemétiek távolmaradását. A többi intézetünkből úgy rajzott elő a kartársak lelkes csapata, mintha új honfoglalásra indult volna el '.Sopronba, ahol a siketnéma-oktatás hajléka előtt ámulattal áll meg az idegen, a szakember pedig szeretettel és tisztelettel adózik a 30 éves múltnak, amely alatt a hazai siketnéma-oktatásnak ezen az őrhelyén oszloppá merevűlt a vezetők és munkások ereje, a társadalom, város, vármegye emberszeretete. így történhetett, hogy az itteni pedagógiai készség és oktatási eredmény ez alatt a 30 esztendő alatt olyan fokra emelkedett, amelyről büszkén mondhatjuk el a legszebb dicséretet.Csodák történtek-e hát Sopronban? Nem. Csak a tettrekész kartársak állottak és állanak egy ízig-vérig tanár, az utolsó cseppjéig erőt
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lelkesedést, szakértelmet, tudást és akarást reprezentáló igazgató mellé és mögé, aki hazai siketnéma oktatásunkban fogalom, elhatározásaiban, tetteiben mindenkor nyílt, szavában bátor, megnemalkuvó. Ez az ember 
Völker József igazgató, csapata az a tanártestület, amelyik nem csak tud, de mindenkor példája is annak, hogyan kell a kartársi szellem, a közös érzés, az egyiivétartozás nagy gondolatának oltárt emelni. — S ezzel az oltáremeléssel tudja és vallja is azt az örök kijelentést, hogy 
„egymás terhét hordozzátok, egymás örömét fokozzátok! “Boldog öröm nekünk tudni, hogy a háborús esztendők vesszői lassan-lassan megritkulnak felettünk s ebben, az utolsó 10 esztendő közgyűléseinek igen-igen sok része van.

Szeged, Eger, Debrecen, Kaposvár s a váczi Cházár András ünne
pélyek mind egy-egy státiója a közös érzés, az együvétartozás boldog jelenének s a lélekben, szeretetben összeölelkező egyesületünk festőién szép, történeti kifejlődésének, fejlődése módjának. Ehhez a bensőséges megnyilatkozásunkhoz hatalmas gyújtóanyagot hordott össze a soproni siketnémaintézet s annak minden rendű-rangú tisztje, tisztviselője.Ahogyan a hívó szavak szét és bejárták intézeteinket, nyugton az kevesett hagyott. 130-nál többen sereglettünk össze a Civitas fidelissima városába.Boldog öröm volt látni a soproniakat, de túláradó öröm volt látni nekünk is azt a szép és hatalmas menetet, amelyik 1932. június 18-án 
Völker igazgató és tanári kara minden tagjának vezetése mellett Sopron utczáin végig vonult, hogy újra bizonyságát adja az egy ügyért való lelkességének s annak a rajongó szeretetének, amely Egyesületünk tagjait oktatásügyünk javára s a közügy dicsőségére összefűzi s annak a tiszteletnek, amellyel soproni intézetünket mindnyájan övezzük és öveztük.Büszkeségünk az a megtiszteltetés is, ami közgyűlésünkön megnyilvánult a kultuszminiszter úr Őexellentiája, Sopron vármegye, Sopron város, az Egyházak, az Erzsébet Tudomány Egyetem Hittudományi kara, a katonaság, Bányászati főiskola, Tanítóképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, a helybeli polgári és elemi iskolák kiküldöttei részéről Egyesületünk felé szállott. Ékes bizonyságát adván annak is, hogy a siketnémák soproni intézete működését a helyi legmagasabb társadalmi rétegek éppen oly tisztelettel veszik körül, mint aminő elismerő módon tudják becsülni pedagógiai eredményeit a rajtunk kívülálló pedagógiai körök és egyesületek is.Sopron város fejedelmien szép városháza nagytermének zsúfolásig telt padsorai előtt a kultuszminiszter képviseletében Klug Péter orsz. szakfelügyelő köszöntötte Egyesületünket, valamint a soproni intézet igazgatóját és tanári testületét, átnyújtva részükre azt az elismerő-köszö- nö iratot, amelyben a miniszter ennek az intézetnek egyöntetűen szép tanítási ered; ínyét s testületének kiváló buzgalmát ismerte el. Ez az első eset, hogy legfőbb hatóságunk nem egyesek, hanem intézetek egyöntetű eredményes munkásságát, buzgó szolgálatát ismerte el legmaga



185sabb leiratában, ilyen elismerésben részesültek a siketnémák budapesti, debreceni-, egri-, továbbá a vakok budapesti József Nádor kir. orsz., valamint a budapesti áll. gyógyped. nevelő intézet igazgatósága és tanári testületé is, amit Egyesületünk örvendező helyesléssel vett tudomásul.Népes és előkelőén szép közgyűlésünk előadóinak öröm volt a szereplés Sopronban. Elnökünk megnyitója, Dr. Bárczi Gusztáv szakorvos — tanártársunk közvetlen, a siketnémaság okait plasztikusan illusztráló értékes előadása, Kárpáti Ottó kartársunknak a csökkentlátá- súak érdekében tartott meleg ismertetése mind olyan eseményszámba menő megnyilatkozások voltak, amelyekről úgy a helyisajtó, mint az országos, elismerőleg emlékezett meg. Közgyűlésünk hallgatósága pedig az előadóknak a legmelegebb elismeréssel adózott.Külön ünnepségszámba ment Sopron első polgárának, Dr. Thurner 
Mihály polgármesternek közgyűlésünket üdvözlő beszéde, amellyel a fehér asztal mellett az őt aposztrofáló Simon Józsefnek válaszolt.Keretében fényes, tartalmában gazdag közgyűlésünk ünnepélyessé nemesült, amikor tagjaink a város közönségének élénk részvétele mellett zártsorokban a „Nemzeti Zászló“ elé vonultak, ahol egyesületünk koszorúját Simon Jó z se f  telte le a zászlótartó lábaihoz. Beszédét bőkivonatban itt a következőkben adjuk:Minden nemzet története akkor lendül a hőskor magasságáig, a legendák mítoszáig, amikor fiainak hűsége pecsételtelik azt meg a harc tűzében, az alkotás fenségében, az őrállás rettenthetetlen bátorságában. Nemzeti éltünk ezen a hármas gránit sziklán épült fel, hűség a harcban, hűség a nemzeti közműveltség minden területén, hűség az őrállásban.Sopron fiainak hűsége megpróbáltatok mind a három stáción. Történeti múltjához csak ez az egy epiteton illik, civitas fidelissim a! Örök jelző, a hőskor csúcsáig lendülő nemzeterő kifejezése, a legen-v dákba, époszba beleszőtt történelem s az őrállás rettenthetetlen bátorsága kiáltja bele a múltba s építi a jövőt: Hűség, vagy halál!Róma ófalához közel emelkedő hegyen, a Gianicolon egy hatalmas kőbe vésett szobor talapzatát egyetlen mondat koszoruzza be: Roma o 
morte! Egy kiállás, mely a századokra szabott utat, egy villámlás, ami egy nemzetéletet világitott be, Róma vagy a halál! A Gianicolo gránit sziklája e szent helyen ez a kőrakás, amelynek égbenyúló karján kitárva leng a piros, fehér, zöldszinü szent lobogó. Kitárt kar, őrálló hegy, örök kijelentés: hűség vagy halál ! Ebbe a gránitsziklába szerintem ez a kijelentés van beleépítve. Sopron jelenét is ez a gondolat ékesíti fel, ez a gondolat, mint örökké égő tűzoszlop világítja be jövőjét, de ennek kell bevilágítani nemzetünk útját is, ha a történelem rendeltetése szerint élni alkotni, építeni, új hazát szerezni akarunk. Pedig mi akarunk, újat, á réginél erősebbet, fiaiban olíhatatlan hűséget, mert hűtlenség dobta martalékul oda akkor, amikor Doberdo, Galícia, Lövésén s az Ojtoz hős,



186legendás katonái kezéből kivette a fegyvert s a pacifizmus hajlékony törékeny nádszálát adta cserébe.
Hűség vagy halál! E nélkül új országszerzés, a réginek, a drágának a szentnek visszaszerzésére alig van mód, alig van fegyver.Hűség a harcban, hűség az alkotás tüzében, hűség az őrállás ret- tenhetetlen bátorságában! Ez építette e nemzeti kegyhelyet is ide, ez lobogtatja ott fenn a piros színt, amelynek láttán áttüzesedik az agyunk, lángvörös lesz az arcunk s világgá kiáltjuk: helyet a nap alatt nekünk, szétszórt magyaroknak; ez lobogtatja a fehér sávot, minél búzánk lisztje, magyar szivünk tisztasága csak a fehéren b, s a melyek nélkül élni sem nem tudunk, sem nem akarunk; ez oltotta belénk a reménység zöld színét, hármas bércünk s minden folyónk szőnyegének bársonyos örökzöldjét, amelynek láttán megittasul lelkünk a magyar föld szerelmétől, s elvesztése örök Golgotára feszíti fel megcsonkított, golyózáportól, kommunizmustól megmenekedett magyar testünket.A Gianicolon egy hatalmas sziklatömböt ez övez: Roma o Morfé ! Én e szenthelyre leteszem a Siketnémák és Vakok intézetei Tanárainak koszorúját ezzel a felkiáltással: „Hűség vagy Halál /“A beszéd elhangzása után — pontban tizenkét órakor, amikor a Széchenyi-tér barakkok templomában megkondultak a harangok — lelkesülten énekeltük el „Hyninusunkat.“ A térség hatalmas palotái ihletésen, verték vissza lelkünk fohászát: „Hozz rá víg esztendőt! “Az első napi közgyűlést fényes közebéd zárta be, ahol Klug Péter 

a Kormányzó Úr Őfőinéltóságára, Simon József Thurner Mihály polgár- 
mesterre, Deschensky Ferenc Sopron vármegye és Sopron város közön
ségére, Völker József pedig a vendégekre mondott emelkedett köszöntőt. Ekkor és itt hangzott el Thurner polgármester történeti vonatkozású pohárköszöntője, amelynek hatása alatt úgy éreztük, hogy a hűséges tör- ténetcsinálók legjobbjainak egyike nyújtotta felénk acélos karját s nemzeti gondolatoktól átizott lelkének hozzánkvaló nagy szeretetét.A siketnémák intézetében folytatott közgyűlésünk a napirend további folyamán letárgyalta titkárunk, pénztárosunk és szerkesztőink értékes jelentéseit. Bőséges és beható vitára az egriek indítványa adott alkalmak egyben tanúságtételt szolgáltatva arra, hogy mennyire viseli szivén egyesületünk fiatal és leendő kartársaink életérdekét, s azt a kulturális érdeket is, ami tanárképző főiskolánkhoz fűződik. Jól esett látni a szembenálló felek lelkén keresztül is oktatásügyünk féltését s azt az égő vágyat, ami minden felszólalásból kiütközött, hogy intézményeink lehető működése még akkor is biztosíttassák, ha tanárképzőnknek esetleg csak minden második évben lennének újonnan felvett hallgatói. Ez az ügyünkért való vágy, rajongásig menő szeretet vitt valamennyiünket Sopronba s ez a szeretet lengette át Sopronban töltött szépséges két napunkat, s ezen felül a Soproni intézet tanárainak baráti megbecsülése tette meleggé, mindenkor emlékezetessé ottidőzésünket, amiért járjon ki mindnyájunk részéről a soproniaknak Völker Jó zsef igazgató és Vas János köztartásvezető tanárral az élükön benső hálánk és tiszteletteljes köszöntésünk.



187Büszkélkedve szólunk befejezésül arról is, hogy a Sopron melletti 
Kistómalomnál táborozó soproni, budapesti, váczi és kaposvári cserkész- csapataink — nevelés-oktatásunk belső- és külső értékének igazolásául — milyen elismerésre méltóan szolgáltatták otígyülésező egyesületünk részére a diszőrséget. Köszönet és hála ezért e helyről is a vezető tanároknak, (nf)

Egyesületünk gyűlései.1. Választmányi gyűlés. A közgyűlést előkészítő választmányi gyűlést Sopron felé utaztunkban, a vonaton tartottuk meg. Elnök szeretetteljes szavakkal emlékezett meg egyesületünk két elhunyt, érdemes tagjáról Rédiger Károlyné sz. Debreceni Róza és Mayer Andrásról. A választmány felállással áldozott a két elhunyt emlékének. Az elnök és tisztviselők bejelentéseit a választmány tudomásul vette és úgy határozott, hogy azok a közgyűlés elé terjesztessenek. Majd az elnökséghez beérkezett indítványokkal foglalkozott s azokat a közgyűlésen való tárgyalásra előkészítette.2., Közgyűlés: EgyesületünkXX IX-ik közgyűlését Sopronban tartotta meg igen ünnepélyes keretek között. Ünnepélyes Veni Sancte után a Városháza közgyűlési termében gyülekeztünk össze, ahol Sopron társadalmának és kulturális intézményeinek vezetői jelentek meg csaknem kivétel nélkül. Tanujelét adták ezzel annak a megbecsülésnek, amellyel úgy a siketnéma és vakok oktatásügye, mint annak munkásai iránt viseltetnek.
HerodekKároly elnök megnyitó szavaiban rámutatott arra a szeretetteljes kapcsolatra, mely a soproni siketnéma-intézet és Sopron vármegye, illetőleg Sopron városa között a megnyitás első percétől fennáll. Szólott továbbá a siketnémák és vakok oktatásának egyik alapvető feltételéről, a szeretetről. A gondolatokban gazdag és nemes érzésektől duzzadó elnöki megnyitó után a hivatalos üdvözlések következtek.Elsőnek Klug Péter orsz. szakfelügyelő a közoktatásügyi mininiszter képviseletében kívánta Isten áldását egyesületünk munkájára. Egyben kiosztotta azon intézetek minisztériumi elismerő dekrétumait, amelyek munkásságuk révén erre a kitüntetésre a miniszter úr részéről érdemesnek ítéltettek.
Tharner Mihály polgármester Sopronvármegye és Sopron város nevében mélyreható s gondolatobban gazdag beszédben üdvözölte a közgyűlést.Követte ezt az üdvözlések hosszú sora. A hivatalos üdvözlésekre adott elnöki válaszok után következett dr. Bárczi Gusztáv előadása 

„A  siketnémaság okai“ , majd pedig Kárpáti Ottó előadása „A  csökkent
látású gyermekek iskoláztatásának problémái“ címen. Mindkét előadást nagy elismeréssel honorálták úgy a vendégek, valamint az egybegytilt szakemberek. Ezzel a közgyűlés I. ünnepi része lezárult.Ünnepi körebéd után következett a közgyűlés folytatása.A titkár, pénztáros, számvizsgáló bizottság, valamint a szerkesztők mindenre kiterjedő s az egyesület egész évi munkásságának tükörképét



188nyújtó jelentéseit köszönettel vette tudomásul a közgyűlés. A pénztáros jelentésével kapcsolatban megütközéssel vett tudomást a közgyűlés arról, hogy egyes kartársak, sőt testületek beszüntették az „Üdülőház“-ra írásban is megajánlott befizetési kötelezettségüket. Hosszas, beható vita után a közgyűlés úgy határozott, hogy a nem fizető kartársakat, illetőleg testületeket szólítsa fel az elnökség újból, vállalt kötelezettségük teljesítésére.A választmány előkészítésében 2 indítvány került a közgyűlés elé. Az indítványokat s az azokkal kapcsolatosan hozott határozatokat a következőkben ismertetjük :Az egri tanári kar azt indítványozta, hogy tanárképzőnk, illetve annak bizonyos évfolyamai egyidőre szüneteltessenek. Indokolásunkban többek között az jut kifejezésre, hogy a túltermelés (Tanárképzőnkön az 1931-32. tanévben ugyanis majdnem annyian voltaic,mint a 151 -es létszámú ténylegessen működő státusbelieknek a fele ) nem válik javára sem az ügynek, sem az onnét kikerülő új tanárgenerációknak. Többek hozzászólása után azt a javaslatot fogadta el a közgyűlés, hogy ne évfolyamok szüneteltessenek, hanem az egyes évfolyamok létszáma redukál- tassék le a régi 12-es létszámra.
Dr. Tóth Zoltán egyesületünk elnökségéhez benyújtott beadványában azt panaszolta, hogy az egyesület hivatalos lapjának szerkesztői évek óta olyan hangú és tendenciájú közleményeket és dolgozatokat jelentetnek meg, amelyek a megütközés érzését váltották ki úgy belőle, mint több társából. Ezekre való tekintettel anélkül, hogy a kritikai jog ellen akarna fellépni (Azt ugyanis tárgyilagos alapon ők is szükségesnek tartják.) ezt indítványozta: . . . , ,mondja ki a Tanáregyesület, hogy a bírálatnak ilyen hangjával nem ért egyet, bár a tárgyilagos kritikát a jövőben is szükségesnek tartja.“Ez az indítvány is a választmány előkészítésében került a közgyűlés elé. Ennek ide való juttatását különösebben is kérték maguk a szerkesztők is. A közgyűlésen az inditvány ellen Waiter Ferenc, Simon 

József és Török Sándor szólaltak fel. Mellette pedig Schreiner Ferenc. Az indítvány mellett felszólaló egy tag kivételével a közgyűlés a következő határozatot hozta: „Minthogy Dr. Tóth beadványában nincsen konkrétum, az a tárgyalás alapját nem is képezheti, térjen tehát fölötte a közgyűlés napirendre. A közgyűlés ilyen értelemben határoz azzal, hogy a szerkesztők a jogos kritika határát nem lépték túl és a beadványban felemlített sérelmek nem lelhetők fel sem lapunk irányában, sem pedig tartalmában. — Egyben a szerkesztőknek munkájukért köszönetét fejezi ki.“ —•Az indítványok letárgyalása után következett az új tisztikar egy hangú megválasztása. A választás eredménye a következő.Elnök Herodek Károly, társelnök Nagy Péter, alelnökök Völker J ó 
zsef és Schamen Péter, jegyző Szlavkovszky Endre, pénztáros Gáldy An
dor, ellenőr Magyar László, szerkesztők Istenes Károly és Kirschenheu-
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tér Ferenc, a kiadóhivatal vezetője Thiiringer János, számvizsgálók 
Fizáry Bódog, Hochrein Lajos, Godola Aladár. Választmányi tagok: Dr. Bárczi Gusztáv, jBerinza István, Deschensky Ferenc, Fiedler Lajos, Kanizsai Dezső, Kiug Péter, Leopold Rezső, Merész Fülöp, Palatínus N , Károly, Puha László, Schreiner Ferenc, Schulmann Adolf, Schnitzl Gusztáv, Simon József, Sturm József, Szép József, Dr. Tóth Zoltán, Török Sándor, Valter Ferenc és Vida Lajos. Póttagok: Bartalos Sándor, Frey József t Góts Ottó.A választás után az elnök úgy a saját, valamint tisztviselőtársai nevében köszönetét mond a személyük iránt megnyilvánult bizalomért s meleg hangon mond köszönetét a vendéglátó házigazdának, Völker 
József igazgatónak és fáradhatatlan tanári karának és ezzel a közgyűlést berekeszti..3., Választmányi gyűlés 1932 szept. 30-án Vácon. A növendékek 
Cházár András-ünnepélye után Va4 órakor választmányi és szakülést tartottunk. Elnök felhívására a választmány néhány másodperces felállással áldozott elhunyt érdemes kartársa Schnellbach Ferenc emlékének, majd a gyűlést megnyitotta. Megnyitó előadásában a választmány elé tárta jólészi Cházár András nemes szellemét, végtelen emberszeretetét, karitatív ielkületét, mint a siketnémák és vakok tanárainak örök, köve- tésreméltó példaképét.Meghallgatta és tudomásul vette a választmány a tisztviselők jelentését. Ezek közül tájékoztatásul a pénztáros jelentését az alábbiakban közöljük :Egyesületünk pénztárának állapota 1932. július hó 1-től: bevétel: — — — 826 P 28 fii!,kiadás: — — —- 453 „ 08 „maradvány:— — — 373 P 20 fül.Ez összeg részben a pesti hazai-, részben a postatakarékpénztárban van elhelyezve, részben pedig a folyókiadásokra a pénztárosnál van.Az üdülőház-alap vagyona összesen 1929 P 17 fillér. Ez az összeg a következő tételekből adódik:Csekk-számlán a ptk-ban: — — — 52 P 50 fill.Pesti hazai tkp-ban: — — — 1206 „ 67 „Igler Antal 1000 P kölcsön maradványa: 670 „ „1929 P 17 Ü TA Szt. István jubileumi alap vagyona összesen: 219 P 58 fillér, amely összeg a Pesti Hazai Takarékpénztárban van elhelyezve gyümöl- csözés végett.Végül dr. Bernáth István azon indítványa tárgyaltatott, hogy az „Üdülőház“-ra összegyűlt mintegy 2000 P ingatlanba fektettessék be. A választmány egy háromtagú bizottságot (Puha, Frey, dr. Bernáth) küldött ki oly célból, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzék és tegyen e tárgyban a legközelebbi választmányi gyűlésen konkrét javaslatot.A választmányi gyűlésen tárgysorozaton kívüli előadás tartására kért és kapott engedélyt Záborszky Árpád, aki „Cselekedjünk Cházár
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András szellemében“ címen emelkedett hangú előadásban mutatott rá azokra az irányelvekre, amelyek a jövő generáció nevelése érdekében kívánatosak*A választmányi gyűlés utáni szakülésen Igler Antal számolt be értékes amerikai tapasztalatairól. A midvégig tanulságos előadás nagy tetszést váltott ki a hallgatóság körében. — Vollmann titkár.N yugtázás. A siketnémák és vakok tanárai országos egyesületének 1931—32 évi 12 P tagdíját befizették a siketnémák budapesti, debreceni, egri, kaposvári, kecskeméti, szegedi, soproni, váci, a vakok budapesti intézetének tanári testületé; valamint: Balázs Géza, Fedor Lajos, Gorbayné Konkoly Mária, Hajdú Lajos, Irlanda Zoltán, Kanizsai Dezső, Klug Péter Kondra Mihály, Lengyel Gyula, Magyar László, Simon József és Vida Lajos.Az 1931—32 év folyamán tagdíjat fizettek: Angyal József 10, Éltes Mátyás 10, Horváth Kálmán 20, Izraelita siketnémák és vakok int. tant. összesen 30, Joó Sándor 4, Nagy Kamill 12, Páncél Imre 10, Szaucsek István 17, dr. Tóth Zoltán 20, Ungermann József 10, Válek János 4 és Valter Ferenc 7 pengőt. ❖Az üdülőház alap 1931—32 évi 6 P díjat befizették: a siketnémák budapesti, kaposvári, soproni, váci, a vakok budapesti intézetének tanári testületé, Balázs Géza, Demjén Mária, Kanizsai Dezső, Klug Péter Kondra Mihály, Török Sándor és Simon József.A siketnémák debreceni int- tant. 28 P. Válek János 2 P és Vatter Ferenc 3 P fizetett az 1931—32 év folyamán. Budapest, 1932 évi július hó. Gáldy Andor pénztáros.A váci Cházár-iinnepély. A siketnémaoktatás Alma Matere, a nagymultú váci intézet f. évi szept. hó 30-án tartotta meg a szokásos Cáözö/'-ünnepélyét.Az ünnepséget igen lelkes és lendületes formában az intézet növendékei vezették be, leróván kegyeletüket és hálájukat Cházár András szelleme előtt.Ezt követte egyesületünk Cháizár András szellemében tartott választmányi- és szakülése, majd pedig — ugyancsak az intézetben — fehér asztal mellett áldozott a tanárság Cházár András soha el nem múló emlékének. Az ünnepi beszédet Lett Jó zsef  kecskeméti igazgató-kartársunk tartotta, aki az ő tárgyilagos tartalmú és szép formájú beszédével méltóan sorakozott azok közé, akik immár évtizedek óta élesztik Cházár 
András nagy szellemét és hirdetik annak cselekvő értékét.Nem mulaszthatjuk el e helyen is hangoztatni, hogy Nagy Péter, az intézet melegszívű igazgatója az ő áldozatos készségével ezúttal is megmutatta a vendég kartársak iránt mindenkor táplált meleg szeretetét és nagyrabecsülését. Elismeréssel kell hogy adózzunk Szilárd Margit

* Erről az előadásról bővebben lapunk következő számában lesz szó.



191intézeti köztartásvezető tanárnőnek is, aki az ő gondosságával és finom ízlésével oly hangulatossá varázsolta a fehérasztalt, (ik)
Budapest — Eger síketnémáinak II. úszóversenye. Május hó 29-én zajlott le a Siketnéma Sport Club és az egri intézet úszóinak második találkozása. A budapesti úszók már 28-án délután érkeztek Egerbe, ahol szives fogadtatásban és magyaros megvendégelésben volt részük. A versenyt másnap reggel 7 óra után bonyolították le az egri melegvizű Versenyuszodában. Érdekességét és jelentőségét fokozta, hogy azon Simon József, h. szakfelügyelő is megjelent s az Orsz. Szakfelügyelőség két plakettet ajándékozott a üszóverseny és a vizipóló győzteseinek jutalmazására. — Annak ellenére, hogy a versenyt a reggeli órákban (7 óra után) tartották meg s hogy az egri közönség az úszósport terén meglehetősen nagy igényekkel rendelkezik, igen szépszámú nézője akadt a versenynek, meg — mint az előre is látnivaló volt — szebb eredményeket és érdekesebb küzdelmet nyújtott az elsőnél, amikor a budapestiek 41:17 arányú vereséget szenvedtek. Az idei versenyen a Siketnéma Sport Club nagyobb készültséggel, több tudással állt starthoz , mig az egri intézet az elmúlt tanév végén legjobb úszóit elvesztette s az alsóbb évfolyamúak (IV.—VI. oszt.) úszóit indították az erősebb fizikumú, felnőtt pesti úszók ellen. De igy, meghendike- pelve is derekasan tartották magukat az egriek és 3 első, 4 második és 4 harmadik helyezést értek ei. Ezzel szemben a SSC  4 első, 3 második és 1 harmadik helyet szerzett. A pontarány 3 1:3 0  Eger javára.A verseny programmján két számban Krasznei V. és Unghváry 

B. párharca is szerepelt. Mindkét számban, mivel Unghváry B . előzőleg rekordkísérletet tett a 100 méteres hátúszásban, a pihent Kraszner V. lett első.A kísérő- és pihentető számok között az egri intézet leánynöven
dékeinek népes mezőnye az 50 méteres bemutató mellúszásban keltett feltűnést. A leányok úszástanítását csak a tavasszal kezdte meg az intézet s már ily rövid idő alatt is igen figyelemreméltót produkált e téren. Nem kevésbbé érdekesek voltak a többi számok, a kezdők verse
nyei s a békák (II.—III. osztályosok) úszószámai. Biztosíték ez a jövőre nézve, garanciája annak, hogy az egri int Izet egyelőre nem fogy ki a jó úszókból s megtarthatja hegemóniáját.A bemutató műugrásban (a SSC  nem kultiválja ezt a sportágat) az egriek szép, hatásos, nagy ügyeségre valló fejesekkel, szabókkal, csukaugrásokkal sok tapsot aratlak.Az úszóversenyt vizipóló mérkőzés fejezte be. Az egriek szép összjátékkal, ügyes taktikával és fejlettebb labdatechnikával 9:1 (félidő 4:0) arányban fölényesen verték a pestieket, akik ebben nem bizonyultak komoly ellenfeleknek. Azonban reméljük, hogy a mérkőzés jó leckének bizonyult s a legközelebbi találkozásig szorgalmas tréninggel a vízipólózásban is lényegesen feljavulnak. A gyorsan pergő verseny mindvégig érdekes volt, megérte a ráfordított fáradságot és költséget-
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Lehetett volna még érdekesebb, még szebb, ha együtt lettek volna a budapesti-, váci-, szegedi-, soproni-, debreceni intézetek ifjúsági úszói! Mikor kerül erre sor? A szép barnára sült, formástestű, edzett egri fiúk s lányok példája, mikor talál követőkre? Megbecsülhetetlen előnyeivel mikor vonul be áz úszástanítás a többi intézetbe ?Szanálás, kontingentálás, racionizálás mind nem lehet komoly akadálya ily nagyszerű célnak, melynek érdekében némi áldozatot is érdemes hozni. Bőségesen kamatozik az! — St.Siketném a cserkészcsapataink soproni táb o ro zása .*  Az intézeteinkben működő cserkészcsapatok eddig egymástól függetlenül bonyolították le nyári táborozásaikat. Minthogy azonban az Országos Cser
készszövetség az 1933-ban Gödöllőn megrendezendő Janboreen  csapatainknak is helyet kíván biztosítani, célszerűnek látszott idei táborozásunkat együtt rendezni meg egyrészt azért, hogy cserkészeink e táborozáson a közös munkában jobban összeszokjanak, másrészt, hogy az egyöntetű cserkészmunkával megkönnyítsük, lehetőleg előkészítsük a Jamboreen való helyes szereplésüket.Így határoztuk el már tavasszal a Cserkészközgyüléssen való találkozásunk alkalmával, hogy idei táborozásunkat lehetőleg egy helyen és együtt bonyolítjuk le. Annál könnyebb volt ez, mert a soproni csapat parancsnoka, Végh testvérünk szeretettel hívta meg csapatainkat a „Civitas Fidelissima“ vidékére együttes táborozásra. Csapataink örömmel fogadták a soproni meghívást s valóban nem ok nélkül. A vizsgák után azonnal útnak indultak a csapatok s a résztvevő cserkészek csak a táborozás után utaztak haza szüleikhez. A csapatok vasúton, a váciak részben hajón tették meg az elég hosszú utat Sopronig. Útközben ezernyi új benyomás és észrevétel, ugyanannyi érdeklődő kérdés és felelet, tehát szebbnél-szebb és jobbnál-jobb olyan beszédanyag, amit talán az iskola falai között sohasem ragadhatnánk meg.Az a kellemes meglepetés ért bennünket, hogy a soproni igazgató az intézet tanárai s az ottani parancsnok fogadtak bennünket. Mivel sok podgyászunk, volt teherszállító kocsin kellett megtennünk az utat a táborhelyre, a Kistómalornba, ahol már a soproniak felépített sátortábora és konyhája várta az érkező csapatokat. Mi budapestiek is hamar tábort vertünk s miután megvacsoráztunk, lepihentünk. Másnap megérkeztek a 

váciak és a kaposváriak. Együtt volt a társaság s megkezdődött a sokféle tábori munka. Zsembay testvérünkre bíztuk a főparancsnokságot, 
Végh testvérünk gondoskodott ellátásunkról, alulírott a testgyakorlásról,

* Az itteni ismertetés is igazolja a cserkészet fel nem becsülhető nagy nevelő értékét. A legnagyobb érdeklődéssel várjuk csapatainknak a gödöllői Jamboreen való szereplését Azok a kartársaink, (Pirovits Jenő, Zsembay Ferenc, Végh Ferenc, Blá- csik László, Stef.er Dezső és Törnek Lajos), akik „Jó m unkát!“ teremtettek Sopron
ban a Kistómalom mellett, önzetlen munkájukért igen meleg hangú szakfelügyelői elismerést kaptak. fSzerk)
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a többi vezető testvérek Blazsik, Stefler és Törnek pedig a beosztás szerinti teendőkről. A munka oroszlánrésze igazság szerint Végh testvérünkre esett, aki azt nagy gonddal, szeretettel s mindnyájunk legnagyobb örömére és megelégedésére igazi cserkész szellemben oldotta meg.A Kistómalom vidékén eltöltött pár hét nemcsak a fiúk, de a vezetők lelkét is olyan sok maradandó kedves emlékkel gazdagította, amely kétségtelenül megérte az anyagi áldozatot, a reáfordított időt és fáradságot. Igen, mert minden táborozás anyagi áldozatot és sok fáradságot kíván (A fogyatékosérzékűeké még többet.) Láthatták a fiúk is, hogy semmi sem jön magától. Az élet tulajdonképen küzdés, munka, harc és hogy munka nélkül nincs semmiféle eredmény. Még ott látom őket a nagy határ cukorborsó fejtésénél, a favágásnál, a vízhordásnál, a mosogatásnál, a szemét eltakarításánál, a tábor csinosításánál, a tábortűz élesztésénél, a szalonna sütésénél, az őrjáratban, a sátrak díszítésénél, a fekvőhelyek tisztogatásánál; hisz felsorolni sem lehet azt a sokféle munkát, ami a cserkészre vár. És az a nagy igyekezet! Itt igazán kiélheti magát a fiú.A napi, szigorúan vett tábori munkák mellett, sorra kerültek a kirándulások is. Ezeknek az idő is kedvezett, mivel nem volt túlságosan meleg. A fertői kirándulásunk felejthetetlen lesz; mily tanulságos, tapasztalatokban mily gazdag, értékes nap volt ez. A Fertőhöz vezető hosszú út talán unalmas lett volna, ám az út mellett vezető csatorna apró kis állatkái, siklók, békák, halak, csíborok, lepkék és rovarok valóságos természetrajzi szemléletet nyújtottak. Gólyák, gémek, varjak, szarkák, nádiverebek és más madarak tartották ébren a figyelmet, ütött legelésző marhacsordák, amott szénával rakodó szekerek tűntek fel. A nagy sásrengetekből végre tisztán bontakozik ki előttünk a Fertő. Látjuk a csónakházat, csónakokat, vitorlásokat. De nem volt elég a vitorlások látása, a vitorlázást meg is kell próbálni. S a következő pillanatban a kedvező széllel induló vitorlás büszkén hasította a Fertő vizét, a fenekén ülő boldog gyermekcsoporttal.A fertőráKOsi kőbánya hatalmas oszlopos mélyedéseit csodálkozva szemlélik a fiúk. Amint tovább megyünk, elérjük a trianoni határt. Magyar katona áll a vámnál. Párszáz lépésre vannak az osztrákok.Következő alkalommal a festői Lőverekhez, Sopron gyönyörű hegyvidékére rándultunk ki. Megnéztük a város nevezetességeit is és díszőrséget adtunk a városban lefolyt tanári közgyűlés külső keretéhez, kivonultunk a hűség emlékzászlajához, ahol a tanárság koszorút tett le. Kétségtelen, hogy cserkésztáborozásunk alatt sok hasznos földrajzi, történeti, természetrajzi és természettani benyomást újítottunk fel és sok újat szereztünk, tehát ebből a szempontból is értékelnünk kell, válalkozásunkat. A testgyakorlásra (járás, futás, ugrás, fürdés, akadályok leküzdése, úszás, evezés) már külön nem is térek ki. Hisz a cserkészetben sokféle testgyakorlásra kínálkozik alkalom.Mielőtt táborozási jelentésemet befejezném, szeretette! gondolok
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mindazokra, akik tábori munkánkat Kistómalomban megtekintették, azoknak pedig, akik e hasznos táborozást bármily mértékben anyagilag támogatták, ezúton is hálás köszönetét mondok.
J ó  munkát! Pirovits JenőA vakok kir. intézete évzáró ünnepe június 15-én folyt ]e a szokott nagy keretben, mintegy 700 emberrel a közönség soraiban. Az ünnepséget az intézet udvarán az összes növendékeknek' a nemzeti zászló előtti tisztelgése nyitotta meg a Hiszekegy imaszerű elmondásával és a Himnusz elénekiésével. Utána a növendékek egyes csoportjai tornaszabadgyakorlatokat s a nagy fiúk koriáteyakorlatokat mutattak be.A díszteremben folytatódott az ünnepség a növendékek következő műsorával: 1. Mendelssohn: Nászinduló (orgona). 2. Tábori Piroska- Búcsú az iskolától (szavalat). 3a). Erkel: Bánk bán, operaegyveleg, b). 
Offenbach: Intermezzo és Barkarola a Hoffmann meséi c. operából. c)■  Lehár. Dal a Mosoly országa c. operából (zenekars részben énekkar) 4. Petőfi: A ledőlt szobor (szavalat). 5. Chaminade: Pierette (zongora) 6. Balta /.: Színészjelölt (monológ). 7 a). Hollósy K . : Álmodik a&Hargita; ój. Magyar dalok (vegyeskar). 8. Szabó Károly kilépő növendék búcsúbeszéde. 9. Herodek Károly igazgató záróbeszéde s a jutalmak kiosztása, 10. Szabados: Hiszekegy (vegyeskar).Az ünnepséget kiállítás egészítette ki a növendékek raffia- agyagfa- és nőikézimunkáiból. (KJ)

A „V ak  M unkások G róf Andrássy Dénes Önképzőköre 30 éves. június 29-én ünnepelte a kör Szűcs Sarolta elnöklésével keletkezésének 30. évfordulóját a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület hangversenytermében. A kör három évtizedes munkásságát Ilovszky Irén méltatta. Az üdvözlések után ének- és zeneszámokkal folytatódott az ünneplés és sipeki Balás Bélának, a gyámolítóegyesület elnökének zárószavai után a Vakok Homeros Ének- és Zenekarának előadásával fejeződött be. (Kf)
A  vakok óvójának negyedszázadós jubileum a. Megható ünnepség keretében folyt le a Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézetével kapcsolatos óvó fennállásának negyedszázados jubileuma az intézet dísztermében június hó 5-én. A nagyszámú közönség részvételével megtartott ünnepséget a Hiszekegy hangjai vezették be. Utána Herodek Károly, az intézet igazgatója, akinek az óvó elsősorban köszönheti születését, részletesen ismertette a lefolyt 25 év történetét. Megemlékezett boldog emlékezetű hidaskürti Nagy Sándorról, kinek 100.000 koronás adománya tette lehetővé az óvó otthonának fölépítését. Emlékét áldják az emberiség legrászorultabbjai, a vakok. Huszonöt év óta a vak apróságok az óvóban valósággal játékos modorban olyan ismeretek és tájékozódási készségek birtokába jutnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a további rendszeres tanítás akadálytalanul megkezdődhessék. Az igazgatói megnyitó után az üdvözlések következtek. Klug Péter országos szakfelügyelő a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg az irgalmas nővérek önfel



195áldozó munkálkodásáról s átadta Szeréna és Ottilia irgalmas nővéreknek a kultuszminiszter elismerő okiratát. Majd Mihalovics Zsigmondi kanonok-plébános, a Karitász érseki biztosa bensőséges érzésektől áthatott beszédben szólott a világtalanokhoz. Utána dr. Tóth Zoltán a gyógypedagógiai tanárképző főiskola és a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület igazgatója az egyesület vezetősége nevében üdvözölte a jubiláló intézményt. Végül Oláh Margit fővárosi hitoktatónő, a vakok kir. intézetének volt növendéke és az óvó volt vezetője mondott szívhez szóló beszédet.Az ünnep további műsorát az intézet és az óvó volt és jelenlegi növendékei adták: „Bevezetőt“ mondott Czeitler Erzsébet. — Brahms: G-moll rapszódia, zongorán játszotta Steiner János. — Vandewalle : Hála virága (énekkettős). Hinger Boldizsár zongora, Berindán László és Lőw Lajos hegedükísérete mellett énekelték Kapcsos Juliska, mint angyal és Lukács 
Katalin, mint védenc. — Igaz érték (színdarab). A több mint húsz szereplő, különösen a kis óvósok mozgási ügyessége könnyeket csalt ki a hallgatóság szeméből. A növendékeket Ottilia irgalnrasnővér, az óvó jelenlegi vezetője tanította a színjátszásra, az énekszámokat Schnitzl Gusztáv tanította, a zongorakíséretet Girscht Piroska, az intézet volt növendéke látta el. (Bernáth István dr.)Atlétikai és tornaverseny a vakok kir. intézetében, június 14-én zajlott le az intézet udvarán a továbbképző osztályos fiúk évvégi versenye. Eredmények :

45 méteres síkfutás. (Legjobb intézeti eredmény : Neuhof László 7 mp. 1912). 10 induló; 1. Szabó Károly 7'2 másodperc. 2. Dobos József. 3. Szabó Mihály.
Távolugrás helyből. (Legjobb intézeti eredmény : Szabó Károly 262 cm. 1931). 10 induló : 1. Szabó Károly 272 cm. Legjobb intézeti eredmény. 2. Dobos József 252 cm. 3. Körösi Sándor 243 cm.
Magasugrás helyből. (Legjobb intézeti eredmény: Szabó Károly 118 cm. 1931). 10 induló: 1. Szabó Károly 122 cm. Legjobb intézeti eredmény. 2. Antal István 112 cm. 3. Dobos József 107 cm.
Súlydobás 7‘25 kg-os golyóval. (Legjobb intézeti eredmény : Szabó Károly 974 cm. 1931). 10 induló: 1. Szabó Károly 937 cm. 2. Dobos József 625 cm. 3. Kecskés István 583 cm.
Korlát. Kezdők. 7 induló : 1. Ritz! Antal (kis ezüstözött érem).2. Keindl Imre (nagy bronzérem). 3. Körösi Sándor (kis bronzérem). Haladók. 6 induló: 1. Szabó Károly (nagy ezüstözött érem). 2. Dobos József (kis ezüstözött érem). 3. Szabó Mihály (nagy bronzérem).
Öttusa (a fönti öt versenyszám). 10 induló: 1. Szabó Károly (nagy ezüstérem aranyozva szalagon) 2. Dobos József (nagy ezüstérem).3. Antal István (kis ezüstérem).A szép sikerért Fiedler Lajosnak, a fiúk tanárának elismeréssel adózunk. Szívesen láttuk volna, ha a látásmaradvánnyal rendelkezők s a teljesen vakok egymástól elkülönítve külön-külön csoportokban, illetve
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versenyszámokban indíttattak volna, a súlydobást pedig áz ifjúsági atlétikában használatos könnyebb golyóval végeznék a tanulók.Az e cikkünkben jelzett legjobb eredményekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy folyóiratunk 1931. évi számának 221. lapján az intézet tavalyi versenyéről közölt cikkünkben a régi legjobb eredményeket részben tévesen közöltük. A helyre- igazítás itt következik: Távolugrás helyből: nem Németh M. 242 cm., hanem Schaff- 
larszki Károly 218 cm. 1912-ből. Magasugrás helyből: Neuhof László nem 107, hanem 117 cm. 1912-ből. (Kf)

Kisebb közlemények
f Schneilbach Ferenc.f Nagy veszteség érte a siketnémák kaposvári intézetét és az egész magyar siketnéma oktatásügyet Scfmellbach 

Ferenc váratlan elhunyíával.Vele a régi gárdának egy szerény, szűkszavú, de annál kiválóbb eredménnyel munkálkodó tagja dőlt ki az élők sorából.Délelőtt még köztünk volt, beszélgetett velünk s szőtte álmait a nyugalom édes napjairól. Ki gondolta akkor, hogy oly hamar eljut az örök nyugalom honába!?!
Sclmellbach Ferenc 1877. nov. 9-én született Báziáson. Középiskolai tanulmányainak befejezése után 1898-ban Vácra kerül, mint ösztöndíjas hallgató. 1900 szeptembertől Aradon, 1902. szept.-től pedig megszakítás nélkül Kaposváron működött egész julius 6-án bekövetkezett haláláig.Pályáját Istentől rendelt élethivatásnak tekintette, melybe belevitte szívének minden jóságát és szerétetét. Nyugalmat és fáradtságot nem ismerve dolgozott s mutatott jó példát mindenkinek. Kiváló tanítási eredménye kartársait is csodálattal töltötte el.Olvasottsága, nagy pedagógiai tudása közismert volt. Könyvtára, melyben a magyar és német szakirodalomnak úgyszólván minden terméke megvolt, bármely intézetnek is díszére válna. A könyv volt leghűségesebb barátja; midőn utolsót lobbant benne az élet szikrája, kezének végső szorítása is azé volt.Lelkének sok magasztos jellemvonása között mégis legnagyobb volt végtelen szerénysége. Ő azon szerény, igénytelen emberekhez tartozott, akik nem elismerésért dolgoznak, — pedig sok-sok elismerést kapott csendes, hűséges és kiválóan értékes munkájáért. Nem a hiú ön- tetszelgésben kereste gyönyörűségét, ő a becsületes magyar jellemnek volt a megtestesuőie.Holttestéi jul. 8-án kísérték el utolsó útjára kartársai, a jó barátok és tisztelők nagy serege. Sírjánál Deschensky Ferenc igazgató szép
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beszédben, megható szavakkal búcsúzott el a jó kartárstól és hűséges baráttól.Özvegye és két leánya a leggondoskodóbb férjet és a legjobb- szívü édesapát vesztették el benne.Az intézet növendékei, akik — a nyári nagyszünidő miatt — temetésén nem állhatták körül koporsóját és nem búcsúzhattak el tőle, szeptember hó 21-én a tanáritestület vezetésével kizarándokoltak sírjához és lerakták sírjaira a hála és szeretet virágait. A sírnál Deschensky 
Nándor tanár szép szavakkal méltatta a megboldogult érdemeit. Utána a növendékek imádkoztak.

„Nincs szószék, amelyből az ember oktató szavát jobban meghall
gatnák, mint a sír.“ Valóban az ő sírja tanít minket szeretetre s az élet legszerencsétlenebbjei iránt szorgalomra és szerénységre. (.Rieger) Uj tanárok Kaposváron. A v. k. m. Durácky József és Neu 
Klára gyógyped. tanárokat a kaposvári intézethez rendelte ki s mindketten megkezdték ott működésüket, (df)

A  szegedi siketném a-intézet évnyítása a Szegeden fellépett gyermekparalizis miatt halasztást szenvedett. (Siisz)G yógypedagógia a budapesti egyetemen. Bernáth István dr. a vakok kir. intézetének tanára előadást tartott a budapesti tudományegyetem Angyal-szemináriumán a fogyatékosok büntetőjogi felelősségéről és a fiatalkorú bűnözők megmentéséről. Nem tartja helyesnek, hogy az e téren való búvárkodás elméletieskedésben élje ki magát, mert ez csak a szakemberek rokonszenvét ássa alá. Nem szabad felednünk, hogy az erkölcsileg fogyatékosok védelmével a nagytársadalom védelmét is szolgáljuk. A szakértői kérdés rendezését sürgeti, de nem abban a megoldásban, mint azt a gyógypedagógiai tanárképző képviseli. A gyógypedagógusoknak ugyanis arra kell törekedniök, hogy a bíróságok szak- véleményüket nem „tolmácsi“ , avagy „szakértői tolmácsi“ , hanem valóban „törvényszéki szakértői“ véleménynek minősítsék. (Kf)Stettner Em ília oki. gyógyped. tanárt és hitoktatót a Hercegprímás Ur Őeminenciája a székesfővárosi gyógypedagógiai intézetekhez rendes hitoktatóvá nevezte ki. A kinevezés értékét emeli az okmány szövege, amelyben Őeminenciája Stettner Emília eddigi buzgó és sikeres működését emeli ki. (Sch)Ú j ügybeosztás a VKM .-ben Az 1932. évi szeptember hó 1-vel kezdődött VKM-beli új beosztás minket érdeklő részét tájékoztatásul a következőkben ismertetjük: Az eddig önálló ügyosztályunk megszűnt s volt ügyosztályfönökünk: Dr. Hoór Károly min. oszt. tanácsos, aki ügyünket és ügyünk munkásait oly nagyon becsülte, a III. ügyosztályba, a művészeti ügyek ügyosztályába osztatott be.A gyógypedagógiai oktatásügy központi kormányzása a IX. ügyosztály keretébe osztatott be Dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsos ügyosztályfőnöksége alá, ahol a gyógypedagógiai ügyeket az ügyosz



tály főnökének Dr. Pollermann Artúr miniszteri tanácsos referálja. Új ügyosztályfőnökünk és ügyünk új referense igen melegen érdeklődnek új hatáskörük tárgyi és személyi ügyei iránt, így tehát tőlük is bizalommal várjuk ügyünk érdekeinek lelkes irányítását.Lapzártakor arról értesülünk, hogy a VKM-ben ismét új csoportosítás lép életbe. Az új beosztás részletkérdései még nem kerültek nyilvánosságra, (sk)
Szaktanácsi hírek. Arról más helyen már hírt adtunk, hogy a VKM-ben az ügyosztályokat átcsoportosították. Ennek folyamányaként 

Dr. Hoor Károly min. oszt. tanácsos — eredményes munkásságának teljes elismerése mellett — felmentetett szaktarácsi tagsága, illetve alelnöki tiszte, — valamint tanárképzőnk tanárvizsgáló bizottságának elnöki tisztsége alól. A szaktanács h. elnöke Dr. Nevetős Gyula miniszteri tanácsos, ügyosztályfőnök lett, míg a tanárképző vizsgálóbizottságának elnöki teendőivel Dr. Pollermann Artúr miniszteri tanácsos, ügyünk referense bízatott meg. (Süsz)
Gyógypedagógiai tanári kinevezések. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Kleitsch János ny. vakintézeti igazgatót a tényleges szolgálatba újból beillesztette és szolgálattételre a vakok szegedi intézetéhez osztotta be. Egyben Fehérvári Sándor, Tóth Imre, Végh Ferenc, Sefcsikné 

Vajda Vilma gyógypedagógiai tanárokat a X . fizetési osztály 3. fokozatába a gyógypedagógiai intézeti tanárok státusába rendes tanárrá kinevezte. Végül Berényi Ü. Sándor gyógypedagógiai tanárt a siketnémák kecskeméti intézetéhez megbízott tanárnak alkalmazta. A kinevezetteknek, akik oly régen vártak már m eg— és kiérdemelt kinevezésükre, melegen gratulálunk!
A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesületé

nek választmánya egyesületünk váci választmányi gyűlése után K lug Pé
ter orsz. szakfelügyelő, elnök elnöklete alatt 1932. IX. 30-án gyűlést tartott. A gyűlésről a titkár és a pénztárnok jelentései alapján következőket közöljük :1., A belügyminisztérium az oda beterjesztett formában jóváhagyta 
Segélyegyletünk alapszabályzatát. (114274—V ili.— 1932)2., Segélyegyletünk kötelékébe felvette a választmány Fehérvári 
Sándor és Tóth Imre kartársakat, mint akik most neveztettek ki státusunkba.3., Utólag ugyancsak felvétettek a Segélyegylet tagjai sorába Igler 
Antal és Deschenszky Nándor kartársaink is, mind, akik elfogadhatóan igazolták azt, hogy miért késtek belépési szándékukkal.4., Elhatároztatott a Segélyegylet alapszabályainak kinyomattatása és bélyegzőjének elkészíttetése.5., Tudomásul vétetett a pénztári jelentés, amelyből a következők tűntek k i : a., a Segélyegyletnek ezidőszerint 153 tagja van. Ezek közül csak 8 tag van tagdíjhátralékban. Ezekkel viszonylatban az a határozat hozatott, hogyha az e gyűlésből folyó felszólításnak nem tesznek eleget, a szabályzat értelmében a tagok sorából töröltetnek.



1S9b. , Schnellbach Ferenc elhunyt kartársunk özvegyének a 20% levonásával 634-40 pengő folyősíttatott. Még megkapja az özvegy az uj tagok befizetéséből neki járó 80%-ot is. — A jövőben a segélyezetteknek pengőre kikerekített összegeket fog utalni az elnökség.c. , A pénztár jelenlegi egyenlege 1002-19 pengő.6 , A pénztárosnak eddigi nagyon gondos munkájáért köszönetét mondott a választmány. Dr. Bernáth titkár.Vaksiket, vagy siketvak ? Egyet jelent mind a kettő. Embert, aki se nem lát, se nem hali.igen, de melyik a helyes elnevezés: vaksiket (vaksiketnéma), vagy siketvak (siketnémavak) ? Nem is olyan egyszerű föladat erre felelni.Aki mindig halló vakokkal foglalkozik s eléje kerül egy siket vak, az azt mondja rá, hogy ez — siketvak. Így mondják többnyire a vakok is, ha siketvakról beszélnek. Aki meg siketek között él és dolga akad egy vak sikettel, az azt mondja, hogy ez — vaksiket.
Szily Adolf dr., aki legelőször írt szakszerűen magyarul siketvakokról, ezt írta értékezése cím éül: „A  siket-vakokkal való szellemi érintkezésről“ (Magyar Gyógypedagógia, 1909. évf. 6. lap). Igen, mert ő mint szemorvos és mint a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület elnöke sokat mozgott vakok között s elsősorban a vakot látta meg a siketvakban. Adler Simon meg, aki legelőször tanított hazánkban siketvakot, magyar úttörő munkájának ezt a címet adta. „A  vak-siketné- mákról“ (Gyermek, 1911. évf. 5-6. szám). Igen, mert ő, mint siket- némaintézeti tanár, aki siketekkel élt együtt, elsősorban a siketet nézte a siketvakban. Egészen természetesnek találnám, ha a siketek is vaksiketekről beszélnének. Szó sincs azonban itt következetességről. 

Herodek Károly például, aki mint a vakok kir. intézetének igazgatója, évtizedek óta ott lakik vakjai között, akinek tehát a fönti elmélet szerint siketvakokról kellene szólnia, írásaiban csaknem állandóan vaksiketekről beszél. De még egy és ugyanazon írásukban sem következe-  ̂tesek az emberek. Egy és ugyanazon szakértkekezésben, egy és ugyanabban a hivatalos iratban is hol „vak“ a jelző, hol . siket.“Ha a mindennapi társalgásban nincs is célja a latolgatásnak, hogy vaksiketről beszéljünk-e, vagy siketvakról, a velefoglalkozók szaknyelvének mégis csak meg kellene állapodnia a nemlátó és nem halló embereket megjelölő mesterszavukban. Megkívánja ezt a következetlenséget nem tűrő, az állandó nyelvi formákat nehezen nélkülöző szakszerűség.Kíséreljük hát meg tisztázni, dűlőre vinni a kérdést.A „vak“ is, a „siket“ is melléknév. De lehet főnév is, ha névelőt teszünk eléje. Ha meg mind a ketőt egymásután mondjuk ki névelővel, akkor az elsőt a másodikra vonatkoztatjuk és jelzős főnév lesz belőlük. Melyik legyen hát a főnév és melyik a jelző? Ennek a megállapítása dönti majd el a kérdést.Nem lehet vitás, hogy azt a szót kell főnévként használnunk,



200mely a fogalom fontosabb jegyeit fejezi ki. Melyek a fontosabb jegyek ebben az esetben ? Kétségtelen, hogy azok, melyek a legszembeötlőbbek, legjellegzetesebbek, tehát a vakságéi ; meg amelyek a nagyobb bajt, a súlyosabb fogyatkozást jelzik, tehát a vakságot.Hogy a siketvaknak a vakság adja meg a külső jellegét, nyilvánvaló. Hisz siketségét észre se vesszük, míg szóba nem állunk vele. De ami a fogyatkozás súlyát illeti: hát a vakság súlyosabb baj, mint a siketség? Óh ez nagyon bonyolult kérdés, ha kiterjesztjük a fogyatékosságokkal járó korlátozások, hátrányok valamennyi területére. És ha a lelkiek terén kiélesítjük az érveket, egészen bizonyos, hogy a kérdést el sem tudjuk dönteni. Nem, még akkor sem, ha magukat az érdekelteket, a vakokat, meg a siketeket hívjuk segítségül. Sőt akkor még sűrűsödik a homály, mert ebben ők maguk sincsenek egy véleményen. Nem is lehetnek. Hogy csak egy tényezőt említsünk meg : mily nagy mértékben befolyásolja megítélésüket ebben a kérdésben az, hogy ki mikor, hány éves korában vakult, illetve siketült meg; azaz, hogy kinek mi, mennyi maradt meg emlékezetében a színes, illetve a hangos világból ? Hátha még figyelembe vesszük az egyesek műveltségének színvonalát, egyéniségeik, fölfogásaik és életkörülményeik különbözőségét ! Mert mindezek más és más megítélés alá viszik az egyeseknél a kérdést.Ki kell hát kapcsolnunk, hogy dűlőre jussun!;, a lelkieket. Csak a megfoghatóbbakra, a testi életre, a létfönntartásért folyó küzdelemben való érvényesülésre alapíthatjuk ítéletünket. E tekintetben aztán vita nélkül célhoz is érünk. Egy pillanatig se kétséges, hogy ebből a szempontból nézve, a vakság a súlyosabb fogyatékosság.így látják ezt mindenütt. Azért is nevelik a siketvakokat ott, ahol külön intézmény számukra nincs, legtöbbször olyan intézetekben, melyeknek a berendezése, élete, tanítási módja leginkább közelíti meg az ő állapotukból folyó igényeket, ahol őket a súlyosabb fogyatékosságuknak megfelelően nevelik, vagyis vakok intézeteibenA fogalom fontosabb jegyeit tehát a vak szó fejezi ki s így a 
vak a főnév, a siket a jelző, vagyis nem vak siket, hanem siket vak, ez a szóösszetétel helyes alapja.Ami meg a kiejtést és az írásmódot illeti, a szavakat nem különválasztva (siket vak, siketnéma vak), sem mint legtöbbször látjuk, kötőjellel összekötve (sikef-vak, siketnéma-vak), hanem egyetlen szóba összefogva, jelzős összetételű főnévként így kell kiejteni és írn i: siketvak, vagy 
siketnémavak. Mert mi nem beszélhetünk a siketvakról, úgy mint a sánta vakról, az ügyes vakról, meg az elhanyagolt vakról. Nekünk a tipust meghatározó elnevezésre van szükségünk. A típust meghatározó egyik fogalmat (siketnéma) tehát nem sülyeszthetjük le puszta jelzővé. A mi szakszerű elnevezéseink ezek • siketvak, siketnémavak. (Kf) Vakok a Máv bpesti gépgyárában. Érdeklődő vak férfiak a gyárigazgatóság engedélyével május 30-án megtekintették a gyárban



201készült gépek (mozdonyok, cséplőgépek, úthengerlők, szerszámgépek) kisképmásait és egy készülőiéiben lévő sárkányrepülőgépet. A vak férfiak ezúton is köszönetüket fejezik ki az igazgatóságnak és vezetőjüknek Jakab N . műhelyfőnökneK. (B-y)
Vak a rádió szolgálatában. (Hírek a vakok világából. 1932.—5). A lipcsei Ml RAG rádióállomásán Kögler Hermáim vak tanár kitűnő eredménnyel, mint megfigyelő működik. (Kf)
Vak színésznők. (Hírek a vakok világából. 1932. —6.) A new- yorki „Világítótorony" (L. folyóiratunk más helyén) védősége alatt héttagú műkedvelő sz ínésznccsoport játszik oly tehetségesen és ügyesen, hogy a nagy Brodway Theaterben külön előadásokat rendezhettek velük óriási sikerrel. A színésznők a polgári életben gépírók- Kitartó, gondos munkával, csakis kiváló színészi képességgel megáldott vakok képesek a színjátszásnak ilyfokú teljesítményeire, mozdulatokban, járásban és arckifejezésekben is hibátlan munkára. A színpad elrendezése, a lábak irányítására elhelyezett nemezdarabok és egyéb apró fogások könnyítik meg a vak színészek mozgását. A többször megismételt előadások nagy bevételt hoztak a Világítótorony-társaság céljaira. (Kf)

Mégegyszer a lengyelek tanárképzéséről. Lapunk 1932. évi 3 4. számában dr. Tóth Zoltán helyreigazító (?) sorai jelentek meg a lengyelországi tanárképzésről, amelyekre lapunk szerkesztője nyomban meg is adta a választ. Habár szaklapunk hírszolgáltatásának megbízhatóságát a szerkesztő meg is védte, mindamellett is mivel a „Tanulmányúti beszámolódhoz a lengyelek tanárképzésére vonatkozó adatok tőlem származtak s dr. Tóth Zoltán tulajdonképen vagy az én jóhiszemüsége- gemet, vagy pedig a kis lengyel tudásomat vonja kétségbe, legyen szabad e kérdéssel nekem is foglalkoznom.A szóbanlévő kérdés adatait Szkola Specjalna 1929. évfolyamának 3—4. számából merítettem. Az Istenes Károly által idézett részeket magának M . Grzegorzewskának lengyelnyelvű cikkéből jóformán szószerint fordítottam. Nem én állítottam azokat, ő írta meg s ugyancsak ő közölte az egész Spécid!pedagógiai Áll. Intézet részletes tantervét, programmját, feltüntetve mind a négy oktatási ágazatra (siketnémák, vakok, erkölcsileg elhanyagoltak és szellemi fogyatékosok kiképzését célzó) kötelező tárgyakat, majd azokat, amikkel a második hónap eiejen bekövetkező szakma- választás után köteles a jelölt foglalkozni s amikből vizsgázik.A fordításért minden tekintetben jótállók s ha most adataimat téveseknek nyilvánítják, akkor Grzegorzewskát valószínűleg a nem kielégítő nyelvhasználat következtében nem értették meg azok, akik vele személyesen tárgyaltak.Fordításomnak egyetlen szubjektív természetű kitétele az volt, hogy a 
Speciálpedagógiai Szemináriumuk és a Fonetikai Intézetük alighanem a 
mi példánkra egyesültek és Speciálpedagógiai Állami Intézet (és nem „gyp. akadémia") néven képez ki szakembereket.



202 Jóllehet lényeges csak az, hogy fakultativ-e a képező vagy sem, a kifogásolt kitétel magyarázatát is megadom. Úgy emlékeztem (olvastam vagy hallottam valahol), hogy a lengyelek (kormány, minisztérium) hivatalos megkeresésben elkérték tanárképzőnk szervezeti szabályzatát s annak fordítását meg is kapták. De ha ez meg sem történt, német források nyomán is bőségesen tudomást szerezhettek képzőnk szervezetéről, az egyesített képzésről. Egy időben épen eléggé szellőztették, ismertették azt, de csak külföldön. Azonban nem jó exportcikknek bizonyult, mert csak a kis 
Svájc éselőnyösen módosított formában — Lengyelország kapott rajta. Hogy milyen sorrendben, az talán kevésbbé fontos. Tény az, hogy a lengyel 
Speciálpedagógiai Intézet szabályzata sok olyat tartalmaz, ami erősen emlékeztet a mi viszonyainkra. De most nem részletezem Grzegorzewská ismertetését. Lássuk mit ír a lengyel és a svájci tanárképzésről a lipcsei 
Schlenkrich, & Blätter fü r Taubstummenbildung 44. évf. 8. számában?! „A  lengyel kollégák kiképzése a varsói Speciálpedagógiai Intézetben történik. Négy fakultásra oszlik, amelyek egyike a siketnémák oktatásügyét tartalmazza. Többévi gyakorlattal bíró elemi isk. tanítók, középisk. tanárok és főiskolai hallgatók vétetnek föl. A képzés két szemeszteres. Azt szorgalmazzák, hogy a képzési idői 2 évre emeljék fel. A következő tárgyakat tanulják: bonctan, élettan, iskolai egészségtan, lélektan, szociál- pedagógia, pszychopatológia, internátusi nevelés, a beszéd fejlődése és patológiája, torna, sport,-kézimunka, hangtan, a siketnémák lélektana, módszertan, a siketnémák oktatásának története. A tanulmány vizsgával fejeződik be. Az alkalmazást (kinevezést) egy gyakorlati próbaév előzi 
meg. Az előadó tanárok nagyrészt avarsói egyetem tanárai és szaktársak“A svájci képzésről a következőket írja:„A  svájci siketnémaintézeti tanárok szakképzése még ama problémák közé tartozik, amelyik végleges megoldásra vár. Ámbár a zürichi 
Gyógypedagógiai Szeminárium a sokatígérő kezdőlépést megtette azáltal, hogy elemi iskolai tanítókat csak valamely siketnéma intézetben eltöltött egyévi gyakorlat után vesz fel.* A  teljes tanfolyam másfél év és szoros 
kapcsolatban van az egyetemmel. Az elméleti képzés a lélektan, az általános pedagógia, az antropológia és a higiéna köréből tartott előadások révén történik az egyetemen, amelyre a jelöltek be vannak iratkozva. A Gyógypedagógiai Szemináriumban tartott különelőadások a pszycho- patológiából, gyermeklélektanból, bonctanból, élettanból, az idegrendszer patológiája, beszédzavarok, a fiatalkorúak jogviszonyai és védelme teljessé teszik a tanfolyamot. A gyakorlati képzés az összes tipusú szak
iskolákon eltöltött próbaév alatt történik. Sikeres vizsga után a jelöltek 
gyógypedagógiai oklevelet kapnak. Doktorráavatásnál a gyógypedagógia a zürichi egyetemen melléktantárgynak van elismerve. Szorgalmazzák 
külön gyógypedagógiai tanszék felállítását.“* E beszámoló — bárki véleményét is tolmácsolja —- nincs túlságosan elragadtatva a svájci képzéstől s nyílván az egységesítés ellen emelte fel szavát. Legalább is erre vall az a kitétele, amidőn a „sokatigérő kezdőlépéséit emlegeti.



203Ha bárki, aki a mi tanárképzésünket s annak történetét ismeri és azt összehasonlítja a két idegen ország képzésével, sokkal több rokonvonást talál a miénk és a lengyeleké, mint a lengyeleké és a svájciaké között.Részleteiben, bizonyos tantárgyakban, stb. van köztük némi különbség, mert egész bizonnyal másfelől is informálódtak, azonban a lényeg a rendszer, az egésznek a felépíiése és sok részlet is erősen a mi „kétéves“ képzőnkre emlékeztet. De ha mindez nem úgy volna, ha a lengyelek egyedül és kizárólag csak a svájciakat utánozták volna, ami teljesen valószínűtlen, állításom akkor is megállja a helyét, legfeljebb ez esetben „másodkézből“ kapták volna a nem nagyon szerencsés ötletet. Mert a jó békeévekben az egyesített képzés terén egyedül álltunk s ebben — sajnos — Svájcot megelőztük.Reméljük azonban, hogy e minden téren specializálódó világban ipar, kereskedelem, tudományok, művészetek) — az egyes szakok különleges érdeke — nálunk is megszünteti ezt több mint három évtizedes szerencsétlen próbaházasságot s „ lengyel mintára“ , ha egységes vezetés mellett is, de minden ágazat járhatja majd a maga útját, keresheti a saját boldogulását, haladhat egyenesen a saját kitűzött útja felé és élheti a maga egyéni életét, ami nemcsak joga, de kötelessége is. Síürm.Különös verseny. A legkülönfélébb és egészen szokatlan versenyek mellé Amerika egy teljesen újfajta versenyt iktatott, mely a beszédnek szájról való leolvasásából állott E verseny résztvevői majdnem kivétel nélkül siketek és nagyothallók voltak. A verseny győztese Miss Piri lett, aki tizenhároméves korában vesztette el a hallását és egy nagy automobilgyárban gépiió kisasszony. Ez a meglepően tehetséges hölgy hiba nélkül gépeli a diktált szöveget, anélkül, hogy azt egyszer is ismételni kellene. A vele érintkező idegenek nem akarják elhinni, hogy teljesen sikettel állnak szemben. Az autóbuszon és villamoson a kocsi túlsó végén ülők beszédjét is megérti, sőt a néma film hőseinek a beszédjét is. Detektív irodáktól már igen előnyös ajánlatot kapott, hogy különös képességét a nyomozásoknál értékesíthessék, ő azonban hű maradt az autós céghez, melytől a győzelem emlékére ezüstserleget és kétheti soronkívüli szabadságot kapott. (Sí)
Testnevelés. Az utóbbi időben mind gyakrabban fordult elő, hogy a végzett ifjú tanárnemzedék közül azok, akik munkahelyükön tornatanítással bízattak meg, tanácsot és útbaigazítást kértek tőlem. A legtermészetesebb dolog, ha a kezdő tanár az idősebb tapasztalataiból kér magának utravalót és viszont, ha az idősebb szeretettel támogatja az ifjabbat. Nem hallgathatom el azonban azt az érzésemet, amely minden ilyen tanácskérés alkalmával feléledt bennem, hogy az illető nemcsak azért kér segítséget, mert kezdő, hanem talán főként azért is, mert a testnevelés kérdéseiben úgy elméletben, mint gyakorlatban nincs megfelelő felkészültsége. Szükségtelen s nem is célom hangsúlyozni, hogy az okszerű testnevelés bármely célú gyógypedagógiai intézetben fogya
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tékos érzékű és értelmű növendékeink nevelése és jövő munkabírása szempontjából elsőrendű követelmény, ép azért csak arra akarok ezúttal szorítkozni, hogy érséseimet és az általam — helyesen vagy helytelenül— észlelt tüneteket a tek. Szerkesztőség utján a kartársak elé tárjam s tisztelettel felhívjam erre a kérdésre az illetékesek figyelmét. (Javaslatot is várunk 1 Szerk) Nem a gáncs, sem a mindenáron való beleszólni akarás vezet engem ebben az ügyben, hanem tisztán csak az ügy szerefete és neki való szolgálás.Ha a tek. Szerkesztőség e levelemet közzétételre alkalmasnak találja, ezért én igen hálás vagyok s nagyon örülnék, ha e kéidés körül tárgyilagos vita fejlődnék ki. Pirovits Jenő.H árm as jubileum . Az Országos Siketnéma Otthon 25 éves, a Siketnémák Közlönye 30 éves és a Siketnéma Sport Club 20 éves fennállását ünnepelte hármas jubileum keretében f. évi augusztus hó 20-án és 21-én. Az ünnepségre 65 külföldi és mintegy 100 vidéki siketnéma érkezett. Az ünnepségek programmja : 19-én ismerkedési estély azOtthon székházában. 20-án délelőtt Budapest nevezetességeinek megtekintése társas autóbuszon. Délután 3 órakor nemzetközi atlétikai versenyek német, francia, osztrák és magyar versenyzőkkel. Este 8 órakor társasvacsora 21-én d. e. 10 órakor ünnepi közgyűlések ‘az Otthon székházában. Este ík l  órakor nemzetközi uszóverseny német, francia, osztrák és magyar versenyzőkkel, este 9 órakor búcsúestély és a versenydíjak kiosztása az Otthon helyiségében.Az ünnepségek a teljes siker jegyében folytak le. Az ünnepi közgyűlésen megjelent a knltuszkormány képviseletében dr. Hoór Károly min. oszt. tanácsos, a székesfőváros képviseletében Venczell Géza tanácsjegyző. A társasvacsora rendkívül impozáns lefolyású volt a Keleti p. u. éttermében, amely zsúfolásig megtelt.Az atlétikai versenyek győztesének a Sport Club egy igen díszes és értékes jubileumi vándordíját tűzött ki, amelyet a magyar és francia csapat közötti 42 : 42 döntetlen pontarány folytán a francia csapat kisebb száma és több elsőbbségi győzelmének figyelembe vételével, az alapító levél idevonatkozó rendelkezésétől eltérően — sorshúzás mellőzésével— magyar udvariasságból a francia csapatnak ítéltek oda.A nemzetközi úszóversenyre az Otthon tűzött ki ugyancsak díszes és értékes ezüstserleg jubileumi vándordíját, amelyet a magyar csapat 34:35, egy ponttöbbséggel nyert meg. A vándordíjak költségeihez a siketnémák váci kir. intézete 10 pengővel járult hozá. A vakok József nádor kir. intézete pedig 3 éjszakára 20 külföldi részére adott díjtalan szállást. A jubileumok sikerének előmozdításáért az Otthon és a Sport Club ezúton is hálás köszönetét fejezi ki Nagy Péter és Herodek Károly igazgató uraknak. (Sch)A gyöngelátású iskolásgyerm ekek oktatásának problém ája címen értekezett Kárpáti Ottó a Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének Sopronban ezév június havában tartott közgyűlésén.



205Előadása hatásos eszmeterjesztő előadás volt. Fölhívta a figyelmet a gyöngénlátó gyermekekre, azért, hogy külön iskolákat, osztályokat szervezzenek számunkra. Éles színekkel festette a gyöngénlátó gyermekeknek a rendes látásúak közötti sorsát. Dorgálják, büntetik, tanulótársaik csúfolják őket, buknak, ismételnek, végül vagy átkerülnek a vakok intézeteibe, ahova nem valók, vagy gyöngetehetségűeknek minősítve, kisegítőiskolákba, kislétszámú osztályokba dugják őket. Mind csak azért, mert gyöngelátásuk miatt nem képesek társaikkal együtthaladni. Glepke 
dr. orvostanár gyöngetehetségűnek minősített 770 gyermek között 86% hibásszeműt talált.ismertette az előadó a gyöngelátást előidéző különböző szembajokat, a rövid- és távollátást, a kancsalságot, a fénytörési zavarokat előidéző fogyatékosságokat, a szaruhártyahegeket, stb.Hazánkban Goldzieher Vilmos dr. egyetemi rendkívüli tanár, a vakok kir. intézete volt szemorvosa 1898-ban követelte először a gyön- génlátók külön való oktatását. Utána Herodek Károly, a vakok kir. intézete igazgatója, Szily Adolf dr., Fejér Gyula dr. és Bartók Imre dr. szemorvosok foglalkoztak behatóbban a kérdéssel, míg Herodek lankadatlan törekvéseinek eredményeként a közoktatásügyi minisztérium hozzájárulása után 1928 őszén megnyilt a „csökkentláíásúak“ első és mindmáig egyetlen magyarországi iskolája Budapesten, a vakok kir. intézetében, egyelőre mint ennek az intézetnek egyik szerve. (Az iskola szervező- és első vezetőtanára az előadó Kárpáti Ottó volt. Szerk.) A világ első ilynemű iskoláját Biskop Hermán nyitotta meg Angliában 1908- ban. A következő évben a németországi Strassburgban létesült a második s azóta szerte Európában és Amerikában egyre-másra szervezik ezeket a különleges iskolákat. Németország minden nagyobb városában működik ilyen iskola, Berlinben kettő is. Bécsben 1927-ben, Brünnben 1931-ben nyitották meg az elsőt.Budapesten a szemorvosi vizsgálatok 168 olyan gyermeket találtak, akik látásuk további veszélyeztetése nélkül népiskolákban a többi gyermekeidre! együtt nem oktathatók. A Magyar Szemésztársaság, élén elnökével, Grősz Emil dr egyetemi tanárral, állandóan szorgalmazza a fővárosnál a gyöngénlátók külön osztályainak megnyitását.A gyöngénlátók iskolája jellegénél, vagyis növendékanyagánál és pedagógiájánál fogva különálló iskolafaj. Célja, hogy a szem megerőltetése nélkül juttassa a gyermekeket a szükséges ismeretek birtokába.Az előadó, miután nagy vonásokban tárgyanként ismerteti az iskola szemeíkímélő oktatásmódját, közli azokat a szabályokat, melyek alapján a gyermekek gyöngelátók osztályaiba sorolandók. Idevalók :1. Akiknél a látásélesség felső határa 5/20, (ami azt jelenti, hogy amit az egészséges szem 20 lépésről meglát, azt az ő szemük csak 5 lépésről látja meg) , alsó határa pedig 2/50.2. A látásromlás veszélyének kitett gyermekek, kik szembetegségben szenvednek.3. A nyolc diopíriás és ennél nagyobb mértékben rövidlátók, különösen, akik
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nek rövidlátása súlyosbodó természetű, vagy akik ezirányban áföröklés révén súlyosan terheltek.4. Az idült szemgyúladásban szenvedő gyermekek. (Kf)
A  Vakok Hom eros Zenekara. Negyedfélévvel ezelőtt a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület vak férfiakból álló zenekarának pótlására — melynek a kiöregedett tagjai a Homeros mozgószínházban látták el a zenekíséretet — a vakok kir. intézetéből kilépett 14 vak ifjúból álló zenekar kiképeztetését kezdte meg. Azóta az ifjak komoly munkával rátermettséggel és nagy ambícióval törekedtek zenei technikájuk és össz- játékuk fejlesztésére. A zenekar 5 hegedű-, továbbá 1 — 1 cselló, bőgő-, fuvola-, klarinét-, trombita-, trombón-, ütőhangszer-, harmonium- és zongorajátékosból áll. Sok nehézséget okozott a zeneszámok megtanulása, miután megfelelő braillehangjegyek zenekarra nincsenek, úgyhogy e hiányon segítendő a zeneművek közönséges feketenyomású hangjegyeit kellett brailleba átírni, aminek eredménye, hogy lassankint braille zenekari kottatár származik. A kezdet nehézségein átesve, az egyesület ünnepélyei alkalmával több ízben játszott is a zenekar. Ezév nyarán a zenekar haladása már oly nagy fokot ért el, hogy hivatásszerű zenekari játéknak a nagyközönség előtt való bemutatására is lehetett gondolni. E bemutatás annál szükségesebbnek látszott, mert nemcsak a gyakorlatszerzést segíti elő, de meggyőződést is lehetett szerezni arról is, vájjon miként fogadja a közönség és mennyire talál vele kapcsolatot a zenekar-Ezév júniusában 10 hangverseny rendezésére egy hangversenyrendező vállalkozott, ki Újpesten, Pestújhelyen, Kőbányán, a budapesti Sósfürdőn, Csepelen, a Hűvösvölgyben, Rákosszentmihályon, Kispesten, Gödöllőn és Székesfehérváron rendezett hangversenyeket. A nyári melegre való tekintettel nagy keríhelyiségekben folytak le a hangversenyek és bár a folytonos esők miatt a vállalkozó a számításait nem találta meg, meg lehet állapítani, hogy a zenekar szereplése nagy erkölcsi és művészi sikert hozott és bebizonyította, hogy a karral érdemes foglalkozni. A közönség szeretettel fogadta a kart, mely ma már komolyan számbaveheiő és a vakok ügyének becsületére válik. Bár a mai nehéz viszonyok nem kedveznek a művészi törekvéseknek, a zenekar kiválósága reményt nyújt, hogy boldogulni fog, annak dacára, hogy a hangos mozi elvette azt a közvetlen kereseti lehetőséget, amelynek" indult. A zenekai műsora komoly, klasszikus számokat, modern jazz- és magyaros cigánymuzsikát őlel fel. A zenekar aránylag rövid idő alatt elért nagy fejlődését tagjai szorgalmas törekvésén kívül tanítójának és vezetőjének, Schnitzl Gusztáv tanárnak köszönheti. (/)Á Vakok Hom eros Énekkarának újabb sikere. Az Országos Magyar Dalos Szövetség 1933 júniusában tartja háromévenként ismétlődő országos dalosversenyét. Az 1930-iki Debrecenben tartott országos verseny tapasztalatai arra bírták a szövetség vezetőségét, hogy az országot 15 daloskerületre ossza és hogy a versenyszabályok értelmében e kerületeken belül í 932-ben válogatóversenyeket tartsanak. Ezek győz



2C7tesei mérjék azután össze tudásukat az 1933. évi országos versenyen. A budapesti kerület 1932 június hó 26-án tartotta válogatóversenyét a M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolákét nagytermében párhuzamosan.A Homeros, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület kara a nehéz vegyeskari csoportban versenyzett. E csoport kötött kara volt: 
Stára S . „Fohászkodás“ c. rendkívül nehéz énekkari műve. A művészi bizottság tagjai Szikla Adolf operai karnagy. Bárdos Lajos zeneakadémiai tanár, a Palestrina-kórus karnagya, Ádám Jenő  zeneakadémiai tanár, a Budai Dalárda karnagya és Stefanides Károly karnagy, zeneszerző voltak. Az elbírálásnál alábbi szempontok szerint történt a pontozás : 1). Művészi felfogás (összbenyomás, összhatás). 2). Intonálás (hang- magasság megtartása). 3. Színezés. 4). Szövegkiejtés. 5). Hanganyag. 6). Ritmika. 7). Lélekzetvétel. A Homeros 42 pontot szerzett és a versenyző 34 énekkar közűi az egyetlen volt, mely hibapont nélkül állta a versenyt. A pontozáson kívül a bírálóbizottság egyhangú véleményét a következőkben fejezte k i : „Minden tekintetben eléggé fel nem becsülhető művészi munka.“ E verseny alapján a budapesti kerületet az 1933. országos versenyen a vegyeskari csoportban a Vakok Homeros Énekkara fogja képviselni. (I)U ngár Imre vak zongoram űvészünk, ki a varsói Chopin versenyen az első díjat nyerte el s kit a kormányzó elismerésével is kitüntetett, 1932 június hó 23-án érkezett vissza első európai hangver- senykörútjáról. Tisztelői és barátai megérkezése alkalmával a Keleti pályaudvaron meleg ünnepléssel fogadiák őt és nejét, kivel három hónap előtt Varsóban kelt egybe. Thomán István zeneakadémiai tanár mint tanítványát, Kanizsai Dezső, a Vakok lovag Wechselman és Neuschloss Zsófia Intézete igazgatója mint az intézet volt növendékét, 
Szilágyi Ferenc dr., a magyar eszperantisták titkára pedig, mint az eszperantómozgalom lelkes hívét üdvözölte a hazatért művészt. Az ünneplésbe a Vakok Homeros Énekkara is bekapcsolódott és tagjai a fogadtatásnál két énekszámmal adtak kifejezést sorstársi szeretetüknek és örömüknek. Ungár Imre meghatóban mondott köszönetét a neki váratlan fogadtatásért. Elmondta aztán, hogy 110 hangversenyt adott Lengyelországban s a balti államokban és hogy ősszel újabb európai hangversenykörútra indul. (I)Dr. Deutsch Ernő ünneplése. Dr. Deutsch Ernőt, az izr. siket— néma-intézet vezérlőbizottsága agilis elnökét meleg ünneplésben részesítette az intézet vezérlőbizottsága abból az alkalomból, hogy mint az intézet egyik igen tevékeny szellemi támogatója, most töltötte be ilyennemű munkásságának 30.-ik évfordulóját. Érdemeinek látható és maradandó elismeréseként ugyanakkor leleplezték az ünnepelt igen jól sikerült arcképét is (ik).

A  „D ebrecen “ cikke. Dr. Sz. Rácz Imre tolláiból igen nívós és megkapó ismertetés jelent meg a Debrecen f. évi junius havi 14-diki számában. Büszkén könyvelheti el az intézet az ott kifejezett elismerést.



2CHKülönösebben is kiemeli a kérdéses cikk a pompás kiállítást és a remek tornavizsgát. Elismerőleg szól a beszédtanítás eredményéről, majd pedig több hasznos tájékoztatót nyújt az író a nagyközönségnek a siketnémák ügyéről, (ik)
Tanárképzőnkké! kapcsolatos hírek. 1. A június hóban megtartott írásbeli vizsgálatok tételei:
A magyar nyelvből: A beszéd és nyelv közötti egyezés és különbözőség. '
Fonetikából: ismertesse a jelölt a siketnémák hangos beszédre való tanítása során feltétlenül érvényesítendő azon fonetikai kívánalmakat, amelynek a siketnémák beszédét — a hallókéhoz legalább is viszonylagosan -— tisztává, folyékonnyá, a fölösleges és zavarólag ható hangoktól mentessé, nemkülönben pedig jól tagolttá tehetik.
A beszédhibák tanából: A Sarbó-féle séma alapján osztályozza a jelölt a beszédzavarokat s ezenközben ismertesse meg — de csak általánosságban — azokat a beszédhibákat, amelyek a gyógypedagógiai tanár munkaterületéhez tartoznak.
A siketek, vakok és szellemileg fogyatékosok neveléstanából: a., A hallási fogyatékosok pedagógiája, mint gyógypedagógia, b., A látási fogyatékosok képzetalkotási tevékenysége a szimultán és szuccessiv érzékelési mód és lehetőség szempontjából, c., Psychés infectiók neveléstani szempontból.
A gyógypedagógiából: A fogyatékosságügyi, társadalompolitikai és törvényszéki gyógypedagógia fogalma. (Megelőzés és védelem szempontjából).
A siketnémák, vakok és szellemileg fogyatékosok módszertanából: a., Mennyiben juttatnak érvényre az élőbeszéd esztétikai szempontjai a siketek beszédtanításánál? b., Mily előnyöket rejt magában Braille-féle pontrendszer, egyéb fajta dombor írás-olvasással szemben ? elismertesse 

Descoeurdes olvasástanítási eljárását s hasonlítsa össze a ma használatos eljárásokkal.2., Az írásbeli és szóbeli vizsgálatok eredményeként az alábbiakat közöljük: a., Az első alapvizsga részéről levizsgáztak 18-an, nem vizsgáztak le 3-an. — b., Az első alapvizsga második részéből levizsgáztak 15-en, nem vizsgáztak le 3-an. — c., A második alapvizsgát sikerrel 11-en állották ki. Nem volt kielégítő 1. — d., Szakvizsgát tettek 13-an. Minősítés szerint van: jeles minősítésű 2, jó  minősítésű 7, elég
séges minősítésű 4.3., A tanévzárás — ünnepélyes tanáravatással — június hó 12-én zajlott le.4., Az 1932—33. tanévi felvételek: a., Az 1. évfolyamra felvétetett 21 hallgató, akik közül 10 férfi és 11 nő. Iskolai előképzettség szerint van közöttük 16 tanítói (tanítónői) oklevéllel és 6 gimnáziumi érettségivel. Minősítés szerint a következőkép oszlanak meg : 5 jeles, 10 jó és 6 elégséges.
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b., Az í—IV. évfolyam statisztikája: Az összlétszám: 74. — A férfiak száma: 34, míg a nőké: 40. — Előtanulmány szerint: tanítói (tanítónői) okleveles 36, gimnáziumi érettségis 30 és kereskedelmi érettségis 8. Megjegyezzük itt, hogy a f. tanévi felvételeknél már figyelembe vette a tanári kar a szabályzat azon rendelkezését, hogy érettségivel csak gimnáziumi érettségis vehető fel. A f. tanévre kereskedelmi érettségis már nem vétetett fel.5., A tanév megnyitása. A f. tanévet ünnepélyesen és tanáravatással egybekötve szept. 22-én tartották meg tanárképzőnkön. Jelen volt az ünnepségen dr. Nevetős Gyula min. tanácsos, ügyünk új főnöke és dr. Pollermann 
Artúr min. tanácsos, a gyógypedagógiai ügyek minisztériumi referense is. Dr. Tóth Zoltán igazgató gondolatokban gazdag megnyitó beszéde három részből állott. Elsősorban szólott magáról a gyógypedagógiáról az ő megszokott elméletével. Bárha beszéde e részének érvelésével nem is ért ünk mindenben egyet, azt azonban tárgyilagosan szögezhetjük le, hogy egyébként nívós beszéd volt. A továbbiak során meleg hangon búcsúzott el dr. Hoőr Károlyiól, mint tanárvizsgáló bizottságunk volt elnökétől s a gyógypedagógiai ügyek volt minisztériumi kormányzójától. A tisztelet hangján köszöntötte új főnökünket és referensünket. Beszédére nyomban válaszolt dr. Nevetős Gyula min. tanácsos, új ügyosztályfőnökünk, aki beszédében oly sok szeretettel és elismeréssel szólott a gyógypedagógia fogalmi köre alá tartozó nevelés-tanítási, szociális és karitativ munkák kiváló értékéről, hogy abból arra következtethetünk, hogy új ügyosztályfőnökünk is azzal a szeretettel fogja gondozni figyelemre érdemes szép ügyünket, amint tették azt ^elődei, most közelebbről pedig dr. Hoór Károly min. oszt. tanácsos, a távozó ügyosztályfőnök.5., Tanárképzőnk ifjúságának Náray-Szabó Sándor Köre okt. 14-én tartotta évmegnyító gyűlését.6., Tanárképzőnk fiatalságának „Botond“ bajtársi egyesülete okt. 15-én vígtábort tartott, (sk)

A  M agyar Gyógypedagógia a gyógypedagógiai társaság 1931. dec. 16-iki szakülésének ismertetése során (1932. 1—4. sz. 27. oldal) 
Schulmann Adolfnak „A dadogásra vonatkozó elméletek áttekintése és a dadogás fejlődéstana" című előadásával kapcsolatosan többek között ezeket írja: „. . . A kiváló részletességgel összeállított előadáshoz elsőnek Horváth Kálmán, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanára szólt hozzá. Hozzászólása ugylátszik félreértésre adott okot, ép azért azt alább szószerint közöljük: (A közlést helykímélés szempontjából itt nem idézzük. Megtalálhatja azt az érdeklődő a Magyar Gyógypedagógia 1932. 1—4. számának 27—28. oldalán.)Tisztelt Laptársunk! Mi nem az ellen szólaltunk fel, illetve mi nem azt értettük félre, amit a iap szószerint közölt. Mi az ellen tiltakoztunk, amit tisztelt laptársunk — miért, miért nem — nem szögezett le a kérdéses szakülést ismertető közlése során. (Lásd a tiltakozást lapunk 1931. 1—2 számának 25—26. oldalán !) Miért nem írta le fisz-
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telt laptársunk ugyanis a hozzászóló demonstrációját?! Mi ez ellen tiltakoztunk! Ez ellen pedig arra való tekintettel, mert arról dr. Dénes, mint orvos, igen szellemesen, de minket érintően bizony-bizony csöppet se kirakatba kívánkozóan nyilatkozott hozzászólás szerűen ottmindjárt a hallgatóság jelenlétében. Ilyen és e fajta demonstrációk és szereplések ellen — jöjjön az bárki részéről — ajövőben is tiltakozni fogunk s ha szabad tanácsot adnunk, akkor azt a jó tanácsot adjuk, hogy jobb lett volna, ha az elsimítás helyett tisztelt laptársunk is ehhez az elintézési módhoz folyamodik. Ezzel az elintézési móddal ugyanis biztosabb eredményeket lehet elérni, mint az érzékenykedéstől félő takargatással. Az ügy érdekében nem szabad megijedni egy kis fájdalmas és felszisszenést kiváltó operációtól sem. (Istenes)Vak borbély. Az amerikai Matherné említette a zeneművészeti főiskolán a ..Világítótorony“-ról tartott előadásában (Lásd folyóiratunk más helyén), hogy mikor 20 év előtt a legkülönbözőbb foglalkozás- ágakban dolgozó 300 vakot mutattak be Taftnak, az Északamerikai Egyesült Államok akkori elnökének, föltűnést keltett köztük egy vak borbély, aki mesterségét teljes szabatossággal végezte, soha egyetlen vendégét se karcolta meg borotvájával. (Kf)Koítairógép vak zeneszerzők szám ára. (Dér Kriegsblinde. 1931. — 3). Heinz Károly nürnbergi hadivak zeneszerző találta föl. Amit játszanak zongorán, vagy orgonán, rögtön lekottázza. Erőgép és áramgyűjtők tartják üzemben. A gyorssajtószerűen dolgozó készülék hibátlanul nyomja a kottapapiros vonalai közé a kottákat és időméreteiket violin- és basszuskulcs szerint elkülönítve. A kottákat különböző hosszúságú domború vonalak jelzik. Némi gyakorlat után a leírtak első látásra lejátszhatók. A gépet most szabadalmazzák. Drága lesz, néhány ezer márkába fog kerülni.Vak jogh allgatók alapja . (Dér Kriegsblinde. 1932. — 3). Londonban létesült. Célja a tanulmányoknak ösztöndijakkal és pontírásba átírt szakkönyvekkel való megkönnyítése. (Kf)Vezetőkutyák Angliában és Franciaországban. (Die Blind- welt. 1932.—3.) Angliában eddig nem alkalmaztak vezetőkutyákat, mert idomításukat állatkínzásnak tekintették. Látván a vezetőkutyák nagy hasznát Németországban és Amerikában, most a vakok londoni nemzeti intézete igazgatóságának kezdeményezésére egy ebidomító iskola létesül Wallaseyben.(Hírek a vakok világából. 1932. — 17). Kutyáknak vakok vezetésére való idomítása és juttatása végett bizottság alakult Párisban. (Kf)Vak országgyűlési képviselők. Az „Esperanta Ligilo“ és a „Dér Kriegsblinde“ a különböző országokban az alábbi, összesen 11 vak országgyűlési képviselőről tudnak.Anglia: Fraser Vilmos J .  I. hadivak, 1897-ben született, mint 18 éves hadnagy vakult meg, 1924 óta az alsóház tagja. — Landerson lord gyermekkorában vakult meg, felsőházi tag szavazati joggal.



211Franciaország: Nast Albert polgári vak, 1888-ban született Páris- ban, mint jogász, majd mint orvos működött, recehártyaleválás vakította meg 1931 februárjában és ugyanez év októberében Meaux városa választotta meg országgyűlési képviselőjéül. — Scapini György hadivak 1893- ban Párisban született, vakon fejezte be tanulmányait, ügyvéd volt Pá- risban, mikor 1928-ban a párisi 17. kerület képviselőjévé választotta. A francia hadivakok egyesületének (Union des Aveugles de Guerre) elnöke. 
Thebault Leó hadivak 1893-ban Piré-sur-Seiche-ben született, 1917-ben vesztette el látását, vakon fejezte be tanulmányait, előbb Rennes, majd Janzé város polgármestere, 1930 óta pedig Rennes város parlamenti képviselője.Olaszország: De le Delcroix Károly hadivak 1899-ben született, 1917-ben gránát vakította meg, szakította le mind a két kezét és rútította el arcát. Néhány éve tagja a képviselőháznak.Lengyelország: Wagner Edvín hadivak a legútóbbi választáson jutott megbízáshoz. A lengyel hadivakok 500 tagot számláló egyesületének elnöke.Északamerikai Egyesült Államok: Gore Tamás P . polgári vak, Ok- lahoma állam szenátora, 1870-ben született Mississippi államban, baleset következtében 8 éves korában előbb bal, majd 11 éves korában jobb szemét is elvesztette. Rendes iskolába járt, elvégezte a gimnáziumot, két évig tanítással foglalkozott, aztán a Cumberland-egyetemen Lebanon városában jogi tanulmányokat folytatott s 1892-ben jogi pályára lépett. 1930-ban negyedízben választották meg szenátorrá. 
Schall szenátor Minnesota államot képviseli a szenátusban.Németország, Hessen: A múlt évben megválasztott Grumpel K . dr. hadivak.Lübeck szabad hansaváros: Puchmiiller kommunistapárti. (Kf)M eghalt a Vakokat Gyám olító Orsz. Egyesület két elnöke: 
Pálffy Anna grófnő elnök és Balázs B. Hugó alelnök, a budapesti fémlemezgyár igazgatója. Mind a két elhunyt évtizedeken át tevékenykedett a vakok érdekében. Pálffy Anna g róf nő könyveket is írt át a vakok számára pontírással. Az egyesület könyvtárát 136 kötetben 26 művel gyarapította. A gyámolító egyesület fönnhatósága alatt működő „Vak Munkások Gróf Andrássy Dénes Önképzőköre“ Szűcs Sarolta elnöklésével október hó 13-án emlékünneppel adott kifejezést az egyesület elhunyt alapítói és vezetői iránti kegyeletének. Az ünnepen Herodek Ká
roly, az egyesület alelnöke és Tóth Zoltán dr., az egyesület igazgatója mondtak emlékbeszédeket a most meghalt két elnökről. (Kf)Difteritissjárvány Kaposváron. A kaposvári intézetet néhány leány növendék megbetegedése miatt bizonytalan időre a hatóság bezárta, (df)A M agyar Szülők Szövetsége. (Közgazdasági Egyetem IV. Szerb-u. 23.) által rendezett előadási keretekben kartársaink közül a következők tartanak előadást:1. Dr. Tóth Zoltán 1932. XI. 15. A rosszul látó gyermeknevelése.
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2. Merész Fiilöp 1932. XI. 22. A hibásbeszédű gyermek.
3. Éltes Mátyás 1932. XII. 6. A fogyatékos gyermek, (ik)A Nemzetközi Hang- és Beszédgyógytani Társaság 1932.julius 14— 17-én tartotta meg V-ik kongresszusát Bécsben, a Tudományegyetem fiziológiai intézetében. A kongresszuson több magyar előadó is szerepelt. íg y : dr. Szondi Lipöt főorvos, aki a dadogok konstí- tuciós analétikai vizsgálatainak eredményeiről számolt be: Merész Fülöp tanár, aki a dadogás gyógypedagógiája cimen az anyavédelmi ösztön 

szorultságára vonatkozó elméletét ismertette, továbbá Schulmann Adolf, aki a liibásbeszédüek írásvizsgálaíának gyógypedagógiai értékeléséről értekezett. Minthogy úgy csak az előadások, mint sok más is, lényegébe vágóan fontos kérdésekről szólt s mivel továbbá lapunk ezekről lehetőleg teljesen objektív ismertetést akar hozni, épen azért ezt az érdembéli ismertetés egyik legközelebbi számunkban közöljük akkor, amikor a kongresszus naplója is rendelkezésre fog állaui. (Seh.)
Reklám a dadogás gyógyításáról. Lapunk 1932. 1-2 számában is szóvá tettünk egy nagyhangú reklámot az egyik szerb lap nyomán. A tavalyi lipcsei beszédgyógyítástani kongresszuson pedig Na- 

dolcsny müncheni egyetemi tanár keit ki igen éles hangon az ilyen lelkiismeretlen reklamirozók ellen. Most pedig egy ilyen újabb magyar termékről is beszámolhatunk. A Magyar Színház előadási szünetében ugyanis a következő vetített hirdetés olvasható: Dadogásról 40 évi 
gyakorlat alapján légzőkészülékkel biztosan leszoktat Solt Lajos Bp. 
Dohány u. 77.A Dohány-u. 77. számú ház falán pedig ily hirdetési tábla van elhelyezve: „Solt Lajos a beszédhibás tanfolyamok vezetője“ . Solt működését ajánljuk az illetékes körök fokozott figyelmébe. (Schulmann)

A siketügyi szerkesztő megjegyzése: Soltnak, mint képesített tanítónak joga van beszédhibák javításával foglalkozni. További vélekedésünk : Mi és így, semmiesetre se hirdetnénk. Sőt küzdünk is az ilyen reklám ellen. Ezúttal még azt is leszögezzük, hogy biztos leszoktatást Solt sem fog produkálni, még az ő 40 éves gyakorlatával sem, sőt még az ő légzőkészülékével sem. Az eredményt illető álláspontunkat egyébként leszögeztük már lapunk 1932. 1-2. számában a 39-40. oldalon.Ahhoz is volna szavunk, hogy Solt a „beszédhibás tanfolyamok vezetője“ volna. Ezt és így magáról nem hirdetheti. Ő legfeljebb csak annak a tanfolyamnak lehet a vezetője, amelyet ő tart fenn, de semmi esetre se a budapesti, vagy pláne a magyarországi tanfolyamoknak. Ő ugyanis tudva-e, vagy tudattalanul ezt hirdeti magáról. Vonatkozó mondatának megfogalmazása ugyanis erre enged következtetni.A M agyar Gyerm ektudom ányi T ársaság  előadás sorozatában a gyógypedagógiai tanárok közül a következők tartanak előadást: 1932 XII. 12. Éltes M átyás: A globális olvasási módszer. 1933. V. 15. Dr. 
Schnel Já n o s: Az ideges gyermek. Az előadások helye: Pedagógiai Szeminárium VIII., Mária Terézia-tér 8. Belépődij egy előadásra 30 fill.



213D r. Bárczy Gusztáv kitüntetése A „T E S z“ érdem keresztjét kapta nevezett kartársunk, az iparosifjuság egészségügyi védelmében kifejtett lelkes munkájáért. A kitüntetés jelvényét D r. Serédi Jusztinián Magyarország hercegprímása adta át a kitüntetettnek. A Katholikus Le
gényegylet ebből az alkalomból meleg ünneplésben részesítette Dr. 
Bárczi orvos-tanár kartársunkat, (ik)H ázasság. Szlavkovsky Endre budapesti kartársunk f. évi július hó 17-én vezette oltárhoz Blesz Margitkát.

Sándor Mihály és Reinwarth Lujza kartársaink f. évi augusztus hó 18-án házasságot kötöttek. Kartársainknak szívből gratulálunk ! (ik)Halálozás. Káplán Gyula a budapesti állami kisegítő-iskola gyógypedagógus tanára junius hó 27-én, életének 58-ik évében meghalt. Halálával nagy vesztesség érte az iskolát, melynek legrégibb tanára volt.Páratlan buzgóságára jellemző, hogy 38 évi szolgálati ideje alatt szabadságot sohasem kért. Tanítványai rajongással vonzódtak hozzá és ügyes-bajos dolgaikban az iskola elhagyása után is minduntalan felkeresték.Istenben boldogult Káplán Gyula minden tekintetben rászolgált hogy a legnagyobb kegyelettel őriz.zük emlékét. (Éltes M.)Részvéttel adunk hirt Szaucsek Dániel igazgató, Szaucsek István karíársunk édesapjának haláláról, (ik)A Székesfővárosi G yógypedagógiai Tanárok Egyesülete f. é.okt. 18-án tartotta idei rendes közgyűlését a Nagyothallók intézetében. Hálával emlékeztek meg Nzendy tanácsnok és a Gyógyped. Szakfeliigye- 
lőség azon értékes támogatásáról, amellyel a gyógyped. iskolák, illetve osztályok létesültek. Vida Lajos elnököt 25 éves szolgálata alkalmából meleg ünneplésben részesítették. A tisztujítás során elnök lett Vida La- yosfigazgató, alelnök Csányi Jó zsef  igazgató, titkár Szaucsek István tanár. (Sch)Gyűjtés. Az Országos Siketnéma Otthon szeptember 17-én tartotta meg utcai urna-és perselygyűjtését. A gyűjtés eredménye 1514-54 P., a megváltási jegyekből 296.60 P. Összesen 181114 P. (Sch)A német vakok hangversenyhivatala. (Blindenkorrespondenz 1932.— 1.) A német birodalmi vakok szövetségének (Reichsdeutscher Blindenverband) nemrég szervezett hangversenyhivatala bevált. Működése következtében Szászországban 22 hónap alatt 196 hangversenyt adtak vakok. (Kf)V ak kertészek (Blindenkorrespondenz 1932. 1,) Angliában több mint tíz éve működik a vak kertészek egyesülete. „Gardening fór the Blind“ (kerti munka vakok számáraj címen most egy füzet jelent meg, melyben látók és vakok számot adnak az egyesületnek és egyes vakoknak a kertészkedésben elért eredményeiről. Ezekszerint látásmaradványos vakok megélhetést találhatnak kerti munkákban, a teljesen vakoknak pedig a kertészet üdülést, szórakozást nyújt.
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A vakok berlin-steglitzi állami intézete a folyó évben kísérletet tett kertészeti oktatással. (Kf)Vak asztalosok. A magyar vakok száz év előtti első, de már rég nem űzött ipara, az asztaiosság, újabban Angliában lábrakapott. A „Beiträgen zum Blindenbildungswesen“ 1932. évi 7. számában olvassuk, hogy a vakok glasgowi intézetével kapcsolatban 1929-ben bútorgyártásra rendezkedtek be vakok és siketvakok foglalkoztatásával. Újabban a vakok manchesteri intézete is asztalosüzemet nyitóit vakok számára. Ebben a gyárban főkép irodaberendezéseket készítenek. A vak iparosok itt is képeseknek bizonyultak a villamosság által hajtott gépek, köztük körfűrészek kellő biztonsággal és gyorsasággal való kezelésére. A bútor- gyártást itt oly eredményesen űzik, hogy az üzem hatóságoknak szóló nagyobb szállításokat is vállal.Németországban is van egy kis famegmunkáló gyár, melynek vak ■ vezetője maga tervezte gépi berendezését és maga képezi ki munkásait is. (Kf)Bölcsészdoktor vak leány. (Hírek a vakok világából. 1932. —10.) Az oszlói egyetemen „cum laude“ legjobb eredménnyel avatták bölcsész doktorrá Mildröd Störe vak kisasszonyt. Norvég szokás szerint az ily kitűnő doktori vizsgákról a király is tudomást szerez. Ezt a rendkívül nehéz vizsgát Norvégiában még nagyon kevesen tették le kitüntetéssel s ez az első eset, hogy vak egyén állotta meg helyét. Mildröd Störe legnagyobbrészt pontírású könyvek fölhasználásával végezte tanulmányait. (Kf)6000 kilom étert gyalogolt egy vak. (Der Kriegsblinde. 1932—6.)^ napokban tért vissza Turinba 9 hónapi vándorlás után egész Olaszországon át vezető útjáról Cacchione Miklós hadivak. 6000 kilométert gyalogolt, csak Lilla nevű kutyája vezette. Bejárta Milánót, Firenzét, Velencét és Nápolyi s akárhányszor a legkedvezőtlenebb 'időjárásban kelt át a hegyeken. Kétszer fenyegették gépkocsik elgázolással, de kutyája mind a kétszer megmentette életét. (Kf)M egvesszük a Magyar Gyógypedagógia következő számait: 1913:4. 1914: 1. és 7— 10; 1916:2. és 3—4; 1918: 4—6; 1923: 4—8. (Kf)
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